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Στην τεράστια σημασία που έχει η 
διαφύλαξη του θεσμού του Γενικού 
Ελεγκτή και η προώθηση της ανε-
ξαρτησίας του, καθώς και της ικανό-
τητάς του να επιτελεί την υψηλή 
αποστολή του... 

Σελ. 6

Εnglish Section 17-28

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΜΑ ΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ

«Δεν διεκδικούμε να είμαστε μια 
κυβέρνηση των ηττημένων. Για να 
προχωρήσει η προοπτική που έχει 
ανάγκη ο τόπος, μέσα από μια 
προοδευτική κυβέρνηση συνεργα-
σίας, υπάρχει μόνο..». 

Σελ. 7                    

Με αφορμή τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ, η εικόνα που παρουσιά-
ζει η Κύπρος στο εξωτερικό είναι 
πως η χώρα μπήκε από καιρό στον 
αυτόματο πιλότο, έχοντας ένα Πρό-
εδρο και ένα υπουργό... 

Σελ. 5

Χωρίς προσδοκίες
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«Διαφύλαξη του θεσμού» «Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ»

Σελ. 4 & 8

Το τελευταίο αντίο...
Με κάθε επισημότητα και πλούσιο τελετουρ-

γικό, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, τελέ-
στηκε τη Δευτέρα στο Αββαείο του Ουέστμινστερ 
στο Λονδίνο η νεκρώσιμος ακολουθία για τη βα-
σίλισσα Ελισάβετ. Νωρίτερα το φέρετρο είχε με-
ταφερθεί στο Αββαείο πάνω σε κιλλίβαντα (ανοι-
χτή στρατιωτική άμαξα) που έσυραν 142 μέλη 
του Βασιλικού Ναυτικού, σε μία πομπή διάρκειας 
οκτώ λεπτών. 
Το φέρετρο ακολουθούσε ο βασιλιάς Κάρολος 

και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. 
Με το τέλος της ακολουθίας τηρήθηκαν δύο 

λεπτά σιγής σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Το φέρετρο μεταφέρθηκε στη συνέχεια με νέα 

πομπή ως την Αψίδα του Ουέλινγκτον στο Hyde 
Park, από όπου μεταφέρθηκε με αυτοκινητοπο-
μπή στο Κάστρο του Ουίνδσορ για το τελευταίο 
αντίο και τον ενταφιασμό...
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Προ του διλήμματος να διακόψουν οριστικά τη 
λειτουργία τους ή να συνεχίσουν τον αγώνα διατή-
ρησης των παροικιακών σχολείων εν ζωή, βρίσκο-
νται συμφώνα με καλά διασταυρωμένες πληροφο-
ρίες της «Παροικιακής» μικρά ελληνικά σχολεία της 
παροικίας μας.  
Συμφώνα με καλά ενημερωμένες πηγές, μικρά 

ελληνικά εκπαιδευτήρια που βρίσκονται τόσο στο 
Λονδίνο, όσο και σε άλλες περιοχές του ΗΒ, αντι-
μετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες ως προς την επι-
βίωση τους, αφενός γιατί δεν μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στα αυξημένα λειτουργικά κόστη που 
επέβαλε ο πληθωρισμός και αφετέρου λόγω της 
σοβαρής έλλειψης εκπαιδευτικών. 
Ήδη, απογευματινό σχολείο του Βορείου Λονδί-

νου αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο, ενώ μπροστά 
στην οδυνηρή απόφαση να διακόψουν την λει-

τουργία τους βρίσκονται του-
λάχιστον άλλα δυο ελλη-
νικά σχολεία. 
Ενδεικτικά να αναφέ-

ρουμε ότι σύμφωνα με 
την επίσημη ενημέ-
ρωση που είχε συγκε-
κριμένο παροικιακό 
σχολείο, το ενοίκιο που 
καταβάλλει για τη μί-

σθωση αιθουσών διδα-
σκαλίας θα  αυξηθεί 
κατά 30%  στο δεύ-
τερο τρίμηνο της λει-
τουργίας του και 

κατά 60% στο τελευταίο τρίμηνο της φετινής χρο-
νιάς. «Οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε 
επικίνδυνα μονοπάτια για την παροικιακή εκ-
παίδευση, διότι οι μεγάλες αυξήσεις στα λει-
τουργικά μας έξοδα στραγγαλίζουν κυριολε-
κτικά την όποια προσπάθεια επιβίωσης», μας 
είπε χαρακτηριστικά η Διευθύντρια του σχολείου 
St. Mary’s, Έλισσα Ξενοφώντος.  

«Θα πρέπει το κυπριακό κράτος να δει πιο 
σοβαρά πλέον το θέμα της χρηματοδότησης 
των παροικιακών σχολείων, αλλά και να αντα-
πεξέλθει πιο αποτελεσματικά στο μεγάλο πρό-
βλημα της έλλειψης εκπαιδευτικών. Ειδικά φέ-
τος που τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα 
λόγω της οικονομικής κατάστασης στην οποία 
έχει περιέλθει ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Τουλάχιστον το θέμα της στελέχωσης των σχο-
λείων με εκπαιδευτικούς της Κυπριακής Εκ-
παιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) δεν θα έπρεπε 
να αποτελούσε επιπλέον πρόβλημα για τα σχο-
λεία μας». 

Στο θέμα, επανήλθε και ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Ελλήνων Γονέων, Παναγιώτης Γιακουμή, ο 
οποίος δήλωσε στην «Π»: «Έχουμε ήδη σημα-
ντικές αυξήσεις στο κόστος ενοικίασης σχολι-
κών αιθουσών για τις ανάγκες των παροικια-
κών μας σχολείων. Τα σχολεία του Συλλόγου 
μας κλήθηκαν για τη φετινή σχολική χρονιά να 
καταβάλουν αύξηση 10% με 12% από την αρχή 
της χρονιάς. Σαφώς και θα είναι πιο δύσκολο 
για τα μικρά σχολεία τα οποία έχουν μικρό 
αριθμό μαθητών να επιβιώσουν, ωστόσο το 
κάθε σχολείο είναι υπεύθυνο για το δικό του 
προϋπολογισμό και θα πρέπει  είναι προετοι-
μασμένο για αυτές τις εξελίξεις. 
Ήδη, το σχολείο “Hazelwood” αναγκάστηκε 

να διακόψει τα απογευματινά μαθήματα του 
Σαββάτου καθώς δεν υπήρχε ο κατάλληλος 
αριθμός μαθητών για να μπορέσει να συνεχίσει 
τη λειτουργία του. Ωστόσο, κατάφερε να κρα-
τήσει τα πρωινά μαθήματα του Σαββάτου», δή-
λωσε ο κύριος Γιακουμή. 
Την ίδια ώρα ο κύριος Γιακουμή ξεκαθαρίζει από 

πλευράς του ότι, «η Κυπριακή Πολιτεία παρέχει 
σημαντικότατη βοήθεια προς την παροικιακή 
εκπαίδευση, και υπογράμμισε ότι αν η Ελλη-
νική Πολιτεία έπραττε το ίδιο, τα πράγματα θα 
ήταν πολύ καλύτερα. Δυστυχώς, όμως, εδώ και 
πολλά χρόνια, το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας 
δεν παρέχει καμμία ουσιαστική βοήθεια προς 
τα σχολεία μας.»  
Ο πρόεδρος της Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 

υπογράμμισε παράλληλα, ότι αυτές οι εξελίξεις δεν 

θα πρέπει για την ώρα να ανησυχούν τους γονείς, 
καθώς, όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς της παροικίας 
μας λαμβάνουν τα μέτρα τους, ώστε να μην υπάρ-
χει αντίκτυπο στους μαθητές και στους γονείς.  
Σε ό,τι αφορά το θέμα έλλειψης εκπαιδευτικών 

τόνισε ότι για τον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων θεω-
ρείται πολύ σοβαρό. «Η έλλειψη εκπαιδευτικών 
αναγκάζει τον Σύλλογο να δημιουργεί συμπλέ-
γματα τάξεων ως τη μοναδική λύση αυτή τη 
χρονική στιγμή». 
Πάντως, το θέμα δεν τελειώνει εδώ, καθώς υπάρ-

χουν κι’άλλες πτυχές του που αφορούν τόσο στο 
ρόλο που διαδραματίζει η Κυπριακή Εκπαιδευτική 
Αποστολή, όσο και στο ρόλο της Ελληνικού Υπουρ-
γείου Παιδείας. 
Το ρεπορτάζ θα συνεχιστεί και την επομένη εβδο-

μάδα. Μεταξύ άλλων, θα έχουμε και δηλώσεις της 
νέας προϊσταμένης της ΚΕΑ, Μαρίας Λοή, με την 
οποία επικοινωνήσαμε χθες, Τετάρτη.
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Η κρίση στραγγαλίζει οικονομικά την παροικιακή εκπαίδευση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΝ» 

Θύματα μια νέας μορφής απάτης έπεσαν το τε-
λευταίο διάστημα δεκάδες Κύπριοι και Ελλαδίτες 
που διαμένουν στο Λονδίνο. Όπως κατήγγειλαν 
στην εφημερίδα μας, άγνωστοι επικοινώνησαν μαζί 
τους μέσω τηλεφώνου, λέγοντάς τους ότι εκπρο-
σωπούν μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών του 
ΗΒ και με διάφορα προσχήματα ζήτησαν πρό-
σβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Στόχος 
τους, η εξασφάλιση προσωπικών δεδομένων των 
ανυποψίαστων θυμάτων τους. 
Αν και η εν λόγω απάτη, δεν αφορά την Cytel UK 

(πρώην CYTA ΗΒ), η κυπριακών συμφερόντων 
εταιρεία τηλεπικοινωνιών στο Λονδίνο, καλείται 
πολλές φορές να εξηγήσει, να ενημερώσει και να 
βοηθήσει συνδρομητές της που είτε έπεσαν θύμα 
απάτης, είτε ζητούν πληροφορίες και συμβουλές. 
Όπως μας εξήγησε η διευθύντρια Επιχειρηματικής 
Ανάπτυξης της Cytel UK, Ειρήνη Στυλιανίδου, οι 

άγνωστοι που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν με-
γάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, όπως η Βritish 
Τelecom, τους εκφοβίζουν ότι η πρόσβαση στο in-
ternet θα διακοπεί διότι δήθεν ο ηλεκτρονικός τους 
υπολογιστής έγινε στόχος hackers. «Ακολούθως 
και με το πρόσχημα ότι θα τους προστατεύσουν 
από τους χάκερς, ζητούν πρόσβαση στον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή του ανυποψίαστου θύμα-
τός τους για να αντιμετωπίσουν το υποτιθέμενο 
πρόβλημα. Κάτι που φυσικά, προϋποθέτει την 
παραχώρηση των κωδικών ασφαλείας από το 
θύμα τους. Στη συνέχεια, αφού εξασφαλίσουν 
τον πλήρη έλεγχο του υπολογιστή του θύματός 
τους, τότε, η πρωτοφανής διαδικτυακή απάτη, 
περνά στην επόμενη της φάση, κατά την οποία 
ζητούν το ποσό των 300 λιρών, για να ξεκλει-
δώσουν τον υπολογιστή τους. Δυστυχώς, λόγω 
του τρόπου με τον οποίο αιφνιδιάζουν τα θύ-
ματά τους, πολλοί εξαναγκάζονται και δίνουν 
τα στοιχεία πιστωτικών τους καρτών, προκει-
μένου να αποπληρωθεί το ποσό αυτό. Τότε, τα 
πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, αφού, 
πλέον, γίνεται πολύ εύκολο για τους δράστες 
να εξασφαλίσουν, παράνομα, πρόσβαση και 
στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματός τους.» 
Δεδομένου ότι, οι διαδικτυακές απάτες αυτού του 

είδους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το τελευταίο διά-
στημα, η Cytel UK Telecom καλεί το κοινό να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικό και σε καμία περίπτωση να 
μην δίνει προσωπικά δεδομένα μέσω τηλεφώνου 
ή και ηλεκτρονικών μηνυμάτων. «Ευτυχώς η πλει-
οψηφία των πελατών μας επικοινωνούν κατευ-
θείαν μαζί μας και τους ενημερώνουμε ότι πρό-
κειται για scam. Αυτό που τονίζουμε στους 

πελάτες μας και 
σε όσους μας 
ρωτούν είναι ότι 
ποτέ μα ποτέ 
δεν πρέπει να 
δίνονται προ-
σωπικά στοιχεία 
σε αγνώστους 
μέσω τηλεφώ-
νου, ούτε καν 
όνομα και διεύ-
θυνση, και σί-
γουρα σε καμία 
περίπτωση κω-
δικούς υπολογιστών, κινητών και τραπεζικών 
λογαριασμών. Και αν ακόμη έχουν την παρα-
μικρή αμφιβολία, ας ζητήσουν ένα τηλέφωνο 
επικοινωνίας να καλέσουν οι ίδιοι για να επι-
βεβαιώσουν τα στοιχεία της εταιρείας που τους 
καλεί και να ζητήσουν περισσότερες πληροφο-
ρίες. O ασφαλέστερος τρόπος είναι φυσικά να 
ζητήσουν από κάποιον γνωστό ή ειδικό να 
ελέγξει τον υπολογιστή τους. 
Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο αποκτούν 

πρόσβαση στους υπολογιστές των θυμάτων 
τους είναι μέσω αποστολής email, το οποίο αν 
το ανοίξεις, «παγώνει» τον υπολογιστή σου και 
χάνεις κάθε πρόσβαση στα αρχεία σου. Και σ’ 
αυτή την περίπτωση, για να ξεκλειδωθεί ο υπο-
λογιστής, απαιτείται η πληρωμή των 300 λιρών. 
Η συμβουλή σε όσους διαχειρίζονται ηλεκτρο-
νική αλληλογραφία είναι η άμεση διαγραφή 
emails των οποίων δεν αναγνωρίζουν τον απο-
στολέα».

Θύματα διαδικτυακής απάτης, Ελλαδίτες και Κύπριοι 
ΑΑΝΝΟΟΙΙΚΚΤΤΟΟ    
ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΚΚΤΤΙΙΒΒ

Αγαπητές συντρόφισσες 
και σύντροφοι, αγαπη-
τοί φίλοι και φίλες. Το 
ΑΚΕΛ Βρετανίας καλεί 
τα μέλη και φίλους του σε 

Ανοικτό Πολιτικό ΑΚΤΙΒ που θα 
πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 3 
Οκτωβρίου και ώρα 19:30.  
Κύριος ομιλητής στο ΑΚΤΙΒ θα είναι 
το μέλος του Πολιτικού Γραφείου και 
Βουλευτής του ΑΚΕΛ, σύντροφος Άρι-
στος Δαμιανού. Το ΑΚΤΙΒ θα πρα-
γματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της 
εφαρμογής WebEx. Για δηλώσεις συμ-
μετοχής καθώς και οποιαδήποτε τε-
χνική βοήθεια για συμμετοχή, τα μέλη  
και φίλοι μπορούν να επικοινωνούν 
στο 07387265018  
Θέματα:   
1.Πολιτική Ενημέρωση  
2.Προεδρικές Εκλογές  
3.Πρόγραμμα εκδηλώσεων και δρα-
στηριοτήτων  
4.Έρανος 2022
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Αρκετές από τις εφημερίδες της Τετάρτης 21/09  
προβάλουν τις προτάσεις της πρωθυπουργού 
Λιζ Τρας για μείωση των φόρων. 

"Η ελευθερία αρχίζει με τις μειώσεις φόρων" 
έχει τίτλο η Daily Mail, που αναφέρει ότι η κ. 
Τρας έχει "σηματοδοτήσει μια επανάσταση" με 
μια "τολμηρή ατζέντα φορολογικών περικοπών 
και νομοθετικών μεταρρυθμίσεων". Η εφημερίδα 
επικαλείται πηγές που λένε ότι η νέα πρωθυ-
πουργός θέλει "να οδηγήσει τη Βρετανία σε μια 
νέα εποχή". 
Οι Financial Times επισημαίνουν ότι οι τελευ-

ταίες δηλώσεις της πρωθυπουργού ότι δεν είναι 
"άδικο" να μειωθούν οι φόροι για τους πλούσιους 
και τις κερδοφόρες εταιρείες συνιστούν "ριζική 
στροφή στην οικονομική πολιτική". 
Η κ. Τρας ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο θα ενισχύ-

σει την ανάπτυξη, αλλά η Daily Mirror σημειώνει 
ότι "το ταρακούνημα ενός φανταστικού δέντρο 
του χρήματος θα συσσωρεύσει στη χώρα ένα 
τεράστιο χρέος", το οποίο η κυβέρνηση ενδεχο-
μένως να επιχειρήσει να αποπληρώσει 
περικόπτοντας τις δημόσιες υπηρεσίες. 
Ο Guardian χαρακτηρίζει την πολιτική της 

πρωθυπουργού ως "πολιτική Ρέιγκαν" και γράφει 
ότι "τη φέρνει σε τροχιά σύγκρουσης" με τον νυν 
πρόεδρο των ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν έγραψε στο 
Twitter την Τρίτη ότι "έχει βαρεθεί τα οικονομικά 
που διαχύουν τον πλούτο προς τα κάτω", τα 
οποία, όπως υποστηρίζει, "δεν έχουν λειτουργή-
σει ποτέ". 

"Περαιτέρω σαρωτικές φοροελαφρύνσεις είναι 
στα σκαριά", σύμφωνα με την Daily Telegraph, 
η οποία αναφέρει ότι η πρωθυπουργός θα μπο-
ρούσε επίσης να μειώσει τον φόρο εισοδήματος 
και τον ΦΠΑ. 
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τα σχέδιά της σε 

έναν μίνι προϋπολογισμό την Παρασκευή, ο 
οποίος, σύμφωνα με την Sun, " ενδέχεται να είναι 
η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση από τη 
δεκαετία του 1980". 
Οι Times αναφέρουν ότι ο προϋπολογισμός θα 

περιλαμβάνει  "ριζοσπαστικά σχέδια" για τη μεί-
ωση του τέλους χαρτοσήμου. Σύμφωνα με την 
εφημερίδα, η πρωθυπουργός εκτιμά ότι η κίνηση 
αυτή "θα ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη, 
επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να 
μετακομίσουν και δίνοντας τη δυνατότητα στους 
ενδιαφερόμενους  για πρώτη φορά να μπουν 
στην αγορά ακινήτων". 
Αλλά το i εκφράζει φόβους ότι η περαιτέρω μεί-

ωση των  φόρων "είναι πιθανό  να τροφοδοτήσει 
τον πληθωρισμό και να προκαλέσει μελλοντικές 
αυξήσεις των επιτοκίων". 

“Το τέλος της ελισαβετιανής περιόδου” 
Όλα τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης 20/09 ήταν 

αφιερωμένα στην κηδεία της βασίλισσας Ελισά-
βετ Β', αποτυπώνοντας με πολλές  φωτογραφίες 
αυτό που οι Times περιγράφουν ως μια τελετή 
"που χαρακτηρίστηκε από λαμπρότητα και μεγα-
λοπρέπεια". 
Η ίδια εικόνα εμφανίζεται στις πρώτες σελίδες  

της Daily Express, της Guardian και της Daily 
Mirror. Δείχνει το φέρετρο της βασίλισσας - ντυ-
μένο με τη βασιλική σημαία, τα λουλούδια, το 

στέμμα και το σφαιρίδιο της μονάρχη - να εισέρ-
χεται στο Αβαείο του Ουέστμινστερ στους ώμους 
οκτώ φρουρών. Η Daily Mail επιλέγει μια φωτο-
γραφία με το φέρετρο να κατεβαίνει αργότερα στη 
βασιλική κρύπτη στο Ουίνδσορ. 
Η Sun, η Daily Star και η i δείχνουν όλες την 

τεράστια κοσμοσυρροή που παρακολουθεί την 
πομπή στο τελικό ταξίδι προς το Κάστρο του 
Ουίνδσορ. 
Η  Sun εκτιμά ότι μέχρι και ένα εκατομμύριο 

άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της δια-
δρομής των 21 μιλίων από το Λονδίνο στο 
Ουίνδσορ, σε μια διαδρομή που, όπως λέει, ήταν 
"γεμάτη αγάπη". 
Η Daily Mail αναφέρει ότι ο τρόπος με τον 

οποίο ο κόσμος έριχνε λουλούδια στη νεκροφόρα 
που μετέφερε το φέρετρο της βασίλισσας είχε 
απόηχους από την κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊ-
άνα, μια εκτίμηση που υιοθετεί και η Daily Star- 
η οποία αποκαλεί την εκλιπούσα μονάρχη "βασί-
λισσα του λαού". 
Η Daily Telegraph προβάλλει το "ξέσπασμα 

αγάπης" τόσο από τον γιο της Ελισάβετ , τον 
βασιλιά Κάρολο Γ,' όσο και από το έθνος. 

"Ο Θεός να αναπαύσει τη βασίλισσά μας" γρά-
φει η Daily Express στην πρώτη σελίδα της, ενώ 
στο οπισθόφυλλό της σημειώνει "Ο Θεός να ανα-
παύσει τον βασιλιά", δίπλα σε μια φωτογραφία 
του νέου μονάρχη, με τα μάτια του εμφανώς κόκ-
κινα -  “μια ημέρα της ιστορίας που σημαδεύτηκε 
από δάκρυα", όπως γράφουν οι Times.  
Στην τελευταία σελίδα της Daily Mirror φιγου-

ράρει ένα από τα σκυλάκια κόργκι της 
βασίλισσας με το κεφάλι του πάνω στο πεζοδρό-
μιο με την επιγραφή "Missing you...". Η Sun 
θεωρεί επίσης ότι τα κόργκι "νοσταλγούν την 
ερωμένη τους". 
Η Daily Mail περιγράφει την κηδεία ως τον 

"μεγαλύτερο αποχαιρετισμό στη βρετανική, αν όχι 
στην παγκόσμια ιστορία", ενώ οι Times εκτιμούν 

ότι η κηδεία ήταν "άψογη" και ότι επρόκειτο για το 
"τέλειο ύστατο χαίρε". 
Σύμφωνα με τη Sun, ήταν το τηλεοπτικό γεγο-

νός με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, 
ενώ ο Guardian φωτογραφίζει μια οικογένεια 
στην Κένυα να κοιτάζει την οθόνη της τηλεόρα-
σης που είναι στερεωμένη κάτω από την 
κυματοειδή σιδερένια στέγη του σπιτιού της. 
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι στο Ηνωμένο 

Βασίλειο το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης  
σημείωσε πτώση ισχύος δύο γιγαβάτ, που ισοδυ-
ναμεί με το σβήσιμο 200 εκατομμυρίων 
λαμπτήρων, καθώς οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα 
έκαναν παύση για να συγκεντρωθούν στις τηλε-
οπτικές τους οθόνες. 
Ο Guardian αντιπαραβάλλει τη "μεγαλοπρέ-

πεια και το δημόσιο θέαμα" που 
παρακολουθούσε ο κόσμος με την τελική οικεία 
οικογενειακή τελετή στο Ουίνδσορ μακριά από τις 
κάμερες. Συγκρίνει την προηγούμενη μεγαλοπρέ-
πεια με τον απλό θρήνο της γκάιντας που 
ακούστηκε αφού είχε πέσει η νύχτα. 
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι καμία λεπτομέ-

ρεια δεν είχε δημοσιοποιηθεί πριν από το θάνατο 
της βασίλισσας  σχετικά με την κηδεία και ότι 
ακόμη και οι βοηθοί του παλατιού κρατήθηκαν 
στο σκοτάδι. 
Οι Times και η Sun περιλαμβάνουν επίσης μια 

αθέατη μέχρι σήμερα φωτογραφία της εκλιπού-
σας  που δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα 
από το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η φωτογραφία 
δείχνει την Ελισάβετ Β΄ να κάνει πεζοπορία σε 
λιβάδι κοντά στο κάστρο Μπαλμόραλ πριν από 

περισσότερα από 50 χρόνια. 
Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄:  “Ο τελευταίος μας 

αποχαιρετισμός”  
Οι εφημερίδες της Δευτέρας 19/09 αφιερώνουν 

τα πρωτοσέλιδά τους στη βασίλισσα Ελισάβετ Β' 
ενόψει της  κηδείας της στο Ουέστμινστερ.  

"Αποχαιρετούμε την ένδοξη Βασίλισσά μας" 
γράφει η Daily Express, που δημοσιεύει  με μια 
πρόσφατα  φωτογραφία της εκλιπούσας 
μονάρχη. 
Η Daily Telegraph έχει στην πρώτη σελίδα την 

ίδια φωτογραφία της βασίλισσας που τραβήχτηκε 
στο Κάστρο του Ουίνδσορ τον Μάιο. Η εφημε-
ρίδα σημειώνει ότι φοράει την καρφίτσα που της 
είχαν χαρίσει οι γονείς της όταν έγινε 18 ετών το 
1944. 
Η i συνοψίζει την ιστορική ημέρα με τον τίτλο : 

"Ο κόσμος αποχαιρετά την Ελισάβετ Β'". Λέει ότι 
εκατοντάδες χιλιάδες συγκεντρώνονται στο Λον-
δίνο για τη μεγαλύτερη κρατική κηδεία στην 
ιστορία, ενώ δισεκατομμύρια αναμένεται να την 
παρακολουθήσουν σε όλο τον κόσμο. 
Η Metro έχει ένα απλό αλλά εντυπωσιακό πρω-

τοσέλιδο, που απεικονίζει τη βασίλισσα στα 
νεανικά της χρόνια δίπλα στις λέξεις: "Σας ευχα-
ριστώ κυρία μου". 
Η Daily Mail αναφέρει ότι ο βασιλιάς Κάρολος 

δήλωσε ότι "συγκινήθηκε αφάνταστα" από το 
“ξέσπασμα θλίψης” στο Ηνωμένο Βασίλειο για το 
θάνατο της μητέρας του. Συνοδεύει μια φωτογρα-
φία της βασίλισσας που χαιρετάει με τον τίτλο: "Ο 
τελευταίος μας αποχαιρετισμός". 
Οι Times έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο "Ο Κάρολος 

ευχαριστεί" μαζί με μια φωτογραφία του που δεί-
χνει να μοιράζεται μια πιο ανάλαφρη στιγμή με 
την πρωθυπουργό Λιζ Τρας στο παλάτι του Μπά-
κιγχαμ την Κυριακή. Σε άλλο σημείο, η εφημερίδα 
αναφέρει ότι περίπου 10.000 αστυνομικοί θα βρί-
σκονται σε υπηρεσία σήμερα, καθώς 
περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι 
αναμένεται να έρθουν στην πρωτεύουσα. 
Ο Guardian παραθέτει λεπτομέρειες από τα 

σχέδια της κηδείας, λέγοντας ότι ο πρίγκιπας 
Γεώργιος και η πριγκίπισσα Σάρλοτ, που είναι 
πλέον δεύτερος και τρίτη στη σειρά διαδοχής του 
θρόνου, θα ακολουθήσουν τους γονείς τους - τον 
πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας - 
καθώς το φέρετρο της βασίλισσας θα μεταφέρε-

ται  από το Αβαείο του Ουέστμινστερ. 
Η Daily Star, η οποία δεν χάνει 

ποτέ την ευκαιρία για λογοπαίγνιο, 
γράφει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα 
κρατήσει ενός λεπτού σιγή για τη 
βασίλισσα με τον τίτλο: "Βασίλειο 
Ενωμένο!" 
Οι Financial Times αφιερώνουν το 

πάνω μέρος της πρώτης σελίδας 
τους σε μια ασπρόμαυρη φωτογρα-
φία της βασίλισσας σε επίσημη 
περιβολή. Ωστόσο, το κύριο θέμα της 
εφημερίδας είναι η ύφεση στο χρημα-
τιστήριο που προκαλεί "τη 
μεγαλύτερη περίοδο ανομβρίας στις 
εισαγωγές τεχνολογικών προϊόντων 
στις ΗΠΑ αυτόν τον αιώνα". 

Μείωσεις φόρων και ανάπτυξη υπόσχεται η Λιζ Τρας
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Αλλαγή πλεύσης για τη M. Βρετανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο σταθμίζει αν θα συμμετά-
σχει στην πρώτη συνάντηση των χωρών που θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του σχεδίου 
της «ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας», το οποίο 
παρουσίασε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μα-
κρόν. Ο Τσέχος υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέ-

σεων Μίκουλας Μπεκ δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βα-
σίλειο θα προσκληθεί, μαζί με εκπροσώπους του 
Ισραήλ και των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, 
στη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών τον επό-
μενο μήνα στην Πράγα. 
Ωστόσο, ο χρόνος θα μπορούσε να αποτελέσει 

πρόβλημα, καθώς η σύνοδος κορυφής στην Πράγα 
θα διεξαχθεί στις 6 Οκτωβρίου, την τελευταία ημέρα 
του ετήσιου συνεδρίου του Συντηρητικού κόμματος 
στο Μπέρνγκαμ, το οποίο θα αποτελέσει την πρώτη 
καθοριστική ευκαιρία για τη νέα πρωθυπουργό Λιζ 
Τρας να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυ-
βέρνησής της. Η Τουρκία, η Νορβηγία, η Ισλανδία, 
το Λιχτενστάιν, η Μολδαβία, η Γεωργία, η Αρμενία 
και το Αζερμπαϊτζάν αναμένεται επίσης να λάβουν 
προσκλήσεις.

Περισσότεροι από 2.000 οδηγοί λεωφορείων στο Λονδίνο που ερ-
γάζονται για την εταιρεία δημόσιων μεταφορών Arriva θα απεργή-
σουν από τις 4 Οκτωβρίου με μισθολογικά αιτήματα, όπως ανακοί-
νωσε χθες, Τετάρτη το συνδικάτο Unite. 
Το συνδικάτο ανακοίνωσε ότι η απεργία θα συνεχιστεί μέχρι να 

επιλυθεί η διαμάχη. 
Παράλληλα, περίπου 600 οδηγοί λεωφορείων της Arriva με έδρα 

το Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας σχεδιάζουν να απεργήσουν 
στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το συνδικάτο. 

«Οι νέες απεργίες των οδηγών λεωφορείων θα προκαλέσουν ανα-
πόφευκτα αναστάτωση για τους επιβάτες σε όλο το Κεντ, αλλά αυτή 
η διαμάχη είναι αποκλειστικά ευθύνη της Arriva», ανέφερε σε ανα-
κοίνωσή της η Τζάνετ Νομπς της Unite. 

«Η Arriva έχει αποτύχει πλήρως να αντιμετωπίσει την ένταση των 
συναισθημάτων των μελών μας καθώς βλέπουν να μειώνονται οι 
αποδοχές τους. Η εταιρεία θα πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων με μια πρόταση που θα ικανοποιεί τις λογικές 

προσδοκίες των εργαζομένων”, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πε-
ριφερειακός αξιωματούχος της Unite Στιβ Στόκγουελ. 
Οι νέες κινητοποιήσεις απειλούν να προκαλέσουν περισσότερα 

προβλήματα στο δίκτυο δημοσίων μεταφορών της Βρετανίας, το 
οποίο ήδη αντιμετωπίζει απεργίες σε εθνικό επίπεδο των εργαζομέ-
νων στους σιδηροδρόμους, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για 
τις αρχές Οκτωβρίου ώστε να συμπέσουν με το ετήσιο συνέδριο 
του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος. 
Η Arriva, η οποία έχει κεντρικά γραφεία στο Σάντερλαντ της βόρειας 

Αγγλίας και ανήκει στην κρατική γερμανική εταιρεία Deutsche Bahn, 
δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού. 
Η επιδείνωση του κόστους ζωής στη Βρετανία έχει οδηγήσει πολ-

λούς εργαζόμενους σε διάφορους τομείς στη χώρα-από τους σιδη-
ροδρόμους και τις αεροπορικές εταιρείας μέχρι τους δικηγόρους, 
ακόμη και τους εργαζόμενους στα συνδικάτα-είτε να απειλούν με 
απεργίες είτε να απεργούν για μισθολογικά ζητήματα.

Σε απεργία για μισθολογικά αιτήματα, περισσότεροι από  2.500 οδηγοί λεωφορείωνΣε απεργία για μισθολογικά αιτήματα, περισσότεροι από  2.500 οδηγοί λεωφορείων

ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΙΠΕ Η ΥΦ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ανησυχητική κλιμάκωση μετά το διάγγελμα Πού-
τιν βλέπει η Βρετανία, επισημαίνοντας ότι οι απειλές 
που διατύπωσε ο Ρώσος Πρόεδρος πρέπει να λη-
φθούν στα σοβαρά. «Είναι σαφώς κάτι που θα 
πρέπει να πάρουμε πολύ στα σοβαρά επειδή, ξέ-
ρετε, δεν ελέγχουμε την κατάσταση - δεν είμαι σί-

γουρη ότι την ελέγχει ούτε αυτός πραγματικά. Πρό-
κειται προφανώς για μια κλιμάκωση», δήλωσε στο 
Sky News η βρετανίδα υφυπουργός Εξωτερικών 
Τζίλιαν Κίγκαν. 
Νωρίτερα ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία έχει 

«πολλά όπλα για να απαντήσει» σ' αυτό που απο-
κάλεσε δυτικές απειλές και τόνισε πως δεν μπλο-
φάρει. Είπε ότι υπέγραψε διάταγμα για μερική επι-
στράτευση, που ξεκινά σήμερα, υπογραμμίζοντας 
ότι υπερασπίζεται τις ρωσικές περιοχές και ισχυρι-
ζόμενος ότι η Δύση θέλει να καταστρέψει τη χώρα 
του. Στόχος του σύμφωνα με τα λεγόμενά του είναι 
να «να απελευθερώσει» το Ντονμπάς στην ανατο-
λική Ουκρανία, ενώ σημείωσε ότι οι περισσότεροι 
κάτοικοι της περιοχής δεν επιθυμούν να επιστρέ-
ψουν υπό τον ζυγό της Ουκρανίας.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΩΣ ΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΧΡΗ�ΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πλαφόν στις τιμές του ρεύματος και του φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις
Πλαφόν στην τιμή χονδρικής αγοράς ενέργειας που χρεώνονται οι 

επιχειρήσεις στο ΗΒ θα επιβάλει η βρετανική κυβέρνηση, ώστε να 
πληρώνουν «λιγότερη από τη μισή» από την τιμή που αναμένεται να 
διαμορφωθεί το χειμώνα. Η ανακοίνωση περιλαμβάνεται στο Πρό-
γραμμα Ελάφρυνσης Λογαριασμού Ενέργειας που ανακοινώθηκε 
την Τετάρτη και προσφέρει εκπτώσεις για όλες τις επιχειρήσεις επί 
έξι μήνες από την 1η Οκτωβρίου. Από το πρόγραμμα θα επωφελη-
θούν επίσης νοσοκομεία, σχολεία, ναοί, κοινοτικά κέντρα και άλλες 
κοινωνικές δομές και οργανισμοί. 
Το πρόγραμμα ανακούφισης των επιχειρήσεων ακολουθεί την πα-

ρουσίαση από την Πρωθυπουργό Λιζ Τρας, λίγες ημέρες μετά από 
την ανάληψη της ηγεσίας της χώρας, ενός πακέτου ύψους 150 δισε-
κατομμυρίων λιρών για να παγώσουν οι λογαριασμοί ενέργειας για 
τα νοικοκυριά επί δύο χρόνια σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα ση-
μερινά. Το νέο πακέτο για τις επιχειρήσεις υπαγορεύθηκε από τους 
φόβους περί χρεοκοπιών και απωλειών θέσεων εργασίας σε όλους 
τους τομείς, λόγω της ενεργειακής ακρίβειας. 

Το Υπουργείο Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανίας δεν έχει 
προσδιορίσει το συνολικό κόστος του νέου πακέτου στήριξης, καθώς 
θα εξαρτηθεί από το ύψος των τιμών χονδρική στο διάστημα Οκτω-
βρίου-Απριλίου. Προβλέπει εξάμηνο πάγωμα των τιμών που θα πλη-
ρώνουν οι επιχειρήσεις σε 211 λίρες (242 ευρώ) ανά μεγαβατώρα 

για το ηλεκτρικό ρεύμα και σε 75 λίρες (86 ευρώ) ανά μεγαβατώρα 
για το φυσικό αέριο. Σε κάποιες περιπτώσεις συμβολαίων μεταβλητών 
χρεώσεων η έκπτωση θα διαμορφωθεί σε 405 λίρες (463 ευρώ) ανά 
μεγαβατώρα για το ηλεκτρικό και σε 115 λίρες (132 ευρώ) ανά μεγα-
βατώρα για το φυσικό αέριο. 
Οι επιχειρήσεις δε χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους παρόχους 

τους, καθώς η έκπτωση θα περάσει αυτομάτως στους λογαριασμούς. 
Η κα Τρας, από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται για τη Γενική Συνέ-

λευση των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση «κατανόησε 
την τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις, οργανώσεις 
αρωγής και οργανισμοί του δημοσίου τομέα με τους λογαριασμούς 
ενέργειας». Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, «όπως προσφέρθηκε βοήθεια 
στους καταναλωτές, έτσι από την 1η Οκτωβρίου θα στηριχτούν και 
οι επιχειρήσεις». 
Ο Υπουργός Οικονομικών Κουάσι Κουάρτενγκ σχολίασε ότι το μέ-

τρο «θα αποτρέψει επιχειρήσεις από το να καταρρεύσουν, θα προ-
στατέψει θέσεις εργασίας και θα περιορίσει τον πληθωρισμό».

«Nα ληφθούν σοβαρά οι απειλές Πούτιν»
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Καθόλου ήσυχος με την συνείδηση 

του δεν πρέπει να νιώθει ο απερχόμενος 
Πρόεδρος Ν. Αναστασιάδης και οι συ-
νεργάτες του στη «Συμμορία που κυ-
βερνά τον τόπο» τόσο στα θέματα εσω-
τερικής διακυβέρνησης όσο και στους 
χειρισμούς τους στο Κυπριακό το οποίο 
οδήγησαν στην απόλυτη στασιμότητα. 
Κανένας στο εξωτερικό δεν ασχολείται 
καν με το πρόβλημα εισβολής και κατο-
χής της Κύπρου και κανένας δεν δαχτυ-
λοδείχνει την Τουρκία και τον ηγέτη της 
Ταγίπ Ερντογάν ως υπαίτιους για την 
πλήρη αποτελμάτωση της διαδικασίας 
αναζήτησης λύσης.  Άλλοτε, αυτές τις 
μέρες ο εκάστοτε Πρόεδρος της Κύπρου 
και οι διπλωματικές υπηρεσίες της χώρα 
όργωναν στην κυριολεξία τη Νέα Υόρκη 
αξιοποιώντας την εκεί παρουσία αρχη-
γών κρατών και κυβερνήσεων καθώς 
και των επί κεφαλής των διπλωματικών 
αντιπροσωπειών των διαφόρων χωρών 
αναζητώντας στήριξη και άσκηση της 
επιρροής όσων κρατών έχουν τη δυνα-
τότητα, προς την Άγκυρα για διαφορο-
ποίηση των αδιάλλακτων θέσεων της 
και έμπρακτη υποστήριξη της όλης δια-
δικασίας. Δυστυχώς ο Νίκος Αναστασιά-
δης ολοκληρώνει τη θητεία του επιβε-
βαιώνοντας όσους προέβλεπαν πως 
αντί «ηγέτης της κρίσης» θα παραμείνει 
στην ιστορία ως ο ηγέτης της διχοτόμη-
σης» αφού είναι ο μοναδικός Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνάμα 
ηγέτης της Ελληνοκυπριακής Κοινότη-
τας ο οποίος σε συναντήσεις του με ξέ-
νους ηγέτες, αλλά και με Κύπριους πο-
λιτικούς και άλλους παράγοντες έκανε 
βολιδοσκοπήσεις για λύση «δυο κρα-
τών»! Ο Νίκος Αναστασιάδης ολοκλη-
ρώνει τη θητεία του έχοντας καταφέρει 
μαζί με τους στενούς του συνεργάτες 
στις διπλωματικές υπηρεσίες Ιωάννη 
Κασουλίδη τέως και νυν υπουργό Εξω-
τερικών και τον Νίκο Χριστοδουλίδη, 
τέως υπουργό Εξωτερικών, ο Ταγίπ  Ερ-
ντογάν να περιφέρεται σε όλο τον κόσμο 
και να… παραδίδει μαθήματα εφαρμο-

γής του διεθνούς δικαίου, χωρίς κανείς 
να του απαντά! Η εντύπωση που δίνει η 
κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ είναι 
πως «ότι είχαν να δώσουν, το έδωσαν» 
και πλέον αναμένουν τους νέους ενοί-
κους του Προεδρικού για να παραδώ-
σουν τη σκυτάλη! Η εικόνα που εμφανί-
ζουμε στο εξωτερικό είναι πως η χώρα 
μπήκε από καιρό στον αυτόματο πιλότο, 
έχοντας ένα Πρόεδρο και ένα υπουργό 
Εξωτερικών οι οποίοι δεν έχουν να αρ-
θρώσουν πολιτικό λόγο, γεγονός που 
συζητείται έντονα μεταξύ των ξένων δι-

πλωματών που είναι διαπιστευμένοι 
στην Κύπρο. Πρόεδρος και υπουργός 
Εξωτερικών στην έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών περιφέρονται σε διάφορες εκδη-
λώσεις χωρίς να τους δίνει κανείς ση-
μασία ενώ δεν μερίμνησαν ή δεν κατά-
φεραν να κλείσουν συναντήσεις με 
αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ή 
υπουργούς Εξωτερικών κρατών με κύ-
ρος και επιρροή που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην υπόθεση της Κύ-
πρου.Πολύ εύστοχα η πρώην υπουργός 
Εξωτερικών Ερατώ Κοζάκου – Μαρ-
κουλλή επέκρινε με δηλώσεις της στον 
« Άστρα» τον Πρόεδρο Αναστασιάδη ότι 
δεν εκμεταλλεύτηκε επαρκώς την τελευ-
ταία του παρουσία στη Νέα Υόρκη. Υπέ-
δειξε σχετικά ότι ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης θα έπρεπε να χρησιμοποιήσει 
την τελευταία του ευκαιρία για να οργώ-
σει -όπως είπε χαρακτηριστικά- τα Ηνω-

μένα Έθνη, βλέποντας σημαντικές προ-
σωπικότητες της διεθνούς κοινότητας. 
Όπως ανέφερε, ο Πρόεδρος θα μείνει 
στη Νέα Υόρκη σχεδόν για μια ολόκληρη 
βδομάδα, ωστόσο με βάση το πρό-
γραμμα που δόθηκε στη δημοσιότητα 
δεν θα έχει εκείνες τις συναντήσεις οι 
οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε 
μια ευρείας κλίμακας διαφώτιση της διε-
θνούς κοινότητας όσον αφορά το Κυ-
πριακό και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η 
Ερατώ Κοζάκου – Μαρκουλλή σημείωσε 

παράλληλα ότι η ολιγόλεπτη συνάντηση 
που θα έχει ο πρόεδρος με τον Γενικό 
Γραμματέα του ΟΗΕ θα είναι καθαρά 
εθιμοτυπική και όχι επί της ουσίας αφού 
πολύ λίγα μπορούν να λεχθούν για τα 
Βαρώσια ή τη νέα στάση της Τουρκίας, 
σε έξι ή επτά λεπτά που θα διαρκέσει η 
συνάντηση. Ανάλογα υποβαθμισμένες 
σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, είναι 
και οι επαφές του υπουργού Εξωτερικών 
Ι. Κασουλίδη ο οποίος ανακοινώνει ως… 
«επιτυχία» την παρουσία του σε συνα-
ντήσεις που πραγματοποιεί ο υπουργός 
Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας 
τις οποίος… «βαφτίζουν» ως τριμερείς, 
αδιαφορώντας για το ότι η εικόνα που 
εκπέμπουν με αυτές τις συναντήσεις, ει-
δικά στην έδρα του ΟΗΕ είναι πως η 
Κύπρος, άνκαι με βάση το  διεθνές δί-
καιο είναι ανεξάρτητο κράτος, άγεται και 
φέρεται από ένα άλλο κράτος! Το γεγο-

νός εκμεταλλεύεται η τουρκική διπλω-
ματία με τον Ερσίν Τατάρ, τον Τουρκο-
κύπριο εθνικιστή ηγέτη ο οποίος επίσης 
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και προβάλλει 
τις διχοτομικές θέσεις του για το Κυ-
πριακό επαναλαμβάνοντας συνεχώς τα 
περί χωριστής κυριαρχίας και επιζητώ-
ντας αναγνώριση ισότιμης εκπροσώπη-
σης των Τουρκοκυπρίων στα Ηνωμένα 
Έθνη και στους άλλους διεθνείς οργανι-
σμούς.  

 
ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΡΙΜΕΡΗΣ 
Πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, σε δη-

λώσεις του ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι δεν 
υπάρχει καμιά ενέργεια ή πρωτοβουλία 
για την πραγματοποίηση τριμερούς συ-
νάντησης στην Νέα Υόρκη του ιδίου με 
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον ΓΓ 
του ΟΗΕ, τον οποίο είπε ότι θα δει, αλλά 
δεν ανακοίνωσε την ημερομηνία. Θα συ-
ναντήσει, ανάφερε, και τον Τούρκο 
ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Υπο-
στήριξε ότι η τριμερής δεν μπορεί να  
γίνει λόγω των Προεδρικών εκλογών του 
Φεβρουαρίου και πως όλοι οι υποψήφιοι 
Πρόεδροι θεωρούν ότι η Κύπρος είναι 
μία και θα είναι μέλος της ΕΕ μέσα από 
μια ομοσπονδιακή δομή. Στα βασικά θέ-
ματα, συνέχισε, όλοι τους έχουν την ίδια 
θέση, κανείς δεν δέχεται την παραμονή 
του τουρκικού στρατού στην Κύπρο και 
πρόσθεσε ότι σε κάποια απλά θέματα η 
συμφωνία με κάποιους εκ των υποψη-
φίων θα είναι πιο εύκολη. Υπενθυμίζο-
ντας ότι στο «Σπίτι της Τουρκίας» στην 
Νέα Υόρκη έχει παραχωρηθεί ένας όρο-
φος στο ψευδοκράτος, ο Ερσίν Τατάρ 
είπε ότι εκεί θα κάνει τις επαφές του, 
στις οποίες θα εξηγήσει ότι οι Τ/κ ζητούν 
σε διεθνές επίπεδο να έχουν το καθε-
στώς που έχουν και οι Ε/κ. Ο κ. Τατάρ 
ανέφερε ότι ως τ/κ πλευρά δεν έχουν 
θέσει ως προϋπόθεση για την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων την αναγνώ-
ριση της τ/κ πλευράς, προσθέτοντας ότι 
όταν οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν, 
η ε/κ πλευρά συνέχισε την πορεία της 
ως Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ η τ/κ 
πλευρά συνέχισε την πορεία της χωρίς 
κανένα καθεστώς. «Απαιτούμε ένα κα-

θεστώς σαν αυτούς σε διεθνές επίπεδο, 
απαιτούμε την εκπροσώπηση του κατο-
χυρωμένου από την Κυπριακή Δημο-
κρατία του 1960 δικαιώματός μας.  
Γι’ αυτό και το ΣΑ του ΟΗΕ πρέπει να 
βγάλει μια απόφαση που να λέει ότι οι 
Τ/κ είναι τόσο κυρίαρχα ισότιμοι όσο και 
οι Ε/κ». Αυτό, συνέχισε, δεν θα ζημιώσει 
την ε/κ πλευρά, θα ενισχύσει το στάτους 
των Τ/κ, θα τους κάνει πιο αποδεκτούς 
στην διεθνή κοινότητα και θ ‘ αυξήσει τις 
πιθανότητες για λύση του Κυπριακού. 
«Γιατί τώρα η ε/κ πλευρά βλέπει την τ/κ 
ως να έχει ανάγκη τη λύση και θεωρούν 
ότι θα έρθει μια μέρα που οι Τ/κ θα γί-
νουν μπάλωμα στην Κυπριακή Δημο-
κρατία». Ο κ. Τατάρ υποστήριξε ότι εάν 
επιβεβαιωθεί η κυριαρχική ισότητα των 
Τ/κ, οι διαπραγματεύσεις θα είναι μεταξύ 
«δύο κρατών, θα είναι μια συνεργασία 
μεταξύ δύο κρατών», θα εξαφανιστεί η 
πιθανότητα να γίνουν οι Τ/κ μπάλωμα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία και θα δοθεί 
το μήνυμα στους Ε/κ πως σε περίπτωση 
μη λύσης οι Τ/κ θα συνεχίσουν τον 
δρόμο τους με το δικό τους «κράτος». 
Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε έτοιμος για 

περιεκτικές συζητήσεις για όλα τα κεφά-
λαια «υπό το ίσο, κυρίαρχο καθεστώς: 
το εδαφικό, το περιουσιακό, το συντα-
γματικό». Σε μια ομοσπονδιακή δομή, 
είπε, «δεν υπάρχει πιθανότητα να είναι 
ίσοι οι Τ/κ με τους Ε/κ» και υποστήριξε 
ότι πρόθεση των Ε/κ είναι να ακυρώ-
σουν το «κράτος» των Τ/κ και να τους 
κάνουν “μπάλωμα στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία”. Για ακόμη μια φορά, ο Τ/κ 
ηγέτης απέρριψε τα ΜΟΕ της ε/κ πλευ-
ράς και υποστήριξε πως το να τεθεί το 
παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου υπό 
τον έλεγχο των ΗΕ, «σημαίνει υπό τον 
έλεγχο των Ε/κ». Το ίδιο, είπε, είναι και 
για το λιμάνι της Αμμοχώστου που οι 
Ε/κ προτείνουν να λειτουργεί υπό την 
ΕΕ. Υπενθύμισε ότι ο ίδιος έχει υποβάλ-
λει επίσης «προτάσεις συνεργασίας» για 
τους υδρογονάνθρακες, τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), το προσφυγικό, 
το νερό, αλλά η ε/κ πλευρά δεν δέχθηκε 
καμιά.

ΔΕΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Ευαγγέλιο της εξωτερικής πολιτικής Ελλάδας και Κύπρου το Διεθνές Δίκαιο»

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Στην έδρα του ΟΗΕ χωρίς μεγάλες προσδοκίες για το Κυπριακό

Την τουρκική προκλητικότητα και την σκληρή ρη-
τορική που έχει υιοθετήσει ο Ταγίπ Ερντογάν τις 
τελευταίες εβδομάδες, έθεσε στους ομολόγους του 
της ΕΕ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος 
Δένδιας, ο οποίος μάλιστα παρουσία του Ζοζέπ 
Μπορέλ μοίρασε έντυπα με όλες τις πρόσφατες 
απειλές του Τούρκου Προέδρου. Μαζί με τον κ Κα-

σουλίδη έθεσαν και το θέμα της Αρμενίας. Είχε 
προηγηθεί η τριμερής συνάντηση Ελλαδας, Κύ-
πρου, Αρμενίας στην έδρα του ΟΗΕ. 
Εν τω μεταξύ, ο Ιωάννης Κασουλίδης θα παρα-

καθήσει σε δείπνο που διοργανώνει ο Υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, με θέμα 
τις διατλαντικές σχέσεις, ενώ θα συναντηθεί διμε-

ρώς και με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ 
αρμόδια για πολιτικές υποθέσεις, Βικτόρια Νούλαντ. 
Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κα-
σουλίδης, θα συμμετάσχει σε συναντήσεις υψηλού 
επιπέδο, και θα έχει επαφές με τον Επικεφαλής 
της Οργάνωσης American Jewish Committee και 
τον Γ. Γ. του Συμβουλίου Συνεργασίας Κόλπου.
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      Ειδήσεις σε 2’

Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΧΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

«Τεράστιας σημασίας η διαφύλαξη του θεσμού του Γενικού Ελεγκτή»
Στην τεράστια σημασία που έχει η διαφύλαξη του θε-

σμού του Γενικού Ελεγκτή και η προώθηση της ανεξαρ-
τησίας του και την ικανότητάς του να επιτελεί την υψηλή 
αποστολή του, αναφέρθηκε ο υποψήφιος για την Προ-
εδρία της Δημοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης σε δη-
λώσεις του μετά από συνάντηση που είχε με τον Γενικό 
Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, στα γραφεία της Υπηρεσίας 
στη Λευκωσία, τη Δευτέρα. 
Σε δηλώσεις του μετά το τέλος των συνομιλιών, ο Γε-

νικός Ελεγκτής χαρακτήρισε τη συνάντηση ως εποικο-
δομητική και για τα δύο μέρη, υπογραμμίζοντας πως η 
θέση της Υπηρεσίας συγκεντρώνεται στο γνωμικό του 
Σολομώντα, «μὴ έλεγχε κακούς, ίνα μὴ μισήσωσί σε· 
έλεγχε σοφόν, καὶ αγαπήσει σε». 

«Η προσδοκία μας και η ελπίδα μας είναι ότι ο επόμε-
νος πρόεδρος, χωρίς η αναφορά αυτή να γίνεται σε αντι-
παραβολή με τον υφιστάμενο πρόεδρο, θα αποδειχθεί 
σοφός και θα αντιληφθεί ότι ο έλεγχος από την Ελεγκτική 
Υπηρεσία αποτελεί κάτι το οποίο μόνο θετικά μπορεί να 
φέρει στη διακυβέρνηση για την οποία θα είναι υπεύθυ-
νος», συμπλήρωσε ο κ. Μιχαηλίδης. 
Για μία πολύ καλή συνάντηση έκανε λόγο με τη σειρά 

του και ο κ. Μαυρογιάννης, η οποία, όπως είπε, είχε 

πολλά νοήματα. «Εκφράσαμε την υποστήριξή μας και 
τη βαθιά μας συναντίληψη για την ανάγκη ο θεσμός της 
Ελεγκτικής Υπηρεσίας να μπορεί να αφήνεται απερίσπα-
στος για να επιτελέσει το έργο του, το οποίο είναι από 
κάθε άποψη απαραίτητο για τον τόπο», ανέφερε σχετικά, 
εκφράζοντας ταυτόχρονα συμπαράσταση στον πολύ ση-
μαντικό αυτό θεσμό, ο οποίος, όπως τόνισε, «δυστυχώς 
πολλές φορές βάλλεται ως μη έδει και έχει τεράστια ση-
μασία να τον διαφυλάξουμε, να τον προστατεύσουμε και 

να προωθήσουμε την ανεξαρτησία του και την ικανότητά 
του να επιτελεί την υψηλή αποστολή του, κάτι που ισχύει 
βεβαίως για όλους τους ανεξάρτητους θεσμούς του κρά-
τους». Ο κ. Μαυρογιάννης είπε επίσης πως οι δύο πλευ-
ρές συζήτησαν εν εκτάσει ζητήματα που άπτονται των 
διαδικασιών, των προσόντων και των τρόπων λειτουργίας 
των ανεξάρτητων θεσμών, αλλά και εν γένει του κρατικού 
μηχανισμού, ο οποίος αποτελεί από τη φύση του το αντι-
κείμενο του ελέγχου της Υπηρεσίας. 
Προσέθεσε πως ζητήθηκαν εκ μέρους του επιτελείου 

του οι πολύτιμες συμβουλές του Γενικού Ελεγκτή ενόψει 
και των επερχόμενων προεδρικών εκλογών, είτε αυτές 
αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των εκλογικών επιτε-
λείων, είτε γενικότερα τη διαχείριση των θεμάτων των 
εκλογών. 

«Από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για 
τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας των θεσμών και για έναν 
άλλο τρόπο λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, με 
απόλυτη διαφάνεια και λογοδοσία, με αναγνώριση του 
ρόλου των ανεξάρτητων θεσμών, που για εμάς έχουν να 
κάνουν με την πεμπτουσία του δημοκρατικού πολιτεύ-
ματος», κατέληξε ο κ. Μαυρογιάννης.

Νέα καταγγελία της διευθύντριας των φυλακών προκαλεί προβληματισμό

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις της εφημερίδας «Πολίτης» για τις «οδηγίες Χριστοδουλίδη»
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις των μηνυμάτων-οδηγιών που έδινε 

ο Συναγερμικός υποψήφιος για την προεδρία, Νίκος Χριστοδουλίδης, 
προς τον πρώην συνεργάτη του ο οποίος διαχειριζόταν μια ομάδα 
από ψεύτικους  λογαριασμούς στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 
Την Τρίτη η εφημερίδα «Πολίτης», παρουσίασε στιγμιότυπα οθόνης 

μηνυμάτων από τον πρώην συνεργάτη ο οποίος φαίνεται να συμμε-
τείχε σε ομάδες μηνυμάτων όπου ο Νικος Χριστοδουλίδης έδινε 
εντολές για αναρτήσεις και σχολιασμό από τους ψεύτικους λογαρια-
σμούς που είχαν δημιουργήσει. Μέσω αυτών των accounts επιχει-
ρούσε να κτίσει αρνητική εικόνα σε βάρος συγκεκριμένων ανθρώπων. 
Το επιτελείο Νίκου Χριστοδουλίδη, όπως αναφέρει η εφημερίδα, 
αποφεύγει να σχολιάσει αλλά διαρρέει ότι ο Μανώλης Κυριάκου δεν 
διετέλεσε ποτέ επισήμως συνεργάτης του υποψηφίου. 

Τα μηνύματα, όπως παρουσιάζονται, πόρρω απέχουν από το «νέο 
ήθος» στην πολιτική που θέλει να παρουσιάζει ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος υπο-
ψήφιος για να αντικρούσει τις πολιτικές θέσεις του καθενός. Για πα-
ράδειγμα, επιλέγει γκεμπελικές μεθόδους που στόχο έχουν τον 
άνθρωπο που μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή άποψη και όχι καθαυτή 
την ουσία του σχολίου που γίνεται για το πρόσωπο του. 
Στην τελική από τα μηνύματα όπως παρουσιάζονται, φαίνεται ότι 

ο Νίκος Χριστοδουλίδης, δεν είναι ικανός να επιλέξει τους σωστούς 
συνεργάτες ή στο τέλος της ημέρας φαίνεται και το ποιόν των συ-
νεργατών «επίσημων» και μη που επιλέγει για να διεκπεραιώσουν 
τις …οδηγίες του.

Τους πάντες και τα πάντα είναι διατεθειμένη να ερευ-
νήσει η Αρχή Κατά της διαφθοράς τόνισε στον ΑΣΤΡΑ ο 
πρόεδρός της Χάρης Πογιατζής. Μιλώντας στην πρωινή 
έκδοση ανέφερε ότι η έρευνα θα γίνεται εναντίον οποι-
ουδήποτε, όποια και αν είναι η θέση του. Επίσης κάλεσε 
τους πολίτες να τους κρίνουν με βάση το έργο που θα 
παράξουν. 
Την ίδια ώρα, ο κ. Πογιατζιής επιβεβαίωσε την καταγ-

γελία της διευθύντριας των Κεντρικών Φυλακών Άννας 
Αριστοτέλους κατά δυο ανεξάρτητων ποινικών ανακρι-
τών που διόρισε ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για διε-
ρεύνηση χρήσης κινητών τηλεφώνων ή ναρκωτικών 
ουσιών στις Φυλακές. Είπε ότι ο ίδιος θα εξαιρεθεί από 
τη διαδικασία διερεύνησης της συγκεκριμένης υπόθεσης 
γιατί ήταν ο δικηγόρος της κ. Αριστοτέλους και της κ. 
Δημητρίου μέχρι την ημέρα που ανακοινώθηκε ο διορι-
σμός του στην Αρχή. Ακόμα ανέφερε ότι θα διερευνη-

θούν οι δυο επιστολές που απέστειλε ο βουλευτής του 
ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης, για τα χρυσά διαβατήρια. 
Σημείωσε δε ότι είναι θέμα ημερών ή ελάχιστων βδο-

μάδων η έγκριση των κανονισμών, προκειμένου να πιά-
σει δουλειά η Αρχή, λέγοντας ότι το πλάνο είναι έτοιμο. 
Ο κ. Πογιατζιής ξεκαθάρισε ότι δεν θα αφήνονται έρευ-

νες να διαιωνίζονται επί μήνες, χωρίς αποτέλεσμα. Είπε 
ότι σύμφωνα με τους κανονισμούς η Αρχή θα εξετάζει 
αρχικά αν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της μια καταγγελία 
και αν υπάρχει πεδίο για περαιτέρω έρευνα, τότε θα 
διατάζει έρευνα εκφράζοντας μάλιστα την ελπίδα ότι η 
έρευνα θα γίνεται μέσα σε μια εβδομάδα. Πρόσθεσε ότι 
αυτός που καταγγέλλει θα γνωρίζει τι γίνεται. Επίσης 
είπε ότι σύμφωνα με πρόνοια στη νομοθεσία, η Αρχή 
μπορεί να ελέγχει, να καθοδηγεί και να δίνει οδηγίες 
στους ερευνώντες λειτουργούς. 
Επίσης είπε ότι μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει κα-

ταγγελία επώνυμα ή ανώνυμα, ξεκαθαρίζοντας ότι για 
τις ανώνυμες καταγγελίες θα γίνεται έρευνα από την 
Αρχή. 
Να σημειωθεί ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς αποτε-

λείται από τα 5 μέλη της, μια γραμματέα και δυο διοικη-
τικούς λειτουργούς.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Άρχισε η έρευνα για 
τη μητέρα που έχασε 
δίδυμα για... 30 ευρώ
Μετά τις αποκαλύψεις του 

«Π» για τον τρόπο με τον 
οποίο φαίνεται να χειρίστη-
καν στο Μακάρειο Νοσοκο-
μείο έγκυο γυναίκα από την 
Αφρική, άρχισε η διερεύνηση 
της υπόθεσης, με το Υπουρ-
γείο Υγείας να αναμένει έκ-
θεση γεγονότων από πλευ-
ράς του ΟΚΥπΥ. H υπόθεση, 
την οποία αποκάλυψε την 
περασμένη Κυριακή ο «Π», 
έλαβε χώρα τον περασμένο 
Αύγουστο, όταν εγκυμο-
νούσα πρόσφυγας μετέβη 
για περίθαλψη στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο. Η γυναίκα φαί-
νεται να εκδιώχθηκε από το 
νοσηλευτήριο, καθώς δεν 
μπορούσε να πληρώσει τα 
30 ευρώ της επίσκεψης.

Αναθεώρηση προς τα 
κάτω προβλέψεων 
για την οικονομία
Σε νέα υποβάθμιση των 

προβλέψεων του για τον 
ρυθμό ανάπτυξης της κυ-
πριακής οικονομίας προέβη 
ο οίκος αξιολόγησης DBRS 
Morningstar, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης αναθεώρησης 
προς τα κάτω για την παγκό-
σμια οικονομία, λόγω της συ-
νεχόμενης ανοδικής πορείας 
και του πληθωρισμού και της 
συνεχιζόμενης αβεβαιότητας 
λόγω του πολέμου της Ου-
κρανίας. Με βάση τις εκτιμή-
σεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της 
κυπριακής οικονομίας το 
2023, εκτιμάται στο 2,8%.

Τα εγκαίνια της 61ης Γιορτής 
του Κρασιού, που πραγματο-
ποιείται μέχρι τις 25 Σεπτεμ-
βρίου στο δημόσιο κήπο Λε-
μεσο, τέλεσε η Υπουργος 
Εμπορίου, Νατάσα Πηλείδου, 
η οποία είπε πως η Γιορτή 
του Κρασιού αποτελεί έναν 
κορυφαίο πολιτιστικό θεσμό 
που προσφέρει κάθε χρόνο 
την ευκαιρία στους επισκέ-
πτες, να γευτούν και ν’ απο-
λαύσουν την πληθώρα των 
κρασιών που παράγει το 
νησί.

Γιορτή του Κρασιού
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Εν συντομία
ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΤΟ ΜΟΝΟ ΒΕΒΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ, ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ»

Πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές για την αλλαγή στον τόπο
«Δε διεκδικούμε να είμαστε μία κυβέρνηση των ηττημέ-

νων. Για να προχωρήσει η προοπτική της νέας αλλαγής 
που έχει ανάγκη ο τόπος μέσα από μία προοδευτική κυ-
βέρνηση συνεργασίας, υπάρχει μόνο μία εκδοχή: Να είναι 
πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ» ήταν το ξεκάθαρο μήνυμα που 
έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της μαραθώ-
νιας συνέντευξης Τύπου στο περιθώριο της 86ης ΔΕΘ.  
Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περί-

πτωση συνεργασίας ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας ότι 
«το θύμα με τον θύτη δεν μπορεί να συνεργαστεί. 
Παράλληλα χαρακτήρισε τερατογένεση μία τέτοια συ-

γκυβέρνηση ενώ πέταξε το γάντι στον Κυριάκο Μητσο-
τάκη για debate. Μιλώντας για το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών, υπογράμμισε ότι από σκάνδαλο Μητσοτάκη, 
γίνεται σκάνδαλο ΝΔ και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ δεν 
δεν πρόκειται να αφήσει την υπόθεση να μείνει στο σκο-
τάδι. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε 
μήνυμα ότι το «πάρτι αισχροκέρδειας με πρωταγωνίστρια 
τη ΔΕΗ θα τελειώσει» και ανέφερε ότι «θα περάσει στον 
δημόσιο έλεγχο με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου». «Ο 
Μητσοτάκης έλεγε πως θα μειώσει λογαριασμούς και τε-
λικά μειώνει το εισόδημα των πολιτών» σημείωσε σε άλλο 
σημείο και υπογράμμισε ότι μετά τη μεσαία τάξη η μεγα-
λύτερη εξαπάτηση Μητσοτάκη έγινε στους συνταξιούχους. 
«Ηθική υποχρέωση να δώσουμε τα αναδρομικά και να 
επαναφέρουμε την 13η σύνταξη» ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας. 

 
Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαμε 
την παραίτηση του πρωθυπουργού 
Για αντιδημοκρατική εκτροπή που παρόμοια δεν 

έχουμε ξανασυναντήσει από την αντιπολίτευση και μετά 
έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας ερωτηθείς για το σκάνδαλο 
των υποκλοπών. «Σε καμία άλλη χώρα δεν θα παρέμενε 
στη χώρα του ο πρωθυπουργός. Πρόκειται για πολιτική 
δειλία. Από σκάνδαλο Μητσοτάκη, γίνεται σκάνδαλο ΝΔ. 
Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαμε την παραίτηση 
του πρωθυπουργού. Δε θα με συνέφερε. Έχω κάθε λόγο 
να πάω στις εκλογές με αντίπαλο τον κ. Μητσοτάκη» τό-
νισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ερωτηθείς αν θα ζη-
τήσει παρέμβαση από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο 
Αλέξης Τσίπρας ανέφερε: «Δεν έχω να θέσω κανένα 
θέμα. Τα θέτει η ίδια η ζωή. Ένα θέμα που αφορά όλους 
μας. Τι να θέσω στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας; Να ζη-
τήσω να παραιτήσει τον πρωθυπουργό; Δεν είναι στις 
αρμοδιότητές της. Απαιτώ μία σαφή τοποθέτηση». 
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ επανέλαβε ότι δεν είχε 

δώσει καμία εντολή παρακολούθησης του Στέργιου Πι-
τσιόρλα και υπογράμμισε ότι όσο η κυβέρνηση επιχειρεί 
να δημιουργήσει συνθήκες συμψηφισμού, τόσο θα επι-
βεβαιώνει την ενοχή τους. «Η ΕΥΠ επί των ημερών μας 

λειτουργούσε με βάση όσα το γράμμα του νόμου ορίζει. 
Ήταν προσανατολισμένη στην υπεράσπιση της εθνικής 
κυριαρχίας και στην αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος. Ως πρωθυπουργός είχα μία απόλυτα  
θεσμική σχέση με τον διοικητή. Είχα μία θεσμική συμπε-
ριφορά και σχέση με τον διοικητή της ΕΥΠ. Όπως ξέρετε 
δεν ανήκε στον πρωθυπουργό, αλλά στο υπουργείο Προ-
στασίας του Πολίτη, το οποίο όμως με ενημέρωνε.  
Δεν έδωσα καμία εντολή παρακολούθησης του κ. Πι-

τσιόρλα. Ενημερώθηκα και έπραξα όπως θα έπρεπε να 
πράξει κάθε πρωθυπουργός που σέβεται τον όρκο του 
στο Σύνταγμα και στους νόμους. Δεν πρόταξα το κομμα-
τικό συμφέρον και τους φίλους μου. Ζήτησα από τον  
διοικητή της ΕΥΠ αν υπάρξει οποιαδήποτε επιβαρυντικό 
στοιχείο για τα στελέχη αυτά να με ενημερώσει.  
Ουδέποτε είχα κάποια ενημέρωση. Είχαμε την "κακιά 

συνήθεια" να μην καταστρέφουμε φακέλους, να απο-
στέλλουμε όλο το υλικό στην Δικαιοσύνη. Η Δικαιοσύνη 
είχε όλα αυτά τα στοιχεία 6 χρόνια. Στο δικαστήριο πάνε 
7 πρόσωπα. 
Μεταξύ αυτών δεν είναι ο κ. Πιτσιόρλας. Θέλω να είμαι 

απόλυτα σαφής. Έτσι λειτουργούσαμε εμείς. Έδωσα ρητή 
εντολή τα στοιχεία να δοθούν στην επόμενη διοίκηση. 
Ο κ. Μητσοτάκης ενημερωνόταν σε τακτική βάση από 

τον κ. Ρουμπάτη για όλα τα κρίσιμα στοιχεία. 
Οι συγκρίσεις είναι μέρα με τη νύχτα σε όλα τα επίπεδα. 

Όσο επιχειρούν να δημιουργήσουν συνθήκες συμψηφι-
σμού τόσο θα επιβεβαιώνουν την ενοχή τους» σημείωσε 
μεταξύ άλλων.

Τις απειλές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, που αμφισβη-
τούν ακόμη και την κυριαρχία των νησιών, θα παρουσιάσει ο 
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην άτυπη συνάντηση 
των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο πλαίσιο της 77ης εβδο-
μάδας Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με 
τον κ. Δένδια να τις χαρακτηρίζει “σαφή, υπαρκτή απειλή“. 

“Θα συζητήσουμε εδώ με τους συναδέλφους μου υπουργούς 
Εξωτερικών, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, πρώτα 
απ’ όλα την Ουκρανία και τις εξελίξεις μετά την ουκρανική αντε-
πίθεση“, ανέφερε ο κ. Δένδιας σε δήλωσή του σε δημοσιογρά-
φους, κατά την άφιξή του στη συνάντηση. 

“Αλλά, επίσης, θα έχω την ευκαιρία να δείξω στους συνα-
δέλφους μου μια σειρά από ανακοινώσεις, δηλώσεις και απει-
λές της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένου 
και του ζητήματος της κυριαρχίας των νησιών του Αιγαίου. 
Διότι αυτό πλέον έχει περάσει σε ένα πρωτοφανές επίπεδο 
αποτελώντας μια σαφή, μια υπαρκτή απειλή κατά της κυριαρ-

χίας της Ελλάδας“, υπογράμμισε χαρακτηριστικά. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της εβδομάδας, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγμα-
τοποιήσει μπαράζ επαφών τόσο με χώρες με τις οποίες η Ελ-
λάδα διατηρεί παραδοσιακά σχέσεις όσο και με κράτη από άλ-
λες γεωγραφικές περιφέρειες, καθώς στόχος είναι να επεκταθεί 
η εμβέλεια και το εύρος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

«Θα έχω πάνω από 30 επαφές εγώ, και αν λάβετε υπόψη 
σας και έναν μεγάλο αριθμό επαφών που θα έχει και ο Πρωθυ-
πουργός Κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έρχεται στη Νέα Υόρκη, νο-
μίζω ότι συνολικά θα έχουμε πάνω από 40-45 συναντήσεις. 
Νομίζω ότι είναι μία λαμπρή ευκαιρία να εμβαθύνουμε σχέσεις 
που ήδη έχουμε, αλλά επίσης να εξηγήσουμε σε όλους τους 
συνομιλητές μας τον εποικοδομητικό ρόλο που η Ελλάδα παίζει 
στην ευρύτερη περιοχή της - και στα Βαλκάνια και στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Και, βέβαια, να προωθήσουμε το μεγάλο εθνικό 
θέμα της Κύπρου», εξήγησε ο κ. Δένδιας σχετικά με το πρό-
γραμμα των επαφών που θα έχει η ελληνική αποστολή.

Δένδιας: Υπαρκτή απειλή κατά της Ελλάδας οι δηλώσεις της Τουρκίας

Γυναικοκτονία 
στη Θεσσαλονίκη
Με ισόβια κάθειρξη χωρίς 

ελαφρυντικά καταδίκασε το 
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Θεσσαλονίκης που εκδίκασε 
την Τετάρτη την υπόθεση του 
50χρονου γυναικοκτόνου 
που μαχαίρωσε μέχρι θανά-
του την 48χρονη σύζυγό του 
στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης 
τον περασμένο Νοέμβριο. Το 
Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο 
Θεσσαλονίκης τον έκρινε 
ένοχο για ανθρωποκτονία 
από πρόθεση σε ήρεμη ψυ-
χική κατάσταση, οπλοφορία 
και οπλοχρησία.  
Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρο-

νος είχε καταφέρει συνολικά 
23 μαχαιριές στη 48χρονη 
σύζυγό του, όπως προέκυψε 
από τα ευρήματα της ιατρο-
δικαστικής εξέτασης, στη 
σορό της άτυχης γυναίκας 
στον θώρακα, την κοιλιά και 
τα άκρα. 

Το τελευταίο «αντίο» στον μεγάλο ηθοποιό Κώστα Καζάκο
Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε, η τελετή αποχαιρετι-

σμού του σπουδαίου ηθοποιού Κώστα Καζάκου, ο οποίος 
άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Τρίτη.  
Η οικογένειά του, οι σύντροφοί του, άνθρωποι των γραμ-

μάτων και των τεχνών, αλλά και πλήθος κόσμου που τον 
αγάπησε για το έργο του και την προσφορά του στους λαϊ-

κούς αγώνες, δίνουν το παρών στο αίθριο της έδρας της ΚΕ 
του ΚΚΕ στον Περισσό.  Η αποχαιρετιστήρια τελετή ξεκίνησε 
με την φωνή του Κώστα Καζάκου να αφηγείται για την γνω-
ριμία του με τον Νίκο Καββαδία και στη συνέχεια να απαγ-
γέλλει το ποίημα του Καββαδία, «Mal du depart» (Θα μείνω 
πάντα ιδανικός κι ανάξιος εραστής…) 

Την απαγόρευση εξώ-
σεων σε σχολικές μονάδες 
καθ’ όλη την επικράτεια, οι 
οποίες στεγάζονται εντός 
ιδιωτικών-μισθωμένων κτι-
ρίων και το μίσθιο λήγει 
εντός της τρέχουσας σχολι-
κής χρονιάς, ζητούν με τρο-
πολογία που κατέθεσαν 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. 
Όπως εξηγούν οι βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ «σε μια πε-
ρίοδο όπου η κοινωνία βρί-
σκεται αντιμέτωπη με την 
ακρίβεια και την ενεργειακή 
κρίση και η πολιτική ζωή της 
χώρας μας ταλανίζεται από 
διάφορα σκάνδαλα οφεί-
λουμε να προστατεύσουμε 
την εκπαίδευση των παιδιών 
μας». Παράλληλα τονίζουν 
ότι «η εκπαίδευση είναι το 
ύψιστο αγαθό η οποία στο-
χεύει να κάνει καλύτερη τη 
ζωή του ανθρώπου, πιο καλ-
λιεργημένη, πιο ηθική και 
πιο ελεύθερη».

Τροπολογία για 
τις εξώσεις  
σε σχολεία



 8 | Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΟΥΤΙΝ - ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αναταράξεις στη Ρωσία ελέω επιστράτευσης με διαδηλώσεις και sold out πτήσεις

Την πρώτη επιστράτευση από τον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο, ανακοίνωσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν, 
ισχυριζόμενος ότι η Ουάσιγκτον πιέζει το Κίεβο να 
μεταφέρει τις εχθροπραξίες στο έδαφος της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας και απείλησε με πυρηνικά αντί-
ποινα. Έντονες είναι οι αντιδράσεις της Δύσης για 
την προσπάθεια αλλαγής συνόρων που επιχειρεί 
ο Ρώσος πρόεδρος. Πολλές είναι οι αντιδράσεις 

όμως και στο εσωτερικό της Ρωσίας, με την αντι-
πολίτευση να καλεί σε διαδηλώσεις. Την ίδια ώρα 
ξεπουλούν τα εισιτήρια χωρίς επιστροφή στη Ρωσία 
μετά την επιστράτευση. 
Οι πτήσεις άνευ επιστροφής από τη Ρωσία είναι 

ήδη sold out. Η ανακοίνωση της άμεσης επιστρά-
τευσης 300.000 εφέδρων από τον Πούτιν προκά-
λεσε φόβους ότι δεν θα επιτραπεί σε άνδρες που 

είναι σε μάχιμη ηλικία να φύγουν από τη Ρωσία. Ο 
Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε 
ότι η επιστράτευση θα περιοριστεί σε αυτούς που 
έχουν εμπειρία ως επαγγελματίες στρατιώτες. 
Ωστόσο, στα ρωσικά αεροδρόμια όλοι οι άνδρες 
ηλικίας άνω των 18 ετών που προσπαθούν να πε-
τάξουν έξω από τη χώρα απομακρύνονται ήδη από 
τις πτήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρουν χρήστες 
του διαδικτύου. 
Την ίδια ώρα, τα δεδομένα του Google Trends 

έδειξαν μια άνοδο στις αναζητήσεις για το Avia-
sales, που είναι ο πιο δημοφιλής ιστότοπος στη 
Ρωσία για αγορές πτήσεων. Παράλληλα, οι Ρώσοι 
έψαχναν στο διαδίκτυο πληροφορίες για το πώς 
μπορούν να φύγουν από τη χώρα ή έστω πώς 
μπορούν να πάρουν αναβολή από τον στρατό, κάτι 
που το επιβεβαιώνουν τα στατιστικά στοιχεία των 
ερωτημάτων στο Google. 
Στις απευθείας πτήσεις από τη Μόσχα για την 

Τουρκία και την Αρμενία, που δεν απαιτείται βίζα, 
οι θέσεις έχουν εξαντληθεί, ενώ οι πιο φθηνές πτή-
σεις από την ρωσική πρωτεύουσα προς το Ντου-
μπάι κοστίζουν πλέον 5.000 δολάρια. Τα εισιτήρια 

για απευθείας πτήσεις προς τους πιο κοντινούς 
προορισμούς στη Ρωσία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν 
και Καζακστάν, εξαντλήθηκαν επίσης. 
Η Λετονία, χώρα μέλος της ΕΕ που συνορεύει 

με τη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι δεν θα προσφέρει 
καταφύγιο σε Ρώσους που θα θελήσουν να απο-
φύγουν την επιστράτευση, όπως ανακοίνωσε με 
μήνυμά του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών 
της χώρας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, επικαλούμενος λό-
γους ασφαλείας. 

«Μέχρι πρόσφατα το κύριο πρόβλημα για τους 
Ρώσους πολίτες ήταν ότι δεν μπορούσαν να αγο-
ράσουν συνάλλαγμα, είτε το ότι έφυγαν από την 
Ρωσία οι δυτικές μάρκες (προϊόντων), ενώ τώρα 
το εθνικό σπορ των ανδρών θα είναι το πώς θα 
γλυτώσουν απ’ το μέτωπο, πώς θα μείνουν ζωντα-
νοί και υγιείς και κατά το δυνατόν ελεύθεροι. 
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει πολύ να εμπλακεί σε 

οποιαδήποτε ιστορία και να συμπαρασύρει μαζί 
του τον λαό που ακόμη ήλπιζε ότι θα επιβιώσει» 
γράφει η ρωσική αντιπολιτευόμενη εφημερίδα No-
vaya Gazeta.Europe.

Τι σημαίνει μερική επιστράτευση και οι απειλές για πιθανή χρήση πυρηνικών

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση 
την Τετάρτη, καλώντας έως και 300.000 εφέδρους 
σε μια δραματική προσπάθεια να αντιστρέψει τις 
ήττες της Ρωσίας στην Ουκρανία, συμπεριλαμ-
βανομένης και της πρόσφατης υποχώρησης των 
ρωσικών δυνάμεων στη βορειοανατολική περιοχή 
του Χαρκόβου. 
Στο διάγγελμά του, ο Πούτιν επιτέθηκε στη 

Δύση, ενώ εξέφρασε τη στήριξή του στα προ-
γραμματισμένα δημοψηφίσματα σε κατεχόμενες 
ουκρανικές περιοχές, τα οποία σχεδιάζονται ως 
προμήνυμα της προσάρτησής τους από τη Ρωσία. 
Επιπλέον, ο Ρώσος πρόεδρος άφησε να εννοηθεί 
ότι είναι έτοιμος να κάνει χρήση πυρηνικών όπλων 
προκειμένου να υπερασπιστεί τα ρωσικά εδάφη, 
όπως τα ορίζει ο ίδιος. 

«Απέναντι σε μια απειλή της εδαφικής ακεραι-

ότητας της χώρας μας και προκειμένου να προ-
στατεύσουμε τη Ρωσία και τον λαό μας, είναι βέ-
βαιο ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που 
έχουμε στη διάθεσή μας», προειδοποίησε ο Πού-
τιν. «Δεν μπλοφάρουμε», δήλωσε, σε μια σαφή 
αναφορά στην πυρηνική ισχύ της Ρωσίας. 

«Θα δώσω και πάλι έμφαση σε αυτό – με όλα 
τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας», πρόσθεσε. 

 
Κρεμλίνο: «πόλεμος Ρωσίας–ΝΑΤΟ» 
Εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για 

τη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία, ο Πού-
τιν χαρακτήρισε τον πόλεμο ως μια προσπάθεια 
των δυτικών ελίτ να καταστρέψουν και να διαμε-
λίσουν τη Ρωσία, ενώ περιέγραψε την κατάσταση 
στην Ουκρανία ως μια αντιπαράθεση μεταξύ της 
Μόσχας και των χωρών του ΝΑΤΟ. 
Οι δηλώσεις αυτές ενισχύθηκαν σε ένα ξεχωρι-

στό διάγγελμα από τον υπουργό Άμυνας της Ρω-
σίας, Σεργκέι Σοϊγκού, παρ’ όλο που οι δυτικοί 
ηγέτες, συμπεριλαμβανομένων του Αμερικανού 
προέδρου Τζο Μπάιντεν, του Γάλλου προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν και του καγκελαρίου της Γερ-
μανίας Όλαφ Σολτς, παρότρυναν τον Πούτιν να 
μην προχωρήσει σε εισβολή, ενώ έχουν μετριάσει 
τη στήριξή τους προς την Ουκρανία, κάτι που 
αποτελεί σημάδι ότι οι χώρες τους δεν πολεμούν 
άμεσα τη Ρωσία. 
Τα σχέδια για δημοψηφίσματα σε τέσσερις κα-

τεχόμενες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας – 
το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη 

Χερσώνα – από την Παρασκευή έως την Τρίτη, 
ανοίγουν τον δρόμο για την παράνομη προσάρ-
τησή τους από τη Ρωσία, μια κίνηση που θα αντι-
μετωπίσει παγκόσμια απόρριψη. 
Ωστόσο, η ρωσική πλευρά θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει τα εν λόγω δημοψηφίσματα ως 
επιχείρημα για να υποστηρίξει ότι δέχεται επίθεση 
η ίδια. 

 
Τι σημαίνει μερική επιστράτευση;  
Ο Πούτιν δήλωσε ότι η επιστράτευση θα ξεκι-

νήσει σήμερα Τετάρτη, χωρίς να δώσει περαιτέρω 
λεπτομέρειες. 
Θα αφορά μόνο άνδρες με στρατιωτική εμπει-

ρία, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε περίπου 
25 εκατομμύρια, αλλά θα κληθεί μόλις το 1%, δη-
λαδή 300.000 άτομα. «Γενικά, ολική επιστράτευση 
θα σήμαινε ότι όλοι οι άνδρες ηλικίας 18 έως 60 
ετών θα απαγορευόταν να φύγουν από τη Ρωσία 
και θα έπρεπε να ενταχθούν στις δυνάμεις του 
στρατού. Παραμένει ασαφές εάν αυτό ισχύει και 
με τη μερική επιστράτευση», αναφέρει δημοσιο-
γράφος του Al Jazeera. 
Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η 

απόφαση αυτή έχει πιθανόν στόχο να περιορίσει 
τον αριθμό των λιποτακτών και να μετριάσει τις 
άμεσες πιέσεις που δέχεται ο στρατός. 
Όπως δήλωσε ανώτατος αναλυτής στο πρα-

κτορείο Reuters: «Δεν είναι ακόμη ένας ολοκλη-
ρωτικός πόλεμος για τη Ρωσία γιατί δεν υπήρξε 
ολική κινητοποίηση. Αλλά πιστεύω ότι υποτιμούν 

τον Πούτιν. Προβαίνει κάθε φορά σε νέα κλιμά-
κωση. Για εκείνον, είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου. 
Δεν βλέπω τον λόγο το επόμενό του βήμα να είναι 
η αποκλιμάκωση, εκτός και αν κερδίσει». 
Η επιστράτευση εφέδρων, ωστόσο, θα φέρει 

εκατομμύρια ρωσικές οικογένειες αντιμέτωπες με 
τη ζοφερή πραγματικότητα, καθώς οι συγγενείς 
τους θα πρέπει να πάνε στον πόλεμο. 
Επιπλέον, σύμφωνα με τη Washington Post, 

στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν τα βραχυ-
πρόθεσμα οφέλη, λέγοντας ότι δεν είναι σαφές 
εάν η Ρωσία είναι σε θέση να εκπαιδεύσει, να εξο-
πλίσει και να αναπτύξει 300.000 εφέδρους, δεδο-
μένου ότι μεγάλο μέρος των στρατιωτικών της δυ-
νάμεων βρίσκεται ήδη στην Ουκρανία και έχει 
μάλιστα υποστεί σημαντικές απώλειες στις τάξεις 
των αξιωματικών.  
Μια πρόσφατη απόφαση για επιστράτευση απέ-

τυχε να αλλάξει τη ρότα του πολέμου, καθιστώντας 
πιο εμφανή τη δυσαρέσκεια της ρωσικής πλευράς 
για τον μεγάλο αριθμό απωλειών στο πεδίο της 
μάχης. Ρώσος κρατικός αξιωματούχος δήλωσε 
ότι 300.000 έφεδροι θα ήταν αρκετοί προκειμένου 
η Ρωσία να κερδίσει χρόνο, χωρίς να προχωρήσει 
σε νέες επιθέσεις. 
Ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον 

όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο ελ-
πίζει ακόμα ότι η στήριξη της Δύσης προς την Ου-
κρανία θα καταρρεύσει κατά τη διάρκεια του χει-
μώνα, αναγκάζοντας την Ουκρανία να παραδοθεί 
με τους όρους της Ρωσίας.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΑΔΙΚΟ ΠΛΟΙΟ “ΔΙΕΣΧΙΣΑΝ ΤΑ ΣΤΕΝΑ ΤΗΣ ΤΑΪΒΑΝ”

Προειδοποιήσεις από Κίνα για το αμερικανικό πλοίο

Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο και μια κανα-
δική φρεγάτα πραγματοποίησαν διέλευση ρουτίνας 
από τα στενά της Ταϊβάν, που χωρίζουν την ηπει-
ρωτική Κίνα από το νησί, σύμφωνα με ανακοινώ-
σεις του πολεμικού ναυτικού των δύο χωρών . Τα 
πλοία πέρασαν από το στενό την Τρίτη, κάτι που η 
Κίνα καταδίκασε, λέγοντας ότι οι κινεζικές δυνάμεις, 
είχαν προειδοποιήσει τα πλοία. Η Κίνα δήλωσε, 
ότι οι δυνάμεις της είναι πάντα σε ετοιμότητα και 
θα απαντήσουν σε οποιεσδήποτε προκλήσεις για 
την προστασία της κυριαρχίας της. 

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 
το στρατιωτικό του πλοίο «Higgins», μαζί με την 
καναδική φρεγάτα «Vancouver», πέρασαν από τα 
στενά σε διεθνή ύδατα. 
Τα τελευταία χρόνια, αμερικανικά πλοία περνούν 

τακτικά από τα στενά της Ταϊβάν και μερικές φορές 
βρετανικά και καναδικά πλοία το έκαναν επίσης, 
γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια του επί-
σημου Πεκίνου, που θεωρεί την Ταϊβάν έδαφός 
του, ανέφερε το Tanjug. 
Η Καναδή υπουργός Άμυνας Anita Anand, δή-

λωσε ότι η χώρα της θέλει να διατηρήσει τη σταθε-
ρότητα και την ευημερία της περιοχής του Ινδο-Ει-
ρηνικού.Ο υπουργός Άμυνας της Ταϊβάν 
ανακοίνωσε ότι τα πλοία εντοπίστηκαν και ότι η 
κατάσταση ήταν φυσιολογική. 
Ήταν το δεύτερο πέρασμα αμερικανικών πλοίων 

από τα στενά της Ταϊβάν αυτόν τον μήνα και το 
δεύτερο από κοινού με καναδικά πλοία σε λιγότερο 
από ένα χρόνο. Η Κίνα διεξάγει στρατιωτικές ασκή-
σεις κοντά στην Ταϊβάν από τις αρχές του περα-
σμένου μήνα, μετά την επίσκεψη της προέδρου 
της Βουλής των ΗΠΑ Νάνσι Πελόζι στην Ταϊπέι.

ΛΙΖ ΤΡΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΜΙΟ ΚΙΣΙΝΤΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ

Συνεργασία Βρετανίας – Ιαπωνίας ενάντια 
στην «στρατηγική απειλή» της της Κίνας
Σύγκλιση απόψεων για το θέμα της Κίνας έχουν 

Βρετανία και Ιαπωνία, αφού η πρωθυπουργός της 
Βρετανίας Λιζ Τρας καταδίκασε τις προκλήσεις του 
Πεκίνου αναφορικά με την Ταϊβάν κατά τη συνά-
ντηση που είχε με τον Ιάπωνα ομόλογό της Φουμίο 
Κισίντα στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με εκπρόσωπο 
της Ντάουνινγκ Στριτ. 

«Οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να συνεργαστούν 
για να αντιμετωπίσουν την στρατηγική απειλή που 
αντιπροσωπεύει η Κίνα», ανέφερε. 
Η Τρας και ο Κισίντα συμφώνησαν στη σπου-

δαιότητα της συνεργασίας μεταξύ δημοκρατιών, 
συμπεριλαμβανομένης εκείνης στο πλαίσιο διε-
θνών θεσμών όπως η G7, με σκοπό τον περιορι-
σμό απειλών για την οικονομία και την ασφάλεια 
από «αυταρχικά καθεστώτα», υπογραμμίζεται στη 
σχετική ανακοίνωση. 
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, η οποία συ-

νάντησε νωρίτερα στη Νέα Υόρκη τον πρόεδρο 
της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σκοπεύει – με 
αφορμή το πρώτο της ταξίδι στο εξωτερικό μετά 
την ανάληψη Ρώσους εισβολείς.
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ΑΠΕΤΙΣΑΝ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ

Στην κηδεία της Ελισάβετ οι Προέδροι Ελλάδας και Κύπρου

Στο Λονδίνο για την κηδεία της Βασίλισσας Ελισάβετ  βρέ-
θηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Ανα-
στασιάδης. Ο κ. Αναστασιάδης παρέστη στη δεξίωση που 
διοργάνωσε στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ ο βασιλιάς Κάρολος 
Γ’ προς τιμή των ξένων ηγετών που έφτασαν στη βρετανική 
πρωτεύουσα. Νωρίτερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επι-
σκέφθηκε το Westminster Hall όπου εκτίθεται το φέρετρο 
της βασίλισσας Ελισάβετ για να υποβάλει τα σέβη του, ενώ 
υπέγραψε και το βιβλίο συλλυπητηρίων που άνοιξε  για 

τους ξένους ηγέτες στο Lancaster House. Στην κηδεία της 
Βασίλισσας Ελισάβετ β’ παρέστη και η  Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον σύντροφό 
της Παύλο Κοτσώνη, τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022.  
Ηγέτες και μέλη βασιλικών οικογενειών από όλο τον κόσμο 

συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο για να αποτίσουν το ύστατο 
χαίρε στη βασίλισσα Ελισάβετ, τη μακροβιότερη μονάρχη 
της Βρετανίας που κέρδισε τον σεβασμό όλου του κόσμου 
κατά την 70χρονη βασιλεία της. 

Επίσκεψη στο Κάρντιφ της Ουαλίας 
πραγματοποίησε ο βασιλιάς Κάρολος συ-
νοδευόμενος από τη βασιλική σύζυγο Κα-
μίλα. Το ταξίδι αυτό ολοκληρώνει την πε-
ριοδεία του στις χώρες που απαρτίζουν 
το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως προβλέπει 
το πρωτόκολλο της λεγόμενης «Επιχεί-
ρηση Εαρινή Παλίρροια» για το νέο μο-
νάρχη.  

Ο Κάρολος ήταν ο μακροβιότερος Πρί-
γκιπας της Ουαλίας, τίτλος που απονέμε-
ται στο διάδοχο του θρόνου και πλέον έχει 
περάσει στον γιο του πρίγκιπα Ουίλιαμ. 
Στο τοπικό κοινοβούλιο Σένεντ ο βασιλιάς 

μίλησε στην ουαλική, λέγοντας ότι γνωρί-
ζει πως το σώμα συμμερίζεται τη θλίψη 
του για το θάνατο της μητέρας του βασί-
λισσας Ελισάβετ. «Η Ουαλία έχει μια ιδι-
αίτερη θέση στην καρδιά μου», συμπλή-
ρωσε. Νωρίτερα είχε δεχθεί τα 
συλλυπητήρια των βουλευτών, ενώ είχε 
προηγηθεί δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό 
Llandaff του Κάρντιφ. Στο Κάστρο του 
Κάρντιφ ο Κάρολος δέχθηκε την πολιτική 
ηγεσία της Ουαλίας και μετά διοργανώ-
θηκε δεξίωση. Στο ενδιάμεσο είχε την ευ-
καιρία να χαιρετίσει από κοντά το συγκε-
ντρωμένο πλήθος, ανταλλάσσοντας 
χειραψίες. 

ΣΤΟ ΚΑΡΝΤΙΦ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Την Ουαλία επισκέφθηκε ο βασιλιάς Κάρολος

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΗΓΕΤΩΝ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Τελέστηκε η κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου

Μία ώρα διήρκησε το πρωί της Δευτέρας η νεκρώσιμη ακολουθία 
για τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, σύμφωνα 
με τις λεπτομέρειες που έδωσε στη δημοσιότητα το Παλάτι του Μπά-
κιγχαμ. Η τελετή  ολοκληρώθηκε στις 12 το μεσημέρι με τήρηση δύο 
λεπτών σιγής σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι θύρες του ιστορικού 

ναού άνοιξαν στις 8 το πρωί  για να υποδεχθούν τους εκατοντάδες 
ηγέτες κρατών και λοιπούς προσκεκλημένους. Μιάμιση ώρα νωρίτερα 
είχε ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα στο Westminster Hall. Το 
φέρετρο μεταφέρθηκε από το υπερυψωμένο βάθρο στο οποίο είχε 
τοποθετηθεί στο κρατικό κιλλίβαντα (ανοιχτή άμαξα μεταφοράς πυ-
ροβόλων) στις 10.35. Στις 10.44 η πομπή με το φέρετρο αναχώρησαν 
από το Westminster Hall για να φτάσει οκτώ λεπτά αργότερα στο 
Αββαείο. Πίσω από το φέρετρο περπάτησε ο βασιλιάς Κάρολος και 
άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τον κιλλίβαντα έσυραν όπως 
ορίζει το πρωτόκολλο 142 μέλη του Βασιλικού Ναυτικού. Στις 11 άρ-
χισε η νεκρώσιμη ακολουθία και όταν ολοκληρώθηκε το φέρετρο το-
ποθετήθηκε  ξανά στον κιλλίβαντα για μία πομπή διάρκειας 45 λεπτών 
ως την Αψίδα του Ουέλινγκτον στο Hyde Park. Εκεί επβιβάστηκε 
στην επίσημη κρατική νεκροφόρα για να φτάσει στο Ουίνδσορ περί-
που δύο ώρες αργότερα. Εκεί σχηματίστηκε νέα πομπή που μετέφερε 
το φέρετρο στο Παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου μέσα στο Κάστρο 
του Ουίνδσορ, που τα τελευταία χρόνια αποτελούσε τη βασική κα-
τοικία της Ελισάβετ. Στις 4 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε στο πα-
ρεκκλήσι μία συντομότερη εξόδιος ακολουθία από τον Ηγούμενο του 

Ουίνδσορ, που ολοκληρώθηκε με το βάθρο στο οποίο είχε τοποθε-
τηθεί το φέρετρο να υποχωρεί στη Βασιλική Κρύπτη, κάτω από το 
ναό. Με την αποχώρηση των μελών της βασιλικής οικογένειας ολο-
κληρώθηκε το δημόσιο σκέλος της κηδείας. 
Ο ενταφιασμός έγινε σε ιδιωτικό κύκλο στις 7.30 το βράδυ στο Πα-

ρεκκλήσι του Γεωργίου ΣΤ’, όπου είναι θαμμένος ο ομώνυμος βασι-
λιάς και πατέρας της Ελισάβετ, καθώς και η μητέρα της. 
Μαζί με τη βασίλισσα ενταφιάστηκε και το φέρετρο του συζύγου 

της πρίγκιπα Φίλιππου που έχει εναποτεθεί στη Βασιλική Κρύπτη 
κατά τη δική του κηδεία τον Απρίλιο του 2021. 

 
- Το τελευταίο αντίο λέει ο κόσμος στη βασίλισσα Ελισάβετ 
Το τελευταίο αντίο είπαν οι Βρετανοί και ο υπόλοιπος κόσμος στη 

βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία κηδεύτηκει  στο Αββαείο του Γουέ-
στμινστερ. Το φέρετρο με τη σορό της μεταφέρθηκε στον ιστορικό 
ναό από το Westminster Hall όπου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. 
Τη νεκρώσιμη ακολουθία παρακολούθησαν 2.000 προσκεκλημένοι, 
μεταξύ των οποίων 500 ξένοι ηγέτες, εστεμμένοι, πολιτικοί και δι-
πλωματικοί αξιωματούχοι. 

ΞΕΠΕΡΑΑΣΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Η ΚΗΔΕΙΑ

Περίπου 30 εκ. τηλεθεατές παρακολούθησαν την κηδεία
Η τηλεοπτική μετάδοση της κηδείας της 

βασίλισσας Ελισάβετ Β’ συγκαταλέγεται 
μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη απήχηση 
τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, αφού - 
σύμφωνα με το BBC - περίπου 28 εκα-
τομμύρια τηλεθεατές καταγράφηκαν ταυ-
τόχρονα συντονισμένοι στους δέκτες του 
για την παρακολούθηση της ιστορικής τε-
λετής.  Σύμφωνα με το BBC, η πλειονότητα 
των τηλεθεατών στη Βρετανία συντονί-
στηκε στους δέκτες του. Περίπου 32,5 εκα-
τομμύρια παρακολούθησαν αποσπασμα-
τικά την κάλυψη της τελετής και 22,4 
εκατομμύρια είχαν συντονιστεί τη στιγμή 
που η πομπή με το φέρετρο της βασίλισ-
σας διέσχιζε τους δρόμους του κεντρικού 
Λονδίνου. Το τηλεοπτικό κοινό ήταν, σύμ-

φωνα με το BBC, το μεγαλύτερο από την 
τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Λονδίνου (2012) και παρόμοιο με 
εκείνο που παρακολούθησε την κηδεία της 
πριγκίπισσας Νταϊάνα (1997). Τα νούμερα 
τηλεθέασης αντιπροσωπεύουν άτομα που 
παρακολούθησαν τουλάχιστον τρία λεπτά 
συνεχούς ροής. Δεν αντιπροσωπεύουν, 
ωστόσο, όσους παρακολούθησαν τη ζω-
ντανή μετάδοση από κινητά τηλέφωνα ή 
φορητούς υπολογιστές.

Ένας σταθμός του μετρό του Παρισιού στα Ηλύσια Πεδία με-
τονομάστηκε σε Ελισάβετ Β' για την ημέρα της κηδείας της 
Βασίλισσας, ως φόρο τιμής. 
Οι πινακίδες στο σταθμό του μετρό George V, που πήρε το 

όνομά του από τον παππού της Βασίλισσας, αντικαταστάθηκαν 
τη Δευτέρα ως ένδειξη σεβασμού προς την μονάρχη η οποία 
οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία. «Θέλαμε να συμμετά-
σχουμε στην ημέρα του πένθους τοποθετώντας την πινακίδα 
«Elizabeth II 1926-2022» στον σταθμό George V στη γραμμή 
1», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της εταιρείας 
μετρό του Παρισιού RATP. 
Ο σταθμός θα επανέλθει στο όνομα George V την Τρίτη. 

Οι γαλλικές σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε δημόσια κτίρια, 
αλλά ένας μικρός αριθμός δημάρχων δεν ακολούθησε τις οδη-
γίες.  Ο Πάτρικ Προυαζί ο αριστερός δήμαρχος στο Faches-
Thumesnil, στη βορειοανατολική Γαλλία, δήλωσε ότι θα αρνηθεί 
να κατεβάσει τη σημαία σε δημόσια κτίρια στο χωριό του.  
Αν και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του μετά τον θάνατο της 

Βασίλισσας, είπε ότι μια τέτοια κίνηση έρχεται σε αντίθεση με 
τις δημοκρατικές αρχές της Γαλλίας «Ελευθερία, Ισότητα, Αδελ-
φότητα». 

«Καμία έννοια δεν απέχει περισσότερο από την «ισότητα» 
από τη μοναρχία», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σταθμός του μετρό στο Παρίσι μετονομάζεται εις μνήμη της Βασίλισσας 

«Βλάσφημη και ανήθικη» η απόφαση 
ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΑΝ ΚΑΝΕΝΑ ΡΩΣΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ

Βλάσφημη» και «ανήθικη» χαρακτή-
ρισε η Ρωσία τη στάση του Ηνωμένου 
Βασιλείου, επειδή δεν προσκλήθηκε κα-
νένας Ρώσος αξιωματούχος στην κηδεία 
της βασίλισσας Ελισάβετ, εν μέσω δι-
πλωματικής έντασης μεταξύ των δύο χω-
ρών. «Θεωρούμε την προσπάθεια να 
χρησιμοποιηθεί για γεωπολιτικούς σκο-
πούς αυτή η εθνική τραγωδία που άγγιξε 
την καρδιά εκατομμυρίων ανθρώπων σε 
όλον τον κόσμο (…) βαθύτατα ανήθικη» 
ανέφερε η εκπρόσωπος της ρωσικής δι-
πλωματίας Μαρία Ζαχάροβα. «Είναι ιδι-

αίτερα βλάσφημη όσον αφορά τη μνήμη 
της Ελισάβετ Β΄», πρόσθεσε. Η εκπρό-
σωπος εξέφρασε τη λύπη της επειδή, 
όπως υποστηρίζει, η Βρετανία χρησιμο-
ποιεί ως «πρόσχημα» τη ρωσική ει-
σβολή στην Ουκρανία για να μην καλέσει 
τον Ρώσο ηγέτη στην κηδεία που τελέ-
στηκεί στις 19 Σεπτεμβρίου. Ελάχιστες 
χώρες, όπως η Βόρεια Κορέα, η Μιαν-
μάρ, η Συρία και η Βενεζουέλα, δεν έχουν 
προσκληθεί στην κηδεία. «Πλέον, η βρε-
τανική ελίτ στέκει στο πλευρό των Ναζί», 
είπε η Ζαχάροβα, αναφερόμενη στη ση-
μαντική στρατιωτική και οικονομική στή-
ριξη που παρέχει το Λονδίνο στην Ου-
κρανία. Στην κηδεία της Ελισάβετ, ένα 
σπάνιου εύρους διπλωματικό γεγονός, 
έχουν προσκληθεί αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων απ' όλον τον κόσμο και 
περισσότερα από 100 μέλη βασιλικών 
οίκων, καθώς και άλλες προσωπικότη-
τες.
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ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΗΒ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Οι λειτουργοί της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης 
έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν την ακεραι-
ότητα, την ανεξαρτησία, το κύρος και την αξιοπιστία 
της, ως δημόσιου αγαθού, να θωρακίσουν τη λει-
τουργία της σαν ισχυρού φορέα και προασπιστή 
του δημοκρατικού πολιτεύματος, της πολυφωνίας 
και της πολυπολιτισμικότητας, είπε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, στον χαιρετισμό του στα πρώτα βρα-
βεία ΡΙΚ, προς πρώην στελέχη του ιδρύματος. 

«Πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Δημόσια Ραδιο-
τηλεόραση θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πολίτες 
στους οποίους και βεβαίως ανήκει», είπε ο Πρό-
εδρος. Το ΡΙΚ είχε την απαρχή της λειτουργίας του 
σε μια δύσκολη περίοδο για την Κύπρο και ταυτί-
στηκε με την ιστορία της, ανέφερε ο Πρόεδρος, κα-
θώς είναι «ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα 
στην κυπριακή δημόσια ζωή». 
Όπως είπε, το ΡΙΚ αναγνωρίζεται ως ο φορέας 

καταγραφής, προβολής και διαφύλαξης των γεγο-
νότων που σφράγισαν την ιστορική, κοινωνική και 
πολιτιστική πορεία της Κύπρου, αλλά και της κά-
λυψης των σημαντικών διεθνών εξελίξεων. 

«Το πλέον σημαντικό είναι ότι πέτυχε να μετα-
τραπεί σε δίαυλο επικοινωνίας, να καταστεί πρε-
σβευτής του πολιτισμού μας και συνδετικός κρίκος 
του απανταχού ελληνισμού και της ομογένειας με 
την Κύπρο», είπε, προσθέτοντας ότι η ιστορία του 
ΡΙΚ οφείλεται πρωτίστως στην ψυχή, το φιλότιμο 
και την εργατικότητα των στελεχών του. 
Όπως είπε, στη μακρόχρονη διαδρομή του, το 

ΡΙΚ ευτύχησε να πλαισιώνεται από ταλαντούχους 
και αφοσιωμένους επαγγελματίες στον χώρο της 
δημοσιογραφίας, που το υπηρέτησαν με ζήλο και 
αποφασιστικότητα, χωρίς να λογαριάζουν κόστος, 
κόπους και δυσκολίες. 
Γι΄αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση 

του ΡΙΚ, είπε, καθιέρωσε έναν θεσμό που θα επι-
βραβεύει και θα δίδει τιμή σε καταξιωμένες προ-
σωπικότητες που συνέβαλαν στην οικοδόμηση του 
κύρους του Ιδρύματος, αλλά και στα πολιτιστικά 
δρώμενα της χώρας. 
Αναφερόμενος στα τιμώμενα πρόσωπα, ο Πρό-

εδρος είπε για τον ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη, 

ότι μέσα από το πολύπτυχο έργο του στους τομείς 
των Γραμμάτων και του Πολιτισμού, πέτυχε να 
εμπλουτίσει την πνευματική μας παράδοση. Για τη 
Μαρούλα Βιολάρη-Ιακωβίδου, την πρώτη Κύπρια 
γυναίκα δημοσιογράφο και τον «σκαπανέα της δη-
μοσιογραφίας», Κώστα Σερέζη, ο Πρόεδρος είπε 
ότι αντιμετώπιζαν το επάγγελμα τους ως λειτούρ-

γημα, άφησαν το στίγμα τους ως θεματοφύλακες 
της αντικειμενικής ενημέρωσης. Επίσης, είπε ότι 
οι κινηματογραφιστές-φωτογράφοι Δώρος Παρ-
τασίδης και Γιώργος Χατζηγεωργίου, ως αυτόπτες 
μάρτυρες, αποτύπωσαν στιγμές και κατέγραψαν 
με τον φακό τους την ιστορία του τόπου μας, "επα-
ναφέροντας και αφήνοντάς την κατά αυτόν τον 
τρόπο στην αιωνιότητα". Τέλος, ο Πρόεδρος ανα-
φέρθηκε στον αείμνηστο συνθέτη Γιώργο Κοτσώνη, 
"που με την ίδρυση, τη λειτουργία και τη διαχρονικά 
επιτυχημένη πορεία του Τρίτου Προγράμματος του 
ΡΙΚ, έδωσε πνοή και καθόρισε, κυριολεκτικά, τη 
δημόσια ραδιοφωνία", όπως είπε. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σημείωσε ότι η απο-

στολή της Δημόσιας Τηλεόρασης υπαγορεύει την 
παροχή αντικειμενικής και έγκυρης ενημέρωσης, 
χωρίς τις όποιες παρεμβάσεις ή τους όποιους απο-
κλεισμούς και με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία 
των δημοσιογράφων, αλλά και σε όλες τις απόψεις, 
θέσεις και καλόπιστες κριτικές. 

«Αν είναι κάτι για το οποίο θα παινεύομαι μετά τη 
δεκαετή παρουσία μου στη διακυβέρνηση του τό-
που είναι πως δεν υπάρχει κανένας μα κανένας, 

είτε στο ΡΙΚ είτε στα άλλα ΜΜΕ που να ισχυριστεί 
ότι υπήρξε καθ’ οιονδήποτε χρόνο ή τρόπο, πα-
ρέμβαση στον τρόπο που μεταδίδονται είτε οι ει-
δήσεις είτε τα σχόλια είτε η κριτική όσο αυστηρή 
και αν είναι. Η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία 
των ΜΜΕ είναι το θεμέλιο κάθε δημοκρατικού πο-
λιτεύματος. Και έχω τον δικό μου σεβασμό και τον 

δικό μου τίτλο τιμής που τρέφω απέναντι στους 
καταξιωμένους δημοσιογράφους, είτε με κρίνουν 
είτε με επικρίνουν είτε ακόμα και αν με αδικούν. 
Έχουν κάθε δικαίωμα να το πράξουν και οι πολίτες, 
βεβαίως, έχουν την κρίση να αποφασίσουν», ση-
μείωσε. 
Πρόσθεσε ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και 

οι δημοσιογράφοι δημιουργούν τάσεις και πρότυπα 
και, συνεπώς, θα πρέπει να διατηρούν ισορροπίες, 
αφήνοντας τους πολίτες, μέσα από την ορθή πλη-
ροφόρηση και καταγραφή όλων των απόψεων, να 
καταλήξουν στα δικά τους συμπεράσματα. 

«Η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση δεν καταγράφει 
μόνο την Ιστορία, αλλά, ταυτόχρονα, μέσα από το 
πρόγραμμα που υιοθετεί, τη διαμορφώνει, διατη-
ρώντας ισορροπίες και δημιουργώντας τάσεις και 
πρότυπα", σημείωσε. Γι' αυτό, πρόσθεσε, οι λει-
τουργοί της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης, και όχι 
μόνο, έχουν υποχρέωση να διαφυλάξουν την ακε-
ραιότητα, την ανεξαρτησία, το κύρος και την αξιο-
πιστία της, ως δημόσιου αγαθού, "έχουν υποχρέ-
ωση να θωρακίσουν τη λειτουργία της σαν ισχυρού 
φορέα και προασπιστή του δημοκρατικού πολιτεύ-

ματος, της πολυφωνίας και της πολυπολιτισμικό-
τητας, ως εκ των εγγενών, χαρακτηριστικών της 
πατρίδας μας, να διασφαλίσουν ότι η Δημόσια Ρα-
διοτηλεόραση θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τους πο-
λίτες στους οποίους και βεβαίως ανήκει», κατέληξε. 
Στη συνέχεια εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη 
διαδραστική λειτουργία του ΡΙΚ με τους πολίτες 
και την ανανεωμένη και αναβαθμισμένη εικόνα, 
που παρουσιάζει το σύνολο των τηλεοπτικών, ρα-
διοφωνικών, διαδικτυακών προγραμμάτων και δρά-
σεων που προσφέρει το Ίδρυμα. 

«Προγράμματα και δράσεις που το καθιστούν δυ-
ναμική επιλογή, τα οποία, πέραν της ποιοτικής ενη-
μέρωσης, προάγουν τον πολιτισμό, τις τέχνες και 
τα γράμματα, δίνοντας, την ίδια στιγμή, λόγο στους 
πολίτες, βήμα στον δημόσιο διάλογο, την ελεύθερη 
έκφραση θέσεων και απόψεων», είπε. 

«Είναι χρέος όλων να καταστήσουμε τη Δημόσια 
Ραδιοφωνία και Τηλεόραση, έναν ευέλικτο και απο-
τελεσματικό Οργανισμό, που θα ανταποκρίνεται 
στις προκλήσεις και τις ανάγκες της σύγχρονης 
εποχής, έναν Οργανισμό που θα λειτουργεί προς 
όφελος των λειτουργών του, των εργαζομένων και 
των πολιτών. Αυτή είναι η απαίτηση και η προσδο-
κία μας για το ΡΙΚ και προς αυτή την κατεύθυνση 
κινούνται και θα συνεχίσουν να κινούνται οι κοινές 
μας προσπάθειες», σημείωσε. 
Το ΡΙΚ, πλησιάζοντας τα εβδομήντα χρόνια λει-

τουργίας του, διοργάνωσε τα βραβεία ΡΙΚ, με τα 
οποία επιθυμεί να αποτίσει τιμή προς τα στελέχη 
που προσέφεραν στο Ίδρυμα κατά τη διάρκεια της 
Ιστορίας τους.  
Ο Πρόεδρος του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, κατά 

τον χαιρετισμό του είπε ότι φιλοδοξεί τα βραβεία 
να καθιερωθούν ως θεσμός και ευχαρίστησε τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το προσωπικό του 
Ιδρύματος και τους τιμώμενους για την παρουσία 
τους στην τελετή.

Το Γραφείο Τουρισμού και το Εμπορικό Τμήμα 
της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, διοργάνωσαν στο Λονδίνο μια πρωτό-
τυπη εκδήλωση με στόχο την προώθηση της γα-
στρονομίας και το κρασιού της Κύπρου, που απο-
τελούν σημαντικούς παράγοντες προσέλκυσης 
τουρισμού. Η εκδήλωση έλαβε χώρα σε ένα από 
τα πιο ευρέως αναγνωρισμένα εστιατόρια του Λον-
δίνου, στο Jamie Oliver HQ, στις 8 Σεπτεμβρίου. 
Όλοι όσοι παρευρεθήκαν στην εκδήλωση, είχαν 

τη μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν και να μά-
θουν μια διαφορετική πλευρά του κυπριακού του-
ρισμού, πέραν από τις μαγευτικές παραλίες και 
τον καλό μεσογειακό καιρό που έχει να προσφέρει 
η Κύπρος. Αναδείχθηκε η απολαυστική γαστρονο-
μία της Κύπρου, η οποία καθορίζεται από τις ποι-
κίλες και λαχταριστές γεύσεις, καθώς και τα αρώ-
ματα της κυπριακής κουζίνας, ενώ έγιναν εκτενείς 

αναφορές στην μακραίωνη ιστορία του κυπριακού 
κρασιού.  
Στην εκδήλωση έκαναν την παρουσία τους ση-

μαντικά πρόσωπα του τομέα εμπορίας κυπριακών 
προϊόντων και της μαγειρικής, όπως η διάσημη 
σεφ, παρουσιάστρια, κριτής και συγγραφέας Τζορ-
τζίνα Χέϊντεν. Κύριος ομιλητής ήταν ο Πρόξενος 
της Δημοκρατίας στο ΗΒ, Οδυσσέας Οδυσσέως, 
ο οποίος, υπογράμμισε τη σημασία της πλούσιας 
ιστορίας του κυπριακού κρασιού. Ο Εμπορικός 
Ακόλουθος της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κώστας Ντάφος, σε δή-
λωση του στην «Παροικιακή» τόνισε το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι εκδηλώσεις του είδους, στις προ-
σπάθειες ανάδειξης της Κύπρου ως τουριστικού 
προορισμού. 

«Όταν πρόκειται για την προώθηση της Κύπρου 
σκέφτομαι το έργο που επιτελεί ο τουριστικός το-

μέας. Ωθούμε το εμπόριο, προσπαθούμε να κά-
νουμε όσο το δυνατόν περισσότερα για να φέρουμε 
κόσμο στην Κύπρο. Ταυτόχρονα όμως γίνονται 
πολλές προωθητικές ενέργειες και στο εξωτερικό. 
Για παράδειγμα, το Φεστιβάλ Κυπριακού Κρασιού 
που διοργανώνετε εσείς. Το γεγονός ότι έχετε τό-
σους πολλούς ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασί-
λειο που πηγαίνουν εκεί και απολαμβάνουν την 
κυπριακή κουλτούρα, τα κρασιά και το φαγητό, 
είναι απίστευτο. Είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για 
όλους όσοι έρθουν στην Κύπρο όπου μπορούν να 
απολαύσουν το πραγματικό πράγμα εκεί.» 
Σημαντικό κομμάτι της προβολής του κυπριακού 

τουρισμού στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ήταν οι αυ-
θεντικοί κυπριακοί μεζέδες. Όπως έχει δηλώσει 
στη συνέντευξη ο κύριος Ντάφος: 

«Νομίζω πως όλη η κυπριακή κουζίνα είναι βα-
σισμένη στον μεζέ. Είναι μια σπουδαία ιδέα όπου 

όλοι μπορούν να δοκιμάσουν λίγο απ' όλα. Διάφο-
ρες γεύσεις, φαγητό και κρασί. 
Οι μοναδικές γεύσεις σε συνδυασμό με το εκλε-

κτό κρασί του τόπου μας και τη μοναδική κυπριακή 
φιλοξενία, που αποτελούν σήμα κατατεθέν της 
κουλτούρας του, μάγεψαν στην κυριολεξία τους 
προσκεκλημένους. Κάνοντας αναφορά στους στό-
χους του τουριστικού τομέα, ο κύριος Ντάφος επε-
σήμανε την ανοδική πορεία που διένυσε η Ύπατη 
Αρμοστεία τις τελευταίες δύο δεκαετίες. 

«Νομίζω αυτό που προσπαθούμε να προσφέ-
ρουμε είναι εξαιρετική ποιότητα. Αυτό είναι το πιο 
σημαντικό και νομίζω ότι έχουμε σημειώσει μεγάλη 
πρόοδο τα τελευταία 20 χρόνια. Μετά  νομίζω ότι 
εναπόκειται στον κάθε ένα από εμάς να εξερευνή-
σει και να δοκιμάσει την κουζίνα της Κύπρου. Εν 
τέλη, αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού και της ευχα-
ρίστησης».

Στους δρόμους του κυπριακού κρασιού και των αυθεντικών γεύσεων του τόπου μας

Ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ σας προσκαλεί να λάβετε  μέρος στην διαμαρτυρία / πικετοφορία 

που διοργανώνει έξω από το 10 Downing Street, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 στις 18.00 

για την Τουρκική εισβολή και ειδικά για την Αμμόχωστο. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

Βραβεύτηκε για την προσφορά και το έργο του ο Δώρος Παρτασίδης
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Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε 
ο καθιερωμένος Αγιασμός του Ελληνικού Παροικιακού 
σχολείου του Αγίου Νικολάου στον ομώνυμο ναό από τον 
Αιδεσιμότατο πατέρα Σταύρο, ο οποίος ευχήθηκε ολόψυχα 
σε όλους τους μαθητές και δασκάλους μια καλή και ευλο-
γημένη  σχολική χρονιά. Η Διευθύντρια, κα Ελευθερία Ξε-
νοφώντος ευχαρίστησε, αρχικά, όλους όσοι παρευρέθη-
σαν στην τελετή του Αγιασμού και ευχήθηκε μια καλή και 
δημιουργική σχολική χρονιά με αισιοδοξία παρά τις όποιες 
δυσκολίες αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Σχο-
λείο του Αγίου Νικολάου από παρεμβάσεις τρίτων, οι 
οποίες, όπως τόνισε, δυσχεραίνουν τη λειτουργία του και 
το εκπαιδευτικό έργο που  παρέχεται. Στη συνέχεια, ανα-

κοίνωσε τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών στις εξε-
τάσεις της Ελληνομάθειας και των αριστούχων των  επι-
πέδων GCSE /A level και εξέφρασε τα θερμά της  συγχα-
ρητήρια τονίζοντας ότι το υψηλό ποσοστό της επιτυχίας 
είναι αποτέλεσμα τόσο των  προσπαθειών που καταβάλ-
λουν  οι μαθητές όσο και του διδακτικού έργου των αξιό-
λογων εκπαιδευτικών του σχολείου. Τέλος, ακολούθησε 
διανομή των σχολικών βιβλίων, γνωριμία των εκπαιδευ-
τικών με τους γονείς και ενημέρωση από τους δασκάλους 
των τάξεων GCSE και A level για τη δομή των εξετάσεων 
και τη διδακτέα ύλη. Η Διεύθυνση και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό  εύχονται μια  καλή και παραγωγική σχολική  
χρονιά ! 

Ο αγιασμός του παροικιακού σχολείου Αγ. Νικολάου Acton Τα ονομαστήρια  
του Αρχιεπισκόπου
Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου. Ο Σεβασμιώτατος 
συλειτούργησε στον Καθεδρικό Ι. Ναό της του Θεού Σοφίας Λονδίνου, μετά του 
Σεβ. Μητροπολίτου Γουινέας κ. Γεωργίου και των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων 
Ιλίου κ. Ραφαήλ και Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο.Συλλειτούργησαν επίσης ο ιε-
ρατικώς Προϊστάμενος του Καθεδρικού, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. του Οικου-
μενικού Θρόνου κ. Θεωνάς Μπακάλης, οι Αρχιμ. κ. Βησσαρίων Κοκλιότης και κ. 
Νήφων Τσιμαλής, Διευθυντής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, οι 
ιερείς π. Νικόλαος Κόκκινος, π. Χριστόδουλος Χριστοδούλου και π. Χριστιανός 
Akselberg, καθώς και οι Διάκονοι Κωνσταντίνος Μαμούρης και Νικήτας Banev. 
Συμπροσευχόμενος παρέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμ-
μανουήλ. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, σεπτή εντολή της Α.Θ.Π. του Οι-
κουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας 
ετέλεσε την χειροθεσία του Εντιμολ. Ποινικολόγου των Αθηνών κ. Αθανασίου Κε-
χαγιόγλου, εις Οφφικιάλιο Άρχοντα Δικαιοφύλακα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Νικήτα ευχήθηκαν ο Εξοχώτατος Πρέσβης 
της Ελλάδος κ. Ιωάννης Ραπτάκης μετά της συζύγου του, Γενικής Προξένου της 
Ελλάδος στη Κωνσταντινούπολη κ. Γεωργίας Σουλτανοπούλου, συμπροσευχό-
μενοι κληρικοί και οι πιστοί της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Σε εντατικό ρυθμό μπήκαν οι προετοιμασίες του 
Συνδέσμου Φιλάθλων ΟΜΟΝΟΙΑΣ στη Μεγάλη Βρε-
τανία, ενόψει του ιστορικού αγώνα με την Manchester 
United στο Old Trafford στις 13 Οκτωβρίου, στο πλαί-
σιο των ομίλων του UEFA Europa League. 

 
Μετά το αυξημένο ενδιαφέρον από εκατοντάδες Κύ-

πριους του Λονδίνου να μεταβούν στο Μάντσεστερ 
για να παρακολουθήσουν από κοντά τον παιχνίδι, ο 
ΣΥ.ΦΙ. Μεγάλης Βρετανίας ξεκίνησε τις διαδικασίες 
με στόχο την μίσθωση λεωφορείων, ώστε τα μέλη 
της παροικίας μας να μεταβούν οργανωμένα στο Μά-
ντσεστερ. Επίσης, έγινε κατορθωτό να λειτουργήσει 
εκτάκτως Omonoia Shop στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:  

«Ο ΣΥ.ΦΙ. Μεγάλης Βρετανίας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευ-
κωσίας, ενημερώνει τα μέλη και φίλους του ότι έχει 

προχωρήσει στις παρακάτω κινήσεις ενόψει της κα-
θόδου στη Βρετανία της μίας και μοναδικής Βασίλισ-
σας: 

 
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 Κοινοτι-
κού Κέντρου (N22 5HJ) παράρτημα του OMONOIA 
SHOP με προϊόντα της ομάδας για εξυπηρέτηση των 
φιλάθλων μας στο Λονδίνο. 

 
2. Προγραμματίζουμε την οργανωμένη μετάβαση 

στο Old Trafford με λεωφορεία, στις 13/10. Τα λεω-
φορεία θα έχουν ως σημείο εκκίνησης το Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green στις 12:00. Όσοι 
φίλοι ενδιαφέρονται να μεταβούν στο Μάντσεστερ με 
λεωφορείο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μαζί 

μας άμεσα για να κάνουν κράτηση.  
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 07387265018 
Facebook:  

https://www.facebook.com/syfiomonoiaGB 
 

Προσπάθειες για την οργανωμένη μετάβαση οπα-
δών του τριφυλλιού καταβάλλονται και στο Μπέρμιγ-
χαμ, 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 συμπληρωθεί οι θέσεις για δύο 
ναυλωμένες πτήσεις ενώ οι κρατήσεις αυξάνονται 
μέρα με τη μέρα και δεν αποκλείεται σύντομα να συ-
μπληρωθούν οι θέσεις και για τρίτη πτήση.

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

Η ΕΚΑ σας προσκαλεί στην ετήσια εκδήλωσή της για την επέτειο της Κυπριακής Ανεξαρτησίας
Με την ευκαιρία της 62ης επετείου της Ανεξαρτησίας της Κύπρου, η 

Ένωση Κυπρίων Αγγλίας (ΕΚΑ) προσκαλεί όλα τα μέλη της παροικίας 
στην ετήσια εκδήλωσή της, για την ιστορική επέτειο του τόπου μας. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2022 στις 
6.30 μ.μ. στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο (Earlham Grove, London N22 
5HJ). Κύριος ομιλητής, θα είναι ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γε-

ωργίου. Μετά τις ομιλίες, θα ακολουθήσει δεξίωση. 
Η συγκεκριμένη εκδήλωση της ΕΚΑ, η οποία ιδρύθηκε το 1965 και 

προϋπήρχε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, 
αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της παροικίας μας, κα-
θώς για περισσότερα από 20 χρόνια διοργανώνεται ανελλιπώς στο Λον-

δίνο.

Το ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο St Mary’s στο Southgate, Waterfall Road Ν14 7EG, ανακοινώνει ότι λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 2.00μμ - 
5.30μμ. Υπάρχουν όλα τα τμήματα, από τάξεις Νηπιαγωγείου έως GCSE. Η μόρφωση των παιδιών είναι η προτεραιότητα μας. Για πληροφορίες απο-
ταθείτε στο τηλ.07939057165.  
Καλή σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, δάσκαλους και καθηγητές! 

Άνοιξε τις πόρτες του για τους μαθητές τo ανεξάρτητο ελληνικό σχολείο St Mary’s στο Southgate

φωτογραφίες: Αλέξιος Γεννάρης



▪� Σε πρόσφατη εκπομπή του 
τηλεοπτικού σταθμού ΣΙΓΜΑ με 
θέμα τα "χρυσά" διαβατήρια,  
ο παρουσιαστής Ανδρέας Δημη-
τρόπουλος ρώτησε τον Νίκο Χρι-

στοδουλίδη αν θεωρεί την κυβέρνηση Νίκου Ανα-
στασιάδη διεφθαρμένη. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
του απάντησε χωρίς περιστροφές: "Δεν θεωρώ 
την κυβέρνηση διεφθαρμένη".  
▪� Το ξέρουν και οι πέτρες ότι πίσω από τον Νίκο 
Χριστοδουλίδη είναι ο Νίκος Αναστασιάδης, ο επι-
κεφαλής της πιο διεφθαρμένης, κατά τον Νικόλα 
Παπαδόπουλο, κυβέρνησης.  
▪� Καλάν, εσείς που λέτε ότι θέλετε απαλλαγή του 
τόπου από τη διαπλοκή και τη διαφθορά γιατί 
υποστηρίζετε τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τι θεραπεία 
περιμένετε πως θα φέρει ένας άνθρωπος που δη-
λώνει ότι είναι περήφανος για το έργο της πιο διε-
φθαρμένης κυβέρνησης; Τι αλλαγή θα φέρει; Καμία! 
Θα  συνεχίσει το έργο  της κυβέρνησης Νίκου Ανα-
στασιάδη. Να μην έχετε την παραμικρή αμφιβολία. 
Μιλούν τα έργα του. Γνωστός ο ρόλος του ως 
μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά πιο ση-
μαντικό γνωστός ο ρόλος του κατά το  διάστημα 
που ο CIPA, ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης 
Επενδύσεων, ήταν υπό την εποπτεία του. Εννοώ 
τον ρόλο του στην παραχώρηση παράνομων πο-
λιτογραφήσεων και διαβατηρίων ακόμα και σε λω-
ποδύτες, σε κάθε λογής εγκληματίες. 
▪� Ακόμα και ο τελευταίος πολιτικά αδιάφορος δεν  
χρειάζεται να διαθέτει εγκέφαλο Αϊνστάιν για να 
διαπιστώσει ότι ένα μεγάλο, σημαντικό κομμάτι 
της λεγόμενης  κοινωνίας των πολιτών είναι εξοι-
κειωμένο με τη διαφθορά και θεωρεί τον αθέμιτο 

πλουτισμό μαγκιά! Ο τόπος προδόθηκε και μοιρά-
στηκε στα δυο. Πολλοί άνθρωποι είναι απογοη-
τευμένοι και απελπισμένοι, αλλά έχουν την ψευ-
δαίσθηση ότι θα σωθούν, έχουν την ψευδαίσθηση 
ότι τα ατομικά τους συμφέροντα θα ικανοποιηθούν 
με το μέσο και το ρουσφέτι σε συνθήκες που επι-
κρατεί  στενός ατομικισμός αναξιοκρατία και χυδαίος 
υλισμός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον συλ-
λογικό αγώνα που να στηρίζεται σε αρχές και 
αξίες.   
▪� Η πλειοψηφία αυτών που  πάει με τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη τον θεωρεί σίγουρο νικητή επηρεασμένη 
από το ρεύμα και από τις δημοσκοπήσεις που ως 
ένα βαθμό είναι πειραγμένες. Όμως, αν κερδίσει 
τις εκλογές, και με την ψήφο σας, αυτός θα είναι ο 
νικητής και εσείς οι ηττημένοι. Δεν θα σας βολέψει 
όλους. Θα κάνει αυτό που έκανε ο Νίκος Αναστα-
σιάδης. Θα βολέψει, θα σάσει μια μικρή μειοψηφία 
ημετέρων και εσείς, η πλειοψηφία θα γυρεύετε το 
λάθος. Να το σκεφτείτε. Να μιλήσετε με τη συνείδησή 
σας .   
▪� Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι μέρος της δια-
φθοράς,αποδεδειγμένα. Όπως αποδεδειγμένα  
μέρος της διαφθοράς είναι και ο Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Στο θέμα αυτό της διαφθοράς που ζήμιωσε τον 
λαό,που δοκιμάζεται σκληρά, και την Κύπρο, που 
έγινε ρεζίλι διεθνώς και έχασε την αξιοπιστία της, 
μόνο το  κρεβάτι τους χωρίζει και ας μη μας κοροϊ-
δεύουν!   
▪�  Ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Όποια πέτρα σηκώσεις 
θα τον βρεις από κάτω. Είναι ο κύριος στυλοβάτης 
της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης. Σαν να μη μας 
έφτανε η ακρίβεια και τα άλλα κακά, ο Αβέρωφ 

θέλει να μας βάλει στο ΝΑΤΟ που ευθύνεται για 
την καταστροφή της Κύπρου και συμμετέχει στον 
πόλεμο στην Ουκρανία που προκάλεσε την ενερ-
γειακή κρίση.  
▪� Τώρα φεύγει από τη  συμφωνημένη λύση ΔΔΟ 
και πάει σε αποκεντρωμένη αποδυναμωμένη Ομο-
σπονδία.  
▪� Τώρα θέλει να αλλάξει και το  Κυπριακό Συντάγμα 
για να δημιουργήσει θέση Βοηθού Προέδρου! Δεν 
αποκλείεται αύριο να μας πει λύση δύο κρατών! 
Αποδεδειγμένα  αναξιόπιστος.  
▪� Η πρότασή του για σημαντικές αλλαγές στις θε-
σμικές διευθετήσεις του Συντάγματος της δικοινοτικής 
Κυπριακής Δημοκρατίας με στόχο τη δημιουργία 
θέσης Βοηθού Προέδρου, μόνο την Τουρκία εξυ-
πηρετεί.Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται.  
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου την πάτησε μόνος του. 
Βοηθός Προέδρου σημαίνει επίσημη κατάργηση 
θεμελιώδους άρθρου του Συντάγματος της δικοι-
νοτικής Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταργεί ή στην 
καλύτερη περίπτωση αποδυναμώνει τη θέση του 
Τουρκοκύπριου Αντιπροέδρου. Αλλά, τα  θεμελιώδη 
άρθρα δεν  καταργούνται, ούτε αλλάζουν, εκτός αν 
βρεθεί λύση και αλλάξει όλο το Σύνταγμα. Η Τουρκία 
θα αρπάξει την ευκαιρία και θα μας καταγγείλει 
διεθνώς. Πρόσεχε τα μάτια της Κύπρου κύριε Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου.Τα δικά σου βγάλε τα μόνος σου!  
▪� Τα παιχνίδια και τα θέατρα των συναγερμικών 
υποψηφίων για την Προεδρία της Κυπριακής  
Δημοκρατίας, κομματικού και ανεξάρτητου, δεν 
έχουν τέλος. Φαίνεται ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
προετοιμάζει το έδαφος για κάποιου είδους συ-
ναλλαγή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Δεν αποκλείεται, 

it is not beyond him, να κάνει πρόταση  στον Νίκο 
Χριστοδουλίδη να μοιραστούν την εκτελεστική 
εξουσία, την κυβέρνηση, ο ένας σαν Πρόεδρος και 
ο άλλος σαν Βοηθός Πρόεδρος. Το ποιός θα είναι 
το ένα και ποιός το άλλο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.  
Η ουσία είναι ότι ο ΔΗΣΥ το κόμμα τους, θα συ-
νεχίσει να κυβερνά και θα κρύψει κάτω από  
το  χαλί όλες τις παρανομίες, όλα τα σκάνδαλα της 
δεκαετούς διακυβέρνησης τους.  
▪� Το φαγοπότι των κυβερνώντων και των ημετέρων 
θα συνεχιστεί και θα ζήσουν εκείνοι καλά και η 
πλειοψηφία του λαού χειρότερα.   
▪� Οι προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις, οι δυ-
νάμεις της εξυγίανσης δίνουν τη μάχη για την  
ΑΛΛΑΓΗ. Από αυτή τη μάχη, ας μη λείψει κανείς! 
Τα στελέχη και τα  μέλη του ΑΚΕΛ να βγουν μπρο-
στά! Όσοι νοιάζονται για μια καθαρή και δίκαιη κοι-
νωνία, ανεξάρτητα από το πού ανήκουν, να βγουν  
μπροστά για να σωθεί ο τόπος! Ο Μαυρογιάννης 
είναι η επιλογή! 
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Η μάχη για την ΑΛΛΑΓΗ 
Του Βασίλη  
Κωστή

Πολύ πιο μεγάλη κι από την 
αγάπη λένε. Για φανταστείτε 
όταν η συνήθεια γίνει…
συνήθειες και οι συνήθειες… 
καθημερινότητα! ΣΥΝΗΘΕΙΑ! 
Οι περισσότερες επιλογές που 
κάνουμε κάθε μέρα μπορεί να 
φαίνονται ως προϊόντα μιας 
διαδικασίας συλλογισμού αλλά 

στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι συνήθειες. 
Και οι συνήθειες αυτές επηρεάζουν σημαντικά 
την υγεία μας, την παραγωγικότητά μας, την 
οικονομική ασφάλεια και την ευτυχία μας. Το θέμα 
της συνήθειας έχει απασχολήσει τον άνθρωπο 
εδώ και αιώνες, αλλά μόλις τα τελευταία είκοσι 
χρόνια οι νευρολόγοι, οι ψυχολόγοι και οι 
κοινωνιολόγοι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν 
πώς επιδρούν στη ζωή μας οι συνήθειες – και, 
κυρίως, πώς μεταβάλλονται. 
Στη «Δύναμη της Συνήθειας», ο βραβευμένος 
δημοσιογράφος των New York Times Τσαρλς 
Ντάχιγκ αναλύει με συναρπαστικό τρόπο τις 
επιστημονικές ανακαλύψεις που εξηγούν γιατί 
υπάρχουν οι συνήθειες και πώς μπορούν να 
αλλάξουν με στόχο τη βελτίωση της ζωής μας. 
Θυμηθείτε τι κάνατε σήμερα το πρωί. 
Ξυπνήσατε, κατεβάσετε τα πόδια από το κρεβάτι, 
τουαλέτα, μπάνιο για να βουρτσίσετε τα δόντια 
σας, θυμάστε ακριβώς ποιο χέρι παίρνει την 
οδοντόπαστα και ποιο την οδοντόβουρτσα και με 
ποιο χέρι πιάνετε την πετσέτα για να σκουπίσετε  
το πρόσωπο σας. Αμέσως μετά μπαίνετε στην 
μπανιέρα για ντους, μηχανικά λούζετε πρώτα τα 
μαλλιά ή πλένετε το κορμί σας. Στο δωμάτιο σας 
μετά για να ντυθείτε και τα λοιπά και τα λοιπά… 
Ούτε καν θυμάστε αν έγινε κάτι στο ενδιάμεσο 
γιατί τα απρόβλεπτα δεν καταγράφονται αμέσως.  
Ο εγκέφαλος μας λατρεύει την συνήθεια γιατί 
εξοικονομεί χρόνο και προσπάθεια. 
Γι΄αυτό συνεχώς ψάχνει να εδραιώσει μοτίβα 
συμπεριφοράς. Όταν αφήνεις τον εγκέφαλο να 
λειτουργεί σαν αυτόματο πιλότο θα επιλέξει 
εκείνη την δράση με την οποία έχει μεγαλύτερη 
εξοικείωσή. Του είναι εύκολο. Ο εγκέφαλος 
χρησιμοποιεί τις συνήθεις για να μπορεί να 
ξεκουράζεται. Για φανταστείτε πόσο δύσκολο θα 

ήταν αν θα έπρεπε για κάθε τι που κάνετε 
καθημερινά να σκέφτεστε ενεργά και να παίρνατε 
απόφαση  όπως για παράδειγμα με ποιο χέρι θα 
ανοίγετε την πόρτα, με ποιο πόδι θα αρχίσετε το  
βηματισμό σας... Όταν κάτι είναι εδραιωμένο 
σταματάς να του δίνεις προσοχή. 

 Όλες οι έρευνες έδειξαν ότι όταν κάνουμε μια 
πράξη για πρώτη φορά χρειάζεται κυριολεκτικά 
μεγάλη προσπάθεια συγκέντρωσης και κόπου. 
Όταν όμως επαναλαμβάνεται η πράξη αυτή η 
εγκεφαλική δραστηριότητα γίνεται άτονη. Ο νους 
δηλαδή ξέρει τι να κάνει χωρίς να χρειάζεται να  
καταβάλει πολλή προσπάθεια. Όταν όμως ο 
εγκέφαλος λειτουργεί χωρίς την συνειδητότητα 
τότε απουσιάζει και η κριτική σκέψη. Ο εγκέφαλος 
ξέρει να αναγνωρίζει το γνώριμο με το 
πρωτόγνωρο. Δεν μπορεί όμως να ξεχωρίσει το 
ωφέλιμο από το μη ωφέλιμο. Με άλλα λόγια οι 
αυτοματισμοί του εγκεφάλου βοηθούν ώστε να 
εξοικονομούμε ενέργεια και να γινόμαστε πιο 
αποτελεσματικοί. Μας βοηθούν επίσης να 
κάνουμε κτήμα μας γνώσεις και δεξιότητες και 
έτσι να εξελισσόμαστε. Δεν χρειάζεται να 
σκεφτείτε πού είναι το φρένο και το γκάζι για να 
οδηγήσετε! Οι αυτοματισμοί όμως μπορούν να 
προκαλέσουνε πρόβλημα όταν υιοθετούμε 
συνήθειες που δεν εξυπηρετούμε την υγεία μας 
και την συναισθηματική μας ισορροπία όπως το 
κάπνισμα ή το γρήγορο φαγητό, η μη άσκηση, η 
επιθετικότητα… Αυτή είναι η απάντηση στην 
συμπεριφορά σας όταν βρίσκεστε στο 
συγκεκριμένο περιβάλλον ή με τον συγκεκριμένο 
άνθρωπο. Αντιδράς αυτόματα και  πιθανόν όχι 
ωφέλιμα… αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο 
εγκέφαλος θα επιλέξει το πλέον οικείο και το πιο 
εύκολο. Η εύκολη προσβάσιμη λύση   δεν ισούται 
απαραίτητα, της ωφέλιμης λύσης. Ο εγκέφαλος 
μας λειτουργεί με μαθηματικό τρόπο, δηλαδή όχι 
τυχαία αλλά υπολογιστικά. Άρα μπορούμε να τον 
εκπαιδεύσουμε.  
Μέσα λοιπόν από το βιβλίο «Δύναμη της 
Συνήθειας» ο Τσαρλς Ντάχιγκ εξηγεί τη 
μαθηματική εξίσωση και πως σχετίζεται η κάθε 
συνήθεια από το πλένω τα δόντια μου κάθε πρωί 
μέχρι το καπνίζω στα διαλείμματά μου. Το βιβλίο 
μας λέει ότι: «Αυτή η διεργασία μέσα στον 

εγκέφαλό μας εκτελείται με ένα κύκλο τριών 
βημάτων. Πρώτα εμφανίζεται ένα σήμα, ένα 
ερέθισμα που λέει στον εγκέφαλό μας να μπει σε 
αυτόματη λειτουργία καθώς και ποια συνήθεια 
πρέπει να χρησιμοποιήσει. Μετά υπάρχει η 
ρουτίνα που μπορεί να είναι σωματική, νοητική ή 
συναισθηματική. Τέλος υπάρχει μία  η ανταμοιβή 
που βοηθά τον εγκέφαλό μας να αποφασίσει αν 
αξίζει να θυμάται αυτόν τον συγκεκριμένο κύκλο 
στο μέλλον». Και συνεχίζει ο συγγραφέας: « 
Αυτός ο κύκλος: σήμα, ρουτίνα, ανταμοιβή, σήμα, 
ρουτίνα ανταμοιβή…γίνονται όλο και πιο 
αυτόματα». 
Είναι πολύ σημαντικό για εκείνη την συνήθεια 
που θέλεις να καταργήσεις ή για εκείνη τη 
συνήθεια που θες να κάνεις κτήμα σου να 
μπορέσεις ξεκάθαρα να προσδιορίσεις το σήμα, 
τη ρουτίνα και την ανταμοιβή! Αν για παράδειγμα 
έχεις αποφασίσεις να χάσεις βάρος και θέλεις να 
καταργήσεις τη ζάχαρη από την καθημερινή σου 
ρουτίνα για ένα μήνα για να βοηθήσεις την υγεία 
σου να σκεφτείς τι ανταμοιβή θα σου προσφέρει 
αυτή η συνήθεια. Κατ΄αρχήν όταν έτρωγες κάτι 
με ζάχαρη ένοιωθες σίγουρα ωραία. Όμως τώρα 
που έβαλες στόχο να κόψεις τη ζάχαρη θες να  
φας κάτι γλυκό, αλλά την ίδια στιγμή θα νοιώσεις  
τύψεις, απογοήτευση γιατί έχεις ξεφύγει από τον 
στόχο σου. Σε αυτή την εξίσωση που λέγεται 
«κύκλος της συνήθειας» θα ήταν καλά να 
προσθέσεις τον παρονομαστή που λέγεται  
«ενσυνειδητότητα»- προσοχή και επίγνωση! Έτσι 
θα μπορέσεις να προσθέσεις κριτική σκέψη 
στους αυτοματισμούς σου. Υπενθύμιση της 
μεγάλης εικόνας, αυτό που θες να πετύχεις και 
να γίνει!  Η καλλιέργεια της επίγνωσης του εαυτού 
μας είναι το καλύτερο δώρο που μπορούμε να 
κάνουμε στον εαυτό μας.  Άρα μπορούμε να 
σταματήσουμε παλιές συνήθειες μας αλλά και να 
προσθέσουμε άλλες καλύτερες στην ζωή μας. Αν 
για παράδειγμα θέλουμε να σταματήσουμε το 
κάπνισμα και ήρθε η στιγμή που κάνουμε 
διάλειμμα από την εργασία μας και είχαμε 
συνδυάσει αυτό το διάλειμμα με το κάπνισμα 
ενός τσιγάρου…τι θα κάνουμε; Τι θα έλεγες αν 
αντάλλασσες τα πέντε λεπτά καπνίσματος με 
πέντε επτά αναπνοών. Γιατί για αναπνοές 

πρόκειται και το κάπνισμα αν το σκεφτείς. Όταν 
θέλεις να αλλάξεις μια κακή συνήθεια, μπορείς να 
την ανταλλάξει με μια καλύτερη. Σαν δεύτερο 
κλειδί, ξεκίνα από την θεμελιακή συνήθεια. Τι 
είναι αυτό: Είναι οι συνήθειες που μπορούν να 
επηρεάσουνε τον τρόπο με τον οποίο  οι 
άνθρωποι τρώνε, επικοινωνούν, ξοδεύουν και 
επικοινωνούν. Λειτουργούν ως ο μοχλός που θα 
κινήσει την αλλαγή. Γιατί αν ξεκινήσεις να τα 
κάνεις όλα με μιας θα δυσκολευτείς και θα 
απογοητευτείς. Άρα αν θέλουμε να εδραιώσουμε 
μια νέα μας συνήθεια καλό θα είναι να την 
βάλουμε στο ενδιάμεσο δύο άλλων συνηθειών. 
Αν για παράδειγμα το πρωί πλένεις τα δόντια σου 
και μετά πίνεις καφέ, βάλε την καινούρια σου 
συνήθεια για τακτοποίηση του γραφείου σου στο 
ενδιάμεσο. Άρα σιγά σιγά το να τακτοποιείς ένα 
συρτάρι ή το γραφείο σου θα σου γίνει συνήθεια 
μετά από το πλύσιμο των δοντιών σου και πριν 
τον καφέ σου. Ο καφές θα είναι η ανταμοιβή σου 
αν το καλοσκεφτείς. Θα κάνω αυτό που μου 
αρέσει όταν θα κάνω αυτό που χρειάζεται να 
κάνω. Είναι το ίδιο με αυτό που λέμε στα παιδιά 
μας…Μάζεψε το δωμάτιο σου για να πάρεις το 
παιχνίδι. Θυμηθείτε: Σήμα, ρουτίνα, ανταμοιβή!  
Κι επειδή εμείς τώρα δεν είμαστε παιδιά για να 
μας λένε οι γονείς μας τι πρέπει να κάνουμε θα 
πρέπει να μάθουμε να κάνουμε αυτό που μας 
αρέσει όταν τελειώσουμε αυτό που χρειάζεται να 
κάνουμε.

Μεγάλη υπόθεση η δύναμη της συνήθειας

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου



Ο Αντρέας Μαυρογιάννης βρί-
σκεται στη δημόσια ζωή εδώ και 
πάρα πολλές δεκαετίες. Πολύ 
επιτυχημένος διπλωμάτης με 
εξαιρετική υπηρεσία σε σημα-
ντικά πόστα. Ανάμεσα σε αυτά 
ξεχωρίζουν τα πόστα του Μόνι-

μου Αντιπροσώπου στον ΟΗΕ και του Μονίμου 
Αντιπροσώπου στην Ευρωπαϊκή  Ένωση. Πόστα 
που του έδωσαν τη δυνατότητα να γνωρίζει όλες 
τις λεπτομέρειες λειτουργίας τους αλλά και όλους 
τους σημαντικούς αξιωματούχους του ΟΗΕ και της 
ΕΕ. Πέραν απ’ αυτά υπηρέτησε στην ομάδα 
Κυπριακού διαδοχικών Προέδρων όπως οι Γλ. 
Κληρίδης, Τ. Παπαδόπουλος και Ν. Αναστασιάδης, 
στην Κυβέρνηση του οποίου υπηρέτησε ως Δια-
πραγματευτής για εννιά και πλέον χρόνια, μέχρι 
την παραίτηση του. 
Το πιο σημαντικό απ’ όλα τα πόστα που υπηρέ-

τησε, που ήταν και το μόνο πολιτικό, ήταν ως 
Υφυπουργός για θέματα Ε.Ε. στην Κυβέρνηση Δ. 
Χριστόφια. Απ’ αυτό το πόστο διαχειρίστηκε από 
μέρους της Κυβέρνησης την Προεδρία της Ένω-
σης με εξαιρετικά αποτελέσματα. 
Τον Α. Μαυρογιάννη τον γνώρισα το 2001. 

Θεωρώ ότι ξεχωρίζει γιατί είναι αδιάφθορος, έντι-
μος και συνεπής. Γενικά για την ποιότητα του 
χαρακτήρα του. Είναι άνθρωπος με βαθιές γνώ-
σεις σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα θεμάτων, γεγονός 
που τον βοηθά να διαμορφώνει θέσεις και απόψεις 
εύκολα. Τα μείζονα θέματα τα οποία απασχολούν 

τον Κυπριακό λαό και που θα πρέπει να κρίνουν 
την τοποθέτηση του στις Προεδρικές Εκλογές είναι: 

 
1. Καταπολέμηση διαφθοράς 
Όσοι γνωρίζουν τον Α. Μαυρογιάννη ξέρουν ότι 

είναι αδιάφθορος: Όπου και αν υπηρέτησε δεν 
καταδέχτηκε ποτέ να καταχραστεί τη θέση του. 
Είναι ως εκ τούτου ο μόνος από τους 3 σημαντι-
κούς υποψήφιους που μπορεί να καταπολεμήσει 
τη διαφθορά και να καθορίσει διαδικασίες εξυγίαν-
σης της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στην 
Κύπρο. Χρειάζεται όμως να περάσει ισχυρά το 
μήνυμα στην κοινωνία ότι με την εκλογή του θα 
εργαστεί προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτα για να 
καθοριστούν διαδικασίες που θα περιορίζουν τη 
δυνατότητα φαινομένων διαφθοράς. Δεύτερο ότι 
θα αξιοποιηθούν τα ευρήματα των ερευνών που 
έγιναν για τα σκάνδαλα για να τιμωρηθούν παρα-
δειγματικά όσοι ενέχονται σε φαινόμενα 
διαφθοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποι-
ηθεί εμπειρογνωμοσύνη από το εξωτερικό, όπου 
απαιτηθεί. 

 
2. Καταπολέμηση της ακρίβειας- δίκαιη 
    κατανομή εθνικού εισοδήματος 
Ο Α. Μαυρογιάννης λόγω της καταγωγής του και 

της κοινωνικής του ευαισθησίας έχει επεξεργαστεί 
σημαντικές προτάσεις που οδηγούν σε δικαιότερη 
κατανομή του Εθνικού Εισοδήματος και αντιμετώ-
πιση της ακρίβειας. Που δημιουργούν ασπίδα 
προστασίας για τους εργαζόμενους και όσους 

έχουν ανάγκη από την στήριξη της Πολιτείας. 
Αυτές οι προτάσεις, που είναι επακριβώς υπο-

λογισμένες στο κόστος τους και δεν προκαλούν 
προβλήματα στην κυπριακή οικονομία, πρέπει να 
γίνουν κτήμα του λαού για να τον πείσουν να στη-
ρίξει την υποψηφιότητα του. 

 
3. Ήθος και ύφος εξουσίας 
Η πολύχρονη παρουσία του Α. Μαυρογιάννη 

στη δημόσια ζωή αλλά και η ποιότητα του χαρα-
κτήρα του, εγγυώνται το ήθος και το ύφος με το 
οποίο θα ασκήσει την εξουσία. Ήθος και ύφος που 
δεν θα έχει καμμιά σχέση με αυτό της σημερινής 
Κυβέρνησης και θα παραδειγματίζει σωστά την 
κυπριακή κοινωνία. 

 
4. Κυπριακό 
Το άφησα τελευταίο για να του δώσω την απα-

ραίτητη βαρύτητα. Ο Α. Μαυρογιάννης με την 
στήριξη του ΑΚΕΛ, μπορεί να εργαστεί για την 

αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελληνοκυπρια-
κής πλευράς στη διεθνή κοινότητα. Με ειλικρίνεια 
και επιμονή στο συμφωνημένο πλαίσιο, το έργο 
που έχει παραχθεί μέχρι σήμερα και από εκεί που 
μείναμε στο Κραν Μοντανά να πείσει τόσο στο 
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ότι η λύση Διζω-
νικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας είναι η με 
πολιτική ισότητα όπως ερμηνεύεται στα σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ, είναι η μόνη επιλογή. Λύση 
όπως τη συμφωνήσαμε από το 1977 και την επα-
ναβεβαιώσαμε πολλές φορές σε σχετικά 
ψηφίσματα του ΟΗΕ και άλλων διεθνών Οργανι-
σμών, καθώς επίσης και στις συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου. 
Είναι γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να δυσπιστούν 

για το πώς θα χειριστεί το Κυπριακό. Μπορεί και 
πρέπει να πείσει ότι θα συνιστά προτεραιότητα η 
λύση όπως τη συμφωνήσαμε με την διεθνή και την 
Τουρκοκυπριακή κοινότητα. Λύση στην οποία 
Ελληνοκύπριοι, Τουρκοκύπριοι, Μαρωνίτες, Αρμέ-
νιοι και Λατίνοι θα είμαστε αφέντες στο κυρίαρχο 
μας Κράτος, απαλλαγμένοι από εγγυήσεις, ξένους 
στρατούς και συρματοπλέγματα. 
Για όλα τα πιο πάνω και άλλα πολλά καλώ όλους 

όσοι αγαπούν την Κύπρο να βάλουν το χέρι στην 
καρδιά και να ψηφίσουν Α. Μαυρογιάννη. Για να 
ξαναδώσουμε ελπίδα και προοπτική στον τόπο. 
Να επαναφέρουμε το χαμόγελο στα χείλη των 
απλών ανθρώπων. 

 
*τέως Γενικός Γραμματέας Κ.Ε. ΑΚΕΛ

του Άντρου 
Κυπριανού*

Δεν θα μπορούσα να μην ασχο-
ληθώ όπως όλος ο κόσμος με το 
θέμα της Βασίλισσας. Το ένα φέρ-
νει το άλλο και μιλώντας με άτομα 
του περιβάλλοντος, αναγκαστικά 
κάνεις ταξίδια στο παρελθόν, και 

θυμάσαι πράγματα που ίσως να είναι τελείως 
άσχετα με το θέμα, αλλά και σχετικά! Λίγες μέρες  
μετά τον θάνατο της Βασίλισσας και μετά από πέντε 
ολόκληρα χρόνια, πήγα για λίγες μέρες στην μικρή 
πατρίδα την Κύπρο. Συνδύασα λίγο την ξεκούραση 
και ξόδεψα λίγο χρόνο για τακτοποίηση κάποιων 
προσωπικών υποθέσεων. Και ήταν εκεί που είδα 
με απογοήτευση την συνεχιζόμενη γραφειοκρατία. 
Αυτό όμως είναι ένα άλλο θέμα. 
Ο αναβρασμός και τα σχόλια γύρω από το θέμα 
Βασίλισσα ήταν στην ημερήσια διάταξη. Όλοι με 
ρωτούσαν πως νιώθω για τον χαμό της, και αν τα 
πράγματα θα αλλάξουν τώρα που θα έχουμε και-
νούριο Βασιλιά.  Και εγώ απορούσα για το πολύ 
ενδιαφέρον, και προσπαθούσα να απαντήσω θε-
τικά, δηλαδή έδινα τις απαντήσεις όπως τις ένιωθα. 
Με ρωτούσαν για το θέμα της Βασίλισσας που δεν 

έδωσε λέει  χάρη στον Ευαγόρα Παλληκαρίδη τότε, 
και αν η Βασίλισσα είναι αγαπητή από την Κυ-
πριακή παροικία του Λονδίνου, και άλλα  πολλά 
και διαφορά. Τότε δεν δόθηκε χάρη στον νεαρό 
αγωνιστή της Ελευθερίας. Τώρα λοιπόν θυμούνται 
και προσπαθούν να εκδικηθούν με την άρνηση 
τους να συμμετάσχουν στο βαρύ πένθος που 
περνά ολόκληρη η Μεγάλη Βρετανία, και σχεδόν 
ολόκληρος ο κόσμος με εξαίρεση κάποιες χώρες 
οι οποίες έχουν διαφορές μεταξύ τους και της  Με-
γάλης Βρετανίας. Εμείς οι Κύπριοι, σχεδόν η μισή 
Κύπρος, έχει φάει ψωμί και ελιά από τούτη τη 
χώρα, και σε τούτη τη χώρα έχουν σπουδάσει χι-
λιάδες Κύπριοι, και οι πιο πολλοί παρέμειναν εδώ 
και κάνουν καριέρα, έχουν την εργασία τους και 
απέκτησαν περιουσίες, και απολαμβάνουν  τα δι-
καιώματα της χώρας αυτής. Μετά την εισβολή του 
74 πολλές χιλιάδες βρήκαν καταφύγιο εδώ, και πα-
ρέμειναν  όπου δημιούργησαν οικογένεια και απο-
λαμβάνουν τα επιδόματα που είναι ασύγκριτα. 
Με ρώτησαν αν η Βασίλισσα τα πάει καλά με την 
παροικία. Εγώ τους είπα ό,τι βλέπω. Και βέβαια τα 
πάει καλά. Θέλω να πω ότι όλα τούτα που γράφω 

σήμερα είναι οι προσωπικές μου απόψεις όπως 
και κάθε φορά. Και επειδή εγώ βρήκα καταφύγιο 
σε τούτη τη χώρα όταν ήρθα εδώ λίγες μόνο εβδο-
μάδες μετά την εισβολή, και επειδή τα κατάφερα 
και πραγματοποίησα τα όνειρα μου, δηλαδή να 
σπουδάσω την γλώσσα και στη συνέχεια να σπου-
δάσω Θέατρο, που ήταν η επιθυμία μου, δεν 
μπορώ να μην πω τα καλύτερα λόγια.  Και επειδή 
τότε όταν η Βασίλισσα δεν έδωσε χάρη ήμουν μικρό 
παιδί και δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα, 
και επειδή μετά από χρόνια κάποιοι μου είπαν για 
την καταδίωξη από κάποια όργανα και την εκτέλεση 
ατόμων από κάποιους, και εδώ τα ευκόλως εννο-
ούμενα δεν αναφέρονται, γιατί να μην στηρίξω τον 
γεγονός ότι η Βασίλισσα έκανε τότε ότι την συμ-
βούλευαν οι πιο έμπειροι που ήταν γύρω της, νε-
αρή γυναίκα τότε, έτσι γίνεται πάντα, δηλαδή αυτή 
δεν αποφάσιζε από  μόνη της. Εγώ λοιπόν σαν 
ένας άνθρωπος που πήρε από τούτη τη χώρα τα 
καλά της,  θα καταλήξω. Ναι, η Βασίλισσα ήταν 
καλή με την Κυπριακή παροικία του Λονδίνου. Και 
πρέπει η παροικία του Λονδίνου να είναι πολύ ευ-
τυχισμένη γιατί η Βασίλισσα έχει επαινέσει αρκε-
τούς συμπατριώτες μας, και έχει δώσει βραβεία σε 
αρκετούς συμπατριώτες μας. 

Αυτή είναι λοιπόν η άποψη μου για την Βασίλισσα 
και γενικά για την Βασιλική οικογένεια. Εδώ έχουν 
δημιουργήσει χιλιάδες συμπατριώτες μας και εδώ 
έρχονται το μεγαλύτερο ποσοστό των Κύπριων 
φοιτητών για να κάνουν τις σπουδές τους, και εδώ 
παραμένουν οι πιο πολλοί για να κάνουν καριέρα!  
Εδώ σε τούτη τη χώρα υπάρχουν ευκαιρίες, και 
υπάρχει ελευθερία όπου ο κάθε ένας παίρνει τις 
δικές του αποφάσεις, και εδώ είναι που οι άνθρω-
ποι δεν κρίνονται από το πως ντύνονται, από το 
πως και με πιο αμάξι κυκλοφορούν, και δεν νοι-
άζονται για το πόσα δείχνει ο λογαριασμός στην 
τράπεζα του καθενός. Εδώ υπάρχουν ευκαιρίες, 
και αξιοκρατία. Αν δουλέψει ο καθένας και αν έχει 
όρεξη, τότε ανεβαίνει ψηλά και κάνει κατακτήσεις!  
Οι σημερινές μου απόψεις βγήκαν μέσα από διά-
φορες ερωτήσεις που μου έχουν κάνει αρκετοί βρι-
σκόμενος στη Κύπρο για λίγες μέρες, και με 
αφορμή κάποιες συνεντεύξεις που είχα δώσει σε 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς με θέμα 
την Βασίλισσα την οποία αποχαιρετίσαμε πριν λίγες 
μέρες. 
Αιώνια της η μνήμη! Καλό ταξίδι και ελαφρύ 

το χώμα που τη σκέπασε!
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Του Βασίλη 
Παναγή

Η Βασίλισσα Ελισάβετ!

Η οικονομική κρίση σαρώνει  ανελέητα  τους πάντες και τα πάντα
Η οικονομική κρίση στην 
Μεγάλη Βρετανία έχει κλονίσει 
πολλούς τομείς και όσο αφορά 
τα Δημαρχεία, αντιμετωπίζουν  
μίαν άνευ προηγουμένου κρίση. 
Προβλέπεται κλείσιμο υπηρε-
σιών, πολλές περικοπές και 

απώλειες εργασίας.  Η κυβέρνηση έχει κάνει μεγά-
λες περικοπές. Έτσι για να δώσω ένα παράδειγμα, 
οι περικοπές στο στεγαστικό είναι εντελώς απαρά-
δεκτες. Το Δημαρχείο Enfield μέχρι σήμερα  
έπαιρνε μέχρι και £9 εκατομμύρια για την μείωση  
και πρόληψη  αστέγων. Δυστυχώς η Κυβέρνηση 
έχει σταματήσει αυτό το ποσό και το δημαρχεία θα 
αναγκαστούν να κάνουν περικοπές σε άλλα τμή-
ματα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Μέσα 
σε αυτή την απαράδεκτη κρίση που μας έφερε η 
σημερινή Κυβέρνηση,  το δημαρχείο θα συνεχίσει 
την λειτουργία του κέντρου υποδοχής και περίθαλ-
ψης αστέγων. Δέον να σημειωθεί ότι κατά τις 
νυχτερινές ώρες, ομάδα υπαλλήλων, που είναι 
ειδικοί σε αυτό τον τομέα  περιπολούν όχι μόνο 
τους δρόμους αλλά και τα δημόσια παρκς για 
ανεύρεση αστέγων, οι οποίοι κοιμούνται κάτω από 
δέντρα, τα παγκάκια και σε γωνιές κατωφλιών των 
καταστημάτων που τους οδηγούν στο κέντρο 
αστέγων που λειτουργεί για καιρό τώρα.  
Παράλληλα δε τούτου υπάρχει μία ανευ προ-

ηγουμένου έλλειψης σπιτιών για ενοικίαση στο 
Λονδίνο και τα δημαρχεία αναγκάζονται να προ-
σφέρουν σπίτια εκτός  Λονδίνου. Η εκλογή αυτή 
δεν είναι υποχρεωτική αλλά όσοι το ζητήσουν  θα 
τους δοθεί ότι έχει στην διάθεση του το δημαρχείο. 
Για να δώσω μία άλλη πτυχή, στο πράγματι πόσο 
σοβαρή είναι στα αλήθεια η όλη κατάσταση στο 
στεγαστικό, θα αναφέρω εδώ ότι την στιγμή που 
τα Δημαρχεία προσπαθούν να στεγάσουν οικογέ-
νειες, λόγω έλλειψης σπιτιών για ενοικίαση, δεν 
έχουν άλλην εκλογή  και προσφέρουν διαμερί-
σματα στα ξενοδοχεία τα οποία και αυτά τα 
ξενοδοχεία είναι γεμάτα από αστέγους. 
Τις προάλλες μία οικογένεια με παιδιά ήταν τόσο 
απελπισμένη, που το Δημαρχείο πρόσφερε στέ-
γαση  στο Newcastle  (δεν υπάρχει τίποτα πλέον 
στο Λονδίνο). Η απάντηση της  μητέρας  την ώρα 
της απελπισίας είπε. “Kαι στην Σκωτία ακόμη 
πηγαίνω” . Από την άλλη πλευρά η κυβέρνησή 
ανάλαβε να στεγάσει τους asylum seekers, και  
καλά κάνει. Όμως το ερώτημα τίθεται γιατί συνα-
γωνίζεται  με  τα Δημαρχεία στο να προσφέρει 
στους ενοικιαστές ένα κάπως υψηλότερο χρημα-
τικό ποσό, εν σχέση στο τι προσφέρουν τα 
Δημαρχεία την στιγμή που έχει μειωθεί το  προ-
αναφερόμενο ποσό που παίρνει ως επιχορήγηση. 
Μήπως είναι αυτός ο λόγος  που  η Κυβέρνηση  
έχει κάνει περικοπές στο Δημαρχείο Enfield μέχρι 

και £9 εκατομμύρια. Έτσι φαίνονται τα πράγματα. 
Έκανε τις περικοπές μέχρι και £9 εκατομμύρια και 
όπως φαίνεται  τώρα να έχει η κυβέρνηση αυτό το 
ποσό να μπορεί να συναγωνιστεί. Σκάνδαλο 
μεγάλο σκάνδαλο  αυτό. Το Δημαρχείο θα στείλει   
επιστολή σύντομα στον Secretary of State. Θα μου 
πείτε γιατί το Δημαρχείο δεν χτίζει δικά του σπίτια. 
Το δημαρχείο χτίζει μερικά νέα σπίτια, μα είναι 
επί του παρόντος αδύνατο να ανταπεξέλθει τη 
ζήτηση.  Ίσως να περάσουν ακόμα λίγα χρόνια για 
να δούμε κάποια πρόοδο  αφού υπάρχουν σχέδια 
για 10 χιλιάδες σπίτια στην περιοχή που ονομάζε-
ται Meridian Water, τα οποία θα  χτίσει το 
Δημαρχείο  Enfield. Σήμερα ακόμη πληρώνουμε 
για τα λάθη που έκανε η κα Thatcher, κάτω από το  
right to bye. Ακόμη πληρώνουμε εξαιτίας  της πολι-
τικής των Συντηρητικών και ακόμη πληρώνουμε  
και θα πληρώνουμε πολύ ακριβά  για την πολιτική 
μίας “αχάπαρης” κυβέρνησης που δεν  μπορεί η 
μάλλον αδυνατεί να εννοήσει στο  τι  πάει να πει 
να είσαι  άστεγος. Τα αναφέραμε και παλαιότερα. 
Εάν η σημερινή Συντηρητική κυβέρνηση  δεν είναι 
σε θέση να βάλει σε τάξη τα θέματα που αφορούν  
τον κάθε πολίτη, τότε εισηγούμαι να κηρύξει γενι-
κές εκλογές. Το στεγαστικό είναι μία μεγάλη κρίση, 
οι τιμές καυσίμων   μας έκαψαν. Ανεβάζουν τις 
τιμές κατά 300% και μας δίδουν πίσω το 10%. Ο 
πληθωρισμός όλο και ανεβαίνει. Επιχειρήσεις η  

μία μετά  άλλη  κλείνουν. Που στα αλήθεια μας 
οδηγεί αυτή η ανελέητη Κυβέρνηση. Παλαιότερα ο 
λαός δεν άντεχε τέτοιες παραξενιές  και ειδικά εν 
καιρώ Thatcher είχαν λάβει μέρος πολλές ανατα-
ραχές. Σήμερα καθόμαστε και τα ανεχόμαστε. 
Είμεθα  με την ιδέα ότι όταν αναρτήσουμε τα 
αισθήματα μας στο διαδίκτυο είναι αρκετό. Δεν 
είναι όμως αρκετό   την στιγμή που όλα τα συνδι-
κάτα  κατεβαίνουν σε απεργίες.  Υπάρχουν κάποιοι  
που ενοχλούνται  ή όπως μας λένε ταλαιπωρού-
νται λόγω των  απεργιών. Άκουσον, άκουσον  η 
όλη κρίση που διαρκεί για χρόνια δεν τους ταλαι-
πωρεί και η απεργία για λίγες μέρες, 
“ταλαιπωρούνται”  οι καημένοι. Οι εργάτες που 
ζητούν το δίκαιο τους και παλεύουν για όλους 
εμάς, εναντίο της αδικίας σε ένα  ιμπεριαλιστικό   
καθεστώς,  που δεν λέει να κατανοήσει  τι θα πει 
φτώχεια  και εργατιά.  Ευτυχώς που υπάρχουν τα 
Συνδικάτα  και αυτοί που δεν είναι μέλη κάποιου 
συνδικάτου, είναι στα αλήθεια άξιοι της τύχης τους. 
Αν υπάρχουν άτομα που είναι υπό την ιδέα ότι 
είμαι άδικος στο τι γράφω, εισηγούμαι  να ερευνή-
σουν την όλη θλιβερή κατάσταση. Ούτε μία ψήφος 
στους  Συντηρητικούς και αφού  αδυνατούμε  να 
βγούμε στους δρόμους τότε το άλλο που μπο-
ρούμε να κάνουμε για να φωνάξουμε μέσον της 
κάλπης, και εισηγούμεθα ας μη λείψει κανένας  
από τις κάλπες. 

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Γιατί Ανδρέα Μαυρογιάννη;
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48 χρόνια μετά, τίποτα δεν είναι πλέον το ίδιο. 
Ο Τύπος κινδυνεύει να εξαφανιστεί λόγω της πα-
ντοκρατορίας των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρω-
σης και των διαδικτυακών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Η δημοσιογραφία άλλαξε. Οι ειδήσεις 
άλλαξαν. Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και η παροικία 
μας... 

Το μόνο στοιχείο που παραμένει ίδιο, είναι η 
αγωνία για την επιβίωσή της. Και η ευθύνη απέ-
ναντι στις χιλιάδες των Ελληνοκυπρίων της ξενι-
τιάς, που πολλές φορές χρειάστηκε να τη 
στηρίξουν και να τη βοηθήσουν για να σηκωθεί, 
ξανά και ξανά. Γιατί ήταν το καμάρι τους. Ο συνδε-
τικός τους κρίκος. Η φωνή τους. Το αποκούμπι 
τους στα δύσκολα. Και κάθε φορά που αυτοί χρει-
άστηκε να βάλουν πλάτη για να αντιμετωπιστούν 
οι οικονομικές κακοτοπιές που απειλούσαν το μέλ-
λον της, ο πήχης της ευθύνης απέναντι στην κοι-
νότητά μας, έμπαινε ακόμη πιο ψηλά. 

Γιατί, αυτό ακριβώς, επιτάσσει η ιστορία της. Να 
μεγαλώνει, να προοδεύει και να εκσυγχρονίζεται. 
Για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στο καθήκον της. 
Στο λειτούργημά της. Στο χρέος της, απέναντι 
στην παροικία, την οποία τάχθηκε να υπηρετεί.  

Πέρασε σχεδόν μισός αιώνας και η ιστορία της 
κυπριακής κοινότητάς του ΗΒ, εξακολουθεί να 
γράφεται μέσα από τις σελίδες της «Παροικιακής». 
Της εβδομαδιαίας εφημερίδας που κυκλοφόρησε 
για πρώτη φορά στις 25 Σεπτεμβρίου του 1974 
στο Λονδίνο, λίγες μόνο εβδομάδες μετά το δίδυμο 
έγκλημα κατά της Κύπρου μας. «Ιερό» της καθή-
κον, η ανάδειξη και προώθηση του Κυπριακού, η 
ανάδειξη και η έμπρακτη συμβολή της στην επί-
λυση των προβλημάτων των δικών μας ανθρώ-
πων, οι οποίοι βρέθηκαν από τη μια στιγμή στην 
άλλη, σ’ αυτόν τον ξένο τόπο. 

Η ανάδειξη των σύγχρονων κινδύνων που απει-
λούν τη συνοχή της κοινότητάς μας. 

Δύο χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα τέσσερις εκ-
δόσεις μετά και η αγωνία μεγαλώνει. Για το δικό 
της μέλλον, για την παροικία μας, για την Κύπρο 
μας. Παρακαταθήκη της, ο κόπος και ο μόχθος 
αυτών που χάραξαν το δρόμο της πριν από 48 
χρόνια... 

Και μέσα από τις δικές τους αναμνήσεις και πε-
ριγραφές, είναι που διατηρείται η δική της Ιστορία. 
Πριν από λίγα χρόνια, ο Κυριάκος Τσιούπρας 
έγραψε με την ευκαιρεία της 35ης επετείου της 
«Παροικιακής»:  

«Είναι πολύ, πάρα πολύ, ζωντανές οι εμπειρίες 
της πρώτης μέρας στα γραφεία της εφημερίδας, 
γνωστή τότε, με το όνομα «Παροικιακή Χαραυγή». 
Ήταν τέλος Νοεμβρίου του 1975 - ένα χρόνο και 
δυο περίπου μήνες μετά την έκδοση της εφημερί-
δας με απόφαση του Παραρτήματος ΑΚΕΛ, απο-
τέλεσμα των νέων συνθηκών που 
δημιουργήθηκαν μετά την τραγωδία του πραξικο-
πήματος και της τουρκικής εισβολής, που διέκοψε 
και την αεροπορική συγκοινωνία με την πατρίδα. 

Δεν ήμουν, βέβαια, νέος στο Λονδίνο. Ήταν, 
όμως, κάπως άγνωστες οι περιοχές γύρω από 
τον σταθμό σιδηροδρόμου επιφανείας και υπο-
γείου της Liverρool Street. Βγαίνεις από τον 
σταθμό, λοιπόν, διασταυρώνεις τη λεωφόρο προς 
το Σίτι, παίρνεις το απέναντι σοκκάκι του Artillery 
Lane, καμιά πενηνταριά μέτρα και νά μπροστά στη 
μικρή, πράσινη, αν θυμούμαι καλά, πόρτα. Μια 
ημικύκλια μαρμάρινη σκάλα στο πρώτο πάτωμα 
με τα τρία γραφεία. Κάτω, στο ημιυπόγειο, το τυ-
πογραφείο ή ορθότερα τυπογραφικό εργαστήρι, 
με το πιεστήριο σε δεύτερο δωμάτιο που όταν 
προχωρούσες εκεί έπαιρνες το αίσθημα ότι έμπαι-
νες βαθύτερα στον λαβύρινθο. Ένα μικρό παρά-
θυρο, ψηλά-ψηλά στην αριστερή πλευρά έφερνε 
τόσο λίγο φως της ημέρας, ώστε ο ηλεκτρικός φω-
τισμός ήταν μόνιμο στοιχείο της καθημερινότητας. 

Ο αγαπητός Άκης Φάντης, τότε Ειδικός Γραμμα-
τέας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας 
(ΠΕΟ), που βρέθηκε στο εξωτερικό όταν έγινε το 
πραξικόπημα και είχε την αρχισυνταξία της εφη-
μερίδας - με τον Γραμματέα του Παραρτήματος, 
αείμνηστο τώρα, Στέλιο Ιακωβίδη, έχοντας τη γε-
νική ευθύνη - είχε ήδη επιστρέψει στην Κύπρο. 

Στην εφημερίδα ήταν οι φίλοι Χρίστος Ζαβρός, 
με ειδική ευθύνη για την έκδοση, Λούης Ηγουμενί-
δης, που επίσης επέστρεψε στην Κύπρο μια δυο 
βδομάδες αργότερα, ο Σωτήρης Γιωργαλλής, που 
χρόνια υπηρέτησε ως Σύμβουλος Τύπου στην 
Υπάτη Αρμοστεία, αφού προηγουμένως μετέβη 
στην Κύπρο και εργάσθηκε στην Επιτροπή Εξω-
τερικών της Βουλής. Επίσης, ο Ανδρέας Κυριά-

κου, που είχε την ευθύνη της Διαχείρισης, ο αεί-
μνηστος Τάκης Φραγκοφίνος, όπως και ο Φουλής 
Παλλαρής για τη διαφήμιση. 

Κάτω στο τυπογραφείο, ήταν ο Γιώργος Ηρα-
κλέους, βετεράνος της τυπογραφίας, τον οποίο, 
επίσης, χάσαμε, ο Μίκης Παρτασίδης, ο Μιχάλης 
Μπέριος, ο Νίκος Χρυσάνθου, ο Μάριος Φασου-
λιώτης, που πέθανε πριν πέντε περίπου χρόνια, 
και ο Ντίνος Ιωάννου (Πίππος) που χειριζόταν το 
πιεστήριο. Αργότερα είχαμε το Δημήτρη Τρουλλή, 
που ήλθε από την Κύπρο, τώρα μακαριστός, το 
ταχύτερο χέρι στη λινοτυπική, τον Μιχάλη Μα-
τσούκα και Μάριο Σωτηριάδη με μερική απασχό-
ληση που σε συνέχεια αποτέλεσαν με πλήρη 
απασχόληση, βασικά στελέχη της εφημερίδας, τον 
Πανίκο Ελευθερίου, τον Τάσο Αχιλλέως, τον Χρι-
στάκη Δημητρίου και άλλους. Με τους πιο πολ-
λούς είχα συναντηθεί στα διάφορα σταυροδρόμια 
της ζωής προηγουμένως, εδώ από την προηγού-
μενη μου θητεία, ή στην Κύπρο. 

Με μερικούς, όπως ο αξέχαστος Γιώργος Ηρα-
κλέους, είχα συνεργασθεί για σειρά 
χρόνων.  Αυτό συνέ-
βαλε στην αμεσό-
τητα των φιλικών, 
συναγωνιστικών αι-
σθημάτων. 

Μια θερμή ατμό-
σφαιρα δημιουργή-
θηκε από τις πρώτες 
στιγμές. Το ακατάλ-
ληλο των συνθηκών 
ήταν σε μεγάλη αντί-
θεση με τη ζεστασιά 
και τη φιλία των αν-
θρώπων. Θα έλεγε κά-
ποιος ότι το δεύτερο 
στοιχείο περιόριζε 
κατά πολύ το πρώτο, 
αν δεν το εξουδετέ-
ρωνε ολότελα. 

Την πρώτη μέρα εί-
χαμε μια σύσκεψη για 
το πού βρισκόταν η 
εφημερίδα και το τί 
δέον γενέσθαι. Τη δεύ-
τερη μέρα ή την επο-
μένη, μια ευρύτερη 
σύσκεψη με τον Στέλιο Ιακωβίδη παρόντα, που 
προγραμματίσαμε τη χριστουγεννιάτικη έκδοση. 
Έτσι άρχισε ο κύκλος του δικού μου δεσμού με 
την εφημερίδα, το όνομα της οποίας αναπροσαρ-
μόσθηκε με βάση τα δεδομένα, σε «Παροικιακή». 

Ποιό ήταν το πολιτικό τοπίο τότε σε σχέση με 
την Κύπρο και το Κυπριακό, προσεγγιζόμενο από 
τη γωνία της παροικίας; 

Η Κύπρος ακόμη αγωνιζόταν για τη φυσική (με 
την ευρεία έννοια του όρου), την οικονομική και 
την πολιτική επιβίωσή της. Πολλά από τα παιδιά 
της σκορπίστηκαν για να αυτοσυντηρηθούν και να 
συντηρήσουν τις οικογένειές τους, στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα - στις αραβικές χώρες, στην 
Ελλάδα, στη Βουλγαρία, εδώ στη Βρετανία, στην 
Αμερική, τον Καναδά, τη Νότια Αφρική, την Αυ-
στραλία, παντού. Το δράμα της Κύπρου συνέπεσε 
με τον «Χρυσούν Αιώνα» της παροικίας, όταν η εν-
δυματοβιομηχανία που αποτελούσε τον κύριο 
κορμό της οικονομίας της, βρισκόταν στο αποκο-
ρύφωμά της. Αυτό βοήθησε ώστε η εδώ παροικία 
να συμπαρασταθεί απλόχερα, αδελφικά, απεριό-
ριστα, ουσιαστικά να ενεργήσει σαν δεύτερος οι-
κονομικός πνεύμονας, ώστε η λαβωμένη πατρίδα 
να μπορεί να αναπνέει. 

Ο πρώτος χρόνος των κρισιμοτέρων στιγμών 
πέρασε, η βοήθεια με τον δεύτερο χρόνο διαφο-
ροποιήθηκε - αλλά συνεχίστηκε σε ψηλά επίπεδα, 
πέραν της τακτοποίησης, με εξεύρεση δουλιάς και 
άλλως πως, των όσων συμπατριωτών μας βρέθη-
καν εδώ με το νεότερο κύμα μετανάστευσης. Πα-
ράλληλα η παροικία άρχισε να υψώνει το πολιτικό 
της ανάστημα διερμηνεύοντας τη φωνή της Κύ-
πρου για εκπλήρωση, εκ μέρους της Βρετανίας, 
των υποχρεώσεών της ως εγγυήτριας χώρας. Η 
Συντονιστική Επιτροπή, με τον αείμνηστο γιατρό, 
τον Δρα Χαπίπη στην προεδρία, ανέβαζε σε ανώ-
τερα επίπεδα το διαφωτιστικό έργο. 

«Εξ ορισμού», όπως λέμε, το πρώτιστο καθήκον 
σε τέτοιες συνθήκες, ήταν εκείνο της ευρύτερης 
δυνατής ενότητας. Και χωρίς να υποτιμούμε τη 
συμβολή οποιασδήποτε οργάνωσης και οποι-
ουδήποτε παράγοντα στη θαυμαστή ενότητα που 

επετεύχθη κάτω από την ομπρέλα, τότε, της Συ-
ντονιστικής Επιτροπής, ο ρόλος του Παραρτήμα-
τος ΑΚΕΛ και, πρέπει να πούμε, των Κυπριακών 
Ομάδων του Κομμουνιστικού Κόμματος, ήταν 
πρωτοποριακός. Η «Παροικιακή Χαραυγή», όπως 
ήταν τότε γνωστή η εφημερίδα, ως εκφραστικό 
όργανο του Παραρτήματος, ήταν στρατευμένη 
στον ίδιο στόχο της ενότητας και συνεργασίας. Το 
ίδιο ίσχυε για τη συναγωνιστική εφημερίδα «Το 
Βήμα» που πλαισίωνε τους αγώνες του Παροικια-
κού Λαϊκού Κινήματος από το 1939. 

Μεγάλης προτεραιότητας καθήκον για το Πα-
ράρτημα του ΑΚΕΛ και την εφημερίδα του, και, 
κατά κάποιον τρόπο, συνυφασμένο μ' εκείνο της 
ενότητας, ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη των σχέ-
σεων φιλίας και συνεργασίας με τους Τουρκοκυ-
πρίους συμπατριώτες μας, μια παράδοση με τις 
καταβολές της στην πατρίδα, που ενισχύθηκε και 
εμπεδόθηκε ακόμα περισσότερο στις συνθήκες 
της Βρετανίας. 

Η εφημερίδα δικαιούται να περηφανεύεται για 
τη βαρυσήμαντη συμβολή της 
σ' αυτούς τους τομείς όπως και 
για τις επί μέρους υποχρεώσεις 
στο κεφάλαιο διατήρησης της 
εθνικής και πολιτιστικής ταυτό-
τητας της παροικίας - με τον 
ρόλο της Εκκλησίας, του πα-
ροικιακού σχολείου κ.ά. - και 
της προβολής των δικαίων 
των εργαζομένων. Δεν υπάρ-
χει μέτρο να βαθμολογήσουμε 
αυτή τη συμβολή, ούτε και το 
χρειαζόμαστε. Υπάρχει, πι-
στεύουμε, η γενική, υπεύθυνη 
αναγνώριση για του λόγου το 
αληθές. 

Είναι χρέος ν' αναγνωρί-
σουμε την προσφορά όλων 
των συναγωνιστών και 
φίλων, όλων των μελών του 
προσωπικού σε αυτό το 
αποτέλεσμα. Οποτεδήποτε 
δοθεί η ευκαιρία τονίζουμε 
μια πικρή αλλά ταυτόχρονα 
ηθικά ανταμειπτική πραγμα-
τικότητα: Ότι όσοι εργάσθη-

καν στον παροικιακό Λαϊκό 
Τύπο είναι εισφορείς κόπου 

και μόχθου και ιδρώτα με περισσή ανιδιοτέλεια. 
Ξέρουμε περιπτώσεις που η Διαχειριστική Επι-
τροπή πρόσφερε αυξήσεις μισθών και μέλη του 
προσωπικού δεν τις πήραν, για να βοηθηθεί η 
εφημερίδα να ξεπεράσει τις δυσκολίες της. 

Οι οικονομιικές δυσκολίες σ' εκείνα τα χρόνια 
ήταν πραγματικά απερίγραπτες. Πόσες φορές, 
την Παρασκευή το πρωί έπρεπε να καθήσουμε 
μαζί με τον υπεύθυνο της διαφήμισης - ιδιαίτερα 
με τον Φουλή Παλλαρή, του οποίου τον ρόλο θέ-
λουμε να εξάρουμε ιδιαίτερα - για να κάνουμε τη-
λεφωνήματα ώστε να έχουμε τα αναγκαία ποσά 
για την πληρωμή του προσωπικού! Και πόσες 
φορές οι πρώτοι υπεύθυνοι της εφημερίδας έμε-
ναν απλήρωτοι μέχρι την επόμενη βδομάδα! 

Είναι πάρα πολλοί που πέρασαν από την εφη-
μερίδα κατά την υπό επισκόπηση περίοδο. Στη 
Συντακτική ομάδα ήταν ο Κώστας Θεμιστοκλέους 
που στη συνέχεια επαναπατρίσθηκε και, όπως 
είναι γνωστό, υπηρέτησε την πατρίδα ως Υπουρ-
γός Γεωργίας, ο Βάσος Χριστοφόρου που, επί-
σης, επαναπατρίσθηκε, ο Μίκης Χατζηνεοφύτου, 
ο Τάσος Ζαχαριάδης, η Χριστίνα Αρέστη, ο Γιώρ-
γος Μιχαηλίδης και πολλοί άλλοι. Και εκλεκτοί συ-
νεργάτες όπως ο Α.Π. (ο αείμνηστος Αντώνης 
Μιτσίδης) και άλλοι που προστέθηκαν στη νεό-
τερη περίοδο. Για τον καθένα και την κάθε μια θα 
μπορούσε να γραφεί ένα τιμητικό σημείωμα. 

Μια οφειλόμενη τιμή αξίζει στους πρωτεργάτες 
του αγγλικού τμήματος, Σώτο Γιωργαλλή, Λάμπρο 
Λάμπρου, Σωτήρη Κυριάκου, την Άλεξ Κλόκκαρη 
και Άντη Κουμή. 

Είναι μια ειδική οφειλή, όμως, που δεν μπο-
ρούμε να παραγνωρίσουμε, σ’ εκείνους που είχαν 
την ειδική ευθύνη της Διαχείρισης - κατά σειράν ο 
Ανδρέας Κυριάκου, ο Αντώνης Μιχαήλ, ο Ανδρέας 
Τσιαλούφας και ο Νεόφυτος Νικολάου, που είχε 
την ευθύνη της Διαχείρισης στην εφημερίδα μέχρι 
την ανάδειξή του στο πόστο του Οργανωτικού 
Γραμματέα του Παραρτήματος. Είναι οι συνεργά-
τες στους οποίους έπεφτε το μεγαλύτερο μέρος 
των καθημερινών προβλημάτων. Είναι οι άνθρω-

ποι που, ιδιαίτερα στα πρώτα δύσκολα χρόνια, 
πολεμούσαν συνέχεια με τις αναποδιές, προσπα-
θούσαν να βγάλουν γάλα ακόμη και από τον 
τράγο Απεριόριστη η εκτίμησή μας προς όλους. 
Και σε όλους τους άλλους που έθεσαν, ο καθένας 
και το δικό του λιθαράκι, στο με γάλο έργο κράτη-
σης στη ζωή και σε συνέχεια, ανάπτυξης της εφη-
μερίδας, είτε εργάσθηκαν ως μέλη του 
προσωπικού είτε βοήθησαν σαν εθελοντές στην 
κυκλοφορία ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα, απευ-
θύνουμε ένα θερμότατο αναγνωριστικό χαιρετι-
σμό. Και σ' εκείνους οι οποίοι δεν είναι τώρα μαζί 
μας, τιμούμε συναγωνιστικά τη μνήμη τους. Δεί-
γμα συγκλονιστικό της αφοσίωσης που τους διέ-
κρινε εκείνο του αξέχαστου μας λαϊκού αγωνιστή, 
θερμότατου φίλου και υποδειγματικού ανθρώπου, 
Ανδρέα Κωνσταντίνου, που πέθανε με φύλλα της 
«Παροικιακής» στο χέρι ενώ έκαμνε τον γύρο της 
κυκλοφορίας στη γειτονιά του. 

Έχει και με το παραπάνω τη θέση της μια τιμη-
τική αναφορά στο γυναικείο προσωπικό της εφη-
μερίδας, που προσέδιδε χάρη στο όλο σκηνικό 
της και ειδικά εφόδια στη διεκπεραίωση της εργα-
σίας: Εκτός από τη Χριστίνα Αρέστη που αναφέ-
ραμε, η Μαρούλα Μιχαηλίδη, η Φωτεινή 
Μιχαηλίδη, η Αιμιλία Ζαννέτου. 

Μια ιδιαίτερη αναγνώριση με την ανάλογη ευ-
γνωμοσύνη απευθύνεται στη μνήμη του γνωστού 
τότε παράγοντα της παροικίας, Λάκη Πιθαρά, που 
σε δύσκολες στιγμές της εφημερίδας προσε-
φέρθη, ως μέλος τότε της Γραμματείας του Παραρ-
τήματος ΑΚΕΛ, να βοηθήσει και βοήθησε ώστε να 
διασφαλισθεί η επιβίωση της εφημερίδας. 

Το όλο έργο θα ήταν δύσκολο ακόμη και με κα-
λύτερες συνθήκες στέγασης και τεχνικών εφο-
δίων. Με τα μέσα που διαθέταμε, όμως, σπάνια 
μπορούσαν να περάσουν 2-3 βδομάδες χωρίς κά-
ποια οδυνηρή εμπειρία. Που μετατρεπόταν σε ένα 
πολύ ευχάριστο συναίσθημα όταν αυτή ξεπερνό-
ταν. Μια, όμως, περίπτωση την οποία είχαμε ανα-
φέρει και στο παρελθόν, θα μείνει αξέχαστη: Το 
πιεστήριο αντιμετώπιζε μεγαλύτερο παρά συνή-
θως πρόβλημα με κίνδυνο να μη βγει η εφημε-
ρίδα. Παρά τις προσπάθειες του Πίππου, χειριστή 
του πιεστηρίου, φθάσαμε μέχρι τη νύκτα της πα-
ραμονής της έκδοσης χωρίς θετική έκβαση. Φω-
νάξαμε τον τότε τεχνικό, γνωστό σε όλους τους 
Κυπρίους τυπογράφους, Μάριο Ακουϊλίνα, με την 
ελπίδα να καταφέρει κάτι. Ήλθε, άγγιξε, εδώ εκεί 
σαν γιατρός τον ασθενή. Τίποτα. Βλέπω μπροστά 
μου ακόμη τη σκηνή που παραδέχθηκε την ήττα 
του. Στεκόταν μπροστά στο πιεστήριο με θλιμμένο 
πραγματικά πρόσωπο και ψέλλισε: «Δεν μπορώ 
να κάμω τίποτε». Έλειπε μόνο το δάκρυ. (Ο Μά-
ριος Ακουϊλίνας, επίσης, επαναπατρίσθηκε και πέ-
θανε στη Λευκωσία). 

Βαθιά ανήσυχος πήγα ενωρίς στη δουλειά την 
άλλη μέρα. Βρήκα τον Πίππο πάνω από ένα με-
γάλο κιβώτιο με εργαλεία. Δοκίμαζε το ένα, το 
άλλο, το άλλο χωρίς αποτέλεσμα. Σε μια στιγμή, 
ενώ ήμουν στο γραφείο, στο πρώτο πάτωμα, 
ακούω τον συνηθισμένο ήχο του πιεστηρίου. Αυτό 
που συνήθως έμοιαζε σαν αποκρουστικός βρυ-
χηθμός μού φάνηκε εκείνο το πρωινό σαν το 
ωραιότερο μουσικό κομμάτι! 

Στην πορεία του χρόνου «ενηλικιωνόταν» η 
«Παροικιακή». Απέκτησε βάθρο, ισχυροποιήθηκε, 
ήταν έτοιμος ο οργανισμός της για απογείωση. Με 
την απόκτηση ιδιόκτητης στέγης και μάλιστα στην 
καρδιά της παροικίας άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο 
στην ιστορία της. Προβλήματα ναι, αλλά και καλύ-
τερες προϋποθέσεις για την επίλυσή τους. 

Η αναπτυξιακή πορεία του οργανισμού συνεχί-
σθηκε με τη διάδοχη κατάσταση υπό τη διεύθυνση 
του Χαμπή Προδρόμου και την αρχισυνταξία του 
Γιώργου Γεωργίου. Και συνεχίζεται, βέβαια, υπό 
τη Διεύθυνση του Πάμπου Χαραλάμπους». 

Με την ευκαιρία της επετείου της εφημερίδας 
απευθύνονται θερμότατα συγχαρητήρια στο Πα-
ράρτημα ΑΚΕΛ, τον πρώτο και κυριότερο συντε-
λεστή της επιτυχίας, στο προσωπικό που 
εργάσθηκε και εργάζεται με πραγματική αφο-
σίωση για το ιδεώδες που η εφημερίδα αντιπρο-
σωπεύει, αλλά και στην παροικία, για την οποία η 
εφημερίδα είναι μια έπαλξη αγώνα, μια σημαντική 
κατάκτησή της. Και που πάντα την περιέβαλλε και 
την περιβάλλει με αγάπη και αγωνιστική συμπα-
ράσταση. Γι' αυτό, άλλωστε, και η ανοδική της πο-
ρεία».

48 ολόκληρα χρόνια αγώνων για την Κύπρο και την παροικία μας
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ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:25 Κατηγορώ τους Αν-
θρώπους (1966).  Δράμα με 
τους Νίκο Κούρκουλο, Τζένη 
Ρουσσέα, Γιάννη Βόγλη. Ένας 
νέος, φιλόδοξος και αδέκαστος 
εισαγγελέας με άψογη, καθαρή 
από όλες τις απόψεις ζωή, πα-
ντρεμένος κι ευτυχισμένος, 
αναλαμβάνει μια μεγάλη δίκη, 
όπου μια γυναίκα δικάζεται για 
ένα φόνο.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
12:00 Ο Δράκουλας των 
Εξαρχείων (1983).  Μακάβρια 
κωμωδία με τους Τζίμη Πα-
νούση, Αντώνη Καφετζόπουλο, 
Κωνσταντίνο Τζούμα. Ο τρελός 
ορθοπεδικός από τα Καρπά-
θια, Βίκτωρ Παπαδόπουλος, 
έχει εγκατασταθεί στα Εξάρχεια 
μαζί με την κόρη του και τους 
δύο βοηθούς του. Για να κερ-
δίσει χρήματα κλέβει μέλη από 
νεκρούς μουσικούς με σκοπό 
να τους ξαναφέρει στη ζωή και 
να δημιουργήσει το καλύτερο 
ροκ συγκρότημα, τις Μουσικές 
Ταξιαρχίες με αρχηγό τον Τζίμη 
Πανούση 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 20:25 Αστέρω (1958).    

Αισθηματικό μελό με την Aλίκη 
Bουγιουκλάκη, Δημήτρη Παπα-
μιχαήλ, Tίτο Bανδή, Στέφανο 
Στρατηγό. Η Αστέρω, φτωχή 
παρακόρη του πλούσιου άρχο-
ντα Μήτρου, είναι ερωτευμένη 
με τον Θύμιο, το γιο του άρχο-
ντα. Ο Μήτρος όμως, αντιδρώ-
ντας στο γάμο που σχεδιάζουν 
οι δύο νέοι, στέλνει την Αστέρω 
στα Χειμαδιά 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:40 Το πιο Λαμπρό 
Μπουζούκι (1968).   Κωμωδία 
με τους Κώστα Βουτσά, Γιώργο 
Παπαζήση, Ξένια Καλογερο-
πούλου. Η ομοιότητα ενός πλα-
νόδιου πωλητή με ένα ηθο-
ποιό, προκαλεί μπερδέματα 
μεταξύ Κρητικών και Μανια-
τών, καθώς μία κρητικοπούλα 
φεύγει από το σπίτι της για να 
πάει στην Αθήνα να βρει τον 
ηθοποιό, με τον οποίο είναι 
ερωτευμένη και στο ταξίδι συ-
ναντάει τον πωλητή. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 23:05 Ο  Έβδομος  
Ήλιος του ‘Έρωτα (2001).  
Ιστορικό δράμα παρμένο μέσα 
από την Μικρασιατική κατα-
στροφή  με τους Θόδωρο 

Σκούρτα, Κατερίνα Παπαδάκη, 
Χρύσανθο Παύλο, Μαρία Κα-
βουκίδου.  Μια ερωτική ιστορία 
που εξελίσσεται στον ελλαδικό 
χώρο, την περίοδο του 1922, 
τότε που συνέβη η 
Mικρασιατική Καταστροφή, το 
σημαντικότερο γεγονός στην 
ιστορία της νεότερης Ελλάδας. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00  Άγρια Νιάτα (1982).   
Κοινωνικό δράμα με τους Διο-
νύση Ξανθό, Γιάννη Ζαβρα-
δυνό, Έφη Πίκουλα. Ο Φοίβος 
βγαίνοντας από την φυλακή 
όπου καταδικάστηκε για μια μι-
κροκλοπή ανακαλύπτει ότι με 
βεβαρυμένο ποινικό μητρώο 
δεν μπορεί να βρει δουλειά και 
μη έχοντας άλλη διέξοδο απο-
φασίζει να οργανώσει μια λη-
στεία.  
                                                                     
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
22:45 Πόντιος Είμαι Ό,τι 
Θέλω Κάνω (1987).   Κωμω-
δία με τους Κώστα Τσάκωνα, 
Ντίνο Ηλιόπουλο, Μάρκο Λεζέ, 
Καίτη Λαμπροπούλου. Ο Πέ-
τρος και ο Παύλος φεύγουν 
οπό το κρουαζιερόπλοιο που 
δουλεύουν και έρχονται στην 
Αθήνα μετά από απουσία τεσ-

σάρων ετών. Άδικα η μητέρα 
του Πέτρου ήλπιζε στην οικο-
νομική βοήθεια του γιου της, 
για να μπορέσει να σώσει το 
σπίτι της. Τόσο ο Πέτρος όσο 
και ο Παύλος είναι απένταροι.                                                                              
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30 Ο Αγκαλίτσας (1985).   
Κωμωδία με τους Νίκο Παπα-
ναστασίου, Αλίκη Καμινέλη, 
Σπύρο Καλογύρου. Ο Νικολά-
κης Αγαθόνικος είναι ένας 
υπερβολικά τίμιος λογιστής. 
Ένα βράδυ θα βρει μια σα-
κούλα με 50 εκατομμύρια δρα-
χμές και χωρίς δεύτερη σκέψη 
θα τα παραδώσει στην αστυ-
νομία, αρνούμενος μάλιστα 
από τον κάτοχο τους, Κάρολο 
Αντύπα την παραμικρή αμοιβή. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Οι Βλαβερές Συνέπειες 
του Γάμου (1976).    Τέσσερα 
μονόπρακτα του Αντόν Τσέχοφ 
με τους Γιώργο Μιχαλακό-
πουλο, Θόδωρο Έξαρχο, Νίκο 
Κάπιο, Έρση Μαλικένζου, 
Ντίνα Κώνστα, Τάσο Ραμσή. 
Στο πρώτο μονόπρακτο ένας 
Καθηγητής μιλάει στο ακροα-
τήριο του για τις «Βλαβερές συ-
νέπειες του καπνού» στον 

γάμο. Ακολουθεί το μονόπρα-
κτο «Επέτειος» που διαδραμα-
τίζεται στην τράπεζα, με διά-
φορα φαιδρά στο πάρτι των 
γενεθλίων της τράπεζας. Στο 
τρίτο μονόπρακτο με τίτλο «Η 
αρκούδα» παρακολουθούμε 
μια νεαρή χήρα στο δράμα που 
βιώνει από τον χαμό του συζύ-
γου της. 
 
ΤΡΙΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Μια Παρθένα Εκδικεί-
ται (1973).  Κοινωνικό δράμα 
με τους Λάκη Καζάν, Σόνια Κα-
νελλάκη, Γιώργο Μαραμένο. Τα 
ήθη και τα έθιμα των τσιγγάνων 
είναι περίεργα και χρησιμοποι-
ούν μαφιόζικες μεθόδους. Ο 
Μάρκος και η 'Ελντα αραβω-
νιάζονται μα στη ζωή του μπαί-
νει μια άλλη γυναίκα, με απο-
τέλεσμα τα αδέλφια της 'Ελντας 
να ζητούν εκδίκηση. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Οι Παράνομοι (1958).     
Δραματική περιπέτεια με τους 
Πέτρο Φυσσούν, Ανέστη 
Βλάχο, Τίτο Βανδή. Τρεις φυ-
γάδες προσπαθούν, ο καθένας 
για δικούς του λόγους, να δια-
φύγουν την σύλληψη τους από 
τη χωροφυλακή.  
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ΠΕΜΠΤΗ 22/9 
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 23/9 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κοίτα με στα Μάτια (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 24/9 
06.00 Αποτυπώματα (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Αγορά (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 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21.00 Προσωπικότητες 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/9 
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 26/9 
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  
21.30 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
 
ΤΡΙΤΗ 27/9 
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 Κώδικας Σιωπής  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 
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 22 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 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
22:00 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:25 Ελ/κή ταινία: Κατηγορώ τους 
Ανθρώπους (1966) 
12:00 Ελ/κή ταινία: Ο Δράκουλας των 
Εξαρχείων (1983) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 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 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
19:50 Με τον Φακό του Hellenic: 
Wine Festival 2022. Συνεντευξ́εις 
διοργανωτών και Πολιτικων́ (Part1) 
20:25 Ελ/κή ταινία: Αστέρω (1958) 
21:40 Ελ/κή ταινία: Το Πιο Λαμπρό 
Μπουζούκι (1968) 
23:05 Ελ/κή ταινία: Ο  Έβδομος  
Ήλιος του ‘Έρωτα (2001) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 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: Wine 
Festival 2022. Συνεντευξ́εις εκθετών 
(Part 2) 
21:00 Ελ/κή ταινία: Άγρια Νιάτα (1982) 
22:45 Ελ/κή ταινία: Πόντιος Είμαι Ό,τι 
Θέλω Κάνω (1987) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 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: Ο Αγκαλίτσας 
(1985) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 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:Οι Βλα-
βερές Συνέπειες του Γάμου (1976) 
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 27 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: Μια Παρθένα Εκδι-
κείται (1973) 
21:45 Ελ/κή ταινία:  Ο Άνθρωπος της 
Καρπαζιάς (1969) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 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: Οι Παράνομοι 
(1958) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Ξύπνα Καημένε 
Περικλή (1969)
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Η Εθνική Κυπρου ξεκίνησε  
την προετοιμασία ενόψει του 
αγώνα με Ελλάδα

Την πρώτη της προπόνηση 
ενόψει του αγώνα με την 
Ελλάδα το ερχόμενο Σάβ-

βατο πραγματοποίησε το από-
γευμα της Δευτέρας η Εθνική 
πδοσφαίρου των Ανδρών.  
Η προπόνηση έγινε στο Στάδιο 

ΓΣΖ και ήταν η πρώτη υπό τις 
οδηγίες του Τιμούρ Κετσπάγια 
και των συνεργατών του.  
Σύμφωνα με την ΚΟΠ, από 

την προπόνηση απουσίαζε ο 
Μαρίνος Τζιωνής. Όλοι οι υπό-
λοιποι ποδοσφαιριστές προπο-
νήθηκαν κανονικά, ανάλογα και 
με τον χρόνο συμμετοχής που 
πήραν με τις ομάδες τους στους 
αγώνες του Σαββατοκύριακου. 
Την πρώτη του προπόνηση με 
την Εθνική πραγματοποίησε ο 
Βαλεντάν Ρομπέρζ. 
Μιλώντας στους ποδοσφαιρι-

στές πριν την έναρξη της προ-
πόνησης, ο Τιμούρ Κετσπάγια 
τους ζήτησε να δώσουν τον     

καλύτερο τους εαυτό στους δύο 
τελευταίους αγώνες του Nations 
League, προκειμένου η ομάδα 
μας να καταφέρει να αποφύγει 
τα play-offs του Nations League.  

“Πιστεύω σε εσάς. Διαχρονικά 
πιστεύω στον Κύπριο ποδοσ-
φαιριστή και το έχω δείξει. Όλοι 
μαζί, μπορούμε να πετύχουμε", 
ήταν το μήνυμα του κ. Κετσπά-
για.  
Στην κλήση βρίσκονται οι 

ακόλουθοι 25 ποδοσφαιριστές: 
Κωνσταντίνος Παναγή, Δημή-

τρης Δημητρίου, Ιωακείμ Τούμ-
πας, Κύπρος Χριστοφόρου, 
Στέλιος Ανδρέου, Αντρέας Καρώ, 
Φάνος Κατελάρης, Νικόλας Παν-
αγιώτου, Παύλος Κορρέα, Βαλεν-
τάν Ρομπέρζ, Μάριος Αντωνιά-
δης, Νικόλας Ιωάννου, Κωστάκης 
Αρτυματάς, Χαράλαμπος Κυριά-
κου, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, 
Αλεξάντερ Γκόγκιτς, Γρηγόρης 
Κάστανος, Μαρίνος Τζιωνής, 

Ιωάννης Πίττας, Δημήτρης Χρι-
στοφή, Γιώργος Εφραίμ, Μάριος 
Ηλία, Λοΐζος Λοΐζου, Φώτης 
Παπουλής και Πιέρος Σωτηρίου. 
Ο αγώνας Κύπρος – Ελλάδα 

είναι για το Β’ όμιλο της Γ’ Κατη-
γορίας του Nations League. 
Η Εθνική μας, στους τέσσερις 

πρώτους της αγώνες στη διορ-
γάνωση μάζεψε δύο βαθμούς 
από ισάριθμες ισοπαλίες με τη 
Β. Ιρλανδία. 
Στη βαθμολογία η Ελλάδα 

προηγείται με 12 βαθμούς, το 
Κόσοβο έχει 6 και ακολουθούν 
Β. Ιρλανδία και Κύπρος με 2 
βαθμούς. 
Το πρόγραμμα των δύο τελευ-

ταίων αγωνιστικών: 
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, 

19:00 Β. Ιρλανδία – Κόσοβο, 
21:45 Κύπρος - Ελλάδα  
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 
21:45 Κόσοβο – Κύπρος,  
21:45 Ελλάδα - Β. Ιρλανδία 

Πάφος και Ομόνοια προχώρησαν 
με νίκες, πρώτες απώλειες για 
Απόλλων

Δύο ομάδες προπορεύο-
νται στη βαθμολογία του 
Πρωταθλήματος Cyta μετά 

την ολοκλήρωση της 4ης αγω-
νιστικής.  
Η Πάφος νίκησε με 1-0 την ΑΕΚ 

και ανέβηκε στους 10 βαθμούς, 
όσους έχει και ο Απόλλων που 
είχε τις πρώτες του απώλειες, 1-1 
εκτός έδρας με τη Νέα Σαλαμίνα. 
Στους 7 βαθμούς η Νέα Σαλαμίνα.  

Νίκη και για την Ομόνοια, 4-0 
την Ένωση Νέων Παραλιμνίου, 
με την ομάδα της Λευκωσίας να 
ανεβαίνει στους επτά βαθμούς 
και την ομάδα του Παραλιμνίου 
να μένει στους τρεις.  
Στους υπόλοιπους αγώνες της 

αγωνιστικής, το ΑΠΟΕΛ κέρδισε 
τον Ολυμπιακό με 2-0. 

H Δόξα επικράτησε εκτός έδρας 
της ΑΕΛ με 2-1, Ανόρθωση και 

Ακρίτας εξήλθαν ισόπαλοι 1-1, 
και η Καρμιώτισσα επικράτησε 
εκτός έδρας του Άρη με 2-1. 
Βαθμολογία: 
Πάφος 10, Απόλλων 10,  
Άρης 9, ΑΠΟΕΛ 7,  
Νέα Σαλαμίνα 7, Δόξα 7,  
Ανόρθωση 7, Ομόνοια 6,  
ΑΕΚ 4, Ακρίτας 4, ΕΝΠ 3, 
Καρμώτισσα 3, ΑΕΛ 1,  
Ολυμπιακός 1

Κληρώθηκαν τα 9 ζευγά-
ρια της πρώτης Φάσης 
Κυπέλλου Coca - Cola Α 

- Β Κατηγορίας
Τα εννιά ζευγάρια της πρώτης

φάσης του Κυπέλλου Coca - 
Cola Α' - Β' Κατηγορίας περιό-
δου 2022 – 2023 αναδείχθηκαν 
στην κλήρωση που πραγματο-
ποιήθηκε στο  Σταδίου ΓΣΠ. 
Τα ζευγάρια της κλήρωσης    

είναι 
Ε.Ν. Παραλιμνίου - Ολυμπιάς 

Λυμπιών,       
Οθέλλος Αθηαίνου - Δόξα 

Κατωκοπιάς,  
Νέα Σαλαμίνα-Πέγεια 2014, 

ΑΕΖ Ζακακίου - Πάφος FC, 
Π.Ο. Αχυρώνας Ονήσιλος- 
AΠΟΕΛ,  
ΑΕΛ - Ερμής Αραδίππου, 
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - 

ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα, 
ΠΑΕΕΚ-Ανόρθωση,  
Ακρίτας Χλώρακας-Ομόνοια 

29Μ 
Άρης, Ολυμπιακός και ΠΟ 

Ξυλοτύμπου προκρίνονται στον 
επόμενο γύρο χωρίς αγώνα. 

 Η Ομόνοια Λευκωσίας και       
ο Εθνικός Άχνας που αγωνίστη-
καν στον περσινό τελικό και 
Απόλλων,. 
ΑΕΚ που μαζί με την Ομόνοια, 

προκρίθηκαν σε φάση ομίλων 
των Πρωταθλημάτων UEFA, δεν 
συμμετέχουν στην πρώτη φάση 
της διοργάνωσης. 
Οι αγώνες της πρώτης φάσης 

θα είναι μονοί και θα αρχίσουν 
τις 5 Οκτωβρίου. 
Η διαδικασία της κλήρωσης 

έγινε στην παρουσία του Ευάγ-
γελου Μούσκου, εκ των αντιπρο-
έδρων της ΚΟΠ, του  
Γενικού Διευθυντή της Ομοσ-

πονδίας Ανθούλη Μυλωνά ενώ 
την χορηγό εταιρεία εκπροσώ-
πησε η Μελίνα Λιμνάτη, Διευθύν-
τρια Εταιρικών Υποθέσεων και 
Βιωσημότητας της Coca - Cola. 

Κληρώθηκαν τα 9 ζευγάρια της      
πρώτης Φάσης Κυπέλλου Coca-Cola 

Σούπερ Λιγκ: Ήττα από τον 
Άρη και εξελίξεις στον 
Ολυμπιακό, όλα τα απο-

τελέσματα της 5ης αγωνιστικής 
Νέο αρνητικό αποτέλεσμα για 

τον Ολυμπιακό στη Σούπερ Λιγκ 
που έφερε εξελίξεις στους ερυ-
θρόλευκους. Αυτή τη φορά, ο 
Ολυμπιακός ηττήθηκε από τον 
Άρη στη Θεσσαλονίκη με 2-1. Η 
νέα αυτή αποτυχία έφερε τη λύση 
της συνεργασίας της πειραιώ-
τικης ομάδας με τον προπονητή 
Κάρλος Κόρμπεράν. 
Χθες, για την 5η αγωνιστική 

της Σούπερ Λιγκ, ο ΟΦΗ ισοφά-
ρισε τον ΠΑΟΚ σε 1-1 στις καθυ-
στερήσεις στερώντας από τον 
Δικέφαλο ένα σπουδαίο διπλό, 
ενώ ο Βόλος επικράτησε με 2-0 
του Ιωνικού. Στον άλλο χθεσινό 
αγώνα, Λεβαδειακός και Αστέρας 
έμειναν στο ισόπαλο 1-1. 
Η βαθμολογία (σε 5 αγώνες) 

1. Παναθηναϊκός  (15), 2. ΠΑΟΚ
(11), 3. Άρης  (10), 4. ΑΕΚ  (9)      
5. Ατρόμητος (8), Ολυμπιακός
(8). ΝΠΣ Βόλος (8) 8 Παναιτω-

λικός (7) 9. Αστέρας Τρίπολης  4, 
ΟΦΗ 4, ΠΑΣ Γιάννινα 4, 12. 
Λαμία  3, 13. Λεβαδειακός 2, 14. 
Ιωνικός  1. 

Σούπερ Λιγκ: Ήττα από τον Άρη 
και εξελίξεις στον Ολυμπιακό

Αποσύρεται από τα γήπεδα ο       
μεγάλος τενίστας Ρότζερ Φέντερερ

Το Laver Cup, που θα γίνει 
την ερχόμενη εβδομάδα στο 
Λονδίνο, θα σηματοδοτήσει 

το τέλος της μακράς διαδρομής 
για έναν από τους κορυφαίους 
τενίστες όλων των εποχών.  
Στα 41 του χρόνια, ο Ρότζερ 

Φέντερερ πήρε τη μεγάλη από-
φαση να εγκαταλείψει τα κορτ και 
οι τελευταίες «παραστάσεις» του, 
σε επαγγελματικό επίπεδο του-

λάχιστον, θα γίνουν στη βρετα-
νική πρωτεύουσα. 
Έχω παίξει περισσότερα από 

1.500 ματς μέσα σε 24 χρόνια», 
αναφέρειο τένις, προσθέτει, «μου 
συμπεριφέρθηκε πιο γενναι-
όδωρα από όσο θα μπορούσα 
ποτέ να ονειρευτώ και τώρα 
πρέπει να αναγνωρίσω ότι ήρθε 
η ώρα να βάλω ένα τέλος στην 
καριέρα μου».
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Anastasiades-Lavrov meet 
after direct flights report 

President Nicos Anasta-
siades was yesterday 
expected to raise the 

issue of the reported direct 
flights to the north from Rus-
sia that emerged on Tuesday 
during his scheduled meeting 
with Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov on the sidelines 
of the UN General Assembly 
in New York. 

The first flight, according to  
a report published on Turkish 
newspaper Miliyet on Tuesday, 
will take place on November 15, 
the anniversary of the unilateral 
declaration of independence and 
the day the new airport will be 

inaugurated. 
Turkey’s President Recep 

Tayyip Erdogan will be on the 
first flight, Milliyet reported,       
describing the development as a 
diplomatic victory for the ‘TRNC’ 
and Turkey, and claiming this 
would pave the way for the recog-
nition of the pseudo-state. 

The Republic’s government 
called the reports published in 
Miliyet ‘detached from reality.’ 

Moreover, Anastasiades was 
to ask the UN Secretary General 
Antonio Guterres to clarify his 
action plan for the appointment 
of a special envoy to the island, 
who will prepare the ground for 

the resumption of talks on the 
Cyprus problem. 

Anastasiades is set to deliver 
his speech, his last before the 
General Assembly as his tenure 
comes to an end next February, 
on 23 September.   

Russian Ambassador to Cyprus, 
Stanislav Osadchiy, assured on 
Wednesday the Foreign Ministry's 
Permanent Secretary, Kornelios 
Korneliou, that there is no issue 
of conducting direct flights bet-
ween Russia and Cyprus' Turkish 
occupied areas. 

“We took action both in Nicosia 
and in Moscow,” Korneliou told 
the Cyprus News Agency (CNA), 
adding that the Russian side  
assured that the information pub-
lished by the Turkish newspaper 
is false and that its stance on the 
Cyprus problem remains un-
changed. 

"However, we deemed that       
it was appropriate to call the  
Russian Ambassador today at the 
Ministry to receive assurances at 
a higher level," Korneliou added. 

Asked what Osadchiy has told 
him, Korneliou said that "he told 
me that this information is false." 

The Foreign Ministry's Perma-
nent Secretary expressed the 
view that some circles may see 
some opportunities created by 

the current situations, the sanc-
tions imposed on Russia and 
the more close relations which 
Moscow currently has with Turkey. 
However, he added, Osadchiy 
assured that there is no issue of 
conducting direct flights between 
Russia and Cyprus' occupied 
areas. 

Korneliou also said that he 
briefed Osadchiy on the posi-
tions of Nicosia on the Cyprus 
problem, and more specifically 
as regards the Confidence 
Building Measures (CBMs) and 
the appointment of a UN special 
envoy. 

The Russian Ambassador  
reiterated that Moscow's posi-
tion on the Cyprus problem        
remains unchanged and is a 
position of principle, the Perma-
nent Secretary noted. 

Osadchiy, whose term of office 
in Cyprus is now coming to an 
end, will be leaving the island 
during the weekend. Murat Zya-
zikov, former President of the 
Russian Republic of Ingushetia, 
has been appointed as new 
Russian Ambassador to Cyprus, 
according to a decree by the 
Russian President published in 
the official website by the Krem-
lin. 

The Queen was buried 
beside her husband, 
Prince Philip, on Mon-

day, after a state funeral and 
a poignant chapel service - 
as the nation bid a final  
farewell to Britain's longest 
reigning monarch. 

Elizabeth II was laid to rest at 
the King George VI Memorial 
Chapel in the grounds of Wind-
sor Castle following a private 
burial on Monday evening. 

It followed an emotional  
day for grieving members of 
the Royal Family, with tens of 
thousands of people lining the 
streets to catch a glimpse of 
the procession carrying the 
Queen's coffin and millions 
more watching on television 
around the world. 

The King appeared close to 
tears during the funeral of his 
mother at Westminster Abbey, 
where world leaders - including 
US President Joe Biden, his 
French counterpart Emmanuel 
Macron and Prime Minister Liz 
Truss - were among the 2,000-
strong congregation. 

The Queen's coffin left West-
minster Hall on Monday morn-
ing, where the final members 
of the public had queued over-
night to see the monarch lying 
in state, and was carried on  
a gun carriage to the abbey in  
a procession including the  
monarch's children. 

Adorning the Queen's coffin 
for the service was the Imperial 
State Crown along with an array 
of flowers in different shades 
of pink, as requested by King 
Charles. 

The flowers and foliage were 
chosen for their symbolism 
and cut from the gardens of 
Buckingham Palace, Clarence 
House and Highgrove House. 
They included rosemary, for 
remembrance, and myrtle -  
an ancient symbol of a happy 
marriage - cut from a plant 
grown from a sprig from the 
Queen's own wedding bouquet. 

A card in remembrance  
featured the King's goodbye 
message to his mother: "In 
loving and devoted memory. 
Charles R." 

Inside Westminster Abbey, 
King Charles III and Camilla, 
the Queen Consort, walked 
immediately behind the coffin. 

They were followed by the 
Princess Royal and her hus-
band Vice Admiral Sir Timothy 
Laurence, the Duke of York, the 
Earl and Countess of Wessex, 
and the Prince and Princess 
of Wales. 

Nine-year-old Prince George 
and Princess Charlotte, seven, 
accompanied their parents, 
followed by their uncle and 
aunt, the Duke and Duchess 
of Sussex. 

Delivering the sermon, the 
Archbishop of Canterbury told 
mourners the "grief" felt around 
the world over the Queen's 
death "arises from her abundant 
life and loving service." 

"She was joyful, present to 
so many, touching a multitude 
of lives," the Most Rev Justin 
Welby said. 

"People of loving service are 
rare in any walk of life. Leaders 
of loving service are still rarer." 

"Her late Majesty's broadcast 
during the COVID lockdown 
ended with 'We will meet again', 
words of hope from a song of 
Vera Lynn." 

He added: "All who follow the 
Queen's example, and inspira-
tion of trust and faith in God, can 
with her say: 'We will meet again'." 

The Dean of Windsor told 
members of the congregation 
they were at the venue where 
the Queen "was married and 
crowned... to remember her 
long life of selfless service." 

State trumpeters from the 
Household Cavalry sounded 
the Last Post followed by a two-
minute silence across the coun-
try, with the national anthem 
then sung by the congregation. 

 
* continued on Page 18

Nation bids farewell 
to Queen Elizabeth II 

All UK businesses to have energy bills capped

Energy costs for all UK 
businesses, charities 
and public sector bodies 

will be cut as part of a huge 
relief package, the government 
has announced. 

The new Energy Bill Relief 
Scheme will provide a discount 
to all firms for six months from 
October 1. 

Wholesale energy costs will 
be capped at "less than half" for 
all non-domestic customers 
under the scheme, in a bid to 
protect them from soaring prices 
so they are "able to get through 

the winter." 
Hospitals, community halls, 

schools and care homes as well 
as restaurants, pubs, hairdres-
sers, manufacturers and other 
non-domestic consumers will be 
covered by the cap. 

A parallel scheme will be     
established in Northern Ireland. 

The announcement came after 
weeks of stark warnings of the 
devastating impact on the eco-
nomy if the government failed to 
act, with thousands of businesses 
likely to close. 

Under the scheme, wholesale 

prices are expected to be fixed 
at £211 per MWh for electricity 
and £75 per MWh for gas, which 
is less than half the wholesale 
prices anticipated this winter. 

Under the plans, revealed by 
the Department for Businesses, 
Energy and Industry, the initial 
scheme will be replaced after six 
months with a targeted system 
focused on the most vulnerable 
industries like retail and hospita-
lity. 

Liz Truss confirmed on Tuesday 
that the longer-term financial 
support will apply to vulnerable 
businesses "like pubs", who are 
less likely to be able to invest in 
their own energy supply. 

Business Secretary Jacob 
Rees-Mogg is conducting a       
review to determine exactly 
which types of businesses will 
receive support on a longer-term 
scale, Ms Truss said. 

That review will be completed 
within three months. 

 “We know that businesses 
are very concerned about the 
level of their energy bills. That’s 
why we are putting in place a 
scheme for business that will be 

equivalent to the scheme for 
households to make sure that 
businesses are able to get through 
the winter,” said the PM, adding, 
“We’re going to review it after six 
months. We’ll make sure that the 
most vulnerable businesses like 
pubs, like shops, continue to be 
supported after that.” 

The support will work differ-
ently depending on what kind of 
energy tariff an organisation is on. 

The scheme will apply to fixed 
contracts agreed on or after April 
1 this year, as well as to deemed, 
variable and flexible tariffs and 
contracts. It will apply to energy 
usage from October 1 to March 
31. There will be a review halfway 
through. 

The savings will be first seen in 
October bills, which are typically 
received in November. 

The cap will be automatically 
applied to the bills and firms do not 
need to contact their suppliers. 

The level of support offered to 
companies with flexible purchase 
contracts, which include some 
of the biggest energy users, will 
also be capped, the govern-
ment said. 



* continued from Page 17 
 
Tens of thousands of 

mourners lined the ceremonial 
procession route from the Abbey 
to Wellington Arch, passing 
Buckingham Palace where staff 
stood outside the gates and 
watched as the late monarch was 
taken past. 

The Queen's four children - 
the King, the Princess Royal, the 
Duke of York and Earl of Wessex 
- walked behind the coffin in the 
procession, followed by three of 
her grandsons, the Prince of 
Wales, the Duke of Sussex and 
Peter Phillips. 

Flowers were thrown into the 
road by members of the public 
after the Queen's coffin was 
transferred to the state hearse 
at Wellington Arch and then 
travelled to Windsor Castle. 

Thousands of people gathered 
along the Long Walk leading      
to the landmark and broke out 

in applause as the procession 
carrying the coffin passed them. 

Around 800 mourners, includ-
ing senior royals and members 
of the Queen's Household and 
Windsor estate staff, attended 
a committal ceremony held at 
St George's Chapel. 

The King took the same seat 
where the Queen sat alone for 
the Duke of Edinburgh's funeral 
during the COVID-19 pandemic. 

The Lord Chamberlain, the 
most senior official in the British 
royal household, followed a royal 
tradition by breaking a rod known 
as the "wand of office" over the 
Queen's coffin. 

First, the Imperial State 
Crown, Orb and Sceptre, which 
had travelled on top of the coffin 
from London, were removed 
and placed on to the altar of St 
George's Chapel by the Dean 
of Windsor. 

As King Charles prepared to 
drape the Queen's Company 

Camp Colour of the Grenadier 
Guards on the coffin, the final 
hymn was sung. Once in place, 
the colour was accompanied by 
the broken wand. The job fell  
to Lord Chamberlain Andrew 
Parker, who is the former head 
of MI5, symbolising the end of 
his service to the Queen. 

The coffin was lowered into 
the Royal Vault, before the 
Queen's piper played a lament 
as he walked away, in a symbolic 
gesture. 

The Archbishop of Canterbury 
concluded the service with a 
blessing before the congrega-
tion sang the national anthem. 

In a touching gesture before 
the service, the Queen's faithful 
friends, her corgis Muick and 
Sandy, made an appearance      
in the quadrangle of Windsor  
Castle. 

Her Majesty’s Fell Pony, 
Emma, greeted the procession, 
standing on grass in a gap in the 

floral tributes along the Long 
Walk, in honour of her late owner. 

The Queen's final resting 
place is in the King George VI 
memorial chapel, an annex to the 
main chapel where her mother 
and father were buried, along 
with the ashes of her sister, 
Princess Margaret. 

The coffin of the Queen's  
husband, Prince Philip, has 
been moved from the Royal 
Vault to the memorial chapel to 
join her. 

The earth scattered onto the 
Queen's coffin was gathered 
from the royal mausoleum at 
Frogmore. 

The Queen's death on      
Thursday 8 September at the 
age of 96 brought an end to her 
70-year reign and triggered a 
period of national mourning, 
which ended on Monday. 

The Royal Family will remain 
in mourning for seven days after 
her funeral.
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Nation bids farewell to Queen Elizabeth Larnaca Marina to 
open in October

The Larnaca Marina will 
open to the public at the 
end of October. 

Speaking to the press, Panos 
Alexandrou, CEO of Kition Ocean 
Holdings Ltd, which manages 
the development, said that the 
marina will include a restaurant, 
a coffee shop, a playground and 
a Christmas village, as well as 
a big screen which will show 
movies during the weekends. 

Alexandou added that the  
pedestrian road has been re-
paired and lighting has been      

installed so that people will 
have access to the marina from 
Foinikoudes. 

These changes will be tem-
porary, as, in three years, the 
second phase of the project will 
take place, which will involve the 
total reconstruction of the area 
and the operation of a yacht 
club. 

The development project at 
the marina and port area in  
Larnaca is expected to cost 1.2 
billion euros, making it the big-
gest ever investment in Cyprus.

Cyprus President attends  
Queen’s funeral
Cyprus President Nicos 

Anastasiades and First 
Lady Andri are among 

the 2,000 officials invited to 
Queen Elizabeth’s funeral at 
Westminster Abbey in London 
on Monday. 

Among the congregation were 
some 500 world leaders, from 
US President Joe Biden and 
Emperor Naruhito of Japan, to 

South African President Cyril 
Ramaphosa and Mark Brown, 
prime minister of Cook Islands. 

On Sunday, President Anas-
tasiades signed the book of 
condolences for the Queen at 
Lancaster House near Bucking-
ham Palace. 

After attending events in     
London, he headed to New York 
for the UN general assembly.

The end of the COVID-19 
pandemic is "in sight", the 
World Health Organisation 

(WHO) says.  
The organisation said weekly 

deaths from the virus around the 
world are at their lowest since 
March 2020 - the month Britain 
first went into lockdown. 

In the UK, infections have 
dropped to their lowest level for 
nearly 11 months. 

"We have never been in a 
better position to end the pande-
mic - we are not there yet, but 
the end is in sight," the agency's 
director general Dr Tedros Adha-
nom Ghebreyesus said. 

"A marathon runner does not 
stop when the finish line comes 
into view, she runs harder, with 
all the energy she has left...If we 

don't take this opportunity now, 
we run the risk of more variants, 
more deaths, more disruption 
and more uncertainty. So let's 
seize this opportunity." 

He announced that the WHO 
is releasing six policy briefs that 
outline the actions that govern-
ments must take now. The docu-
ments include guidance on test-
ing, vaccination, best practice of 
managing the disease, maintain-
ing infection control measures 
in health facilities, preventing the 
spread of misinformation and 
community engagement. 

The WHO warned that the 
virus still poses an "acute global 
emergency" and highlighted that 
during the first eight months of 
2022, more than a million people 
died from Covid-19.

WHO: End of the Covid-19 
pandemic in sight
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Condolences for the Falling 
Asleep of Her Majesty

The Holy Archdiocese of 
Thyateira and Great Bri-
tain issued a statement 

on the passing of Queen Eliza-
beth in which it expresses its 
deepest condolences on the 
loss of the revered Monarch. 

Read below the full statement 
of the Archdiocese of Thyateira 
and Great Britain: 

His Eminence Archbishop 
Nikitas, and the clergy and faith-
ful of the Holy Orthodox Arch-
diocese of Thyateira and Great 
Britain, offer their collective  
condolences to the Royal Family 

and the entire Nation for the 
passing of the beloved and      
revered Sovereign, Queen  
Elizabeth II.  

May the Lord grant eternal 
rest and number Her among 
God’s Righteous. Eternal be 
Her memory! 

Orthodox Christians of the 
United Kingdom are requested 
to offer their prayers for the soul 
of Queen Elizabeth, as well as 
for the peace, stability, and the 
longevity of the Royal Family, 
the Civil Authorities, and all     
inhabitants of the British Isles.

Over the years, I have 
met a number of 
members of the Royal 

Family at various venues and 
events; Her Majesty the Queen, 
Princess Anne, Prince Charles 
and many more.  

You may be surprised to 
know that I vividly remember 
the Queen’s coronation 
which took place 18 
months after her 
proclamation - I 
was old enough 
to remember that 
the celebrations 
took place at the 
school playground 
in my village in      
Cyprus.    

In those days, Cyprus 
was a British Colony and a 
member of the commonwealth, 
which it still is and will continue 
to be a member of the common-
wealth. So I became aware of 
the monarchy at a very young 
age and when I came to England 
many, many years ago, I did  
follow the work carried out by 
the royals.     

My parents were among the 
first generation of immigrants 
who came to this country in the 
late 50s from Cyprus. Many 
years later, it occurred to me to 
ask my mother why she had a 
large sized photo of Her Majesty 
Queen Elizabeth II displayed in 
the middle of family photos 
which were smaller in size, by 

the fireplace. She answered 
spontaneously, “because she   
is a member of our family.” I   
did not ask the reason why,     
but decided to do my own       
research.   

I found out that Her Majesty 
the Queen had charisma (in 
Italian - carismatico - same as 
in Greek). She was an affec-
tionate human being with a 
lovely, innocent, full of warmth 
friendly smile. One felt she was 
your relative; she was indeed 
the nation’s mum, sister, auntie, 
grandma; she was a good,      

caring leader, an     
excellent Monarch 

and she set an 
unparal le led 
example of a 
loyal wife.   

The many 
problems that 

were created 
were inflicted by 

others; Her Ma-
jesty was never the 

cause of any problems.   
Last week we saw history         

in the making - 70 years of  
dedicated service to her coun-
try. We saw her subjects paying 
their utmost respect to a      
monarch that kept her family 
going through thick and thin, 
she stood like a rock in troubled 
waters.  

Everyone ran to her for help 
and advice. She also faced so 
much criticism, but it was not 
appropriate for the Monarch to 
react to any criticism.       

As the bible says: ‘Blessed 
are the meek for they will inherit 
the earth, Amen.’   

Queen Elizabeth II is dead, 
Long live King Charles III.  

The end of an era

UK Cypriots queue for hours to pay 
their respects to Queen Elizabeth II

UK Cypriot Christine Con-
stantinou Cooper (above) 
was one of hundreds      

of thousands of mourners who 
waited for hours in a line that 
snaked across London, to visit 
Queen Elizabeth II lying-in-state 
and pay her respects. 

Christine, who was born in   
the UK to Cypriot parents, also 

lay some flowers alongside the 
Cypriot flag. 

Speaking to Parikiaki on       
how she felt in that moment     
she said, “My first feeling was          
upmost respect for the Queen; 
where I was, and all the guards, 
such stillness and poise.  

She continued, “Heartfelt 
emotions followed as I curtsied 

to the Queen. When you think 
of Britain, you think of the 
Queen - the two come  together.”  

Also in the queue leading        
to Westminster Hall was well-
known travel agent in our com-
munity, Anna Papaphotis (top 
photo, first on the left), company 
director and business manager 
at Travelmania Holidays, who 

braved a cold night together 
with Akis Kyprianou. 

In what she described as a 
“special moment”, Anna told us, 
“It felt so surreal and very emo-
tional. We were lucky enough 
to experience the changing of 
the guards too,” adding, “I’m so 
glad we did it, it was well worth 
the 12 and a half hour wait.” 

St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox School 
Open Evening saw hun-

dreds of parents and children 
visiting the school, going around 
the classrooms, enjoying the 
various subject displays, speak-

ing to the staff and students 
around the school and comple-
ting a treasure hunt.   

They also attended one of the 
three Headteacher's presenta-
tions delivered on the evening.  

Mr Easton, the Executive 

Headteacher, spoke about the 
distinctive Christian ethos of      
the school where every child is 
known and cared for and where 
there are high aspirations and 
outcomes.  

He also spoke about the       
excellent GCSE and GCE "A" 
level results and showed the 
plans for the new school build-
ing which students and staff will 
move into in the academic year 
2024. 

In addition to the Headteachers’ 
presentation, six students spoke 
about their experience at St      
Andrew: Year 7 students Tia and 
Andrew, Year 8 students Chry-
santhos and Amelia and Year 
13 students Thea and Chrys-
talla, both of whom are studying 
A levels and planning their        
university entrance for 2023. 

Some of the excellent GCSE 
results were: Alegra 7 x Grade 
9s; 2 x Grade 8s; 1 x Grade 7; 
Toni 5 x Grade 9s; 5 x Grade 
8s; Anastasia 5 x Grade 9s; 3 x 
Grade 8s; 2 x Grade 7s; Antal  
4 x Grade 9s; 5 x Grade 8s; 1 x 
Grade 6; George 3 x Grade 9s; 
3 x Grade 8s; 3 x Grade 7s;           
1 x Grade 6; Zain 2 x Grade 9s; 
3 x Grade 8s; 2 x Grade 7s;          
2 x Grade 6s; Ela 2 x Grade 9s, 
4 x Grade 7s; 3 x Grade 6s; 

Emily 2 x Grade 9s; 1 x Grade 
8; 4 x Grade 7s; 2 x Grade 6s. 

Some of the excellent A Level 
results were: Victoria – A* A* B 
(accepted into University of       
Oxford to study mathematics); 
Melody – A* A B B (accepted 
into University of Leicester to 
study medicine); Radoslav –        
A* A A; Saihan – A* A* A* A;      
Tia  – A A B; Alex – A* A B. 

From a small cohort, over       
40 of St Andrew's Year 13        
students will be starting their 
university education this term       
at various universities e.g. 2      
to  Oxford University, others to 
UCL, Queen Mary, City, Lancas-
ter, Loughborough, Surrey, East 
Anglia, etc. 

The school looks forward to 
hearing about the successes of 
their first cohort of students who 
joined in 2013 as 11-year-olds 
and will graduate from various 
universities in 2023 as 21-year 
-olds. Future students will be 
able to enjoy the new purpose 
built school, which they will 
move into in September 2024.  

The school has Open        
Mornings until 26 September 
2022 at 9.00am and 11.00am 
which can be booked online 
through the school website: 
www.standrewtheapostle.org.uk

by  
 
George A. 
Savva MBE

Open Mornings at St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox Secondary School
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The new school year offi-
cially began on Saturday 
17th September 2022 at 

St Demetrios Greek School in 
Edmonton with a traditional  
Agiasmos, led by The Very Revd 
Archimandrite Dr Nikodemos 
Anagnostopoulos and Father 
John Hookway.  

Students from the school 
were accompanied by their 
class teachers and followed the 
service attentively and were 
blessed with the holy water.  

The school celebrated        
amazing GCSE and A Level      
results for its students in the 
summer exams and continues 
to build on this success with its 
ambitious and forward thinking 

PTA who are actively involved 
in providing students with oppor-
tunities to develop and engage 
with cultural traditions and      
experiences.  

St Demetrios Greek School 
operates every Saturday from 
9:30am-1:30pm and every 
Tuesday from 5:00-8:00pm for 
children aged 4-18, with fully 
trained teaching staff with QTS 
and DBS clearance.  

For more information contact 
the school’s headteacher    
Mrs Stavroula Prodromou via 
email st.demetriosgreeksch 
@gmail.com or follow on  
Facebook: @St Demetrios 
Greek school and Instagram: 
@st_dgs

Blessing for the new  
school year at St Demetrios 
Greek School

You’re so jokes

“The film director Luis Buñuel used to 
say: ‘I would give my life for a man who 

is looking for the truth. But I would 
gladly kill a man who thinks he has 

found the truth.’ (This is what we used 
to call a joke, before killing people for 
their ideas returned to the agenda.)”  

– Sir Salman Rushdie (1990) 
 
Some jokes. I hope you like these as 

much as I do.  
 

Mothers: I 
My mum bought me two ties for Christmas.   
I wore one of them on New Year’s Eve.  
She said, “Aha! So you didn’t like the other 

one, then.” 
 

Mothers: II 
Christ is talking to a crowd. There is a 

commotion and some people are about to 
stone Mary Magdalene. He intervenes and 
says his piece.   

Then he says, “Whoever is without sin 
among you, let them cast the first stone.”  

A heavy rock hits Jesus on the head. He 
looks up, and shouts, “Mum! I told you to 
stay at home.” 

A Greek man …  
The Greek Orthodox priest of the village  

is getting ready to leave his house to go to 
his church to conduct the Sunday service. 
It’s raining pretty hard. But he can’t find his   
umbrella. He looks everywhere, but it’s       
nowhere to be found. Annoyed, he is con-
vinced that someone has stolen it, and vows 
there and then to catch the thief.  

He arrives at church, soaking wet. He calls 
over to George, the altar helper.  

He says, “George, listen, someone has 
stolen my umbrella, and you’re going to help 
me find the thief.” 

 “Of course, Father,” says George, “what 
can I do to help?” 

The priest outlines his plan. “Today, I’ll be 
talking about the Ten Commandments. And 
when I get to the commandment that says 
‘Thou shalt not steal’, I’m going to stop. And 
then, George, in that silence, I want you to 
take a good look around our congregation. 
Whoever is shifting in his seat, or whoever 
turns red, or if anyone looks agitated and 
uncomfortable – that’s our thief!” 

 “Right you are, Father,” says George.  
The service starts and eventually it’s time 

for the sermon. The priest begins on the 

commandments, and goes through them. 
He says, “Thou shalt not murder… Thou shalt 
not commit adultery… thou shalt not steal… 
thou shalt not bear false witness against 
thy neighbour…”, but he just continues, 
going through each one, without stopping, 
and finishes his sermon.  

The church service is over. George goes 
up to the priest. “But Father, you didn’t stop 
at Thou shalt not steal. I couldn’t see… I 
didn’t have time to check on who the thief 
might be.”  

The priest replies, “Ah, it’s OK, George. 
Don’t worry about it. As soon as I said, Thou 
shalt not commit adultery… I remembered 
where I left my umbrella.” 
 
And a Jew …  

Sarah is caught stealing peaches.  
She is on trial, in front of the Rabbi.  
“How many peaches did you steal, 

Sarah?”, asks the Rabbi.  
“Rabbi, I stole five peaches,” replies 

Sarah. 
“Five peaches, you stole. So for five 

peaches, Sarah, you will get five nights in 
prison,” declared the Rabbi.  

“Rabbi,” gasps Sarah, “But my family, my 
kids. Wow, five nights away I have to be?” 

“That’s the law, sorry, Sarah. Five peaches, 
five nights,” says the Rabbi.  

Sarah is upset as she takes all this in. 
There’s a silence.  

Suddenly, Sarah’s husband, Joseph, who’s 
been sitting quietly up until then, calls out.  

“And, as it happens, Rabbi. If I may. She 
also stole a can of peas.” 

 
James Neophytou

The sixth season of the 
Netflix documentary  
series Inside the World’s      

Toughest Prisons will include an       
episode on the Cyprus Central 
Prison in Nicosia. 

Presenter, British journalist 
Raphael Rowe, and members 
of the crew, visited the prison in 
Ayios Andreas in December to 
shoot footage and conduct inter-
views for the documentary. 

The new season of the show 
will premiere on September 28 
on Netflix. 

Rowe recently posted the 

trailer for the new season on his 
Instagram account. The video 
shows scenes filmed in Nicosia, 
including a marriage which took 
place in the Cyprus Central 
Prison. 

Rowe spent 12 years behind 
bars himself in the UK, for a 
murder he did not commit. Armed 
with this unique and insightful 
perspective, he steps back into 
the institutions he spent so long 
fighting for release from; using 
his past experience to gain the 
respect of the inmates, he        
witnesses first-hand some of the 

most terrifying, intimidating and 
unique prison environments     
across the globe and speaks with 
the world’s most treacherous 

convicts.  
The series will also look at 

prisons in Moldova, Bosnia and 
Greece. 

Cyprus prison features in Netflix documentary

UK Cypriot George Pan-
telides last week took on 
the three highest moun-

tains in the UK to raise funds for 
the charity Dementia UK. 

George’s father-in-law,        
Mr Savvas Shakallis, suffered 
from Dementia and Parkinson’s      
Disease before he sadly passed 
away in January 2021, so this 
was a challenge that George 
completed in Savvas’ memory 
and honour. 

The ‘Three Peaks Challenge’ 
is a climb which includes reach-
ing the summit of Ben Nevis, the 
highest mountain in Scotland 
(and the UK), Scafell Pike, the 
highest in England and then 

Mount Snowdon, the tallest peak 
in Wales. This is competed over 
three consecutive days. 

George completed this chal-
lenge with 15 work colleagues 
who have raised over £10,000 
for their respective charities  
collectively. 

After completing the gruelling 
challenge, George said: “…al-
though this was very physically 
and mentally demanding, the 
euphoria at completing it was 
unforgettable. I am sure Savvas 
would have been very proud.”  

Should you wish to contribute 
to the charity George was 
climbing for, please visit: 
https://tinyurl.com/mr2j2nbr

George Pantelides  
conquers the Three Peaks 
Challenge for charity

Call for film and script submissions for LGFF 2022

The 16th London Greek 
Film Festival 2022 - winter 
edition, the international 

meeting point for Greek films 
from across the world, invites 
directors, producers and screen-
writers to submit their films and 
screenplays.  

All films and script will be  
submitted in competition for the 
Odysseus Awards (since 2008), 
the Cosmocinema Awards and 
Acting Code Awards.  

The London Greek Film Fes-
tival began in 2008. Since 2020, 
it has been taking place in a     

hybrid format; online competition 
and occasionally with selected 
special online or in-house screen-
ings and events. 

The festival accepts appli- 
cations from Greek directors, 
screenwriters and producers 
from all over the world, including 
Greeks from diaspora and Greek 
Cypriots, with no specific subject 
in their work. 

It also accepts applications 
from international directors, 
screenwriters and producers 
from all over the world, with work 
related to Greece (e.g. myths, 
contemporary Greek themes, 
locations, etc.), and international 
individuals and production com-
panies from all over the world, 
with no specific subject in their 
work. 

Film categories: feature fiction, 
short fiction, documentaries, 
video art, experimental films, 
music video, animation. 

Screenplay categories: feature-
length fiction, short fiction. 

- English subtitles are required 
if the language is not English. 

- The films should have been 
completed in the last three years. 

- Screenplays are accepted 
in Greek or English. 

 
Deadlines for submissions:  

Regular Deadline: 30 Sept-
ember 2022 

Late Deadline: 30 October 
2022 

Email: info@londongreekfilm-
festival.com 

Website: www.londongreek-
filmfestival.com  
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EUREKA! 

Retellings of beloved Greek myths have          
become very popular amongst writers and 
readers alike over the past few years, begin-

ning with The Song of Achilles, and for good reason! 
Whether you’re looking for the best Greek mythol-

ogy books that give you an overview of the gods, ti-
tans, heroes, and events of Greek mythology, or 
you’re looking for full novels that take Greek myths 
and legends and breathe new life into them, you’ll 
find them both here! 

 
ARIADNE - Jennifer Saint 

A mesmerising retelling of the ancient Greek myth 
of Theseus and the Minotaur. 

As Princesses of Crete and daughters of the fear-
some King Minos, Ariadne and her sister Phaedra 
grow up hearing the hoofbeats and bellows of the 
Minotaur echo from the Labyrinth beneath the palace. 
The Minotaur - Minos's greatest shame and Ariadne's 
brother - demands blood every year.  

When Theseus, Prince of Athens, arrives in Crete 
as a sacrifice to the beast, Ariadne falls in love with 
him. But helping Theseus kill the monster means 
betraying her family and country, and Ariadne knows 
only too well that in a world ruled by mercurial gods 
- drawing their attention can cost you everything.  

In a world where women are nothing more than 
the pawns of powerful men, will Ariadne's decision 
to betray Crete for Theseus ensure her happy end-
ing? Or will she find herself sacrificed for her lover's 
ambition? 

ARIADNE gives a voice to the forgotten women 
of one of the most famous Greek myths, and speaks 
to their strength in the face of angry, petulant Gods. 
Beautifully written and completely immersive, this is 
an exceptional debut novel. 

 
CIRCE - Madeline Miller 

In the house of Helios, god of the sun and mightiest 
of the Titans, a daughter is born. But Circe is a strange 
child - not powerful, like her father, nor viciously allur-
ing like her mother. Turning to the world of mortals for 
companionship, she discovers that she does possess 
power - the power of witch-craft, which can transform 
rivals into monsters and menace the gods them-
selves. 

Threatened, Zeus banishes her to a deserted      
island, where she hones her occult craft, tames wild 
beasts and crosses paths with many of the most     
famous figures in all of mythology, including the      
Minotaur, Daedalus and his doomed son Icarus, the 
murderous Medea, and, of course, wily Odysseus. 

But there is danger, too, for a woman who stands 
alone, and Circe unwittingly draws the wrath of both 
men and gods, ultimately finding herself pitted against 
one of the most terrifying and vengeful of the Olym-
pians. To protect what she loves most, Circe must 
summon all her strength and choose, once and for all, 
whether she belongs with the gods she is born from, 
or the mortals she has come to love. 

With unforgettably vivid characters, mesmerizing 
language and page-turning suspense, Circe is a       
triumph of storytelling, an intoxicating epic of family 
rivalry, palace intrigue, love and loss, as well as a 
celebration of indomitable female strength in a man's 
world. 

CIRCE is currently being adapted for television 
series by HBO Max. 

 
THE SONG OF ACHILLES - Madeline Miller 

Arguably the book that kicked off this entire genre 
of novels that retell Greek myths and legends, and the 
reason we’re talking about the best Greek mythology 
books at all! 

Greece in the age of Heroes. Patroclus, an awkward 
young prince, has been exiled to the kingdom of 

Phthia. Here he is nobody, just another unwanted boy 
living in the shadow of King Peleus and his golden 
son, Achilles. 

Achilles, best of all the Greeks, is everything Patro-
clus is not - strong, beautiful, the child of a goddess 
- and by all rights their paths should never cross. Yet 
one day, Achilles takes the shamed prince under his 
wing and soon their tentative connection gives way to 
a steadfast friendship. As they grow into young men 
skilled in the arts of war and medicine, their bond 
blossoms into something far deeper - despite the 
displeasure of Achilles’ mother Thetis, a cruel sea 
goddess with a hatred of mortals. 

Fate is never far from the heels of Achilles. When 
word comes that Helen of Sparta has been kidnapped, 
the men of Greece are called upon to lay siege to Troy 
in her name. Seduced by the promise of a glorious 
destiny, Achilles joins their cause. Torn between love 
and fear for his friend, Patroclus follows Achilles into 
war, little knowing that the years that follow will test 
everything they have learned, everything they hold 
dear. And that, before he is ready, he will be forced 
to surrender his friend to the hands of Fate. 

Profoundly moving and breathtakingly original, 
this rendering of the epic Trojan War is a dazzling feat 
of the imagination, a devastating love story, and an 
almighty battle between gods and kings, peace and 
glory, immortal fame and the human heart. 

 
THE SILENCE OF THE GIRLS - Pat Barker 

The ancient city of Troy has withstood a decade 
under siege of the powerful Greek army, which con-
tinues to wage bloody war over a stolen woman - 
Helen. In the Greek camp, another woman - Briseis 
- watches and waits for the war's outcome. She was 
queen of one of Troy's neighbouring kingdoms, until 
Achilles, Greece's greatest warrior, sacked her city 
and murdered her husband and brothers. Briseis 
becomes Achilles's concubine, a prize of battle, and 
must adjust quickly in order to survive a radically      
different life, as one of the many conquered women 
who serve the Greek army.  

When Agamemnon, the brutal political leader of 
the Greek forces, demands Briseis for himself, she 
finds herself caught between the two most powerful 
of the Greeks. Achilles refuses to fight in protest, and 
the Greeks begin to lose ground to their Trojan      
opponents. Keenly observant and coolly unflinching 
about the daily horrors of war, Briseis finds herself in 
an unprecedented position, able to observe the two 
men driving the Greek army in what will become      
their final confrontation, deciding the fate not only of      
Briseis's people but also of the ancient world at large. 

Briseis is just one among thousands of women 
living behind the scenes in this war - the slaves and 
prostitutes, the nurses, the women who lay out the 
dead - all of them erased by history. With breathtaking 
historical detail and luminous prose, Pat Barker brings 
the teeming world of the Greek camp to vivid life. She 
offers nuanced, complex portraits of characters and 
stories familiar from mythology, which, seen from 
Briseis's perspective, are rife with newfound revela-
tions. Barker's latest builds on her decades-long 
study of war and its impact on individual lives - and 
it is nothing short of magnificent.  

 
ELEKTRA: A Novel of the House of Atreus 
Jennifer Saint  

The House of Atreus is cursed. A bloodline tainted 
by a generational cycle of violence and vengeance. 
This is the story of three women, their fates inextricably 
tied to this curse, and the fickle nature of men and gods. 

A spellbinding reimagining of the story of Elektra, 
one of Greek mythology’s most infamous heroines. 

Three women, tangled in an ancient curse. When 
Clytemnestra marries Agamemnon, she ignores the 

insidious whispers about his family line, the House 
of Atreus. But when, on the eve of the Trojan War, 
Agamemnon betrays Clytemnestra in the most un-
imaginable way, she must confront the curse that 
has long ravaged their family. 

In Troy, Princess Cassandra has the gift of prophecy, 
but carries a curse of her own: no one will ever believe 
what she sees. When she is shown what will happen 
to her beloved city when Agamemnon and his army 
arrives, she is powerless to stop the tragedy from 
unfolding. 

Elektra, Clytemnestra and Agamemnon’s youngest 
daughter, wants only for her beloved father to return 
home from war. But can she escape her family’s bloody 
history, or is her destiny bound by violence, too? 

 
15 WOMEN OF  
GREEK MYTHOLOGY 

 
PANDORA was the first mortal woman, crafted by 

Hephaestus on the instructions of Zeus. She was held 
responsible for releasing the ills of humanity into the 
world by opening a jar, known as Pandora’s box.  

HELEN OF TROY was the most beautiful woman 
in Greece. During the absence of her husband Mene-
laus, king of Sparta, she fled to Troy with Paris, son 
of the Trojan king Priam, an act that ultimately led 
to the infamous Trojan War. 

MEDEA is most notably known for her participa-
tion in the story of Jason and the Argonauts, where 
she aids Jason in his quest for the Golden Fleece out 
of love, assisting him with magic, before eventually 
fleeing with him to Corinth. 

PENELOPE was the wife of the Trojan hero 
Odysseus. Her name is traditionally associated with 
marital fidelity, since she remained loyal to her 
husband despite having many suitors while he was 
absent for ten years. 

ARACHNE a talented mortal, challenged Athena, 
goddess of wisdom and crafts, to a weaving contest. 
When Athena could find no flaws in the tapestry of 
Arachne, she beat her with her weaving shuttle. Out 
of shame, Arachne hung herself, and she was thus 
transformed into a spider. 

ARIADNE was a princess in the island of Crete. 
She fell in love with the Athenian hero Theseus, and 
helped him escape the Labyrinth and kill the Mino-
taur. 

ATLANTA was a renowned and swift-footed hun-
tress. When she was born, she was left on a moun-
taintop to die, but a she-bear suckled and cared for 
her until hunters found and raised her.  

CLYTEMNESTRA was the wife of Agamemnon, 
king of Mycenae. It is said that after starting an affair     
with Aegisthus, with whom she plotted against her 
husband, she murdered Agamemnon and the Trojan 
princess Cassandra, whom Agamemnon had taken 
as a war prize. 

DANAE was the only child of King Akrisios. When 
her father learned a prophecy that he was destined 
to be killed by a son of his daughter, he locked Danae 

away in a subterranean, bronze chamber. Her prison, 
however, was infiltrated by the god Zeus who impreg-
nated her in the guise of a golden shower. She con-
ceived and bore a son named Perseus. As soon as 
her father learned of this, he placed Danae and the 
infant in a chest and set them adrift at sea. By the 
providence of the gods, they made it safely to the 
island of Seriphos where the fisherman Diktys offered 
them refuge in his home. 

DAPHNE is  the personification of the laurel, a tree 
whose leaves formed into garlands. She rejected 
every lover, including Apollo. When the god pursued 
her, she prayed to the Earth or to her father to rescue 
her, whereupon she was transformed into a laurel.  

ANDROMEDA 
Cassiope offended the Nereids by boasting that 

Andromeda was more beautiful than they, so in       
revenge Poseidon sent a sea monster to devastate 
Cepheus’ kingdom. Since only Andromeda’s sacrifice 
would appease the gods, she was chained to a rock 
and left to be devoured by the monster. Perseus 
flew by on the winged horse Pegasus, fell in love 
with Andromeda, and asked Cepheus for her hand. 
Cepheus agreed, and Perseus slew the monster. At 
their marriage feast, however, Andromeda’s uncle, 
Phineus, to whom she had originally been promised, 
tried to claim her. Perseus turned him to stone with 
Medusa’s head. Andromeda bore Perseus six sons 
and a daughter. 

EURYDICE was a nymph. After her death by 
snakebite, Orpheus tried to bring her back from the 
Underworld. With his singing and playing he charmed 
the ferryman Charon and the dog Cerberus. His music 
and grief so moved Hades, that Orpheus was allowed 
to take Eurydice with him back to the world of life and 
light. Hades set one condition, however: upon leaving 
the land of death, they were forbidden to look back. 
The couple climbed up toward the opening into the 
land of the living, and Orpheus, seeing the Sun again, 
turned back to share his delight with Eurydice. In that 
moment, she disappeared thus losing her forever.  

LETO was one of the Titanides, a bride of Zeus, 
and the mother of the twin gods Apollon and Artemis. 
She was the goddess of motherhood and, with her 
children, a protectress of the young.  

CIRCE was an enchanter or a sorceress. By means 
of drugs and incantations, she was able to transform 
humans into wolves, lions and swines. 

CALYPSO was the daughter of the Titan Atlas     
or Oceanus, a nymph of the mythical land of Ogygia, 
and one of the most famous women in Greek mytho-
logy. According to the Odyssey, she detained      
Odys-seus for seven years on the island. However, 
she could not overcome his longing for home even 
by promising him immortality. At last the god Hermes 
was sent by Zeus, the king of the gods, to ask her 
to release Odysseus. 

 
Source: 

 goodreads.com  
athensandbeyond.com 

Book Reviews: 
Greek Mythology

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Don’t Worry 
Darling 

 
Olivia Wilde made a huge  

impact with BOOKSMART - her 
directorial debut a couple of years 
ago. She now changes gear with 
this much more ambitious project 
which tells the story of Alice 
(Florence Pugh) and Jack (Harry 
Styles), an ideal couple living in 
the perfect community of Victory. 
It is the fifties, and this experimen-
tal company town is specially built 
for the men who work for a top-
secret project and their families. 
The men go to work while their 
wives have plenty of time in their 
hands to enjoy their leisure and 
relaxation that is until Alice begins 
to suspect that there is some-
thing more sinister behind this 
ideal environment… 

It is a strong premise which 
recalls films like THE STEPFORD 
WIVES and THE TRUMAN 
SHOW, where the façade of an 
idealistic world is about to crack 
open. Pugh is terrific as the feisty 
heroine determined to find the 
truth behind the mystery. Styles 
does his best in a rather thankless 
role while Chris Pine is suitably 
creepy as the company’s CEO.  

The first half is intriguing but 
as the action develops the late 
scenes and climactic sequences 
are led down by Wilde’s uneven 
and confused direction. Overall, 
an attractive film with a strong 
central performance but with a 
disappointing finale. 

 

Juniper 
 

Charlotte Rampling delivers 
another mesmerising perform-
ance in this well-executed drama 
written and directed by Matthew 
J. Saville. She plays Ruth, a 
tough English wheelchair bound 

matriarch forced by circumstances 
to move into her estranged son 
Robert’s (Marton Czokas) home 
in New Zealand. But when Rob-
ert travels to England for business, 
Ruth is left under the care of Sam 

(George Ferrier)- her 17-year-old 
grandson. Sam. He has just been 
expelled from school and is still 
mourning for his mother’s death 
and the last thing he needs at the 
moment is looking after his fiercely 
independent grandmother…  

The film works thanks to the 
graceful performances - Rampling 
is as compelling as ever, but it 
is newcomer Ferrier who makes 
a lasting impression as the sen-
sitive teenager.  

Catherine 
Called Birdy 

Lena Dunham’s adapts Karen 
Cushman’s book, which takes 
place in Medieval England and 
follows the story of free spirited 
and fun loving 14-year-old Cath-
erine (Bella Ramsay) AKA Birdy. 
But since her father Lord Rollo 
(Andrew Scott) has been strug-
gling with financial worries he 
believes that his only way out in 
order to save his manor is to find 
a suitable suitor for Birdy despite 
her fierce objections… 

Dunham directs with energy 
and gusto this enjoyable medieval 
comedy which benefits tremen-

dously from Ramsay’s fresh per-
formance as the eponymous 
heroine. The supporting cast is 
well selected with a particularly 
impressive and almost unrecog-
nisable Leslie Sharp, as Mor-
wenna, Birdy’s loyal nanny.  

 

It Is In Us All 

Writer/director Antonia Camp-
bell-Hughes makes an assured 
cinema debut and plays the only 
female role in this very male 
oriented story. Hamish (Cosmo 
Jarvis) travels to Ireland from 
London in order to visit his late 
aunt’s property which she left for 
him. But as he drives to Donegal, 
he gets involved in a terrible  
accident… 

It is a careful study of a man 
in despair following the tragic 
accident which has major reper-
cussions on his life. Jarvis is a 
strong presence and is very effec-
tive especially in the early scenes. 
Hughes photographs the beauti-
ful Irish countryside with style but 
overall, her pace needs picking 
up particularly towards the end. 
Still, an admirable first film!  

Bloody Oranges 

The joy of watching Jean-Chris-
tophe Meurisse’s brutal French 
satire is that it is impossible to 
tell which direction will take - so, 
the less one knows about the plot 
the better. The opening sequen-

ces where many storylines begin 
to unfold it recalls early work      
of Robert Altman, where many 
characters speak almost simul-
taneously. But when the tone 
suddenly changes, we enter the 
dark, nightmarish world of David 
Lynch where violence and come-
dy go hand in hand. Meurisse is 
a major talent to be treasured! 

 

Strawberry 
Mansion 

This imaginary, highly original 
fantasy plays like a hallucinatory 
dream where anything and every-
thing is possible. In the not-too-
distant future government agent 
James Preble (Kentucker Adley) 
travels to the remote Strawberry 
Mansion in order to audit the 
dreams of Bella (Penny Fuller) 
but once he enters this bizarre 
world there is no turning back…  

Audley, who also co-directs 
with Albert Birney, plays this sur-
real fantasy with a deadpan face 
despite the madness all around 
him. It is a crazy, silly world unlike 
anything you’ve seen.  

 
DECEPTION: French director 

Arnaud Desplechin adapts Phil-
lip Roth’s autobiographical novel 
and follows the story of an Amer-
ican novelist in London called 
Phillip (Denis Podalydes) - a mar-
ried philanderer, who is having a 
passionate affair with an English 
woman (Lea Seydoux). He does 
not feel any remorse for his de-
ception, and he also fantasises 
about his past relationships…. 
An erotic, sensual film - the kind 
the French know how to do much 
better than the rest of the world! 
(MUBI)  

PERSUASION: The success 
of BRIDGERTON has probably 
given the green light for this Jane 
Austin adaptation- another pro-
duction led by blind, integrated 
casting. Theatre director Carrie 
Cracknell makes her cinema debut 
and Dakota Johnson plays the 
thoroughly modern heroine Anne 
Elliot. Cosmo Jarvis plays the 
object of her desire in this attrac-
tive but dull production. (Netflix) 

MONEYBOYS: This marks 
writer/director C.B Yi’s debut - an 
assured, stylish film which follows 
the story of Fei, a young man 
working as a rent boy in order to 
make ends meet and support his 
family. Fei is a true survivor and 
runs away from his family when 
they begin to object about his 
way of life…It is a daring film     
superbly photographed with 
wonderful designs and perfectly 
framed compositions. (MUBI)

George Savvides 

I realise it’s not the best week 
to be bringing up the topic  
of death and dying, but when  

it is connected to Les Ballets 
Trockadero de Monte Carlo 
(Peacock Theatre) you know 
to expect something irreverent 
and entertaining - without being 
disrespectful - an opportunity 
to take us to a happy place of 
laughter and jollity. This dance 
troupe, an all-male drag ballet, 
classically trained, dismantle 
balletic conventions and re-
assemble them in ways that 
parody and lampoon, all under-
pinned with excellent technique. 
The pre-performance, mocking 
faux Russian voice that announ-
ces cast changes is all part of 
the act. Putin would be furious. 
He should meet them, perhaps 
Eugenia Repelski or Sergey 
Legupski, for a dose of political 
correction. 

The Kremlin was the last thing 
on their minds as they tip toed 
into a gorgeous interpretation of 
Fokine’s Les Sylphides, which 
soon becomes a parody of en-
forced comedic errors. Bizarrely 
the original is still recognisable 
despite their obvious delight in 
sending it up. The line up here 
includes Maya Thickenthighya 
(Haojun Xie), Elvira Khabab-
gallina  (Kevin Garcia), Dmitri 
Legupski (Giovanni Goffredo), 
Varvara Laptopova (Takaomi 
Yoshino) and Elvira Khabab-
gallina. It is a dance that has no 
plot and is described as a roman-
tic reverie. Here it becomes fun, 
bitchy (in the best possible way), 
a jollof of jealousy with superb 
balletic dancing too. The slap-
stick is hilarious and the badly 
behaved limbs are a hoot as the 
arms and legs have an apparent 
life of their own. 

All that comes before is an 
undoubted mix of talent and 
tantrums but Olga Supphozova’s 
(Robert Carter) Dying Swan is 
ballet as a pièce de résistance. 
A veteran of the troupe (he has 
also danced with the Dance 
Theater of Harlem), with them 
since 1995, though it’s hard to 
find his age – the prerogative 
of any diva, this was an impec-
cably crafted and inimitable 
performance. He has made 
this interpretation his own with 
moments that are Marceau   
interspersed with Chaplin 
through to a withering Pavlova. 
Yet throughout he has the      

demeanour of a prima ballerina 
with a physique to match. The 
next time you see a “straight 
version” of Tchaikovsky’s Swan 
Lake picture this and you will 
smile though your tears. 

The eclectic programme has 
an icing on the cake encore. 
Because they are now on a UK 
tour I won’t spoil the surprise 
but suffice it to say it will whisk 
you away from any woes and 
transport you to a land of lavish, 
luscious and lush. This show 
has panache, fits of pique, is 
perky, poised, passionate, pro-
vocative and playful and so en 
pointe for today’s self identify-
ing world. Don’t miss them if 
they jeté your way.   

And Athasha Lyonnais enjoys 
an artistic valediction… 

On now at the Jermyn Street 
Theatre, Love All (dir Tom  
Littler) is a romantic comedy of 
manners by detective novelist 
Dorothy Sayers, experiencing it's 
first major revival since it's debut 
80 years ago. Lydia, an actor has 
eloped to Venice with Godfrey, 
an author - however her dissatis-
faction causes her to sneak off 
back to London to try and land 
a part in a play by up and coming 
playwright Janet Reed. Godfrey, 
meanwhile, nervous at his girl-
friend's restlessness decides 
to sneak off to London to ask his 
wife for a divorce, hoping it will 
ease tensions. 

His wife, Edith, has been far 
too busy to fill out the divorce 
papers, as she's been having 
far too much fun becoming a 
successful playwright - under 
the pseudonym of (you guessed 
it) Janet Reed. Chaos assuredly 
ensues. 

The play is sharp, the dialogue 
sizzling and the cynicism on 
display is truly impressive, and 
setting it around the London 
theatre scene means that Sayers 
gets to make a few digs at the 
silly self-seriousness of the Great 
British Thespian. The excellent 
cast make it a fun evening at 
the theatre, and a perfect  sen-
doff to Littler, who is ending his 
tenure at Jermyn Street, on to 
the Orange Tree Theatre next. 

 
Les Ballets Trockadero’ 

(UK tour) – www.trockadero. 
org/performances 

 
Love All -  

www.jermynstreettheatre.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Divas dying  
to dance 



Home & Away star Ada Nicodemou’s 
unrecognisable Matrix cameo 

Home and Away star Ada Nicodemou has stunned fans after 
a photo from 1999 resurfaced online. 

The Australian Cypriot, who has played Leah Patterson         
on the soap since 2000, had a small but important role in The 
Matrix. 

A fan shared the photo of Ada as her goth-styled character 
Dujour on a Facebook fan group, writing: “Ada Nicodemou aka 
Home and Away’s Leah was in The Matrix. Dunno how many 
times I’ve watched those movies and never realised lmfao, she 
was so young back then.” 

The star looks completely different, wearing her hair piled into 
a high-top bun along with a blunt-cut fringe. 

Showing off her figure in a tight black latex crop top and        
multiple rings around her neck, the actress also sported bright 
red eyeshadow and a red lip. 

The character is also known as the ‘white rabbit girl’, due          
to the small white rabbit tattoo found on the back of her left 
shoulder. 

Ada also gave a nod to her role in The Matrix, after stumbling 
across a beer called 'White Rabbit' in 2019. 
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Andrea Georgiou 

Christos Menidiatis 
live at Parikiaki’s 
Dinner & Dance 

 
Don’t miss Christos Menidiatis  

performing live at Parikiaki’s 
dinner & dance on Saturday 
15th October 2022, at the newly 
refurbished main hall of the 
Cypriot Centre, Earlham Grove, 
N22 5HJ. 

Christos is the son of the     
legendary laiko singer Mihalis 
Menidiatis. His first single, Gia 
Mena, was released in 2004, 
followed a year later with his 
debut album Sta Asteria Kano 
Mia Efhi, which became highly 
successful. 

In 2007, the talented artist  
released Vima Vima, and then 
went on to record a live album 
and more hit singles including 

Adinamia Mou, Hamos Tha 
Gini, Ta Kleidia, Ta Kala Paidia, 
Se Perimena and Kaigomai. 

2019 saw the release of Stin 
Avli Tis, followed by Erotevmenos 
Mazi Sou, with lyrics by Petros 
Iacovides, which hit the airwaves 
earlier this year. 

Don’t miss a great night out 
with Christos Menidiatis and his 
unique voice...and a delicious 
meal consisting of mini meze 
with dips and fresh bread, lamb 
kleftico served with Cyprus 
roast potatoes, pourgouri and 
salad (chicken option available), 
lokoumades, fruit and vegetable 
platters and cheesy nibbles, 
washed down with Cypriot wine 
(two bottles – white and red - per 
table of 10). Vegetarian dishes 
available on request. 

For tickets and further info, 
please call 020 8342 5853. 

Greek American actress  
Jennifer Aniston has reportedly 
purchased Oprah Winfrey's Mon-
tecito mansion for a whopping 
US$14.8 million. 

According to reports, the 
stunning farmhouse includes four 
bedrooms, three full baths, and 
one powder room in more than 
4,000 square feet. There’s also 
a tiny, detached guesthouse and 
a standalone gym. 

The Friends star is the latest 
rich and famous resident of 
Montecito, California, just east of 
Santa Barbara, and neighbours 
with Prince Harry and Meghan 
Markle who also live nearby. 

Other famous A-listers in      
the neighbourhood include Ellen 
Degeneres, Ariana Grande, 
Gwyneth Paltrow and Rob Lowe. 

Jen also owns a $20.97       
million Bel Air mansion.

Jennifer Aniston buys Oprah Winfrey 
mansion for a whopping $14.8m



 26      | Thursday 22 September 2022

As we are growing up 
from young, most of us 
see a life ahead of us 

ready to explore and enjoy with 
dreams, goals, and ambitions 
to fulfil. Many of us plan and work 
towards all these as we educate 
ourselves in our chosen future 
careers. We work and save for 
our plans ahead, be it holidays, 
a home, a desired vehicle, or a 
special item we desire and long 
for. All this is perfectly fine, sen-
sible and expected, as it makes 
sense to think and aim towards 
a positive and financially trouble-
free future. Of course, there is 
never a guarantee of a trouble-
free future as we don't have the 
power to see what life obstacles 
are thrown at us. We cannot fore-
see health aspects, accidents, 
other life changing or possibly 
traumatic circumstances along 
the way. 

What does seem sad, is that 
sometimes we are so wrapped 
up in striving to make a more 

than comfortable living, that we 
almost forget to live and enjoy 
the present moment, always too 
busy for the now, and forget to 
be happy in each moment, be it 
of the work day and or just taking 
time out for fun and/or spending 
precious moments with those 
special people around who have 
always been there for us.  

When they pass, we go through 
the process of grieving; we may 
have wished we could have 
spent more time with them, but 
work and life just got in the way. 
We look back and hope that they 
knew just how much we adored 
them as maybe we didn't tell 
them or show them enough or 
maybe even parted on saddened 
words. 

How often do we see people 
outside filming where they are, 
what they are eating, drinking 
or doing, be it at the gym, out to 
eat, or at an event - more time 
is spent ‘look at where I am’, 
rather than actually enjoying the 

moment of it all. It seems to 
have become a ‘look at me     
society' where so many are 
more concerned about how we 
appear to others.  

In a modern day full of new 
technology, with filters added 
for photo enhancement, it can 
make some feel inferior or less 
than ideal or perfect. Some can 
be scared or forget to engage 
with reality; there are apps for 
everything with social media, it 
is almost a lazy way for not 
having to get out and actually 
speak with people outside of 
school or the work day. How can 
one learn to gain and absorb 
reality with others? Communi-
cation skills lessen and life slips 
away without these important 
life skills. 

Living in the now, is not an 
excuse to eat a lot of rubbish 
just because we don't know 
what the future holds in store, 
instead think of it as a let's eat 
for health and vitality to maxi-

mize energy and longevity.  
Finding a balance of work, 

rest and play is essential for the 
good working order of both our 
mind and body. Regular physi-
cal exercise is good for both, 
just doing a dance class can be 
great for the heart rate, keeping 
supple and flexible, along with 
counting steps and using coor-

dination skills. Be it football, 
martial arts or whatever chosen 
physical activity, combined with 
a healthy eating plan, it can 
allow us to live an enjoyable, 
active life to our best capability.  

We only have one life to live 
and we are not here forever on 
this earth. Let's try to live in this 
moment with vitality, enthusiasm 

and a zest for life itself. Learn to 
enjoy all.  

Be happy, for this moment is 
your life. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Mortality

Cooking with Loulla Astin 
Pork in red wine with coriander seeds

Afelia is a speciality of  
Cyprus and is made all 
the year round with large 

pieces of pork shoulder or pork 
belly, but I sometimes like to 
make it with pork chops.  

At Christmas time in the olden 
days, Afelia was served to      
the helpers and family, with the 
slaughtering of a homebred pig 
served with Pourgouri (cracked 
wheat pilaff). It is still very popu-
lar in Cyprus today and its fame 
has spread to Greece and the 
islands.   

Cypriots like Afelia quite dry, 
but I like mine with some sauce. 

 
Ingredients (serves 4-6): 

6 -8 pork loin chops  
100ml (½ cup) vegetable oil  
2 glasses dry red wine  
¼ glass Cypriot red wine 

vinegar or balsamic vinegar 
2 tbsp coriander seeds, 

coarsely crushed  
2 small cinnamon sticks  
2 bay leaves 
½ tsp ground cinnamon  
½ tsp ground cumin 
1 tsp tomato purée  
Salt and freshly ground black 

pepper 
Fresh coriander leaves, 

chopped (for garnish) 
 

Method: 
If you have the time, it is best 

to marinate the pork in the wine, 
vinegar, cinnamon sticks and 

crushed coriander seeds for 
several hours or overnight.  

Drain the pork well and reserve 
the marinade for later.  

Pat the meat dry with kitchen 
paper, heat the oil in a heavy 
based saucepan and brown the 
pork chops a few at a time until 
golden brown all over - do not 
overcook them! 

Return all the chops to the 
pan, add the bay leaves, ground 
cinnamon, cumin, tomato purée 
and season with salt and pepper. 

Pour the marinade and enough 
warm water to only just cover 
the meat. Bring to the boil, skim 

if necessary, cover the pan and 
simmer for 40 minutes or until 
the meat is tender and the sauce 
has thickened. You can thicken 
the sauce with a little cornflour 
diluted with a little water. 

Serve with Pourgouri (cracked 
wheat pilaff) and thick Greek 
yoghurt, nice village bread and 
sprinkle the chops with fresh 
coriander leaves and a few more 
crushed coriander seeds.  
Καλή όρεξη! 
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi
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Support our Community teams in the FA Cups this weekend
New Salamis at home to  
Coggeshall FC in the FA Trophy

St Panteleimon FC at home to 
Letchworth Garden City FA Vase

New Salamis are playing 
in the FA Trophy for the 
first time this season. 

They played Welwyn Garden City 
in the previous round and now 
are are playing at home to fellow 
Isthmian League team Cogge-
shall FC who beat Gorlestone on 
penalties to go through to the 
next round with the reds.  

The game is being played this 
Saturday 24th September 2022 
at 15.00pm at Haringey Borough 
Stadium, White Hart Lane, Lon-
don N17  7PJ,  

New Salamis suffered one of 
their heaviest defeats in their his-
tory losing their unbeaten record 
and first defeat this season in 
the league to top team Felixstowe 
and Walton. 

It wasn’t a one-sided big match 

it turned out to be. Both sides had 
unbeaten league records, but The 
Seasiders were far too strong for 
their visitors and fired home five 
goals without reply. They were 
given some assistance by a New 
Salamis Jandir Jose red card 
on twenty two minutes, but they 
were a goal up by then, Callum 
Harrison putting them ahead on 
seven minutes.  

The rest of the match was the 
Ollie Canfer show, as he entered 
the fray from the bench on thirty 
five minutes, scored immediately, 
and later added two more. Ano-
ther strike from Harrison - just 
after the break and his sides third 
- was the additional goal in five. 

St Panteleimon FC are at home 
to Letchwoth Garden City who 
play in the same league as the 

Saints in the Spartan South 
Midlands Leafue. The game will 
be played this Saturday 24th 
September 2022, 15.00pm at 
Hertford North Stadium, Herting-
fordbury Park West Street, Hert-
ford, Hertfordshire, SG13 8EZ. 

St Panteleimon are riding high 
in the League second placed 
after four straight wins after get-
ting three points against third 
placed Leighton Town FC who 
they beat fought victory with goals 
from Lucas, Massay and Dean. 

The newly-branded Isuzu FA 
Trophy and Isuzu FA Vase 2022-
23 season kicked-off in August 
and September and the games  
for the first have taken place and 
second round of qualifying have 
been made. 

Following on from the release 

of the entries, exemptions, round 
dates and prize funds last week, 
they now reveal how the early 
stages of the new campaign look 
as non-League clubs around  
the country eye up a run to their 
respective showpiece Finals at 
Wembley Stadium on Non-League 
Finals Day next May. 

In the Trophy, which is open 
to clubs from Steps 1-4 of our 
National League System, there 
were 79 ties in the first round 
qualifying and 40 ties in the  
second round qualifying on  
Saturday 24 September. 

FA Vase caters for teams at 
Steps 5-7 of the National League 
System, had 176 ties in the first 
round  qualifying 179 ties in the 
second round qualifying taking 
place this week. 

New Salamis playing in the FA Trophy St Panteleimon playing iin the FA Vase

Cypriot teams in Europe: AEK Larnaca secure a 
fantastic 0-1 away success over Dynamo Kyiv 

AEK Larnaca secured a 
fantastic 0-1 away suc-
cess over Dynamo Kyiv 

to move to three points in third, 
thanks to a phenomenal free 
kick from forward Adam Gyurcso 
which sailed into the top left  
corner (8′). 

Omonia suffered a hard-fought 
2-1 away loss to Real Sociedad 
to remain in fourth in their group. 

The Spanish team took the lead 
on the half hour mark through a 
powerful long-range strike from 
midfielder Ander Guevara which 
flew into the top left corner. 

Omonia managed to draw level 
after a major mix-up at the back 
allowed substitute forward Bruno 
to score a tap-in (72′) but Socie-
dad soon restored their lead 
through a sliding finish into the 
bottom left from striker Alexander 
Sorloth (80′). 

Apollon Limassol was defeated 
1-3 at home to SC Dnipro-1 in the 
second matchday of the Europa 
Conference League group stage, 
keeping them in third with a     
single point. 

The Ukrainian club went ahead 
in the 11th minute after midfielder 

Valentin Rubchynskyi scored into 
an empty net from close range 
before striker Artem Dovbyk 
doubled their lead from a similar 
situation (25′). 

Dovbyk made it three to close 
the first half when teammate 
Busanello’s pass across goal   
allowed the striker to score 
another easy effort (45′). 

The Cypriot champions found 
what proved to be a consolation 
goal in the 57th minute when 
forward Ioannis Pittas guided 
Chambos Kyriakou’s cross into 
the bottom left on the volley. 

Last weekend’s results  
in Cyprus 

Omonia 4 Paralimni 0 
Pafos 1 AEK 0 
Nea Salamina 1 Apollon 1 
Olympiakos 0 Apoel 2 
Anorthosis 1 Chlorakas 1 
AEL 1 Doxa 2 
Aris 1 Karmiotissa 2 
 

League Table in Cyprus 
In top position after four games 

Pafos on 10 points, Apollon 10 
points, Aris 9 points, Doxa 7 points, 
Apoel 7 points, Nea Salamina 
7 points, Anorthosis 7 points, 

Omonia, 6 points, AEK 6 points, 
Akrias Chloraks 4 points, Para-
limni 3 points, Paralimni 3 points, 
Karmiotissa 3 points AEL 1 

point  and Olympiakos 1 point. 
Pafos is the surprise team of 

the season at the top of the 
league. 
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Manchester United v Omonia Europa League announcement

Manchester United Omonia
Manchester United v Omonia Europa League announcement, 13th October 2022 20.00pm kick off 

Old Trafford Manchester. 
The Omonia Fan Club in UK has made an announcement informing its members and friends for 

travelling to the Manchester United versus Omonia match. Coaches will be available. 
The coach will be travelling to Manchester on the day of the match 13th October 2022, leaving 

from the Cypriot Community Centre, Wood Green, Earlham Grove, London N22 5HJ at 12.00pm 
mid-day and returning the same day leaving Manchester at 11.00pm. 

Omonia FC will also have representatives at the Cypriot Community Centre, from Monday 10th 
October 2022 till 12th October 2022 providing information and selling Omonia club merchandise. 

For more details, call 07387 265 018.

Premier League

Arsenal’s Ethan Nwaneri 
became the youngest ever 
Premier League player 

aged 15 years and 181 days as 
the Gunners defeated Brentford 
to return to the top of the table. 

William Saliba set Arsenal on 
their way to a sixth win in seven 
top-flight games this season after 
the France defender climbed high 
to head Bukayo Saka’s corner in 
off the post. 

It was 2-0 inside the opening 
half an hour as Gabriel Jesus, 
headed homePortuguese mid-
fielder Fabio Vieira marking his 
first Premier League with a goal 
from 25 yards. 

Neal Maupay opened his      
account for Everton to earn their 
first Premier League win of the 
season over West Ham. 

Manchester City had a com-
fortable win 3-0 win against 10-
man Wolves at Molineux goals 
coming from Grealish, Haaland 
and Foden.. 

Alexander Isak scored his first 
goal at St James’ Park but New-
castle remain without a win since 
the opening day of the Premier 
League season after being held 
by a disciplined Bournemouth  
with a goal from Billing. Son 
Heung-min ended his goal 
drought with a scintillating 13-
minute hat-trick as Tottenham 
ruthlessly punished Leicester’s 
latest defensive horror show. 

Spurs trailed to Youri Tielemans’ 
early penalty but took advantage 
of the Foxes’ failings at set-pieces 
as Harry Kane and Eric Dier nod-
ded home from corners to turn 
the game around.  

James Maddison’s fabulous 
first-time finish briefly drew 
Leicester level again, but Wilfried 
Ndidi’s mistake allowed Rodrigo 
Bentancur to steer Tottenham 
back in front before substitute 
Son stole the show. 

Villa secured only their second 
Premier League win of the season 
as Jacob Ramsey scored the only 
goal of the game, and Gerrard 
said his side reacted to the criti-
cism they had faced. 

Fulham scored three goals in 
six minutes to pick up their third 
victory of the Premier League 
season so far. 

Forest had led early on when 
Taiwo Awoniyi headed in a corner 
but were stunned by a remark-
able Fulham comeback in the 
second half. Tosin Adarabioyo 
headed in the equaliser after 54 
minutes, before Joao Palhinha’s 
stunning strike made it 2-1. Before 
Forest could catch their breath, 
Harrison Reed stroked in a third. 

Forest substitute Jesse Lingard 
set Brennan Johnson free and he 
teed up Lewis O’Brien to make it 
2-3 final score to Fulham who have 
really taken the Premier league 
by surprise. 

KOPA League  
Veterans Tournament

KOPA Vets is back -           
Friday 30th September at         
Haringey Borough FC, 

White Hart Lane N17. 
KLN look to retain their crown 

as Vets champions that they 
gained last July. Kicking off at 
7pm, KOPA players from the past 
will come together to compete 
and enjoy an evening of football 
followed by a presentation and 

social in the club bar. 
Teams from our July tourna-

ment will be going again; KLN 
FC, Omonia FC, Pantel FC, 
Komi Kebir FC. 

There is space for more teams 
and if you’re interested please 
contact Kypros Kyprianou, Jack 
Markou or Mario Michael via 
email secretary@kopaleague. 
com

Panathinaikos’ form player 
Aitor Cantalapiedra scored 
a remarkable hat-trick to 

guide the Greens to a comfortable 
3-0 home triumph over Giannina 
on Sunday morning at top position 
in Greece. 

Aris have pulled off a major 
scalp over the reigning premiers 
in a phenomenal result which 
could spell danger for Olympiacos’ 
title defence after Panathinaikos 
recorded their fifth straight win. 

PAOK shockingly dropped 
points in their away clash with 

OFI, drawing 1-1 after conceding 
the latest of equalisers. 

Volos downed Ionikos 2-0 
Levadiakos recorded a 1-1 

home stalemate with Asteras 
Tripolis’  

AEK secured a much-needed 
0-2 away win against Panetoli-
kos to move into fourth. 

Atromitos played out a goalless 
draw with Lamia at home in the 
round’s opening game, with the 
Fthiotida club still without a win 
this season.

Greece Super League

Omonia Youth

Omonia Youth U12s White one minute silence

Omonia Youth U12 Greens 

Roger Federer, regarded 
by many as the greatest 
male player to wield a 

tennis racket and who took the 
sport to new heights during a 
career spanning more than two 
decades, will retire after next 
week’s Laver Cup in London. 

The 41-year-old, who won 20 
Grand Slam singles titles and 
re-defined a sport with his artistry 
and grace, broke the news tennis 
fans across the world have long 
dreaded in a lengthy sttement 
on Thursday. 

A knee injury meant he has not 
played a match since losing at 

last year’s Wimbledon, although 
many still hoped he could come 
back for one last golden farewell. 
But he said his age had finally 
caught up with him.

Federer to call time on 
glittering career
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†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Φαίδρα Λάμπρου Χαραλάμπους

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
 γιαγιάς και προγιαγιάς, Φαίδρας Λάμπρου Χαραλάμπους, σε ηλικία 89 ετών.  

Η Φαίδρα ήταν μια πολύ ευγενική, στοργική, αγαπητή και αφοσιωμένη μητέρα που θα λείψει πολύ 
 σε όλους όσοι την γνώρισαν. Θα μείνει για πάντα στις καρδίες και τις ζωές μας.  
Η Φαίδρα μας βρίσκεται στον Παράδεισο και ξανανταμώνει με τον σύζυγό της,  

τον αγαπημένο της Λάμπρο, ο οποίος απεβίωσε στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.  
Η κηδεία της θα τελεσθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022, στις 11.30 πμ,  

από την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤH, Wightman Road, London N8 OLY.  
Στη διάρκεια της Εξοδίου Ακολουθίας, χορωδία 15 ατόμων από την εκκλησία της Αγίας Σοφίας 

θα ψάλλει υμνολογικά και ευχετικά μέρη της ακολουθίας. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο 
του New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.   

Στο κοιμητήριο θα προσφερθούν παραδοσιακά εδέσματα και η παρηγοριά θα δοθεί  
στην αίθουσα της εκκλησίας, όπου όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.   

Παρακαλούμε αντί για λουλούδια, να γίνουν εισφορές για το Noah’s Ark Children’s Hospice.   
*Κατά την διάρκεια της κηδείας θα υπάρχουν περιορισμοί στάθμευσης  

στους δρόμους του Hampden, Frobisher & Lausanne Road, N8

12.03.1933 - 23.08.2022

(από την Επισκοπή, Πάφος)
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Thelma Weston 
(from Varosi, Cypus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Θέλμα Weston 
(από το Βαρώσι, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας  
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Θέλμα Weston, στις 8 Σεπτεμβρίου 
2022, σε ηλικία 72 ετών. Αφήνει τα παιδιά της Mark, Grant, Lee, 

Tara, εννέα εγγόνια και έξι δισέγγονα, οικογένεια και φίλους.  
Η Θέλμα ήταν μια ζεστή και στοργική κυρία που αγαπούσε πολύ  

την οικογένειά της.  
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022,  

στις 11 πμ, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Rd, Harringay Ladder,  

London N8 0LY, και η ταφή στο Islington & St Pancras Cemetery,  
278 High Rd, London N2 9AG, στη 13:00μμ. Η παρηγοριά  
θα δοθεί στο Boston Arms, 178 Junction Rd N19 6QQ.

It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved mother, grandmother, and great grandmother  
Thelma Weston on the 8 September 2022, at the age of 72.  

Thelma leaves behind her children Mark, Grant, Lee, Tara,  
nine grandchildren and six great grandchildren,  

family, and friends. Thelma was a warm and loving lady  
who cherished her family.   

The funeral will take place on Monday 26 September 2022,  
at 11am, at the St John the Baptist Greek Orthodox Church, 

Wightman Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY, and the burial  
at Islington & St Pancras Cemetery, 278 High Rd,  
London N2 9AG, at 1pm. The wake will take place  

at the Boston Arms, 178 Junction Rd N19 6QQ. 23/3/1950 – 8/9/2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Eleni (Elli) Christodoulides (Solomou)
†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη (Έλλη) Χριστοδουλίδη (Σολωμού)

1/3/1937 -  2/9/2022

With heavy hearts and great sadness, we announce the passing of our beloved and 
devoted wife, mother and grandmother, Elli, on the 2nd September 2022, at the age of 85. 

She leaves behind her loving husband of 60 years, Panayiotis (First Psaltis 
at St Demetrios church), children Xanthos, Dora and Joanna; daughter-in-law Dora, 
sons-in-law Bruce and Christos. Her pride and joy were her grandchildren Lyanna, 

Matthew, Helen and fiancé Jon, James, Theo and Harry, who will all miss her 
more than words can say.  

Although Elli’s absence will be felt greatly by all, we know she is in a better  
place now and looking after her great-granddaughter, Lilly.   

The funeral will take place on Tuesday 4th October 2022, 11am, at St Demetrios 
Church, Town Road, Edmonton N9 0LP, followed by the burial at New Southgate 
Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ at approximately 1pm. The wake will be 

held at Ariana Banqueting Hall, N11 1GN. Instead of flowers, donations can be made 
to the National Rheumatoid Arthritis Society via the family’s Just Giving page 

https://justgiving.com/fundraising/helenchristodoulides. Alternatively, there will be 
a donation box at the funeral.

Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη, ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Έλλης, στις 2 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. 
Αφήνει τον επί 60 χρόνια σύζυγό της Παναγιώτη (πρωτοψάλτης στην εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου), τα παιδιά της Ξάνθο, Δώρα και Ιωάννα, τη νύφη της Δώρα, τους 
γαμπρούς της Bruce και Χρήστο. Τα καμάρια της, τα εγγόνια της Lyanna, Matthew, 

Helen και τον αρραβωνιαστικό της Jon, James, Theo και Harry, στους οποίους  
θα λείψει περισσότερο από ό,τι μπορούν να περιγράψουν τα λόγια.   

Αν και η απουσία της Έλλης θα είναι αισθητή σε όλους μας, ξέρουμε ότι τώρα 
βρίσκεται σε ένα καλύτερο μέρος όπου φροντίζει την δισέγγονή της, Lilly.  

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, στις 11 π.μ. από την εκκλησία 
του Αγίου Δημητρίου, Town Road, Edmonton N9 0LP, και θα ακολουθήσει η ταφή  

στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ, στη 1 μμ. Η παρηγοριά 
θα δοθεί στο Ariana Banqueting Hall, N11 1GN. Αντί για λουλούδια, γίνονται 
εισφορές στο National Rheumatoid Arthritis Society μέσω της ιστοσελίδας: 

https://justgiving.com/fundraising/helenchristodoulides. Επίσης, θα υπάρχει και κουτί 
εισφορών στην κηδεία.

(from Livadia, Cyprus) (από τα Λιβάδια, Κύπρος)

† MEMORIAL 

The 3-month memorial of our beloved Theano Nicou 
(from Varosi, Famagusta), will take place  

on Sunday 25 September 2022, at the Greek Orthodox 
Church St Mary's, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, 

and we invite anyone who honour her memory.  
 

With thanks: children Voulla, George, Chris,  
daughters-in-law Androulla and Lyn,  

11 grandchildren, 22 great grandchildren,  
9 great great grandchildren, family, and friends. 

Theano Nicou 
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου  2022,  
το 3-μηνο μνημόσυνο της Θεανώ Νίκου 

(από Βαρώσι Αμμοχώστου)  
στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green  

N22 8LB, και καλούμε όλους όσοι  
τιμούν τη μνήμη της όπως παραβρεθούν.  

 
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Βούλα, Γιώργο, Χρήστο,  

νύφες Ανδρούλλα και Lyn, 11 εγγόνια, 22 δισέγγονα,  
9 τρισέγγονα, οικογένεια και φίλοι. 

Θεανώ Νίκου
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† MEMORIAL 

The 6-month memorial of our beloved  

Anna Eleni Antoniou (from Ayios Andronicos, Cyprus), 

will be held on Sunday 25th September 2022,  

at St. Mary’s Church, Trinity Road, London N22 8LB,  

and we invite anyone who honour her memory.  
 

Family: husband Neocles, children Andros and Maria, 

grandchildren Gabriele, Mia, Alexandros, and Zoe.

Anna Eleni Antoniou
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Άννα Ελένη Αντωνίου

ALKIONIDES UK CONDOLENCES

Alkionides UK Charity wishes to thank the family of our friend, trustee and honorary member, 
AKIS IOANNIDES, and all their friends who donated generously in his memory towards our 
work. We send our sincere condolences at this difficult time of private mourning. We are grate-
ful for the substantial funds donated, which will be used to support low-income Cypriot patients 
staying at the ‘ALKIONIDES UK NEST’. During this period we have provided free accom-
modation for three young men waiting for life-saving liver transplants, a patient with a serious 
back condition and a gentleman with a sarcoma. In addition, we supported a couple with a 
young baby girl at Kings Hospital, who needs a liver transplant from her father and a disabled 
boy who is staying with a family in Palmers Green. Our volunteers helped with translation, 
food and moral support. We cover accommodation to and from airports.Thank you for sup-
porting Alkionides UK.

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Michael Photiou

It is with deep sorrow and sadness that we announce the death 
 of our beloved husband, father and brother who passed away 

on 7th of September 2022, at the age of 86.   
He leaves behind his wife Loukia from Komma tou Yialou,  

his beloved son Marios and his sister Andrikou.   
The funeral will be held on Wednesday 28th September 2022,  
at 12pm, at St. Demetrios Church, Town Road/Logan Road, 

London N9 0LP. The burial will take place at Edmonton  
Cemetery, Church St, London N9 9HP, at 2:00 pm where 

the wake will follow. Those wishing to make a donation, 
can donate to Dementia UK.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

 Μιχάλης Φωτίου

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και αδερφού Μιχάλη Φωτίου, 

ο οποίος απεβίωσε στις 7 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών.  
 

Αφήνει τη σύζυγο του Λουκία (από την Κώμα του Γιαλού),  
τον αγαπημένο του γιο Μάριο και την αδερφή του Αντρικού. 

   
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 12μμ, 
από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Town Road / Logan Road, 

London N9 0LP και η ταφή στο Edmonton Cemetery, Church St, 
London N9 9HP, στις 2:00 μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. 
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ όσοι επιθυμούν, μπορούν 

να κάνουν εισφορές για το Dementia UK. 

(from Vasili, Cyprus)

9/4/1936 - 7/9/2022

(από το Βασίλι, Κύπρος)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022,  
το 6μηνο μνημόσυνό της αγαπημένης μας 

 Άννας Ελένη Αντωνίου από τον Άγιο Ανδρόνικοτης Κύπρου, 
στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, London N22 8LB,  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραυρεθούν.   
Οι τεθλιμμένοι: ο απαρηγόρητος σύζυγος Νεοκλής, 

τα παιδιά Άντρος και Μαρία και τα εγγόνια 
Γαβριέλα, Μία, Αλέξανδρος και Ζωή.  21.12.1947 – 26.03.2022
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