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Περίοδος αβεβαιότητας ξεκίνησε 
στην Ιταλία και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, την επομένη της νίκης στις 
βουλευτικές εκλογές της Τζόρτζια 
Μελόνι, επικεφαλής του ακροδεξιού 
συνασπισμού... 

Σελ. 5 & 8

Εnglish Section 17-28

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΕΤΥΧΕ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Η ΛΙΡΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΦΟΡΩΝ

Οι προκλητικές ενέργειες του 
πρωτόδικα καταδικασμένου Ηλία 
Κασιδιάρη και των οπαδών του 
«σημάδεψαν» την επανέναρξη της 
δίκης της εγκληματικής οργάνωσης 
Χρυσής Αυγής... 

Σελ. 7                    

Παρέμβαση στο θέμα που απα-
σχολεί έντονα την κυπριακή παροι-
κία του ΗΒ και αφορά τις απανωτές 
αυξήσεις στις τιμές των κυπριακών 
προϊόντων, κάνει το ΑΚΕΛ Βρετα-
νίας δια του... 

Σελ. 2

«Όχι» στην εκμετάλλευση

«Έφτασε η ώρα, 
η Ελλάδα 

να στηρίξει 
έμπρακτα 

την παροικιακή 
εκπαίδευση»

«Έφτασε η ώρα, 
η Ελλάδα 

να στηρίξει 
έμπρακτα 

την παροικιακή 
εκπαίδευση»

Σελ. 3, 4 & 17Σελ. 2 

Ολοταχώς... πίσω Με ναζιστικά συνθήματα

Σελ. 3, 4 & 17

Όραμα, ελπίδα και ριζοσπαστικές αλλαγές
O ηγέτης των Εργατικών, σερ Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε στη διάρκεια του συνεδρίου 

του κόμματος στο Λίβερπουλ, ότι αν εκλεγεί το κόμμα του στις εκλογές, τον πρώτο 
χρόνο της διακυβέρνησης θα εγκαινιαστεί Δημόσια ενεργειακή εταιρεία, την Great 
British Energy, που θα λειτουργεί με καθαρή βρετανική ενέργεια. «Η Μεγάλη Βρετα-
νική Ενέργεια θα είναι ιδιοκτησία του δημοσίου» τόνισε ο Στάρμερ «επειδή είναι σω-
στό για τις θέσεις εργασίας, επειδή είναι σωστό για την ανάπτυξη, επειδή είναι 
σωστό για την ενεργειακή ανεξαρτησία». Στην ομιλία του ο Στάρμερ...

ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΜΑΧΣΑ ΑΜΙΝΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΘΩΝ      ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ

Για φούντο 
η στερλίνα
Για φούντο 
η στερλίνα



Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στο χώρο της πα-
ροικιακής εκπαίδευσης για τις πρωτοφανείς αυξή-
σεις των ενοικίων και άλλων λειτουργικών εξόδων 
που καλούνται να καταβάλουν οι διευθύνσεις των 
ελληνικών σχολείων, τα οποία ανήκουν στους τρείς 
εκ των τεσσάρων εκπαιδευτικών φορέων της πα-
ροικίας μας. Του Συνδέσμου Ελλήνων Γονέων, των 
Ανεξάρτητων Ελληνικών Σχολείων Αγγλίας (ΑΕΣΑ) 
και των Ανεξάρτητων Ελληνικών Σχολείων Λονδί-
νου (ΑΕΣΛ). Μετά τις δηλώσεις του Μιχάλη Για-
κουμή και της Έλισσας Ξενοφώντος εκ μέρους του 
Συνδέσμου Ελλήνων Γονέων και των Ανεξάρτητων 
Σχολείων Αγγλίας αντίστοιχα, το σοβαρό ζήτημα 
επιβίωσης και σωστής λειτουργίας των παροικια-
κών σχολείων, κλήθηκε να σχολιάσει και ο επικε-
φαλής του ΑΕΣΛ, Μιχάλης Έλληνας. 
Μιλώντας στην «Π», ο κύριος Έλληνας εξήγησε 

ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις των 
ενοικίων ήταν σε λογικά πλαίσια. Ωστόσο, 
υπάρχουν και περιπτώσεις που οι αυξήσεις δεν 
είναι απλά υπερβολικές, αλλά θα μπορούσαν 
να χαρακτηριστούν και ως παράλογες. Οπότε 
αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη λει-
τουργία των σχολείων, αφού ως γνωστό, πέ-
ραν από τα σχολεία της Εκκλησίας, όλοι οι 
υπόλοιποι είμαστε αναγκασμένοι να πληρώ-
νουμε ενοίκιο για τις εγκαταστάσεις μας». 
Ο κύριος Έλληνας, ξεκαθάρισε, επίσης, ότι «η 

Κύπρος βοηθά όσο μπορεί και μας βοήθησε 
ήδη πάρα πολύ. Δεν μπορεί να έχει κανένας 
παράπονο. Η Κυβέρνηση έχει βοηθήσει με 
πολλούς τρόπους τα τελευταία χρόνια. Και οι-
κονομικά», για να τονίσει ότι το θέμα των ενοικίων 
πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά από όλους 

τους εμπλεκόμενους. «Χρειάζεται ενιαία αντιμε-
τώπιση του θέματος και μεγάλη προσπάθεια», 
είπε χαρακτηριστικά. 

 
Σε ό,τι αφορά στο πρόβλημα της έλλειψης εκ-

παιδευτικών, ο κύριος Έλληνας σημείωσε πως «εί-
ναι γεγονός, ότι δεν υπάρχει η πληθώρα δα-
σκάλων που υπήρχε στο παρελθόν. Κι’ αυτό 
είναι μια από τις συνέπειες του Brexit. Προ-
ηγουμένως, μπορούσαν και έρχονταν από την 
Ελλάδα πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί, είτε για να 
εργαστούν, είτε για να κάνουν μεταπτυχιακά 
και συνδύαζαν την παραμονή τους στην Αγγλία 
με σπουδές και εργασία. Αυτό δεν γίνεται 
πλέον, λόγω των περιορισμών που επιβλήθη-
καν μετά το Brexit. Για να σας δώσω ένα πα-
ράδειγμα, στα δύο σχολεία του φορέα Ανεξάρ-
τητων Ελληνικών Σχολείων Λονδίνου, είχαμε 
φέτος δέκα αιτήσεις από ελλαδίτες εκπαιδευτι-
κούς και μια αίτηση από Κύπριο. Όλοι εξέφρα-
σαν ενδιαφέρον να εργαστούν στη Βρετανία. 
Ωστόσο, επειδή δεν είχαν το pre-settled status, 
δεν μπόρεσαν τελικά να είναι μαζί μας». 
Ως λύση στο πρόβλημα, ο Μιχάλης Έλληνας 

προτείνει τη σύναψη ειδικών, διακρατικών συμφω-
νιών μεταξύ Βρετανίας, Κύπρου και Ελλάδας. «Πι-
στεύω ότι θα πρέπει να γίνουν διακρατικές συμ-
φωνίες για την παροικιακή εκπαίδευση, ώστε 
να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρατη-
ρούνται σήμερα σε σχέση με τις άδειες παρα-
μονής και εργασίας των εκπαιδευτικών». 
Τέλος, επανάφερε το θέμα της επιβαλλόμενης 

πλέον στήριξης των παροικιακών σχολείων και 
από την Ελληνική Πολιτεία. Θέμα, το οποίο εντο-

πίζεται και αναδεικνύεται από όλους τους εμπλε-
κόμενους. «Ενώ από την Κύπρο και ειδικότερα 
τη συγκεκριμένη κυβέρνηση υπήρξε σημαντική 
βοήθεια και στήριξη, δυστυχώς από την Ελ-
λάδα δεν υπήρξε η ανάλογη συμπαράσταση. 
Η έμπρακτη στήριξη της παροικιακής εκπαί-
δευσης από πλευράς Ελλάδας σταμάτησε το 
2010. Τότε, με αφορμή και τις τεράστιες οικο-

νομικές δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει 
η χώρα, λίγο - πολύ ήταν δικαιολογημένη η 
απόφαση. Όμως, σήμερα, θεωρώ ότι είναι 
πολύ μεγάλη αστοχία εκ μέρους της Ελληνικής 
Πολιτείας το γεγονός ότι δεν έχει τη δική της 
εκπαιδευτική αποστολή ή και τη θέληση να 
στείλει τουλάχιστον τα βιβλία. Ειδικότερα αν 
αναλογιστεί κάποιος ότι το ποσοστό των μα-
θητών που κατάγονται από την Ελλάδα στα 
παροικιακά σχολεία, έχει αυξηθεί από το 5% 

που ήταν πριν από λίγα χρόνια, στο 30%, ίσως 
και περισσότερο. Και δεν μιλάμε για περιπτώ-
σεις δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών 
που έχουν ως πρώτη τους γλώσσα την αγ-
γλική, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των 
Κυπρίων. Μιλάμε για παιδιά και οικογένειες 
που χρησιμοποιούν στο σπίτι μόνο την ελλη-
νική γλώσσα». 
Υπενθύμισε ότι έθεσε το θέμα πριν από δύο χρό-

νια ενώπιον της τότε Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Σοφίας Ζαχαράκη. «Στη συνέχεια 
το έθεσα εκ νέου στη νυν Υφυπουργό, Ζέττα 
Μακρή και προτίθεμαι να το θέσω απευθείας 
πλέον στο Πρωθυπουργό τον ερχόμενο Οκτώ-
βριο, στο πλαίσιο πενθήμερης εκπαιδευτικής 
εκδρομής στην Ελλάδα, στη διάρκεια της 
οποίας θα συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό. 
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα». 
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, 

τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η 
παροικιακή εκπαιδεύση στο ΗΒ, θα τεθεί σύντομα 
και ενώπιον της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. 
Τέλος, να αναφέρουμε ότι την ερχόμενη εβδο-

μάδα, η «Π» θα δημοσιεύσει και δηλώσεις της νέας 
Προϊσταμένης της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Απο-
στολής, Μαίρης Λοή. 

 
ΣΗΜ: Ο χαιρετισμός της κ. Μαρίας Λοή με την 

ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων της, στη 
σελίδα 11 της «Π».
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«Έφτασε η ώρα, η Ελλάδα να στηρίξει έμπρακτα την παροικιακή εκπαίδευση»

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παρέμβαση στο θέμα που απασχολεί έντονα την 
κυπριακή παροικία του Ηνωμένου Βασιλείου το τε-
λευταίο διάστημα και αφορά τις απανωτές αυξήσεις 
στις τιμές των κυπριακών προϊόντων που εισάγο-
νται από την Κύπρο, κάνει το ΑΚΕΛ Βρετανίας δια 
του επαρχιακού του γραμματέα, Αντρέα Γρηγο-
ρίου. 
Με δηλώσεις του στην «Παροικιακή» και με 

αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα της εφημερί-

δας μας για το θέμα, ο κύριος Γρηγορίου σημείωσε 
ότι «τις τελευταίες εβδομάδες πληθαίνουν τα 
παράπονα των συμπατριωτών μας για τις συ-
νεχείς αυξήσεις στις τιμές των κυπριακών προ-
ϊόντων που πωλούνται στη Βρετανία, με απο-
τέλεσμα να προκύπτει εύλογα το ερώτημα αν 
αυτές είναι δικαιολογημένες σε όλες τις περι-
πτώσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι συ-
μπατριώτες μας κάνουν λόγο για φαινόμενα 
αισχροκέρδειας σε συγκεκριμένα προϊόντα και 
οφείλουμε, όλοι, να δούμε το θέμα πιο σοβαρά, 
διότι στο τέλος της ημέρας, η παροικία μας, με 
όλες τις ιδιαιτερότητές της, κινδυνεύει να κατα-
στεί έρμαιο εκμετάλλευσης». 
Είπε ακόμη ότι το ΑΚΕΛ Βρετανίας, ξεκίνησε κύ-

κλο επαφών με διάφορους εμπλεκόμενους του 
εμπορίου κυπριακών προϊόντων, προκειμένου να 
διαπιστώσει τις πραγματικές διαστάσεις του προ-
βλήματος. «Είχαμε ήδη κάποιες επαφές με 
αγροτικές οργανώσεις στην Κύπρο, απ’ όπου 
ξεκινά η αλυσίδα πολλών κυπριακών προ-
ϊόντων. Παράλληλα, είχαμε και θα έχουμε επα-
φές με εταιρείες μεταφορών, αλλά και με μετα-
πωλητές στο Λονδίνο. Μέχρι στιγμής, 

προκύπτει ότι σε ένα βαθμό, οι οδυνηρές αυ-
ξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα είναι δικαιο-
λογημένες και αποδίδονται σε διάφορους πα-
ράγοντες. Παγκόσμια ενεργειακή κρίση, Brexit 
και ο πληθωρισμός – ρεκόρ που καταγράφεται 
το τελευταίο διάστημα στο ΗΒ, αφού ο πληθω-
ρισμός αποτελεί σημαντική αιτία για την εκτό-
ξευση των λειτουργικών εξόδων των επιχειρή-
σεων. Όμως, την ίδια ώρα, διαπιστώνουμε ότι 
προκύπτουν και κάποια ερωτήματα τα οποία 
θα πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με τις κα-
τακόρυφες αυξήσεις σε συγκεκριμένα προ-
ϊόντα. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το 
θέμα κι’ αν κρίνουμε σκόπιμο θα επανέλθουμε 
με συγκεκριμένες αναφορές.» 
Πάντως, ο Αντρέας Γρηγορίου, κάλεσε τους κα-

ταναλωτές να μην παρακολουθούν με απάθεια τις 
αυξήσεις. «Ως καταναλωτές, έχουμε ρόλο να 
διαδραματίσουμε. Μπορούμε, και οφείλουμε να 
παρακολουθούμε τις τιμές, να τις συγκρίνουμε, 
και εκεί και όπου διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν 
πάει καλά, να γυρίζουμε την πλάτη στην αι-
σχροκέρδεια και γιατί όχι, να την καταγγέλ-
λουμε όπου μπορούμε».

«Να μην γίνει έρμαιο εκμετάλλευσης η παροικία»
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

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



Στα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (27/09) κυριάρ-
χησε η αναταραχή στις αγορές με τη λίρα να αγ-
γίζει ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου. 

«Εκτός ελέγχου» ο τίτλος της Mirror, δίπλα σε 
μια φωτογραφία της Λιζ Τρας και του Κουάσι 
Κουάρτενγκ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι φορο-
λογικές περικοπές του υπουργού Οικονομικών 
«βύθισαν τις αγορές στο χάος και άφησαν εκα-
τομμύρια νοικοκυριά αντιμέτωπα με περαιτέρω 
οικονομική δυστυχία». 
Η Telegraph έχει πρωτοσέλιδη φωτογραφία 

του κ. Κουάρτενγκ και του διοικητή της Τράπεζας 
της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι, με ένα γράφημα ανά-
μεσά τους που δείχνει την πτώση της αξίας της 
λίρας. Η εφημερίδα σημειώνει ότι οι «τρομαγμένοι 
δανειστές» εγκαταλείπουν τα νέα στεγαστικά δά-
νεια. Ένας συντηρητικός βουλευτής είπε στην 
εφημερίδα ότι οι συνάδελφοί του στα έδρανα είναι 
«κατατρομαγμένοι» από την προοπτική αύξησης 
των επιτοκίων. 
Η εφημερίδα i προβάλλει  την απόφαση αρκε-

τών χορηγών στεγαστικών δανείων - συμπερι-
λαμβανομένων των Halifax, Virgin Money και 
Skipton να «παγώσουν» προσωρινά ορισμένα ή 
όλα τα νέα δάνεια και αναφέρει ότι και άλλοι δα-
νειστές αναμένεται να ακολουθήσουν το παρά-
δειγμά τους. Η i μας ενημερώνει ακόμη ότι υπάρ-
χουν προβλέψεις για συμφωνίες δανεισμού με 
επιτόκιο 5% μέχρι την επόμενη εβδομάδα. 
Οι Times υπογραμμίζουν την προειδοποίηση 

υπουργού των Συντηρητικών ότι το κόμμα θα 
αντιμετωπίσει «τεράστιο πόνο» αν οι ψηφοφόροι 
τους κατηγορήσουν για την άνοδο του κόστους 
των ενυπόθηκων δανείων. Η εφημερίδα δημοσι-
εύει επίσης τα αποτελέσματα δημοσκόπησης της 
YouGov που δίνει στους Εργατικούς προβάδισμα 
17 μονάδων, το μεγαλύτερο των τελευταίων δύο 
και πλέον δεκαετιών. Σε κύριο άρθρο της τονίζει 
ότι η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Αγγλίας έχουν 
μπροστά τους μια επείγουσα πρόκληση για να 
αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη στη χάραξη 
της βρετανικής οικονομικής πολιτικής. 

Κάτω από τον τίτλο «Οι επιτήδειοι του Σίτι στοι-
χηματίζουν εναντίον της UK PLC», η Mail γράφει 
ότι οι κερδοσκόποι που επωφελούνται από την 
πτώση της λίρας «προκάλεσαν οργή». Η εφημε-
ρίδα παραθέτει δηλώσεις ανώτερων Συντηρητι-
κών που επικρίνουν τους χρηματιστές ότι «προ-
σπαθούν να βγάλουν λεφτά από κακές ειδήσεις» 
και προειδοποιούν ότι οι 
επενδυτές δεν πρέπει να 
«μιλούν για την κατάρ-
ρευση της στερλίνας». 
Ο Guardian γράφει ότι η 

κυβέρνηση πασχίζει να 
αποτρέψει την πλήρη απώ-
λεια της εμπιστοσύνης των 
χρηματοπιστωτικών αγο-
ρών στην οικονομική της 
στρατηγική. Αναφέρει ότι οι 
αγορές εκτιμούν τώρα ότι 
«τα σκληρά λόγια δεν αρ-
κούν».
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης (28/09) 
έχουν ως πρώτο θέμα την ομιλία του ηγέτη των 
Εργατικών σερ Κιρ Στάρμερ στο συνέδριο του κόμ-
ματός του στο Λίβερπουλ. 
Η Metro εστιάζει στην έκκλησή του προς τους 
ψηφοφόρους να μη συγχωρήσουν αυτό που απο-
καλεί «κακό χειρισμό της οικονομίας» από την κυ-
βέρνηση. Η Mirror χαρακτηρίζει την ομιλία του σερ 
Κιρ «μήνυμα ελπίδας». 
Η εφημερίδα The Times εκτιμά  ότι οι Συντηρητι-
κοί έχουν υποστεί πλήγμα από τη συμπεριφορά 
του Μπόρις Τζόνσον στον πρωθυπουργικό θώκο 
και την οικονομική αναταραχή των πρώτων ημερών 
της Λιζ Τρας ως πρωθυπουργού, αλλά ότι οι Ερ-
γατικοί δεν μπορούν να βασιστούν μόνο στα λάθη 
της κυβέρνησης για να ανακτήσουν την εμπιστο-
σύνη των ψηφοφόρων.  
Σύμφωνα με τους Times, ο σερ Κιρ έκανε το Ερ-

γατικό κόμμα  και πάλι σοβαρό διεκδικητή της εξου-
σίας, αλλά επισημαίνει ταυτόχρονα ότι θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στη διατήρηση της καλής του ει-
κόνας για «ικανότητα, αξιοπρέπεια και προσοχή 
στη λεπτομέρεια της πολιτικής». 
Στο κύριο άρθρο του, ο Guardian αναφέρει ότι ο 

σερ Κιρ «αρχίζει να αντιπροσωπεύει κάτι» και μο-
λονότι κάποιοι θα ήθελαν να είναι πιο τολμηρός, 
έχει «καλύτερη επαφή με το παρόν από εκείνους 
που επιδιώκει να αντικαταστήσει».  

Μίνι προϋπολογισμός: «To πιο σύντομο 
σημείωμα αυτοκτονίας στην ιστορία»  
Η Telegraph προβάλλει την παρέμβαση του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου για τον μίνι προϋπο-
λογισμό της κυβέρνησης της Τρας. Η εφημερίδα 

την καταγράφει ως μια «εξαιρετικά ασυνήθιστη επί-
θεση» στην οικονομική πολιτική μιας χώρας των 
G7 και σημειώνει ότι προκάλεσε την οργισμένη 
αντίδραση υψηλόβαθμων Συντηρητικών.  
Αναφέρεται στον πρώην υπουργό Brexit, λόρδο 

Φροστ, ο οποίος είπε ότι η πρωθυπουργός και ο 
υπουργός Οικονομικών Κουάσι Κουάρτενγκ θα 
πρέπει να «συγκρατήσουν την κριτική» από αν-
θρώπους που, όπως επισημαίνει, βρίσκονται 
ακόμη «στον πνευματικό κόσμο του Γκόρντον 
Μπράουν». 
Η i έχει αποκλειστικό ρεπορτάζ που υπο-
στηρίζει ότι ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωμα-

τούχοι προειδοποίησαν την κ. Τρας και τον κ. 
Κουάρτενγκ για τους οικονομικούς κινδύνους και 
το πιθανό σοκ στις αγορές από τον μίνι προϋπο-
λογισμό. Πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ διέψευσε την 
εφημερίδα ότι οι δύο τους είχαν «τσακωθεί» για 
την απροθυμία της κ. Τρας να επιτρέψει στο υπουρ-
γείο Οικονομικών να προβεί σε δήλωση, με στόχο 
να καθησυχαστούν οι επενδυτές, καθώς η λίρα βυ-
θίστηκε σε ιστορικό χαμηλό τη Δευτέρα. 
Οι Financial Times εστιάζουν επίσης στα περί 

έντασης μεταξύ της πρωθυπουργού και του υπουρ-
γού των Οικονομικών, αναφέροντας ότι η κ. Τρας 
ήταν αρχικά απρόθυμη στην ιδέα να προχωρήσουν 
το υπουργείο Οικονομικών και η Τράπεζα της Αγ-
γλίας στην έκδοση ανακοινώσεων για τη στήριξη 
της λίρας, αλλά τελικά συμφώνησε με τον κ. Κουάρ-
τενγκ ότι ήταν η σωστή πορεία δράσης. 
Ο Independent γράφει ότι ο υπουργός Οικονο-

μικών καλείται να ενεργήσει επειγόντως στο θέμα 
της αύξησης του κόστους των στεγαστικών 
δανείων, με έναν ανώτερο  βουλευτή του Συ-
ντηρητικού κόμματος να περιγράφει τον μίνι 
προϋπολογισμό ως το «συντομότερο σημεί-
ωμα αυτοκτονίας στην ιστορία». 
Οι Times αναδεικνύουν την προειδοποίηση 
ορισμένων οικονομολόγων ότι το αυξανόμενο 
κόστος δανεισμού θα μπορούσε να προκα-
λέσει απότομη πτώση των τιμών των κατοι-
κιών, με τους αναλυτές να αναφέρουν ότι εί-
ναι πιθανό να μειωθούν κατά 10% έως 15%. 
Σύμφωνα με πηγή των Συντηρητικών, οι βου-
λευτές «έχουν πανικοβληθεί» και φοβούνται 
ότι το κόμμα τους θα χρεωθεί την πολιτική 
ευθύνη για την κρίση του κόστους ζωής. 

"Bricking it", είναι ο τίτλος της εφημερίδας 
The Sun. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η ανα-
μενόμενη αύξηση των επιτοκίων στο 6% το 
επόμενο έτος, θα δημιουργήσει μια «ωρολο-
γιακή βόμβα» για τα στεγαστικά δάνεια και 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων, επισημαίνοντας ότι 
οι δανειστές έχουν πλέον αποσύρει από την 
αγορά συνολικά 365 προσφορές στεγαστι-
κών δανείων. 

Μήνυμα ελπίδας από το συνέδριο του Εργατικού κόμματος   

Η Τράπεζα της Αγγλίας αποτυγχάνει να ηρεμήσει τις αγορές καθώς η λίρα καταρρέει   
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ� ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΑΜΙΝΙ

Συμπλοκές μεταξύ αστυνομίας και εκατοντάδων 
διαδηλωτών σημειώθηκαν την Κυριακή στο Λον-
δίνο, καθώς έγιναν απόπειρες επίθεσης κατά της 
πρεσβείας του Ιράν και ισλαμικών κέντρων με 

αφορμή το θάνατο της Μάχσα Αμινί. Η Μητροπο-
λιτική Αστυνομία έθεσε σε ισχύ την Κυριακή το 
βράδυ 48ωρη απαγόρευση συναθροίσεων έξω 
από την πρεσβεία του Ιράν. 
Ο θάνατος της 22χρονης ενώ τελούσε υπό κρά-

τηση από τις ιρανικές Αρχές για τον τρόπο που φο-
ρούσε τη χιτζάμπ έχει προκαλέσει κινητοποιήσεις 
και επεισόδια στο Ιράν. Σε συνέντευξή του στο Sky 
News ο ξάδελφος του θύματος Ερφάν Μορτεζαέι 
είπε πως η Μάχσα «βασανίστηκε και εξευτελί-
στηκε» πριν από το θάνατό της. Σύμφωνα με τη 
Σκότλαντ Γιαρντ, τα επεισόδια ξεκίνησαν έξω από 
την πρεσβεία του Ιράν στο δυτικό Λονδίνο, στη 
νότια πλευρά του Hyde Park.

O ηγέτης των Εργατικών, σερ Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε στη διάρκεια 
του συνεδρίου του κόμματος στο Λίβερπουλ, ότι αν εκλεγεί το κόμμα του 
στις εκλογές, τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησης θα εγκαινιαστεί Δη-
μόσια ενεργειακή εταιρεία, την Great British Energy, που θα λειτουργεί 
με καθαρή βρετανική ενέργεια. «Η Μεγάλη Βρετανική Ενέργεια θα είναι 
ιδιοκτησία του δημοσίου» τόνισε ο Στάρμερ «επειδή είναι σωστό για τις 
θέσεις εργασίας, επειδή είναι σωστό για την ανάπτυξη, επειδή είναι 
σωστό για την ενεργειακή ανεξαρτησία». Στην ομιλία του ο Στάρμερ είπε 
ότι αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο χερσαίο αιολικό πάρκο στην Ουαλία 
ανήκει στη Σουηδία, η Κίνα έχει μερίδιο στην πυρηνική βιομηχανία του 
Ηνωμένου Βασιλείου και εκατομμύρια άνθρωποι πληρώνουν τους λογα-
ριασμούς τους σε μια ενεργειακή εταιρεία που ανήκει στη Γαλλία. Η Με-
γάλη Βρετανική Ενέργεια θα είναι όπως είπε «μια νέα εταιρεία που θα 
εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες στην καθαρή βρετανική ενέργεια» καθώς 
στόχος των Εργατικών είναι η νέα εταιρεία, στα χνάρια της κρατικοποί-

ησης της γαλλικής EDF και της σουηδικής Vattenfall, να παρέχει πρό-
σθετη δυναμικότητα, παράλληλα με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά ότι στόχος 
της θα είναι να καθιερώσει το Ηνωμένο Βασίλειο ως καθαρή ενεργειακή 
υπερδύναμη και να εγγυηθεί τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ασφάλεια. 

Παράλληλα, παρουσίασε το όραμα των Εργατικών, το οποίο χαρακτή-
ρισε ως το κόμμα που προσφέρει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. 
Έκανε λόγο για πράσινη ανάπτυξη και την ανάγκη για σταθερότητα στη 
χώρα, η οποία έχει κλονιστεί από τις κυβερνήσεις των Συντηρητικών. 

Ο Στάρμερ επέκρινε δριμύτατα τις κυβερνήσεις των Συντηρητικών την 
τελευταία 12ετία για την κακή κατάσταση του συστήματος υγείας NHS 
που «δεν έχει απλά γονατίσει, αλλά βρίσκεται με τα μούτρα στο πά-
τωμα», για τον «στραγγαλισμό» της ελπίδας και της φιλοδοξίες των 
σκληρά εργαζομένων πολιτών, για την αθέτηση των κανόνων της παν-
δημίας και για την προτεραιότητα που έδωσε η Λιζ Τρας στην ελάφρυνση 
φόρων για το πλουσιότερο 1% του πληθυσμού.

Όραμα, ελπίδα, «καθαροί σχεδιασμοί» και ριζοσπαστικές αλλαγές

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Προειδοποίηση ΔΝΤ προς την κυβέρνηση: Επανεξετάστε τις περικοπές φόρων
Δήλωση με την οποία καλεί τη βρετανική Κυβέρνηση να αξιοποιήσει 

το δημοσιονομικό πλάνο που έχει προαναγγείλει ότι θα παρουσιάσει 
στα τέλη Νοεμβρίου ώστε «να εξετάσει τρόπους να παράσχει στήριξη 
η οποία θα είναι πιο στοχευμένη και να επανεκτιμήσει τα φορολογικά 
μέτρα, ιδίως εκείνα που ωφελούν όσους έχουν υψηλότερα εισοδή-
ματα», εξέδωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Σε μία σπάνια προειδοποίηση τέτοιας φύσης προς χώρα μέλος 

του G7 ο διεθνής οργανισμός με έδρα την Ουάσινγκτον σημειώνει 
ότι «παρακολουθεί στενά τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και συνδιαλέγεται με τις Aρχές». 
Προσθέτει πως τα μέτρα που εξήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών 

Κουάσι Κουάρτενγκ διακινδυνεύουν να υπονομεύσουν τις προσπά-
θειες της Τράπεζας της Αγγλίας για χαλιναγώγηση του πληθωρισμού.  
Το φάσμα της υποβάθμισης της βρετανικής οικονομίας ήγειρε εξάλ-

λου ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, χαρακτηρίζοντας τον μίνι προ-
ϋπολογισμό του κ. Κουάρτενγκ «πιστωτικά αρνητικό». 
Η ανησυχία του ΔΝΤ, όπως και των χρηματαγορών που έχουν 

οδηγήσει σε σημαντική υποτίμηση τη στερλίνα, είναι πως η χρημα-
τοδότηση των μαζικών περικοπών φόρων μέσω δανεισμού θα κλο-
νίσει τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας.  
Ο οίκος Moody’s προειδοποίησε ότι αυτές οι περικοπές φόρων 

ύψους 45 δισεκατομμυρίων λιρών θα οδηγήσουν σε «δομικά υψη-
λότερα ελλείμματα», επισημαίνοντας το «σοκ εμπιστοσύνης» που 

έχουν προκαλέσει τα μέτρα στις αγορές. Παράλληλα ο διεθνής οίκος 
αξιολόγησης ανέφερε ότι δεν αναμένει ανάκτηση της πλήρους δυνα-
μικής ανάπτυξης της βρετανικής οικονομίας έως το 2026 και μείωσε 
τις προβλέψεις του για ανάπτυξη το επόμενο έτος. 
Η παρέμβαση του ΔΝΤ προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση στε-

λεχών του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος. Ο λόρδος Φροστ, 
πρώην Υφυπουργός Brexit και στενός σύμμαχος της πρωθυπουργού 
Λιζ Τρας στη δεξιά πτέρυγα του κόμματος, δήλωσε στην Telegraph 
ότι με τις εξαιρετικά συμβατικές οικονομικές πολιτικές που έχει ακο-
λουθήσει με συνέπεια το ΔΝΤ, έχει οδηγήσει σε χρόνια αργής ανά-
πτυξης και ασθενούς παραγωγικότητας. «Η μόνη οδός προς τα 

εμπρός για τη Βρετανία είναι χαμηλοί φόροι, συγκράτηση στις δαπά-
νες και σημαντικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε ο ίδιος. 
Ο κ. Κουάρτενγκ την Τρίτη υπερασπίστηκε την κίνηση μείωσης 

φόρων και κατάργησης του ανώτερου συντελεστή φορολόγησης ει-
σοδήματος του 45% λέγοντας σε τηλεδιάσκεψη με Συντηρητικούς 
βουλευτές ότι ήταν η σωστή απόφαση παρά την κριτική. 
Το ΔΝΤ επέκρινε ιδιαίτερα την κατάργηση του υψηλού συντελεστή 

φορολογίας καλώντας σε επανεξέταση και προειδοποιώντας πως τα 
μη στοχευμένα μέτρα απειλούν με περαιτέρω υποδαύλιση του πλη-
θωρισμού. «Δεδομένων των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων 
σε πολλές χώρες, περιλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δε 
συνιστούμε μεγάλα και μη στοχευμένα δημοσιονομικά πακέτα σε 
αυτή τη συγκυρία», αναφέρει η δήλωση του Ταμείου. 
Το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε απάντηση λέγοντας 

ότι η νέα Κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα για να προστατεύσει νοικο-
κυριά και επιχειρήσεις από τις αυξημένες τιμές ενέργειας που έχουν 
προκαλέσει οι παράνομες ενέργειες του Πούτιν στην Ουκρανία. Ση-
μείωσε δε ότι στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλάνο που θα 
παρουσιάσει στις 23 Νοεμβρίου, ο κ. Κουάρτενγκ θα δώσει λεπτο-
μέρειες για τους δημοσιονομικούς κανόνες της Κυβέρνησης, περι-
λαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο το δημόσιο χρέος θα μειωθεί 
ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Συμπλοκές Αστυνομίας-ιρανών διαδηλωτών
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 6.25% ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

Μία «σημαντική απάντηση νομισματικής πολιτι-
κής», δηλαδή περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, 
προανήγγειλε την Τρίτη ο επικεφαλής οικονομολό-
γος της Τράπεζας της Αγγλίας Χιου Πιλ. 

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των χρηματοδο-
τούμενων με κρατικό δανεισμό περικοπών φόρων 
και βοηθημάτων για την ενεργειακή ακρίβεια που 
εξήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κουάσι Κουάρ-
τενγκ στον μίνι προϋπολογισμό της Παρασκευής, 
ο κ. Πιλ είπε: «Νομίζω ότι είναι δύσκολο να μην κα-
ταλήξει κανείς στο συμπέρασμα πως όλα αυτά θα 
απαιτήσουν μία σημαντική απάντηση νομισματικής 
πολιτικής. Ας περιοριστώ σε αυτό». 
Οι οικονομικοί αναλυτές στη Βρετανία προβλέ-

πουν αύξηση του βασικού επιτοκίου δανεισμού της 
Τράπεζας της Αγγλίας σε 6%-6,25% μέχρι τα μέσα 
του επόμενου έτους από το 2,25% που βρίσκεται 
από την προπερασμένη εβδομάδα.

ΗΒ: Εντείνονται οι ανησυχίες για τα δάνεια
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Σοκ και δέος προκαλεί σε όλη τη δη-

μοκρατική ανθρωπότητα η άνοδος της 
ακροδεξιάς στην εξουσία και στην Ιταλία. 
Η νεοφασιστική παράταξη «Αδέλφια της 
Ιταλίας» (Fratelli d'Italia) με αρχηγό την  
Τζιώρτζια Μελόνι που εξασφάλισε 26% 
των ψήφων στις εκλογές, ετοιμάζεται να 
γίνει νέα Πρωθυπουργός της χώρας 
αφού η συμμαχία της Δεξιάς, που σχη-
μάτισε με το άλλο κόμμα της ιταλικής 
ακροδεξιάς, τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, 
και με τη Φόρτσα Ιτάλια (FI), τη δεξιά 
παράταξη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, συ-
γκεντρώνει περί το 43% των ψήφων και 
εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία 
των εδρών, τόσο στη Βουλή, όσο και 
στη Γερουσία. 
Ο πολιτικός σεισμός στην Ιταλία κατα-

γράφεται δύο εβδομάδες έπειτα από εκεί-
νον στη Σουηδία, όπου η συντηρητική 
συμμαχία που συμπεριλαμβάνει τους 
Σουηδούς Δημοκράτες (SD), κόμμα που 
προέκυψε από το νεοναζιστικό κίνημα, 
σημείωσε εκλογική νίκη, έγινε η μεγαλύ-
τερη δεξιά παράταξη στη σκανδιναβική 
χώρα. Το SD και το FdI ανήκουν στην 
ίδια πολιτική οικογένεια, στο Λαϊκό 
Κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
όπου συμμετέχει και ο Δημοκρατικός Συ-
ναγερμός. 
Βαρύτατες είναι οι ευθύνες των κυ-

ρίαρχων κύκλων της Ε.Ε. για τη συνεχή  
αύξηση των εκλογικών ποσοστών της 
ακροδεξιάς και την άνοδο της στην εξου-
σία. Οι πολιτικές της ΕΕ σπέρνουν τη 
φτώχεια και τις ανισότητες, δημιουργούν 
συνθήκες δυσαρέσκειας τις οποίες εκμε-
ταλλεύεται η ακροδεξιά για να χύσει το 
δηλητήριο της.  
Το μεγαλύτερο βάρος των ευθυνών 

καταλογίζεται στην Ιταλική Δεξιά που συ-
νασπίστηκε με την ακροδεξιά. Και δυ-
στυχώς τις ίδιες τακτικές ακολούθησε η 
Δεξιά στην Ελλάδα με την ομογάλακτη 
του ΔΗΣΥ, Νέα  Δημοκρατία που θέριεψε 
τη φασιστική «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» μέχρι που 
η κατάσταση ξέφυγε και τελικά καταδι-
κάστηκε από τη δικαιοσύνη ως εγκλη-
ματική οργάνωση με τους ηγήτορες της 

να είναι έγκλειστοι στις Φυλακές Κορυ-
δαλλού. 

 
Στο δρόμο των Ιταλών... 
Όμως τα παθήματα άλλων χωρών δεν 

έγιναν προφανώς μαθήματα για ορισμέ-
νες πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρου που 
συναγελάζονται και ενίοτε συνεργάζονται 
με το ΕΛΑΜ, το εδώ Παράρτημα της νε-
οφασιστικής Χρυσής Αυγής. 
Στο δρόμο της Ιταλικής Δεξιάς οδεύει 

και η κυπριακή Δεξιά του ΔΗΣΥ η οποία 
μάλιστα στα σπλάχνα της εκτρέφει ατό-
φια φασιστικά στοιχεία, πραξικοπηματίες 

της προδοτικής, φασιστικής οργάνωσης 
ΕΟΚΑ Β΄ και πολιτικούς απογόνους τους.  
Η πορεία ξεπλύματος της άκρας δεξιάς 

στην Κύπρο πέρασε από διάφορα στά-
δια, από σχολεία με την ανοχή στη 
δράση των εθνικιστών, ακροδεξιών, από 
τις «γαλάζιες κερκίδες» με τα φασιστικά 
ξεσπάσματα, από τις επιθέσεις σε Τουρ-
κοκύπριους πολιτικούς  και τους ξυλο-
δαρμούς μεταναστών, τη συμμετοχή 
αντιπροσωπειών του ΔΗΣΥ – ΕΛΑΜ στα 
μνημόσυνα του φασίστα του Γρίβα και 
την κοινοβουλευτική συνεργασία στη ψή-
φιση νομοσχεδίων που ευνοούν τους με-
γαλοεπιχειρηματίες με αποκορύφωμα τη 
εκλογική σύμπραξη μέσα στο κοινοβού-
λιο για την εκλογή προέδρου της Βου-
λής. 
Με ορίζοντα τις επικείμενες προεδρικές 

εκλογές ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ 
Νεοφύτου επιχείρησε να δοθούν προ-
εδρίες στο εδώ παρακλάδι της φασιστι-
κής «Χρυσής Αυγής» και όταν δεν πέ-
ρασε το δικό του έθεσε θέμα και του 

δόθηκε η προεδρία μιας από τις ad hoc 
επιτροπές, αυτής για το Δημογραφικό, 
πράγμα που έγινε εν μέσω αντιδράσεων 
εκ μέρους του ΑΚΕΛ. 
Τα όσα διαδραματίστηκαν με την  

εκλογή προέδρου της Βουλής και τη σύ-
σταση Επιτροπών της, διαφάνηκε για 
άλλη μια φορά ότι το ΕΛΑΜ είναι το 
ακροδεξιό εξαπτέρυγο του ΔΗΣΥ, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από αλαζονεία και 
απληστία. 
Ο ΔΗΣΥ με τις ενέργειες του, ξεπλη-

ρώνει «χρωστούμενα» κτίζοντας προ-
οπτικές  «εμβάθυνσης» των σχέσεων 

του με την άκρα δεξιά ενώ βαριές είναι 
οι ευθύνες και κομμάτων του λεγόμενου 
κέντρου αφού με την ανοχή τους, συμ-
βάλλουν στον «εξαγνισμό» μέσα από θε-
σμούς της Δημοκρατίας, ενός εθνικιστι-
κού, ρατσιστικού και νεοφασιστικού 
μορφώματος, ως κανονικό κόμμα! 
Η άρχουσα τάξη στην Κύπρο, όπως 

και σε όλες τις άλλες χώρες, ποσώς και 
την ανησυχεί η άνοδος της ακροδεξιάς. 
Αντίθετα τη θεωρεί τον χρήσιμο συ-

νεργάτη για τις βρόμικες δουλειές της και 
ανάλογη είναι και η συμπεριφορά του 
κυβερνώντος κόμματος της δεξιάς, του 
ΔΗΣΥ. Γι’ αυτό και δεν είχε κώλυμα ο 
απερχόμενος Πρόεδρος Αναστασιάδης 
να «εμβολιάσει» το πρόγραμμα του για 
να εξασφαλίσει τη στήριξη του ΕΛΑΜ 
στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. 
Γι’ αυτό και στις επικείμενες προεδρι-

κές εκλογές, οι δυο υποψήφιοι του ΔΗΣΥ, 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος του κόμ-
ματος και Νίκος Χριστοδουλίδης, που 
δηλώνει βέρος Συναγερμικός και μέλος 

του ΔΗΣΥ, αφήνουν στο απυρόβλητο το 
εδώ παράρτημα της φασιστικής «Χρυ-
σής Αυγή». Είναι το… «χρυσό τους από-
θεμα» για το δεύτερο γύρο των προεδρι-
κών εκλογών με όποιο υποψήφιο θα 
αναμετρηθούν. 
Είναι συγκοινωνούντα δοχεία όλοι 

τους, ΔΗΣΥ, υποψήφιοι τους και ΕΛΑΜ 
το οποίο μέσα από αυτές τις συμπράξεις 
καταφέρνει, πουλώντας συνάμα λαϊκισμό 
στα φτωχοποιημένα στρώματα της κοι-
νωνίας, να αυξάνει την εκλογική του δύ-
ναμη. 
Εμετικά αποκρουστικά είναι τα όσα 

αποκαλύπτουν ενημερωμένες πηγές, 
σύμφωνα με τις οποίες έγιναν ήδη βολι-
δοσκοπήσεις και μορφοποιήθηκαν σε-
νάρια για την επομένη των προεδρικών 
εκλογών που φέρνουν τους φασίστες 
στο Προεδρικό.  
Προφανώς η ηγεσία των εδώ Παραρ-

τήματος του δημιουργήματος της φασι-
στικής «Χρυσής Αυγής», ανέβασε τις 
διεκδικήσεις της και ζητά μερίδιο στην 
νομή της εξουσίας στο πρότυπο της δια-
νομής επιτροπών που έγινε στη Βουλή. 
Θέτει ευθέως θέμα συμμετοχής στην κυ-
βέρνηση με ΕΛΑΜίτες υπουργούς και 
διορισμούς σε συμβούλια δημόσιων ορ-
γανισμών.  
Η ηγεσία του ΔΗΣΥ συνεχίζει, χωρίς 

αναστολές, στο δρόμο που ξεκίνησε από 
την ίδρυση του κόμματος της Δεξιάς, να 
ξεπλύνει τους φασίστες.  
Το λυπηρό είναι η στάση των άλλων 

κομμάτων, περιλαμβανομένων και εκεί-
νων με ιστορία  αντιφασιστικής και δη-
μοκρατικής δράσης και παράδοσης τα 
οποία συμπράττουν με τους υποψήφιους 
του ΔΗΣΥ.  
Δεν θα έχουν κανένα ελαφρυντικό εάν 

παρ’ ελπίδα συμβάλουν στην εκλογή 
προέδρου ο οποίο θα μας επιβάλει στην 
Εκτελεστική Εξουσία της χώρας την 
ακροδεξιά! 
Το ΕΛΑΜ, ανεξάρτητα τι λέει τώρα δη-

μόσια, είναι το παραπούλι της φασιστικής 
«Χρυσής Αυγής» οι ηγέτες της οποίας 
βρίσκονται στις Ελληνικές Φυλακές. 
Ωστόσο παραμένει ο ίδιος λύκος με τα 
ίδια δόντια, έστω κι αν περιβλήθηκε την 
«προβιά» ενός τάχατες κανονικού κόμ-

ματος.  
Από τον ΔΗΣΥ που εκφράζει το με-

γάλο κεφάλαιο, δεν αναμένουμε να πράτ-
τει διαφορετικά, είναι αναμενόμενο να 
συμμαχεί με το μόρφωμα που αποτελεί 
την πέμπτη φάλαγγα της Δεξιάς και τον 
πιστό υπηρέτη του μεγάλου κεφαλαίου, 
την εμπροσθοφυλακή του βαθέως κρά-
τους στην πολεμική εναντίον της Αριστε-
ράς και ειδικότερα του ΑΚΕΛ, το οποίο 
παραμένει η συνεπής πολιτική δύναμη 
υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων και των μη προνομιούχων 
της κοινωνίας, και ασφαλώς βρίσκεται 
στην πρωτοπορία στην αγώνα για λύση 
– επανένωση και απελευθέρωση της πα-
τρίδας. 
Ο ΔΗΣΥ αρκείται στο βόλεμα της δια-

χείρισης της πολιτικής δύναμης του φα-
σιστικού μορφώματος. Τα υπόλοιπα 
όμως κόμματα, κυρίως εκείνα του κέ-
ντρου, της ΕΔΕΚ περιλαμβανομένης;  
Αισθάνονται άνετα αναπνέοντας την 

οσμή του λύκου που σιγά – σιγά, θ’ αρ-
χίσει να δείχνει τα δόντια του σε όλους;             

 
Εδώ και τώρα κοινό μέτωπο 
Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όμως 

πως αυτά τα κόμματα ταυτίζονται ή έχουν 
την ίδια ιδεολογία με το ΕΛΑΜ. Εκείνο 
που κάνουν είναι να κινούνται ανάλογα 
με το τι επιτάσσει το κομματικό τους συμ-
φέρον. Είμαστε σίγουροι ότι κανένα από 
τα πολιτικά κόμματα δεν θα ήταν ικανο-
ποιημένο βλέποντας το ΕΛΑΜ να στο-
χεύει ακόμα και στην προεδρία της Δη-
μοκρατίας. Παρά τις όποιες ιδεολογικές 
διαφορές είμαστε σίγουροι ότι δεν θα 
ήθελαν να δουν την επικράτηση ή την 
περαιτέρω ενδυνάμωση του ΕΛΑΜ. 
Είναι γι’ αυτό που επιβάλλεται η δημι-

ουργία ενός Δημοκρατικού Τόξου ενάντια 
στην ακροδεξιά. Ο τόπος δεν σηκώνει 
άλλους «παλικαρισμούς» που θα φέρουν 
την ολοκληρωτική καταστροφή.  
Θεωρούμε λοιπόν πως η ιστορία επι-

τάσσει τη σύσταση ενός Δημοκρατικού 
Μετώπου και όχι χάιδεμα του ΕΛΑΜ 
επειδή πρόσκαιρα βολεύει τις κομματικές 
σκοπιμότητες και επιδιώξεις των όποιων 
δεξιών και κεντρώων κομμάτων.

ΚΑΜΠΑΝΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΔ

Τ.Λοϊζίδου: Η Κύπρος έχασε κράτη «φίλους» που την στήριζαν δυναμικά

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ «ΣΕΙΣΜΟ» ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εντείνονται οι ανησυχίες και στην Κύπρο για το ρόλο της ακροδεξιάς

Η Κύπρος έχασε κράτη «φίλους» που την στήρι-
ζαν δυναμικά, δήλωσε η Τιτίνα Λοϊζίδου. Σχολιάζο-
ντας στον «Άστρα» την απόφαση της Επιτροπής 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) για 
την υπόθεσή της, η Τιτίνα Λοϊζίδου χαρακτήρισε 
ατυχή την επιλογή του Συμβουλίου της Ευρώπης 
να κλείσει την υπόθεσή της, τονίζοντας ότι αυτή η 

κίνηση υπονομεύει την Επιτροπή Υπουργών. Ανέ-
φερε ότι η Επιτροπή Υπουργών θεωρεί ότι το μέσο 
για απόδοση της περιουσίας της είναι η επιτροπή 
αποζημιώσεων και όχι το ΕΔΑΔ, επισημαίνοντας 
ότι η επιτροπή αποζημιώσεων τής είχε κάνει πα-
λαιότερα μία απαράδεχτη πρόταση. 

H πρόεδρος της επιτροπής ακίνητης περιουσίας 

στα κατεχόμενα, Νοβμπέρ Φερίτ Βεχτσί, είπε ότι 
επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι η Επιτροπή 
είναι αποτελεσματικό εσωτερικό ένδικο μέσο για το 
περιουσιακό. 
Την ίδια ώρα, ο Δήμος Αμμοχώστου ετοιμάζει 

διάβημα προς το ΣτΕ, με στόχο την αναίρεση της 
πρόσφατης απόφασης του.
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      Ειδήσεις σε 2’

ΓΙΑ «ΑΓΓΡΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΙ 1,5 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Φόρμουλα για βόλεμα της Hermes Airports από την πίσω πόρτα
Φόρμουλα για βόλεμα της Hermes από την πίσω 

πόρτα προωθεί η κυβέρνηση, μετά τις αποκαλύψεις στην 
τελευταία συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών σε 
σχέση με την προκαταρκτική συμφωνία στην οποία 
έχουν καταλήξει τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφο-
ρών με τη διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων για 
επέκταση της σύμβασης κατά 5,5 χρόνια. 
Συγκεκριμένα, μετά την επισήμανση της Ελεγκτικής 

Υπηρεσίας ότι η προκαταρκτική συμφωνία ενδεχομένως 
να είναι ετεροβαρής για το κράτος και τη συνεπακόλουθη 
απόρριψη από την Επιτροπή Οικονομικών της αποδέ-
σμευσης του κονδυλίου για τη μελέτη, τα Υπουργεία Οι-
κονομικών και Μεταφορών ανακοίνωσαν από κοινού 
χθες ότι αποφάσισαν να «τερματίσουν οποιεσδήποτε 
διαπραγματεύσεις με τη διαχειρίστρια εταιρεία Hermes 
τόσο για την επίτευξη συμβιβασμού για την κατασκευή 
της Φάσης 2 στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, 
καθώς και να αναστείλουν την εφαρμογή κινήτρων αερο-
πορικής επιβατικής κίνησης για την περίοδο 2022-2030». 
Η πιο πάνω εξέλιξη είναι βολική για την εταιρεία, αφού 

ουσιαστικά μπαίνει στον πάγο το θέμα της κατασκευής 

της Φάσης 2 στα αεροδρόμια και το θέμα παραπέμπεται 
πλέον σε ατέρμονες διαδικασίες. Υπενθυμίζεται ότι η 
Hermes είχε διεκδικήσει την επ’ αόριστον μετάθεση της 
συμβατικής της υποχρέωσης για κατασκευή της Φάσης 
2 στα αεροδρόμια, ενώ πρόσφατα έστειλε επιστολή στο 
Υπουργείο Μεταφορών «για τη µη δυνατότητα εξασφά-
λισης χρηµατοδότησης», η οποία οδήγησε τελικά στην 
προκαταρκτική συμφωνία για επέκταση της σύμβασης 
κατά 5,5 χρόνια.  
Γενικός Ελεγκτής: «Αγγρίσματα» και... 
1,5 δις ευρώ με απευθείας ανάθεση  
Εν τω μεταξύ, τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφο-

ρών ζήτησαν και τα ρέστα στην ανακοίνωσή τους, κατη-
γορώντας τον Γενικό Ελεγκτή, τα κόμματα και τα μέσα 
ενημέρωσης για την μετατροπή ενός σοβαρού θέματος 
σε «αντικείμενο μικροπολιτικής εκμετάλλευσης και λαϊκι-
σμού». Απαντώντας ο Οδ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι με την 
προκαταρκτική συμφωνία η εταιρεία «θα έχει ακαθάριστα 
έσοδα της τάξης του 1,5 δις ευρώ». Ανέφερε επίσης ότι: 
«Αναμένουμε από την κυβέρνηση να απαιτήσει από την 

εταιρεία κατασκευή της Φάσης 2 ως οφείλει και να δια-
σφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου στη βάση των 
προνοιών της Συμφωνίας. Η ανακοίνωση (των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Μεταφορών) δίνει την εντύπωση 
“αγγρίσματος” που δεν συνάδει με τη διαχείριση τέτοιων 
συμβάσεων». 
Επίσης, το ΑΚΕΛ διά του Άντρου Καυκαλιά κατήγγειλε 

ότι «η κυβέρνηση ΔΗΣΥ για ακόμα μια φορά “έγραψε” το 
δημόσιο συμφέρον στα παλαιότερα των υποδημάτων 
της», προσθέτοντας ότι «θα παραμείνει στην ιστορία ως 
κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς».

Στο στόχαστρο Χριστοδουλίδη και το ΑΚΕΛ με ομάδα... «Task Force»

ΑΚΕΛ: Συνεχίζει το κρυφτούλι, τα μισόλογα και τα μασημένα λόγια ο Ν. Χριστοδουλίδης
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει προφανώς με την ίδια τακτική 

με την οποία ξεκίνησε, με το κρυφτούλι, τα μισόλογα και τα μασημένα 
λόγια, χωρίς να έχει το θάρρος να αναλάβει την ευθύνη των πράξεων 
και των λόγων του, τονίζει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωσή του, σημει-
ώνοντας ότι ο υποψήφιος Πρόεδρος, έστρεψε τα πυρά του σε κάθε 
κατεύθυνση, χωρίς να κατονομάζει σε ποιους απευθύνονταν οι σο-
βαρές κατηγορίες περί λάσπης και συκοφαντίας σε βάρος του. 
Κατανοούμε ότι δυσκολεύεται να επικρίνει το κόμμα του και τον 

Αβέρωφ Νεοφύτου, προστίθεται στην ανακοίνωση, αφού δηλώνει 
έως αυτή τη στιγμή περήφανος συναγερμικός. 

«Δικαίωμά του. Δεν έχει κανένα δικαίωμα όμως να αφήνει σκιές 
για άλλους υποψηφίους ή δυνάμεις. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να 
κατηγορεί γενικόλογα και ισοπεδωτικά όλους τους άλλους, όταν ο 
ίδιος δεν έχει την τόλμη να λογοδοτήσει για ανάλογες απαράδεκτες 
συμπεριφορές που οργάνωνε σε βάρος δημοσιογράφων και πολι-
τικών προσώπων», προστίθεται στην ανακοίνωση. 
Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ καταλήγει αναφέροντας ότι «το ΑΚΕΛ 

δεν θα υποβιβάσει, αλλά θα υπερασπιστεί τον πολιτικό πολιτισμό 
και θα συνεχίσει να μιλά με ξεκάθαρο τρόπο και με τον δέοντα σε-
βασμό προς όλους».

Με νέες αποκαλύψεις επανήλθε ο πρώην συνεργάτης 
του Συναγερμικού Υποψηφίου Νίκου Χριστοδουλίδη με 
στιγμιότυπα οθόνης από το Signal αυτη τη φορά. 
Συγκεκριμένα, αφορμή για τις νέες αποκαλύψεις ήταν 

οι χθεσινές δηλώσεις του Συναγερμικού υποψηφίου Προ-
έδρου της Δημοκρατίας, σε πολιτική συγκέντρωση στη 
Γεροσκήπου, όπου επιχείρησε να παρουσιάσει τον εαυτό 
του ως θύμα οργανωμένης προσπάθειας αποδόμησης 
του χαρακτήρα του από κάποιους, όπως ανέφερε χαρα-
κτηριστικά. Ο κ. Χριστοδουλίδης μάλιστα, ισχυρίστηκε 
χθες (26/09) σε συγκέντρωση του στην Γεροσκήπου, οτι 
υπάρχει μια «οργανωμένη προσπάθεια αποδόμησης του 
χαρακτήρα του από κάποιους», ώστε να τον παρουσιά-
σουν στον κόσμο ως ένα από τα ίδια μια προσπάθεια, 
που πήρε άλλη διάσταση, όπως είπε.  «Κάποιοι είναι ικα-
νοί για όλα», είπε χαρακτηριστικά. 
Ωστόσο, όπως φαίνεται από τις αποκαλύψεις του 

πρώην συνεργάτη του, φαίνεται οτι ο ίδιος οργάνωνε 

μέσω του Κοινωνικού Δικτύου ανταλλαγής μηνυμάτων 
Signal ομάδα που την ονόμασαν “Task Force” για να απο-
δομήσει άλλους υποψηφίους και κόμματα. 
Ο πρώην συνεργάτης του, επίσης τον κάλεσε  να απα-

ντήσει ευθέως τρία ερωτήματα:  
• «Τι είναι η ομάδα “Task Force” που δημιούργησε ο 

συγγενής και επιτελάρχης σας»;  
• «Ποιος ήταν ο στόχος αυτής της ομάδας»;  
• «Ποιος έδωσε οδηγίες για την δημιουργία αυτής της 

ομάδας»;  
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη» στα στιγμιό-

τυπα οθόνης, παρουσιάζεται ο επιτελάρχης και σύγα-
μπρος του Νίκου Χριστοδουλίδη, Χαράλαμπος Χαραλά-
μπους, ο οποίος ρωτά τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
“Task Force” πότε προγραμματίσουν συνάντηση για να 
οργανωθούν και στη συνέχεια αναφέρει ως στόχος της 
ομάδας την αποσυσπείρωση του ΑΚΕΛ και του ΔΗΣΥ. 
Το τρίτο μέλος της ομάδας “Task Force” είναι ο Μάριος 

Χαραλάμπους, συγκάτοικος του Νίκου Χριστοδουλίδη 
όταν σπούδαζε στις ΗΠΑ και πολύ καλός του φίλος.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΞΕΦΡΑΖΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΓΙΑ «ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΥΣ»

Μεγάλη πολιτική 
συγκέντρωση 

 Α. Μαυρογιάννη

Άρχισε στην Επιτροπή Οι-
κονομικών της Βουλής η κατ’ 
άρθρον συζήτηση για το συ-
νταξιοδοτικό σχέδιο της δη-
μόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο, 
οι βουλευτές σχολίασαν ότι οι 
διαφωνίες που σημειώθηκαν 
την προηγούμενη βδομάδα 
μεταξύ του Υπ. Οικονομικών 
και του Υπ. Άμυνας, εξακο-
λουθούν να υφίστανται. Η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Οι-
κονομικών, βουλευτής του 
ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρί-
του, είπε ότι «είναι με ιδιαί-
τερη ανησυχία που βλέπουμε 
ότι εξακολουθεί να υπάρχει 
μια ασυνεννοησία μεταξύ 
υπουργείων για το θέμα των 
Συμβασιούχων Υπαξιωματι-
κών της ΕΦ».

Άρχισε η συζήτηση 
στη Βουλή για 

το συνταξιοδοτικό

Με σύνθημα «Ελάτε να γυ-
ρίσουμε σελίδα..», ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης καλεί τους πο-
λίτες να γίνουν κοινωνοί της 
πρότασης διακυβέρνησής 
του. Η εκδήλωση θα διεξα-
χθεί την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, 
7:30μ.μ. στην Πλατεία Ελευ-
θερίας στη Λευκωσία. 

«Η Κύπρος Μπορεί να γί-
νει ξανά ο φιλόξενος τόπος 
των ονείρων μας. Αρκεί να το 
θελήσουμε, να το ονειρευ-
τούμε και να το πιστέψουμε. 
Σας περιμένουμε για να στεί-
λουμε όλοι μαζί το μήνυμα 
της προοδευτικής αλλαγής», 
αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση του επιτελείου του.

Στην πορεία έλαβαν μέρος 
αρκετές εκατοντάδες άτομα 
και το κεντρικό σύνθημά της  
ήταν το «Γάμος για όλους».  
Στο πλαίσιο της εκδήλω-

σης, η Υπουργός Δικαιοσύ-
νης και Δημόσιας Τάξης, 
Στέφη Δράκου, ανακοίνωσε 
ότι εγκρίθηκε  νομοσχέδιο για 
τη νομική αναγνώριση ταυ-
τότητας φύλου για τα τρανς 
άτομα.

 Πραγματοποιήθηκε η 
πορεία Pride Κύπρου

Ταυτοποιήθηκαν τα οστά τεσσάρων αντιστασιακών σε ομαδικό τάφο

Τα οστά τεσσάρων αντιστασιακών του πραξικοπήματος 
του ’74, του Χριστάκη Κόμπου, των αδελφών Αναστάση 
και Χαράλαμπου Χριστοφή και του Παντελάκη Χαραλά-
μπους, επιστρέφουν με καθυστέρηση 48 χρόνων στις 
οικογένειές τους για ταφή και κλείνει έτσι ένα κεφάλαιο 
με αναπάντητα, όμως πολλά ‘γιατί’ που θα τους ταλαι-
πωρούν για πάντα. Οι τέσσερις ήρωες περιλαμβάνονταν 
στο μητρώο πεσόντων και τα οστά τους είχαν ταφεί σε 

ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο Αγίου Νικολάου Λεμεσού 
από όπου έγινε εκταφή, μετά από διάταγμα του επαρ-
χιακού δικαστηρίου και ταυτοποίηση. Η εκταφή έγινε τον 
Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2022. 
Οι συγγενείς τους ενημερώθηκαν για την ταυτοποίηση 

από τον Επίτροπο Προεδρίας Φώτη Φωτίου και τον συ-
νεργάτη του Ξενοφών Καλλή, σε συνάντηση στο Προ-
εδρικό Μέγαρο. Παρών ήταν και ο εκπρόσωπος του Ιν-
στιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής και ο νομικός 
σύμβουλος των συγγενών.  
Ποιοι ήταν οι 4 και πώς εκτελέστηκαν 
Το ιστορικό της τραγικής αυτής υπόθεσης εξιστόρησε 

στα ΜΜΕ ο κ. Καλλής. 
Τα αδέλφια Χριστοφή ήταν από το Φικάρδου, ο Χαρα-

λάμπους καταγόταν από τον Λαζανιά και ο Χριστάκης 
Κόμπου από τα Τσιφλικούθκια Λεμεσού και ήταν μέλος 
του Εφεδρικού που βοήθησε στη διαφυγή του Αρχιεπι-
σκόπου Μακαρίου από το Προεδρικό Μέγαρο. 
Ο Μακάριος κατάφερε και έφτασε ως την Κλήρου με 

συνοδεία. Εκεί, ο Κόμπου, λόγω του ένας συνάδελφός 
του ασθένησε, έμεινε στη Κλήρου, ενώ ο Μακάριος έφυγε 
για το Τρόοδος. 

Στη συνέχεια, ο Κόμπου, ύστερα από αρκετές περιπέ-
τειες και εμπόδια, χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο του Χα-
ραλάμπους μαζί με τα δύο αδέλφια Χριστοφή για να με-
ταβούν στη Λεμεσό και συνελήφθησαν, με βάση 
πληροφορίες που έχουν οι αρχές, από άνδρες της ΕΟΚΑ 
Β’, παρά την έξοδο προς το χωριό Παρεκκλησιά. Οι άν-
δρες της ΕΟΚΑ επάνδρωναν φυλάκιο εκεί. 

«Με βάση μαρτυρίες και άλλα στοιχεία μεταφέρθηκαν 
σε σκουπιδότοπο στην περιοχή Αγίου Τύχωνα, κακοποι-
ήθηκαν και εκτελέστηκαν. Τάφηκαν πρόχειρα από τους 
δολοφόνους, με χρήση εκσκαφέα, και μετά από αρκετές 
μέρες λόγω της δυσοσμίας στην περιοχή οι σοροί εντο-
πίστηκαν τυχαία. ‘Ηταν σε τυμπανιαία και μη αναγνωρί-
σιμη κατάσταση», ανέφερε ο κ. Καλλής. Οι σοροί εντοπί-
στηκαν στις 4 Αυγούστου του 1974. 
Ανέφερε πως έγινε γνωστό στις οικογένειες τους, οι 

οποίες μετέβηκαν στην περιοχή και περισυνέλλεξαν τις 
σορούς και τις έθαψαν σε ομαδικό τάφο στο κοιμητήριο 
Αγίου Νικολάου. Είχε εκδοθεί, μετά από αίτημα των οι-
κογενειών, διάταγμα εκταφής από το επαρχιακό δικα-
στήριο Λεμεσού το οποίο ανέθεσε στον Επίτροπο Προ-
εδρίας να πραγματοποιήσει εκταφές και ταυτοποίηση 
λειψάνων.

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ Η�ΡΩΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΤΑΦΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗ�ΡΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Ερωτηματικά εγείρονται ως 
προς το ύψος των εισφορών 
που κατέληξαν στα ταμεία 
του Κυπριακού Οργανισμού 
Ανάπτυξης Γης από περι-
πτώσεις πολιτογραφήσεων 
του Κυπριακού Επενδυτικού 
Προγράμματος. 
Με σημείωμα του ο ΚΟΑΓ 

ενημέρωσε την Επιτροπή 
Εσωτερικών, ότι τα τελευταία 
4 χρόνια, τα έσοδα του ορ-
γανισμού από το ΚΕΠ ανήλ-
θαν στα 11.2 εκ. ευρώ, ποσό 
που προήλθε από μόλις 128 
αιτήσεις.

ΚΟΑΓ: Ερωτηματικά 
για τις εισφορές 

πολιτογραφηθέντων
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Εν συντομία

ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Η ΜΑΓΔΑ ΦΥΣΣΑ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΧΑ

Με την ανοχή της αστυνομίας νεοναζιστικά συνθήματα στη δίκη της ΧΑ
 «Νεοναζί τραβούσαν βίντεο και φωτογραφίες τον 

κόσμο του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινή-
ματος» Την έντονη αντίδραση του εκπροσώπου Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Νάσου Ηλιόπουλου το προκλητικό σόου 
νεοναζιστών εντός της αίθουσας του Εφετείου, όπου ξε-
κίνησε την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου μετά από διακοπή 
σχεδόν δύο μηνών. «Πριν λίγο στην αίθουσα του Εφε-
τείου οι νεοναζί φώναζαν συνθήματα. Τραβούσαν 
βίντεο κ φωτογραφίες τον κόσμο του αντιφασιστικού 
και αντιρατσιστικού κινήματος. Όλα αυτά με την 
ανοχή της αστυνομίας η οποία φανερά έχει δώσει 

περισσότερες εισόδους κοινού στους νεοναζί» κα-
τήγγειλε ο Νάσος Ηλιόπουλος σε ανάρτησή του στο 
Twitter. Μέτα τις φασαρίες, το δικαστήριο αποφάσισε ότι 
στις 7 Οκτωβρίου θα καταθέσει η Μάγδα Φύσσα στο 
Εφετείο της δίκης των μελών της εγκληματικής οργάνω-
σης Χρυσή Αυγή. Αν και η Μ. Φύσσα εκλήθη από τον 
πρόεδρο του δικαστηρίου να καταθέσει την Τετάρτη, αυτό 
δεν κατέστη δυνατό καθώς δεν λειτουργούσαν τα μικρό-
φωνα. Μετά από διαμαρτυρίες δικηγόρων και δημοσιο-
γράφων ότι δεν μπορούν να ακούσουν, η πρόεδρος απο-
φάσισε τη διακοπή της συνεδρίασης.

Περισσότερες από 1.000 φωτογραφίες και βίντεο με προσωπικές 
στιγμές γυναικών με τους (πρώην) συντρόφους τους περιλαμβάνει 
αρχείο το οποίο «κυκλοφορεί» από κινητό σε κινητό εν αγνοία 
νεαρών γυναικών από την Πάτρα. Πρόκειται για μία λίστα η 
οποία περιλαμβάνει συνολικά 141 φακέλους, όπου κάθε ένας 
αφορά και ένα κορίτσι από την Πάτρα. Μέσα στον φάκελο 
μπορεί κάποιος να δει βίντεο και φωτογραφίες του κοριτσιού 
από τις προσωπικές της στιγμές -είτε όταν είναι μόνη σε κάποιο 
χώρο είτε και με κάποιον σύντροφο. Κάθε φάκελος (αρχείο) έχει 
και το ονοματεπώνυμο της κοπέλας, αναφέρει το pelop.gr σε 
δημοσίευμά του. 
Πώς δρα το κύκλωμα 
Το υλικό διατίθεται μέσω της εφαρμογής «mega play» που 

χρησιμοποιείται για αποστολή μεγάλων σε όγκο αρχείων. Με 

αυτό τον τρόπο νεαροί άνδρες μπορούν εύκολα να έχουν στο 
κινητό τους το συγκεκριμένο αρχείο με τις 141 γυναίκες σε «φα-
κέλους», αρκεί να γνωρίζουν κάποιον που το έχει.  Όπως 
αναφέρει η εφημερίδα «Πελοπόννησος» μόνο μία από τις 141 
έχει προβεί σε μηνύσεις κατά συγκεκριμένων ατόμων που διέρ-
ρευσαν βίντεο με τις προσωπικές τους στιγμές. Πρόκειται για 
κοπέλα που εργάζεται σε γνωστό καφέ πατρινής αλυσίδας στην 
ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας και η οποία είχε πληροφορηθεί 
για την ύπαρξη του βίντεο πριν αυτό συμπεριληφθεί στη λίστα. 
Η δυσκολία ως προς την νομική αντιμετώπιση του θέματος με 
τους 141 «φακέλους» είναι ότι το συγκεκριμένο υλικό δεν έχει 
«αναρτηθεί» στο διαδίκτυο, αλλά κυκλοφορεί από κινητό σε 
κινητό. Άρα η απόδειξη για το ποιος το μοιράζει, ποιος το χρησι-
μοποιεί και ποιοι έκαναν την βιντεοσκόπηση είναι δύσκολη.

Revenge Porn: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο 141 κοριτσιών

Στην Αθήνα 
η Ούρσουλα 

φον ντερ Λάιεν
Στην Αθήνα βρίσκεται η 

Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν, όπως 
ανακοίνωσε ο Επικεφαλής 
Εκπρόσωπος της Επιτρο-
πής, Ερίκ Μαμέρ. Σημει-
ώνεται πως η Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, είχε στείλει κατη-
γορηματικό,  σχετικά με τις 
ιταλικές εκλογές δυο ημέρες 
πριν τη διεξαγωγή τους: «Θα 
συνεργαστούμε με οποι-
αδήποτε δημοκρατική κυβέρ-
νηση θέλει να συνεργαστεί 
μαζί μας», όμως «αν τα πρά-
γματα πάνε στραβά, έχουμε 
τα εργαλεία για να αντιδρά-
σουμε», δήλωσε η πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Η παρέμβαση της φον ντερ 
Λάιεν πιστοποιεί πόσο έντο-
νος προβληματισμός επικρα-
τεί στα ανώτατα επίπεδα των 
ευρωπαϊκών θεσμών και τη 
βούληση των Βρυξελλώννα 
να σταλεί σαφές μήνυμα 
προς κάθε κατεύθυνση.

Ο Μητσοτάκης να ζητήσει συγνώμη από τους χιλιάδες που χάθηκαν

Με μία καυστική ανάρτηση τοποθετήθηκε ο Αλέξης Τσί-
πρας για την άκρως μακάβρια και αποκαλυπτική μελέτη 
του καθηγητή Θοδωρή Λύτρα. «Πεταμένα λεφτά οι 
ΜΕΘ» έλεγαν και «φέρτε μου μια έρευνα που να δεί-
χνει ότι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν» προκαλούσε ο ΠΘ στη 
Βουλή, γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ στο Twitter. 
«Τώρα που οι μελέτες αποδεικνύουν ότι εκτός ΜΕΘ 
δε σώθηκε σχεδόν κανείς, θα ζητήσει έστω μια 
συγνώμη;» Διερωτάται με νόημα ο αρχηγός της αξιωμα-
τικής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει την 
ανάρτησή του με την υποσημείωση «όχι από εμάς αλλά 
από τους χιλιάδες που χάθηκαν άδικα». 
Τα στοιχεία της έκθεσης Τσιόδρα-Λύτρα, αναφορικά με 

την θνητότητα διασωληνωμένων ασθενών με κορωνοιό, 
όχι μόνο επιβεβαίωσε την αυξημένη θνητότητα στη 
χώρα αλλά και την μακάβρια διαπίστωση, ότι όσοι 

δεν κατάφεραν να διασωληνωθούν, πέθαναν σχεδόν 
όλοι. Η αναιμική διαχείριση της πανδημίας από το 
υπουργείο Υγείας αποδεικνύεται με στοιχεία και νούμερα. 
Τονίζει την περαιτέρω επιδείνωση της θνητότητας κατά 
21% για ορισμένο φορτίο ασθενών, η οποία περιλαμβάνει 
στοιχεία από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 έως τον Απρίλιο 
του 2022. Η μελέτη που αυτή τη φορά υπογράφεται μόνο 
από τον Θοδωρή Λύτρα αναδεικνύει επίσης ότι το 21% 
υπερ πολλαπλασιάζεται στην επαρχία, αγγίζοντας το 
64%. Δηλαδή ένας ασθενής που νοσηλευόταν διασωλη-
νωμένος στην επαρχία η πιθανότητα να καταλήξει ήταν 
αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με την Αθήνα, ενώ πριν την 
1η Σεπτεμβρίου η διαφορά αυτή ήταν στο 36%, όπως είχε 
αναλυθεί στο προηγούμενο στάδιο της έρευνας. Όπως 
παρατηρεί και εξηγεί σε σχετική ανάρτηση ο καθηγητής 
Θεόδωρος Λύτρας η κλιμάκωση της θνητότητας παραμέ-
νει ολόιδια «όσο περισσότεροι νοσηλεύονται κ η 
γεωγραφική ανισομέρεια, με πολύ στενότερα πλέον 95% 
Διαστήματα Εμπιστοσύνης». 
Ο καθηγητής σημειώνει επίσης ότι στα ευρήματα της 

έρευνας ξεκαθαρίζεται ότι αναφορικά με εκείνους που 
ήταν εμβολιασμένοι επιβεβαιώνεται η αποτελεσματικό-
τητα των εμβολίων. Ωστόσο υπογραμμίζεται, πως εάν 
κάποιος έχει την «ατυχία» να νοσεί βαριά παρά τον εμβο-
λιασμό, αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι η 
«ποιότητα της περίθαλψης  που καθορίζει τις πιθανότητες 
που έχει για να ζήσει».Τα στοιχεία αυτά που αναλύονται 
σε σχετικούς πίνακες είναι «χαστούκι» για το κυβερνητικό 
αφήγημα περί ενίσχυσης του ΕΣΥ αφού, «μετά την 1η 
Σεπτεμβρίου 2021 παρατηρείται επιδείνωση της θνητό-

τητας κατά 21% για ορισμένο φορτίο ασθενών, σε 
σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Μάλιστα αυτή 
είναι ακόμη μεγαλύτερη αν νοσηλεύεσαι στην επαρχία: 
άλλο ένα +64% σε σχέση με την Αθήνα, ενώ πριν την 1 
Σεπτέμβρη η διαφορά επαρχίας - Αθήνας ήταν 36% (όσο 
κ στην αρχική μελέτη). 
Το εν λόγω χρονικό σημείο επελέγη διότι χωρίζει τους 

θανάτους σε 2 περίπου ίσα μέρη. «Οι ακριβείς αιτίες πίσω 
από αυτή την επιδείνωση της θνητότητας θα πρέπει να 
αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω μελέτης» καταλήγει 
αιχμηρά ο Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Υγείας. 
Παράλληλα στη μελέτη καταγράφεται πως από τον 
Αύγουστο του 2021 οι διασωληνώσεις και οι θάνατοι 
αυξήθηκαν σταδιακά, ταυτόχρονα με την αυξημένη κυκλο-
φορία της παραλλαγής Δέλτα, ειδικά από τον Νοέμβριο 
του 2021. Μετά τον Ιανουάριο του 2022, η Όμικρον παρέ-
τεινε περαιτέρω αυτό το επιδημικό κύμα, με σταδιακή 
αποκλιμάκωση. Η μελέτη αφορά σε 14.011 διασωληνω-
μένοι ασθενείς με COVID-19, εκ των οποίων 10.466 
(74,7%) έχασαν τελικά τη ζωή τους. Μεταξύ εκείνων που 
δεν μπήκαν σε ΜΕΘ, σχεδόν όλοι πέθαναν (1.084 ασθε-
νείς, 97,7%), έναντι 72,7% (9.382 ασθενείς) μεταξύ των 
εισαχθέντων (p<0,001). Τέλος, η ηλικία συνδέθηκε έντονα 
με τη θνησιμότητα, όπως και η διασωλήνωση εκτός 
ΜΕΘ. Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζεται η αμίμητη δήλωση 
του Κυριάκου Μητσοτάκη που είχε ισχυριστεί ότι είτε 
κάποιος βρίσκεται σε ΜΕΘ είτε σε κρεβάτι πρόχειρα δια-
σωληνωμένος είναι το ίδιο πράγμα, από το βήμα της 
Βουλής ο πρωθυπουργός.

Ο υφυπ. Παιδείας Άγγελος 
Συρίγος είχε «προαναγγεί-
λει» εδώ και ημέρες την ει-
σβολή της ΕΛΑΣ στις παλιές 
φοιτητικές εστίες της Πολυ-
τεχνειούπολης και όπως και 
η υπ. Παιδείας Νίκη Κερα-
μέως αξιοποιούν τις κατα-
στάσεις για τις οποίες ευθύ-
νονται, προκειμένου να 
προβάλλουν την «αναγκαιό-
τητα» των ΟΠΠΙ, είπαν μι-
λώντας στο Open φοιτητές. 
Η δραματική επιδείνωση 

των συνθηκών διαβίωσης 
στην παλιά φοιτητική εστία, 
αποτέλεσμα της «συντονι-
σμένης επιχείρησης» της 
ΕΛΑΣ, υπογραμμίστηκε 
έντονα από εκπρόσωπο 
των φοιτητών. «Αυτή την 
στιγμή είναι κατεστραμένες 
οι πόρτες, δεν έχει γίνει κα-
μία επισκευή, έστω υποτυ-
πώδης. Οι άνθρωποι ανα-
γκάστηκαν να φύγουν.»

 Κατέστρεψαν  
την εστία και 

έδεσαν φοιτητές 
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Περίοδος αβεβαιότητας ξεκίνησε στην Ιταλία και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την επομένη της νίκης στις βουλευ-
τικές εκλογές της Τζόρτζια Μελόνι, επικεφαλής του ακρο-
δεξιού συνασπισμού. Καθώς έχουν την απόλυτη πλει-
οψηφία στη βουλή, η επικεφαλής του μεταφασιστικού 
κόμματος Αδελφοί της Ιταλίας και οι σύμμαχοί της Ματέο 
Σαλβίνι της Λέγκα, που τάσσεται κατά των μεταναστών, 
και Σίλβιο Μπερλουσκόνι του δεξιού κόμματος Φόρτσα 
Ιτάλια θα επιχειρήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες να 
σχηματίσουν κυβέρνηση.  

Οι πρώτες αντιδράσεις 
Με σκεπτικισμό υποδέχθηκαν τα αρνητικά αποτελέ-

σματα της ανάδειξης του ακροδεξιού συνασπισμού στην 
πρώτη θέση των βουλευτικών εκλογών στην Ιταλία, οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες και οι ΗΠΑ. «Ελπίζουμε ότι θα έχουμε 
μία εποικοδομητική συνεργασία με τις νέες ιταλικές αρ-
χές», ανέφερε ο επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν 
Ερίκ Μαμέρ, ερωτηθείς για τα αποτελέσματα των εκλο-
γών σημειώνοντας ότι «η Κομισιόν και η πρόεδρος ερ-
γάζονται με τις κυβερνήσεις, οι οποίες βγαίνουν από τις 
κάλπες των κρατών-μελών της ΕΕ». Παράλληλα, η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι αναμένει την ανακοί-
νωση της νέας κυβέρνησης. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμα-

νουέλ Μακρόν δήλωσε για το αποτέλεσμα των εκλογών 
στη γειτονική χώρα, ότι ήταν μια «δημοκρατική επιλογή» 
τονίζοντας την ανάγκη συνεργασίας της Γαλλίας και της 
Ιταλίας. «Ως γείτονες και φίλοι, πρέπει να συνεχίσουμε 
να εργαζόμαστε μαζί», πρόσθεσε ο Μακρόν. 

«Η Ιταλία είναι μια πολύ φιλοευρωπαϊκή χώρα, με πολύ 
φιλοευρωπαίους πολίτες και θεωρούμε ότι αυτό δεν θα 
αλλάξει», δήλωσε ο Γερμανός αναπληρωτής κυβερνητι-
κός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ, κληθείς να 
σχολιάσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ιταλία.  
Παράλληλα, εκπρόσωπος Φραντσίσκα Κάλβαϊ όταν 

ρωτήθηκε εάν το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ανη-
συχεί για τη σταθερότητα της ευρωζώνης μετά το αποτέ-
λεσμα, περιορίστηκε να επισημάνει ότι υπάρχουν στην 

ευρωζώνη συγκεκριμένοι κανόνες και το Βερολίνο ανα-
μένει ότι τους τηρούν όλα τα κράτη - μέλη. 

«Ο λαϊκισμός καταλήγει πάντα στην καταστροφή», 
προειδοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας 
Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες από την πλευρά του για τη 
νίκη του ακροδεξιού συνασπισμού στην Ιταλία κάνοντας 
παράλληλα λόγο για «περίοδο αβεβαιότητας». 
Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας της Ισπανίας Γιο-

λάντα Ντίαθ χαρακτήρισε με ανάρτησή της στο Twitter 
ως «πολύ θλιβερό και ανησυχητικό» το αποτέλεσμα των 
εκλογών, ενώ ζήτησε από την Ιταλία «να μην ακολουθή-
σει τον δρόμο της Ουγγαρίας και της Πολωνίας». 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσμένουν να συνεργαστούν 

με την νέα ιταλική κυβέρνηση δήλωσε ο υπουργός Εξω-
τερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι θα ενθαρρύνει τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Ανοιχτό σε «εποικοδομητικές» σχέσεις με 
την Ιταλία δηλώνει το Κρεμλίνο μετά τη νίκη της Τζόρτζια 
Μελόνι. «Είμαστε έτοιμοι να χαιρετίσουμε κάθε πολιτική 
δύναμη ικανή να ξεπεράσει την επικρατούσα τάση που 
είναι γεμάτη μίσος προς τη χώρα μας (...) και να είμαστε 
πιο εποικοδομητικοί στις σχέσεις με τη χώρα μας», τόνισε 
χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του Βλαντίμιρ Πούτιν, 
Ντμίτρι Πεσκόφ.
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Η Ιταλία βυθίζεται στην αβεβαιότητα μετά τη νίκη της ακροδεξιάς συμμαχίας

Το μεγαλύτερο δάνειο στην ιστορία της

Το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών πα-
ρουσίασε σήμερα το προσχέδιο του κρα-
τικού προϋπολογισμού για το 2023, όπου 
προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι η Γαλλία 
θα δανειστεί από τις διεθνείς χρηματαγο-
ρές, ποσό της τάξεως των 270 δισεκατομ-
μυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο που έχει 
ποτέ δανειστεί το γαλλικό κράτος. Σύμ-
φωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού 
η γαλλική κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπα-
νήσει 45 δισ. ευρώ για τη θωράκιση των 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τους 
κλυδωνισμούς των ενεργειακών τιμών, με 

τον υπουργό Οικονομικών να δηλώνει ότι 
η αύξηση του κόστους του φυσικού αερίου 
και της ηλεκτρικής ενέργειας θα περιορι-
στεί στο 15% από τον Ιανουάριο. Προ-
βλέπεται επίσης εφαρμογή σχεδίου για 
την σταδιακή αύξηση της ηλικίας συντα-
ξιοδότησης στη Γαλλία. Όπως μεταδίδει 
το Reuters, το δημόσιο χρέος θα κυμαίνε-
ται γύρω στο 111,5% του ΑΕΠ μέχρι το 
2026, προτού χαλαρώσει. 
Παρά την επιβράδυνση, το υπουργείο 

αναμένει ότι θα μπορέσει να διατηρήσει 
το έλλειμμα του προϋπολογισμού του δη-
μόσιου τομέα σταθερό το επόμενο έτος 
στο 5% της οικονομικής παραγωγής, αφή-
νοντας τα δημόσια οικονομικά εντός του 
στόχου να είναι εντός του ανώτατου ορίου 
που έχει επιβάλει η ΕΕ έως το 2027. 
Αναμένει ότι θα μπορέσει να το πετύχει 

αυτό χάρη στα υψηλότερα έσοδα από τη 
φορολογία των επιχειρήσεων και με την 
κατανομή της σχεδιαζόμενης κατάργησης 
ενός φόρου επί του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων σε δύο χρόνια.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ� ΕΝΩ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕ 

Nord Stream: 
Πολλές υπόνοιες 
για σαμποτάζ

Τρεις υποθαλάσσιες γραμ-
μές των αγωγών φυσικού αε-
ρίου Nord Stream υπέστη-
σαν ζημιές μέσα σε μια 
ημέρα, ενώ εκφράζεται ανοι-
χτά πια η άποψη ότι οι εκρή-
ξεις που σημειώθηκαν οφεί-
λονται σε σαμποτάζ. Ο 
εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, 
Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε σχε-
τικά με τις διαρροές ότι «δεν 
μπορεί να αποκλειστεί καμία 
πιθανότητα», αλλά τα ρωσικά 
κρατικά μέσα ενημέρωσης 
προσπάθησαν να κατηγορή-
σουν τις Ηνωμένες Πολιτείες 
και την Ουκρανία. Σίγουρα 
δεν αποτελούν σύμπτωση, οι 
τρεις διαρροές που έγιναν σε 
δύο διαφορετικούς αγωγούς 
σε διάστημα λίγων ωρών, 
εκτιμούν αναλυτές, ενώ οι ει-
κόνες που δόθηκαν στη δη-
μοσιότητα αποτυπώνουν τη 
σοβαρότητα των ζημιών. Την 
ίδια ώρα, έχει ήδη επηρεα-
στεί η ναυσιπλοΐα και υπάρ-
χει μεγάλη ανησυχία και για 
περιβαλλοντική ρύπανση.

Αυξάνονται οι νεκροί από τις συγκρούσεις διαδηλωτών - Αστυνομίας
Τουλάχιστον 76 διαδηλωτές επιβεβαιώνεται ότι έχουν σκοτωθεί 

σε 14 επαρχίες του Ιράν από τις δυνάμεις ασφαλείας σύμφωνα με 
την Iran Human Rights, μετά τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά 
Αμινί στα χέρια της αστυνομίας «ηθικής». 
Οι περισσότερες οικογένειες, όπως καταγγέλλεται εξαναγκάζονται 

να κηδέψουν σιωπηλά τους δικούς τους ανθρώπους, τη νύχτα 
ώστε να μη μαζευτούν διαδηλωτές καθώς πολλές οικογένειες απει-
λήθηκαν με κατηγορίες αν δημοσιοποιούσαν τους θανάτους τους. 
Οι διακοπές του διαδικτύου συνεχίζονται και προκαλούν καθυστε-

ρήσεις στις αναφορές. 
 Σύμφωνα με την IHR «έξι γυναίκες και τέσσερα παιδιά» περι-

λαμβάνονται στους νεκρούς. Η ΜΚΟ δηλώνει ότι έλαβε αρκετά 
«βίντεο και πιστοποιητικά θανάτου που επιβεβαιώνουν τη ρίψη 
πραγματικών πυρών εναντίον διαδηλωτών». Επίσημα το Ιράν έχει 
επιβεβαιώσει 41 θανάτους. Οι διαδηλώσεις έχουν πάρει χαρακτήρα 
αμφισβήτησης και ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος της 
χώρας. Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν έχει κηρύξει παρά-
μονη την συμμετοχή στις διαδηλώσεις και απειλεί με διώξεις.

ΜΕ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΦΙΜΩΤΡΟ» ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΙΣ ΠΟΛΥΝΕΚΡΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΧΣΑ ΑΜΙΝΙ ΕΝΩ Η ΒΙΑΙΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

Νέα στρατιωτική 
βοήθεια των ΗΠΑ 
στην Ουκρανία

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ετοι-
μάζει νέο «πακέτο» όπλων 
και πυρομαχικών αξίας 1,1 
δισ. δολαρίων για να βοηθή-
σει την Ουκρανία στον πό-
λεμο με τη Ρωσία και η χο-
ρήγησή του θα ανακοινωθεί 
πολύ σύντομα, δήλωσαν 
Αμερικανοί αξιωματούχοι την 
Τρίτη (27/9), μετά την ολο-
κλήρωση των δημοψηφισμά-
των που η Ουάσιγκτον απο-
καλεί «απάτη» για την 
προσάρτηση τεσσάρων ου-
κρανικών περιφερειών στη 
Ρωσική Ομοσπονδία.Οι ΗΠΑ 
έχουν δαπανήσει πάνω από 
15 δισ. δολάρια για τη χορή-
γηση στρατιωτικής βοήθειας 
στην Ουκρανία μετά την ει-
σβολή της Ρωσίας την 24η 
Φεβρουαρίου.

Καταστροφικός 
κυκλώνας 
στον Καναδά

Η έκταση των ζημιών που 
προκάλεσε ο ισχυρός κυκλώ-
νας Φιόνα, ο οποίος έπληξε 
τα παράλια του Καναδά στον 
Ατλαντικό το Σάββατο, είναι 
«άνευ προηγουμένου» και θα 
χρειαστούν πολλοί μήνες για 
να αποκατασταθούν οι κρίσι-
μες υποδομές που καταστρά-
φηκαν, ανακοίνωσε σήμερα 
ο Μπιλ Μπλερ, ο υπουργός 
που είναι αρμόδιος για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών. «Πιστεύω ότι πιθανό-
τατα θα χρειαστούν πολλοί 
μήνες για να αποκαταστή-
σουμε ορισμένες κρίσιμες 
υποδομές, κτίρια και σπίτια», 
συνέχισε, εξηγώντας ότι από 
τους ανέμους παρασύρθηκαν 
στέγες σχολείων και κοινοτι-
κών κέντρων.

Ρωσική υπηκοότητα στον Σνόουντεν
Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, 

υπέγραψε διάταγμα με το οποίο δίνεται η 
ρωσική υπηκοότητα στον πρώην συνερ-
γάτη της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας 
(NSA) των ΗΠΑ , Έντουαρντ Σνόουντεν.Ο 
Σνόουντεν, διέφυγε από τις ΗΠΑ και του 
δόθηκε άσυλο στη Ρωσία μετά τη διαρροή 
μυστικών αρχείων το 2013, τα οποία απο-
κάλυπταν τεράστιες εγχώριες και διεθνείς 
επιχειρήσεις παρακολούθησης που διε-
νεργούσε η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας 
των ΗΠΑ, όπου εργάζονταν με σύμβαση. 
Οι αμερικανικές αρχές απαιτούσαν επί 

χρόνια την έκδοση του Σνόουντεν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για να παραπεμφθεί 
στη Δικαιοσύνη με την κατηγορία της κα-
τασκοπείας. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλί-
νου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στο πρα-
κτορείο ειδήσεων Ria Novosti ότι η ρωσική 
υπηκοότητα χορηγήθηκε στον Σνόουντεν 
έπειτα από δικό του αίτημα. 
Ο Ρώσος δικηγόρος του πληροφοριο-

δότη, Ανατόλι Κουτσερένα, από την πλευρά 
του διευκρίνισε ότι ο Σνόουντεν δεν θα 
επηρεαστεί από τη διαταγή επιστράτευσης 

για την εισβολή στην Ουκρανία, η οποία 
διατάχθηκε από τον Πούτιν την περασμένη 
εβδομάδα καθώς δεν υπηρέτησε στο ρω-
σικό στρατό. 
Το 2020, η Ρωσία παραχώρησε στον 

Σνόουντεν δικαιώματα μόνιμης διαμονής, 
ανοίγοντάς του το δρόμο για να αποκτήσει 
τη ρωσική υπηκοότητα. 
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πρώην στέλεχος 

των σοβιετικών μυστικών υπηρεσιών, είπε 
το 2017 ότι ο Σνόουντεν, ο οποίος διατηρεί 
χαμηλό προφίλ όσο ζει στη Ρωσία, έκανε 
λάθος που διέρρευσε μυστικά των ΗΠΑ, 
αλλά δεν ήταν προδότης.

Ολοκληρώθηκαν τα δημοψηφίσματα στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας
Όσοι δεν έφυγαν από Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορί-

τσια, Χερσώνα μετά την εισβολή, ψήφισαν υπέρ ενσω-
μάτωσης. Αναμένονται ανακοινώσεις Πούτιν πιθανώς 
την Παρασκευή. Οι αξιωματούχοι των φιλορωσικών Αρ-
χών σε Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίτσια και Χερσώνα 
με δηλώσεις και αναρτήσεις τους υποστηρίζουν ότι τα 
πενθήμερα δημοψηφίσματα που ολοκληρώθηκαν χτες, 
αποδίδουν συντριπτικά ποσοστά υπέρ της ενσωμάτω-
σης των κατεχόμενων περιφερειών της Ουκρανίας με 
την Ρωσική Ομοσπονδία. Το αποτέλεσμα προέκυψε 
από μία διαδικασία που δεν έχει αναγνωριστεί από καμία 
χώρα ή φορέα διεθνώς. 
Στα μεγάλα δυτικά ΜΜΕ αναφέρεται εκτενώς ότι ο 

Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν την Παρασκευή θα 
ανακοινώσει την προσάρτηση Ντόνετσκ και Λουχάνσκ 
στην Ρωσική Ομοσπονδία μετά τα αιτήματα που προ-
ηγήθηκαν από τους αυτονομιστές (του Ντονμπάς όπως 

είναι ευρύτερα γνωστό), ενώ δεν είναι σαφές αν θα κάνει 
το ίδιο για Ζαπορίτσια και Χερσώνα. Τα ποσοστά που 
ανακοινώνονται είναι χαρακτηριστικά της αξιοπιστίας της 
διαδικασίας, καθώς όπως αναφέρθηκε στο Λουχάνσκ 
το «ναι» στην ενσωμάτωση έφτασε ως το 99,23%. Η 
προηγούμενη οκταετία και ειδικά οι προηγούμενοι οκτώ 
μήνες, έχουν οδηγήσει σε δραματική αλλοίωση της δη-
μογραφικής κατάστασης στις εμπόλεμες περιοχές της 
Ουκρανίας.  
Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, εκτιμάται ότι 

2,7 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν περάσει στη ρωσική 
πλευρά και εκτιμάται ότι η μεγάλη πλειοψηφία τους επέ-
λεξαν αυτή την κατεύθυνση όντας ρωσόφωνοι που βρί-
σκονταν ήδη στις ανατολικές και νότιες περιοχές της Ου-
κρανίας. Μεγάλο ποσοστό τους αναμένεται να 
καταγράφηκε ως θετική ψήφος στο ερώτημα για ενσω-
μάτωση. Πρακτικά, υπολογίζεται ότι ένα 15%-20% των 

εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους των τεσ-
σάρων περιοχών, βρίσκεται σε ρωσικό έδαφος, από 
όπου συμμετείχε στην διαδικασία. 
Αντίθετα, μεγάλο μέρος αν όχι η συντριπτική πλει-

οψηφία των κατοίκων των τεσσάρων περιοχών (στα 
τμήματα που ήταν υπό ουκρανικό έλεγχο πριν την ει-
σβολή) που αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Ουκρανοί, 
καθώς δεν διαθέτουν πρόσβαση στην διαδικασία, θεω-
ρείται σχεδόν βέβαιο ότι εγγράφηκαν στην «αποχή». 
Τα παραπάνω συντείνουν ότι στα δημοψηφίσματα 

συμμετείχαν κυρίως, αν όχι μόνο, οι εναπομείναντες σή-
μερα κάτοικοι αυτών των περιοχών όπου υπάρχει ρω-
σικός έλεγχος και αυτοπροσδιορίζονται εθνικά ως Ρώσοι. 
Και μάλιστα, όταν οι ίδιοι δεν προσήλθαν στα εκλογικά 
τμήματα, τους πήγαν τις κάλπες στο σπίτι για να ψηφί-
σουν, όπως έχουν μεταδώσει δυτικά ΜΜΕ βασιζόμενα 
σε πληροφορίες της ουκρανικής πλευράς.
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ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΘΗΚΑΝ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ CONSERVATION COLLECTIVE & PRINCES TRUST ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

347.000 ευρώ για φιλανθρωπικούς σκοπούς στο 6ο London Gala του The Hellenic Initiative

Με συμμετοχή σημαντικών προσκεκλημένων 
διοργανώθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου το 6ο Annual 
London Gala, η ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση 
του οργανισμού The Hellenic Initiative (THI). 
Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας 

«ΤΑ ΝΕΑ», το οποίο υπογράφει ο Γιάννης Ανδρι-
τσόπουλος, πρόκειται για την κορυφαία διοργά-
νωση για την ελληνική ομογένεια της Βρετανίας, 
κατά την οποία συγκεντρώθηκαν – από δωρεές, 
εισιτήρια και πλειστηριασμό δεκάδων αντικειμένων 

– 305.000 στερλίνες (347.000 ευρώ), ποσό που 
θα διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς στην Ελ-
λάδα. Το γκαλά, το οποίο συνέπεσε με την επέτειο 
δέκα ετών από την ίδρυση του THI, διοργανώθηκε 
στο ξενοδοχείο The Dorchester, στη συνοικία Μέι-
φερ του Κεντρικού Λονδίνου. Το «παρών» έδωσαν 
370 προσκεκλημένοι, τόσο από την ελληνική κοι-
νότητα της Βρετανίας, όσο και εκπρόσωποι του 
βρετανικού και διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου. 
Μεταξύ τους, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύ-

λου Νότης Μηταράκης, ο πρεσβευτής της Ελλάδας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Ραπτάκης, ο αρ-
χιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νι-
κήτας, ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύ-
λος και η Τατιάνα Μπλάτνικ. «Ηταν μια 
ανεπανάληπτη βραδιά. Η ελληνική κοινότητα του 
Λονδίνου ήταν ανέκαθεν ένα πολύ σημαντικό μέρος 
του THI και είμαστε πολύ χαρούμενοι που γιορτά-
σαμε μαζί της τη δέκατη επέτειό μας», δήλωσε στα 
«ΝΕΑ» η εκτελεστική διευθύντρια του The Hellenic 
Initiative Τίνα Κούρπα. «Φιλοδοξία μας είναι να 
προσφέρουμε ακόμη περισσότερα για την Ελλάδα». 
Οικοδεσπότες της εκδήλωσης, στην οποία τρα-

γούδησε η Δέσποινα Βανδή, ήταν ο Κωνσταντίνος 
Λογοθέτης, ο Νίκος Σταθόπουλος και η Τατιάνα 
Μπλάτνικ. Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο 
6ο THI London Gala θα διατεθούν στις οργανώσεις 
Conservation Collective (παγκόσμιο δίκτυο 17 
ιδρυμάτων τα οποία χρηματοδοτούν πρωτοβουλίες 
για την προστασία του περιβάλλοντος, του οικο-
συστήματος και της βιοποικιλότητας και την επι-
βράδυνση της κλιματικής αλλαγής) και το Prince's 

Trust (υποστηρίζει νέους σε όλο τον κόσμο) οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Για το 
σημαντικό έργο τους έλαβαν τιμητικές διακρίσεις 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 
Το The Hellenic Initiative, που ιδρύθηκε το 2012, 

είναι εκ των πιο σημαντικών και δραστήριων μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων της ελληνικής δια-
σποράς. Μέλη και υποστηρικτές του είναι τόσο δια-
πρέποντα μέλη της ομογένειας όσο και φιλέλληνες, 
οι οποίοι χρηματοδοτούν δράσεις για την οικονο-
μική ενίσχυση πληγέντων από κρίσεις και κατα-
στροφές, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική 
ανάπτυξη της Ελλάδας. Επίτιμος Πρόεδρος του 
THI είναι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλί-
ντον και Διεθνείς Πρεσβευτές της οργάνωσης είναι 
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η Αριάννα Χάφινγκτον 
και η Τατιάνα Μπλάτνικ. Πρόσφατα, το The Hellenic 
Initiative εγκαινίασε συνεργασία με τις οργανώσεις 
Παιδικά Χωριά SOS και Μαζί Για το Παιδί με σκοπό 
να βοηθήσει νέες και μέλλουσες μητέρες που ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία έπειτα 
από τη ρωσική εισβολή.

Ο αγώνας της Κύπρου πρέπει να συνεχίσει, μέχρι την τελική δικαίωση της Μεγαλονήσου

«Να μην ξεχνάτε, στις ικεσίες σας για το σκλαβωμένο νησί 
μας, μη λησμονώντας τους πρόσφυγες και τα θύματα». Με τα 

λόγια αυτά ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος υποδέχτηκε στην 
Κύπρο τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας Νικήτα, ο οποίος επισκέπτεται την Κύπρο από το Σάββατο 
κατόπιν προσκλήσεως του Μακαριωτάτου.   

O Αρχιεπίσκοπος Νικήτας, συνοδευόμενος από τον θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβο και δύο κληρικούς εκ της Αρχιε-
πισκοπής Θυατείρων είχε σειρά επαφών στην Κύπρο. 
Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου, κλήρος και λαός της Μητρόπολης 

Ταμασού και Ορεινής με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Ταμασού και 
Ορεινής Ησαΐα υποδέχθηκαν τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα. Αμέσως μετά 
κατευθύνθηκε στο Ναό του Αποστόλου Ανδρέα, που βρίσκεται στο 
περίβολο της Μητροπόλεως, στον οποίο εψάλη Δοξολογία, μετά το 
πέρας της οποίας, ο Μητροπολίτης Ταμασού προσφώνησε τον Αρ-
χιεπίσκοπο Θυατείρων. 
Παρόντες στην τελετή υποδοχής ήταν, επίσης, ο Μητροπολίτης 

Πάφου κ. Γεώργιος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νιτρίας κ. Νικόδη-

μος (έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Κύπρο), ο Αρχι-
γραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, Αρχι-
μανδρίτης Γεώργιος Χριστοδούλου, οι Δήμαρχοι Ακανθούς, κ. Ελένη 
Χατζημιχαήλ, και Λευκονοίκου, κ. Ζήνα Λυσάνδρου Παναγίδη, θρο-
νικοί επίτροποι, Κοινοτάρχες, οι στρατιωτικές Αρχές, ομάδα παιδιών 
από το Περιφερειακό Δημοτικό Ταμασού και πλήθος κόσμου. 
Είχε προηγηθεί η επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Ηρακλειδίου 

στην κοινότητα Πολιτικού. Εκεί του επιφυλάχθηκε επίσημη και εγκάρ-
δια υποδοχή από την Καθηγουμένη και την αδελφότητα της Μονής. 
Αργότερα επισκέφθηκε τη θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου. 
Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, βρέθηκε στην επαρχία της 

Πάφου και επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Χρυσορροϊατίσσης, όπου 
έτυχαν υποδοχής από τον Ηγούμενο της Μονής Θεοφιλέστατο Επί-
σκοπο Αρσινόης κ. Παγκράτιο και την αδελφότητα της Μονής. Την 
Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος επισκέφθηκε την Ιερά 
Μητρόπολη Πάφου, όπου τον υποδέχθηκε ο οικείος Μητροπολίτης.

ΝΕΕΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ FOREIGN OFFICE ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Την προσήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου στις 
προσπάθειες λύσης του Κυπριακού υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών επανέλαβε εκπρόσωπος 
του Foreign Office. 

Η τοποθέτηση έγινε μετά από την πρόσκληση 
για σχόλιο αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις 
του Τουρκοκύπριου ηγέτη Ερσίν Τατάρ ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο έχει μείνει «θεατής» στο Κυπριακό. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει προσηλωμένο 
στην υποστήριξη των προσπαθειών, υπό την ηγε-
σία των Ηνωμένων Εθνών, για την επίτευξη λύσης 
στο Κυπριακό και συνδιαλέγεται με όλα τα μέρη 
στο νησί για αυτό το σκοπό», ανέφερε ο εκπρόσω-
πος. 
Το Foreign Office επανέλαβε δε τη θέση πως μια 

λύση «θα αυξήσει την ευημερία της Κύπρου και θα 
ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της πε-
ριοχής».

Προσηλωμένο στη διαδικασία λύσης των ΗΕ
Η ΔΡ. ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ “TRIPLE FLAP”

Η ογκοπλαστικός χειρούργος, 
Δρ. Γεωργία Κουλέρμου δια-
κρίθηκε στο Διεθνές Συνέδριο 
Μαστού 2022, που πραγματο-
ποιήθηκε πρόσφατα στο Λον-

δίνο. Σε δελτίο Τύπου που στά-
ληκε την Δευτέρα 26/9 στα ΜΜΕ 
αναφέρε ότι ότι η Δρ. Κουλέρμου 
βραβεύθηκε για μια δική της τε-
χνική, με την ονομασία “Triple 
Flap”, η οποία συνδυάζει την 
ανόρθωση του μαστού και τη μα-
στεκτομή με διατήρηση της θη-
λής. Η τεχνική αυτή χαρακτηρί-
ζεται ως καινοτόμος, αναφέρει το 
δελτίο Τύπου, αφού μπορεί να 
καλύψει αδυναμίες άλλων τεχνι-
κών στη χειρουργική των μεγά-
λων και πτωτικών μαστών. Ειδι-

κότερα, η τεχνική αυτή χρησιμο-
ποιείται σε περιπτώσεις που 
πρέπει να διατηρηθεί η θηλή σε 
μια μαστεκτομή, όπου ο μαστός 
είναι χαλαρός, πτωτικός ή η γυ-
ναίκα έχει πολύ μεγάλο στήθος.  
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο 

Τύπου, για πρώτη φορά στη πα-
γκόσμια βιβλιογραφία παρουσιά-
ζεται το επίτευγμα αυτό, αφού μέ-
χρι σήμερα δεν υπήρχε 
οποιαδήποτε τεχνική που να 
μπορεί να διατηρήσει τη θηλή, 
σε τέτοιες περιπτώσεις. 

Σημαντική διάκριση Κύπριας γιατρού στο Λονδίνο

ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ & ΜΒ ΝΙΚΗ�ΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Τ. ΒΙΛΙΕΡΣ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ LEVELLING UP, HOUSING & COMMUNITIES 

Δείπνο προς τιμή του Simon Clarke
Προς τιμή του Υπουργού Rt Hon Simon Clarke 

MP (Secretary of State for Levelling Up, Ηousing 
and Communities) πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου, δείπνο που οργά-
νωσε το Chipping Barnet Conservative Association, 
εκλογική περιοχή της φιλοκύπριας βουλευτού Τε-
ρέζα Βίλιερς. 
Στο δείπνο παρευρέθηκαν μέλη των Συντηρητι-

κών από διάφορες μειονότητες καθώς και μελών 
του συμβουλίου BBCy όπως ο Δώρος Παρτασίδης, 
ο Σπύρος Παπαχαραλάμπους, ο Νίκος Σαββίδης, 
ο Γιάννης Στεργίδης, η Στέλλα Nτινένης και η 
Έλισσα Ξενοφώντος. 
Στην συνάντηση αυτή, οι ομογενείς είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν από τον υπουργό για θέ-
ματα του χαρτοφυλακίου του καθώς και οι ίδιοι τον 
ενημέρωσαν για την κυπριακή ομογένεια η οποία 
απαριθμεί 300.000 και είναι το ίδιο με την Εβραϊκή 

στην Μ. Βρετανία. Η ελληνοκυπριακή κοινότητα  
που ζει στο Μπάρνετ  και είναι η δεύτερη κοινότητα 
σε ανθρώπινη παρουσία στο Δήμο αυτό και είναι 
πολύ δραστηριοποιημένη στα κοινά. Αυτό επιβε-
βαίωσε και ο πρόεδρος του Αssociation  και πρώην  
πρόεδρος του  δημαρχείου του Barnet,  Richard  
Cornelius. 
Σε δεύτερη παρέμβαση στον Υπουργό οι ομογε-
νείς, μέλη του Συμβουλίου BBCy τόνισαν ότι ως 
Βρετανοί πολίτες, με χώρα καταγωγής τους την 
Κύπρο, έχουν στόχο να ενημερώνουν τους πολιτι-
κούς, διπλωμάτες και ΜΜΕ για το κυπριακό πρό-
βλημα και να ζητούν την βοήθεια τους για επανέ-
νωση του νησιού που εδώ και 48 χρόνια βρίσκεται 
κάτω από την τουρκική κατοχή. 
Στο σημείο αυτό παρενέβη η Τερέζα Βίλιερς  

οποία τόνισε στον υπουργό την αναγκαιότητα που 
υπάρχει για λύση του κυπριακού και ανάφερε την 

δική της συμβολή επί 23 χρόνια στο πρόβλημα 
αυτό. Τα μέλη του Συμβουλίου BBCy αφιέρωσαν 
το βιβλίου του Δώρου Παρτασίδη “Faces of Cyprus” 

στον Υπουργό ώστε μέσα από τις φωτογραφίες 
να γνωρίσει τους ομογενείς Κύπριους που ζουν 
στο ΗΒ. 

«Είναι με μεγάλη χαρά και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
που έχω αναλάβει τη θέση της Προϊσταμένης της 
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ) εί-
ναι ένας άθλος των απόδημων, οι οποίοι προσπα-
θούν να προσφέρουν στα παιδιά τους, όχι μόνο την 
εκμάθηση των ελληνικών, αλλά πρωτίστως, να με-
ταλαμπαδεύσουν στις νέες γενιές την αγάπη για την 
Ελλάδα και την Κύπρο μας, τον πολιτισμό, την θρη-
σκεία, την ιστορία μας.  
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σ’ όλους τους εταίρους 
της προσπάθειας αυτής, τόσο για την οργάνωση και 
συμμετοχή τους στην παροικιακή εκπαίδευση, όσο 
και για την οργάνωση πολλών άλλων εκδηλώσεων, 
γιορτών, συγκεντρώσεων, επιμορφώσεων κτλ. Η πο-
λύπλευρη και πολυδιάστατη προσφορά των εθελο-
ντών επιτροπών και συνδέσμων μετουσιώνει τον Ελ-
ληνικό πολιτισμό σε πράξη και ενισχύει το αίσθημα 

του ανήκειν ανάμεσα στους αποδήμους. Το Ελληνικό 
Παροικιακό Σχολείο έρχεται και αυτό να βάλει το λι-
θαράκι του στην προσπάθεια και η σημασία του είναι 
βαρυσήμαντη, αφού υπάρχει ο κίνδυνος τα παιδιά 
δεύτερης και τρίτης γενιάς να απομακρυνθούν από 
τις ρίζες τους. 
Σκοπός της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 

και εμένα ως νέας Προϊσταμένης και ως εκπρόσωπος 
του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας 
της Κύπρου, είναι να εργαστούμε σκληρά για να ενι-
σχύσουμε την παροικιακή εκπαίδευση και να δια-
σφαλίσουμε την συνέχεια της στην αγγλική επικρά-
τεια. 
Πέρα από τη στελέχωση πολλών σχολείων τόσο 

στο Λονδίνο, όσο και σε πόλεις του ΗΒ, η κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας διαθέτει κονδύλια για 
την εργοδότηση μεγάλου αριθμού ωρομίσθιου προ-
σωπικού, ώστε να διασφαλίσουμε την πλήρη στελέ-

χωση όλων των παροικιακών σχολείων και την ομαλή 
τους λειτουργία. Η στήριξη της κυπριακής κυβέρνη-
σης είναι έμπρακτη και σε θέματα παροχής διδακτι-
κών βιβλίων και άλλων εκπαιδευτικών μέσων, καθώς 
και κονδυλίων που θα στηρίξουν τα σχολεία μας. 
Ήδη με την άφιξή μου στο Η.Β. έχω έρθει σε επαφή 

με πάρα πολλούς φορείς, σχολικές επιτροπές, διευ-
θυντές, εκπαιδευτικούς, ωρομίσθιο προσωπικό, κα-
θώς και υπεύθυνους τόσο στη κυπριακή όσο και 
στην ελληνική πρεσβεία. Είμαστε σε στενή συνεργα-
σία και η προσπάθεια στελέχωσης των σχολείων έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί.  
Ευελπιστώ σε μια παραγωγική και δημιουργική 
χρονιά με όλους τους εταίρους, ώστε οι μαθητές και 
οι μαθήτριες των παροικιακών σχολείων θα εργάζο-
νται απρόσκοπτα, χαρούμενα και αποτελεσματικά, 
βιώνοντας την χαρά της μάθησης και θα καρπώνονται 
τις αξίες του ελληνορθοδόξου πολιτισμού.»

Χαιρετισμός της νέας Προϊσταμένης της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, Μαρίας Λοή

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
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Τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης  
Βρετανίας κ. Νικήτα δέχθηκε στα Βασιλικά Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 
ο Βασιλιάς Κάρολος Γ'. 
Ο Μεγαλειώτατος προσκάλεσε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 
τους Θρησκευτικούς Ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου στο παλάτι. 
Ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε ευχαριστίες εκ μέρους του ευσεβούς 
πληρώματος  της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας για την τιμητική πρόσκληση, ευχόμενος τα δέοντα στο 
νέο Βασιλιά.

Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Νικήτα  
με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης Αγγλίας καλεί 
όλους τους Επτακωμίτες στην εκκλησία 
του Άγιου Δημητρίου στο Edmonton, την 
Κυριακή 16 Οκτωβρίου για να γιορτά-
σουμε τον πολιούχο του χωριού μας 

Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Μετά 
θα ακολουθήσει έκθεση φωτογραφιών 
από το χωριό και δεξίωση με σουβλάκια 

στο Hall του Αγίου Δημητρίου. 
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στα 
τηλ. 0797 367 6973 και 07952 296 552. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Εορτή Ευαγγελιστή Λουκά 
Συνδέσμου Επτακώμης

Ο Αγιασμός της Βυζαντινής Σχολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 
Τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2022, τελέσθηκε ο Αγιασμός 

για την έναρξη της Νέας Σχολικής Χρονιάς 2022 - 2023 της 
Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στον 
Ιερό Καθεδρικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood 
Green.  
Τον Αγιασμό τέλεσε ο θεοφιλέστατος επίσκοπος Κλαυδιου-

πόλεως Ιάκωβος. Χαιρετισμούς και σύντομες ομιλίες έκαναν ο 
Διευθυντής της Σχολής Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ Παλιούρας, 
ο νέος Γενικός Πρόξενος της Κύπρου Οδυσσέας Οδυσσέως 
και η προϊσταμένη της Ελληνικής Εκπαιδευτικής Αποστολής κ. 
Ειρήνη Βερώνη. Στην ομιλία του ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωσήφ 
Παλιούρας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «Η Σχολή διανύει φέτος 
τον 37ο χρόνο λειτουργίας της και είμαι και αισθάνομαι ιδιαίτερα 
ευτυχής γιατί αφενός μεν την ίδρυσα το 1986 με τον ερχομό 
μου στο Λονδίνο και με παρότρυνση του τότε Θεοφιλεστάτου 
Επίσκοπου Τροπαίου και στη συνέχεια Αρχιεπισκόπου Θυα-
τείρων Γρηγορίου και συνεχίζουμε με τις ευχές και τις ευλογίες 
του νυν Σεβασμιωτάτου κ. κ. Νικήτα». Είπε ακόμη ότι οι μαθητές 
ξεπέρασαν φέτος τους 70 και ευχαρίστησε θεμά όλους όσοι 
στηρίζουν το έργο και τη λειτουργία της.

Με στόχο την ίδρυση ηπατολογικής κλινικής στην 
Κύπρο, ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χατζηπα-
ντέλα, πραγματοποιήσε στο Λονδίνο συναντήσεις 
με νοσοκομεία και πανεπιστημιακή κλινική. 
Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφέρει 

ότι ο κ. Χατζηπαντέλα είχε παραγωγικές συναντή-
σεις με απώτερο στόχο την εξεύρεση κοινού εδά-
φους για συνεργασία στην αντιμετώπιση ηπατικών 
και ογκολογικών παθήσεων. Συγκεκριμένα, με τη 
Διοίκηση του νοσοκομείου Royal Free συζητήθηκε 

το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συνεργασίας σχε-
τικά με τις ηπατικές παθήσεις, με στόχο την υπο-
γραφή μνημονίου συνεργασίας με το Γενικό Νο-
σοκομείο Λευκωσίας για την εξυπηρέτηση ασθενών 
από εξειδικευμένους γιατρούς που θα επισκέπτο-
νται την Κύπρο. Στόχος του Υπ. Υγείας είναι η οι-
κοδόμηση πλαισίου στήριξης για την εγκαθίδρυση 
ηπατολογικής κλινικής στο νησί. Θα στελεχώνεται 
από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό για διαγνώ-
σεις και θεραπείες σπάνιων ή περίπλοκων ηπατο-
λογικών περιστατικών. 
Στη διάρκεια συνάντησης με τη Διοίκηση του νο-

σοκομείου Royal Marsden, διερευνήθηκαν τρόποι 
συνεργασίας στην αντιμετώπιση περίπλοκων ή δύ-

σκολων ογκολογικών περιστατικών, ενώ κατά τη 
διάρκεια συνάντησης με την Ιατρική Σχολή του Πα-
νεπιστημίου Exeter, συζητήθηκαν τρόποι συνερ-
γασίας με Ιατρικές Σχολές στην Κύπρο, όπως επί-
σης και η ανταλλαγή εκπαίδευσης σε φοιτητές και 
ακαδημαϊκό προσωπικό. Παράλληλα, ο κ. Χατζη-
παντέλα, πραγματοποίησε συνάντηση με την Κυ-
πριακή Ιατρική Εταιρεία στο ΗΒ. Αντηλλάγησαν 
απόψεις σε θέματα Υγείας και αποφασίστηκε η 
αξιοποίηση Κυπρίων γιατρών για την παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας. Ο Υπουρ-
γός Υγείας είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα και την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου.

Σημαντικές συναντήσεις του Υπουργού Υγείας Μιχάλη Χατζηπαντέλα στο ΗΒ
ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΗ�Σ ΚΛΙΝΙΚΗ�Σ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

φωτογραφίες: Αλέξιος Γεννάρης
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Πάμε δυνατά για τη νίκη!

Τι θα έλεγες εάν μπορούσες 
«δια μαγείας» να διαβάζεις 
τους ανθρώπους με μια απλή 
ματιά. Ένα  «σκανάρισμα» θα 
έλεγα, και σε κλάσμα δευτερο-
λέπτου να μπορούσες να βγά-
λεις το συμπέρασμά σου. 
Αυτός καλός, αυτός κακός. 
Απλά πράγματα. Αυτόν τον 
αποφεύγω, αυτόν τον κρατώ 

στη λίστα μου. Χωρίς κόπο και χωρίς πάθος…τα-
ξινομώ τους ανθρώπους γύρω μου και προφυ-
λάγομαι καλού-κακού. Λέτε να  υπάρχει αυτή η  
ευκολία και δεν την ξέρουμε; Για να γίνει αυτό θα 
πρέπει να κατανοήσεις δύο προϋποθέσεις. Η 
πρώτη προϋπόθεση είναι να είσαι σε θέση να 
διαβάζεις τον εαυτό σου. Δεν είναι καθόλου αυ-
τονόητο ότι διαβάζεις τον εαυτό σου. Ο περισσό-
τερος κόσμος ζει με το μυαλό, ακούει μόνο τις 
σκέψεις του, τις λέξεις που έχει στο νου του και 
δεν συνειδητοποιεί ούτε το σώμα του, ούτε τα συ-
ναισθήματα του ούτε και τα  με τα οποία διαρκώς 
τον ειδοποιεί το σώμα του και οι πέντε του αισθή-
σεις. Και περιμένουμε μετά να μπορούμε να ει-
σπράξουμε τις λεπταίσθητες  χωρίς λόγια 
συμπεριφορές και προθέσεις των άλλων; Η αλή-
θεια είναι όσο συνειδητοποιείς τον εαυτό σου και 
το σώμα σου, τόσο ευκολότερα  θα διαβάζεις και 
θα  συνειδητοποιείς βαθύτερα τους άλλους αν-
θρώπους γύρω σου και θα λειτουργεί η διαί-
σθησή σου, το ένστικτο σου με τους ανθρώπους. 
Η επόμενη προϋπόθεση είναι να ξέρεις να δια-

βάζεις «κινούμενα σχέδια». Και γιατί το λέω αυτό; 
Τους ανθρώπους τους διαβάζεις ακριβώς σαν να 
είναι  cartoon, σαν να είναι Μίκυ Μάους, Αστε-
ρίξ… Πρώτα διαβάζεις την εικόνα και μετά διαβά-
ζεις τη λεζάντα, δηλαδή τη φωνή, τα λόγια, τα 
νοήματα. Και η πλάκα είναι ότι  πολύ συχνά δεν 
συμφωνεί η λεζάντα δηλαδή τα λόγια με την ει-
κόνα, με τη γλώσσα του σώματος, του ανθρώπου 
δηλαδή. Απεναντίας σε μπερδεύουν.  

Έλα όμως που οι περισσότεροι από εμάς βλέ-
πουμε τον άλλο μέσα από γυαλιά…παραμορφω-
τικά! Και δυστυχώς αυτά  τα γυαλιά είναι τα 
φίλτρα τα δικά μας, που θολώνουν, που στρε-
βλώνουν αυτό που διαβάζουμε. Με αυτά λοιπόν 
τα φίλτρα ερμηνεύουμε συνήθως τη συμπερι-
φορά των ανθρώπων. «Όλοι θέλουν το κακό 
σου, κανείς άνθρωπος δεν είναι αληθινά ευθύς…
ποτέ δεν ξέρεις τι σκέφτεται και από πού και πώς 
θα σου τη φέρει. Κάποια στιγμή… όλοι θα σε 
εκμεταλλευτούν. Όλοι κοιτάνε το συμφέρον τους 
και περιμένουν τι να  πάρουν από σένα. Να προ-

σέχεις…Μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανένα…» Έτσι 
ακριβώς οι σκέψεις γυρνοβολάνε στο κεφάλι μας. 
Και γιατί αυτό; Επειδή όλοι την έχουμε πάθει πολ-
λές φορές. Άρα τα παθήματα που πήραμε από 
τους γύρω μας, μάς έγιναν μαθήματα! 
Είναι επίσης αποδεκτό ότι όσο χαμηλότερη αυ-

τοεκτίμηση έχεις τόσο πιο ζωηρά και δυνατά θα 
είναι αυτά τα φίλτρα, οι  γενικεύσεις, με τις οποίες 
διαβάζεις τους άλλους. Αλλά να ξέρεις ότι διαβά-
ζουν κι αυτοί εσένα και συναισθάνονται  την χα-
μηλή εμπιστοσύνη και στον εαυτό σου και στους 
ανθρώπους και θα αντιδράσουν αυτόματα, με 
επιφύλαξη, με προσοχή, με κρατήματα απέναντί 
σου. Και τι να κάνω δηλαδή; Να εμπιστεύομαι 
αδιακρίτως όλους, σκέφτεσαι; Ναι…να πιστεύεις 
τους ανθρώπους και να τους εμπιστεύεσαι με…
σοφία. Να πιστεύεις ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν 

και θετικές πλευρές. Να επιδιώκεις να τις ανασύ-
ρεις. Να συνδέεσαι με τον καλύτερο εαυτό τους.  
Να μπορείς μέσα από την εικόνα τους να βλέπεις 
τον καλύτερο εαυτό τους. Ποτέ  δεν θα  είναι εύ-
κολο…όμως εσύ μπορείς καλύτερα. Ριζοσπα-
στική εμπιστοσύνη να τους δείξεις, έτσι θα το 
ονόμαζα αυτό. Ο μέσος άνθρωπος θα το ονό-
μαζε κοινωνική αφέλεια ή βλακεία. Αλλά δεν επη-
ρεάζομαι γιατί οι όμορφες σχέσεις βασίζονται 
στην ικανότητα να εμπιστεύεσαι με σοφία. Να 
είσαι όμως έτοιμος και να φεύγεις αλώβητος όταν 
δεν αξίζουν την εμπιστοσύνη σου.  
Πώς διαβάζεις τους ανθρώπους πέρα από τις 

λέξεις, πέρα από τα λόγια τους μέσα από τη 
γλώσσα του σώματός τους;  
Το να διαβάζεις ανθρώπους δεν είναι πέντε 

δέκα συνταγές με τις οποίες αποκωδικοποιείς  
χειρονομίες και στάσεις  σώματος. Είναι μια φι-
λοσοφία και επιστήμη. Και για να δώσουμε κά-
ποιες πληροφορίες θα έλεγα ότι: Η κατεύθυνση 
του σώματος είναι η κατεύθυνση της επικοινω-
νίας. Ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου στρέ-
φει προς εσένα το σώμα του; Τις μύτες των 
ποδιών του, γέρνει προς εσένα τον κορμό του; 
Τότε είναι δεκτικός είναι ανοικτός. Αν ο άλλος  
θέλει να αποφύγει  οτιδήποτε θα το δείξει με το 
σώμα του κάνοντας πίσω και θα δείξει με τα 
πόδια του, που θα δείχνουν αλλού, ότι θέλει να 
φύγει.  Ξέρεις ότι το κάτω μέρος τους σώματος 
λέει την  αλήθεια γιατί αυτό το ελέγχουμε λιγότερο 
συνειδητά από ότι το πρόσωπό μας; Επίσης ο 
σωματικός τόνος δηλαδή πόσο σφιγμένο ή χα-
λαρό είναι το σώμα προδίδει πολλά. Όσο πιο 
σφιγμένο είναι το σώμα τόσο πιο αμυντική και 
φορτισμένη είναι η επικοινωνία. Ο πιο απλός τρό-
πος να καταλάβεις εάν ο άλλος είναι επιφυλακτι-
κός ή όχι αν είναι θετικός απέναντί σου ή όχι είναι 
κατανοώντας και βλέποντας πόσο χαλαρός είναι 
στο σώμα του στην επικοινωνία απέναντί σου.  
Το άλλο είναι ο τόνος της φωνής. Ο τόνος της 

φωνής συμπυκνώνει τα συναισθήματα μας. 

Πόσο δυνατά ή χαμηλά μιλά κάποιος δείχνει το 
πόσο επιδιώκει να  κάνει την παρουσία του αι-
σθητή. Αν η φωνή βγαίνει μέσα από τη μύτη, από 
το διάφραγμα ή από τον λαιμό…κι αυτό δείχνει 
αν την συγκεκριμένη στιγμή το άτομο νοιώθει χα-
λαρά ή όχι μαζί σου ή με το θέμα υπό συζήτηση. 
Η φωνή μπορεί να σε ενοχλήσει ή να σε κερδίσει. 
Και δηλώνει την εσωτερική ένταση ή την εσωτε-
ρική συγκρότηση. 
Το χαμόγελο είναι μια έκφραση κοινωνικότητας 

με πάμπολλες αποχρώσεις. Είναι σπουδαίο να 
αισθάνεσαι αν το χαμόγελο του άλλου απέναντί 
σου είναι αυθεντικό ή απλά κοινωνικό ή μήπως 
είναι και ψεύτικο. Μπορείς άραγε να βρεις και να 
αναγνωρίσεις αυτό το χαμόγελο για να σε βοη-
θήσει να καταλάβεις το άτομο απέναντί σου; 
Μπορείς να το κάνεις αυτό; Ωραία. Πέστε ότι 
μπορείτε όλα αυτά να τα αναγνωρίσετε. Τι κάνετε 
μετά; Πώς τα αξιοποιείται; Το να αισθάνεσαι, να 
συναισθάνεσαι τα συναισθήματα του άλλου πέρα 
από τα λόγια του, σε βοηθά να συνδέεσαι καλύ-
τερα και να επικοινωνείς κρυστάλλινα.  Ο στόχος 
σου είναι η παρουσία σου να είναι καταλυτικά θε-
τική. Εκτός αν ο άλλος είναι ανεπίδεκτος, οπότε 
φεύγεις. Να μπορείς να επιδράς καταλυτικά σε 
αυτόν που είναι σφιγμένος, τεντωμένος  και επι-
φυλακτικός. Θα πρέπει να μελετάς το πρόσωπο 
του ανθρώπου απέναντί σου. Και την στιγμή που 
θα παρατηρήσεις τη μεταβολή στο σώμα του με 
αλλαγές στο πως θα σταθεί, στο πως  χαλαρώνει, 
στο πως σε κοιτάζει, εκεί ξέρεις πως έχεις δημι-
ουργήσει ένα μονοπάτι που τον ακουμπά. Ίσως 
και να κατευθύνεται και μέσα στη ψυχή σου.  
Υπάρχει πάντα ένας τρόπο να συνδέεσαι με το 
άτομο που έχεις απέναντι σου.  Να θυμάσαι ότι 
οι άνθρωποι είναι σαν λούνα παρκ, είναι πηγή 
χαράς. Δύναμης και γνώσης. Ακόμα κι όταν σας 
πονούν. Δεν χρειάζεται να κλείνεστε στον εαυτό 
σας και να βάζετε προστατευτικό τοίχος επειδή 
κάποιοι σας πλήγωσαν. Δώστε ευκαιρία σε άλ-
λους που θέλουν να σας γνωρίσουν…

Μπορείς να διαβάζεις τους ανθρώπους και τις προθέσεις τους;

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

▪� Εργαζόμαστε για να γυρί-
σουμε την τάση, για να γυρί-
σουμε το σικέ παιχνίδι που έστη-
σαν τα κατεστημένα και να 
κόψουμε πρώτοι το νήμα στον 
δεύτερο γύρο.  

▪�  Δεν χρειαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις που είναι 
πειραγμένες. Ναι, προηγείται ο Χριστοδουλίδης. 
Όμως, η διαφορά δεν είναι τόσο μεγάλη όσο την 
παρουσιάζουν οι δημοσκοπήσεις των χορηγών 
του, με πρώτο και καλύτερο το συγκρότημα Παπα-
έλληνα που είναι και ο ιδιοκτήτης του τηλεοπτικού 
σταθμού ΑΛΦΑ.Η δε διαφορά μεταξύ του δεύτερου 
και του τρίτου είναι μικρή αν όχι οριακή. 

 
▪�  Για δέκα χρόνια μια συμμορία διεφθαρμένων 

απαξίωσε τον λαό και τον καταδίκασε στη φτώχεια 
και την ανέχεια. Τώρα είναι η ώρα να ξυπνήσουν 
οι λαϊκές τάξεις, οι μικρομεσαίοι και οι διανοούμενοι 
που μένουν πιστοί σε αρχές και αξίες. 

 
▪�  Δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών! Υπάρχουν 

τάξεις. Εκατομμυριούχοι που δεν ξέρουν τι να κά-
νουν τα λεφτά τους και άνθρωποι που δεν έχουν 
λεφτά για να φάνε ή να πληρώσουν το ρεύμα. Να 
μη σας περνάει για παλαβούς ο  Χριστοδουλίδης.  
▪� Υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που θα έβαζε την 

υπογραφή του κάτω από την αξιοπιστία του Χρι-
στοδουλίδη, του Παπαδόπουλου, του Σιζόπουλου 
ή του Αβέρωφ που όποια πέτρα σηκώσεις θα τον 
βρεις από κάτω; 

 
▪�  Ο Παπαδόπουλος σας είπε ότι η κυβέρνηση  

Αναστασιάδη είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. 
Όμως, δεν είχε  κανένα πρόβλημα, καμιά αναστολή 
να στηρίξει την υποψηφιότητα του  Χριστοδουλίδη 
για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν 
είχε  κανένα ηθικό φραγμό να στηρίξει αυτόν τον 
τέως Υπουργό Εξωτερικών της πιο διεφθαρμένης 
κυβέρνησης τον οποίο στηρίζει και ο Αναστασιάδης, 
ο επικεφαλής της κυβέρνησης αυτής.  
▪� Ο Χριστοδουλίδης δεν έπαψε να δηλώνει πε-

ρήφανος συναγερμικός και ότι δεν θεωρεί την κυ-

βέρνηση Αναστασιάδη διεφθαρμένη. Δεν πρόκειται 
να απεμπολήσει το έργο του! Για ένα χρονικό διά-
στημα το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο 
του, είχε την εποπτεία του Κυπριακού Οργανισμού 
Προώθησης Επενδύσεων. Πόσο αξιόπιστος και 
αδιάφθορος είναι ένας άνθρωπος που ήταν άμεσα 
υπεύθυνος για την παραχώρηση παράνομων πο-
λιτογραφήσεων και διαβατηρίων, άμεσα υπεύθυνος 
για το σκάνδαλο των "χρυσών" διαβατηρίων; Σί-
γουρα δεν ήταν μόνος του. Συλλογική ήταν η 
απάτη!  
▪� Και γιατί σας παρακαλώ πρέπει να κυβερνήσει 

τον τόπο αυτός ο αποδεδειγμένα διεφθαρμένος 
που έχει γράψει και ιστορία ως ανεπανάληπτος 
λογοκλόπος, αλλά και γκαφατζής που τα έκανε 
μούσκεμα ως Υπουργός Εξωτερικών;  
▪� Θέατρο του παραλόγου ή καλύτερα χοντρό 

δούλεμα. Καθόλου τυχαία που ο τόπος προδόθηκε 
και μοιράστηκε στα δύο και δεν τιμωρήθηκε κανείς 
για το έγκλημα αυτό...  
▪� Εμείς ξέρουμε πού στέκεται ο καθένας και η 

κάθε μια σε αυτό τον προδομένο τόπο. Ξέρουμε 
τα οικονομικά και τα πολιτικά κατεστημένα, τα ταξικά 
συμφέροντα που είναι πίσω από τον κάθε υποψή-
φιο για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Ξέρουμε που στέκεται ο ΑΛΦΑ, το ΣΙΓΜΑ, ο Κη-

μήτρης του ΡΙΚ που ούτε τα προσχήματα κρατεί 
όταν δίνει πάσες στον Αβέρωφ σε κάθε ντιμπέιτ, 
το ίδιο το ΡΙΚ, ο "Πολίτης", ο " Φιλελεύθερος" και 
τα υπόλοιπα ΜΜΕ. Εσείς ξέρετε; Πρέπει να ξέρετε! 
Οφείλετε να ξέρετε!   
▪� Οφείλετε να ξέρετε ότι οι δύο συναγερμικοί υπο-

ψήφιοι, ο κομματικός Αβέρωφ και ο δήθεν ανεξάρ-
τητος Χριστοδουλίδης, θα συνεχίσουν το έργο της 
πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στην ιστορία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας μην υπάρχει ίχνος αμ-
φιβολίας περί τούτου. Μιλούν τα έργα τους! Τα αντι-
λαϊκά έργα τους και ο άκρατος ατομικισμός και νε-
οφιλελευθερισμός τους. Δεν φακκούν πενιά για τον 
συνάνθρωπό τους.  
▪�  Να μη σας κοροϊδεύει ο Αβέρωφ ότι θέλει λύση 

ΔΔΟ. Ήταν ο στυλοβάτης της κυβέρνησης  Ανα-
στασιάδη που θυσίασε τις συνομιλίες για τα 
"χρυσά" διαβατήρια. Θέλει να σας βάλει στο ΝΑΤΟ 
για την ασφάλειά σας! Οφείλετε να ξέρετε ότι το 

ΝΑΤΟ ευθύνεται τα μάλα για την καταστροφή της 
Κύπρου, προκάλεσε τον πόλεμο στην Ουκρανία 
και συμμετέχει στον πόλεμο αυτό.   
▪� Οφείλετε να ξέρετε και αυτούς που εγκατέλει-

ψαν το λαϊκό κίνημα και εργάζονται, άλλοι φανερά 
και άλλοι κρυφά, για τη διάλυσή των οργανώσεών 
του.  
▪� Η μόνη ορθή επιλογή για τη σωτηρία της Κύ-

πρου είναι ο Μαυρογιάννης. Για να ανακουφιστούν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι λαϊκές τάξεις. 
Για να ξεκλειδώσει η πόρτα του αδιεξόδου στο Κυ-
πριακό και να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από 
εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά με στόχο την 
επίτευξη λύσης που να στηρίζεται στη συμφωνη-
μένη βάση ΔΔΟ και να επανενώνει τον τόπο και 
τον λαό.   
▪�  Σε πραγματικούς δημοκράτες που θέλουν την 

απαλλαγή του τόπου από τη διαπλοκή και τη δια-
φθορά, και  λένε ότι παρόλο που ο Μαυρογιάννης 
είναι καλός, δεν τραβά, η απάντησή μου είναι απλή. 
Ικανότατος και αδιάφθορος ο Μαυρογιάννης. Ναι, 
πρέπει να παλάρει περισσότερο! Αλλά δεν θα κερ-
δίσει τη μάχη μόνος του. Εμείς πόσο τραβάμε; Τι 
κάνουμε για να τον βοηθήσουμε; ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 

να κάνουμε στροφή! Να κλείσουμε τα αφτιά μας 
στις Κασσάντρες!  

 
▪� Ξεκάθαρες θέσεις, ξεκάθαροι στόχοι και ενότητα 

όλων των  προοδευτικών δημοκρατικών  δυνά-
μεων. Δεν περισσεύει κανείς. Όλοι μαζί, στέρεα 
ακλόνητα και αποφασιστικά να δώσουμε τη μάχη 
σε όλα τα επίπεδα. Με πάθος και αισιοδοξία! 
Πάμε δυνατά για τη νίκη! 
 
ΥΓ 
●Μου έγραψαν : 
▪� Πολύ σωστά τα όσα γράφεις αλλά δυστυχώς ο 

Χριστοδουλίδης μέρα με τη μέρα κερδίζει έδαφος.  
● Απάντησα: 
▪� Όχι! Το αντίθετο. Αργά, αλλά σταθερά ο Χρι-

στοδουλίδης χάνει έδαφος. Τώρα ο άμεσος στόχος 
μας είναι να πάμε στον δεύτερο γύρο.  
▪� Η ουσία του άρθρου μου; 
Οι δημοσκοπήσεις είναι πειραγμένες,παραποι-

ημένες ή αν θέλεις φτιαχτές και πρέπει να ξεσκε-
παστούν σαν τέτοιες. Δεν πρέπει να μας επηρεά-
ζουν. Αντί αυτού κάποιοι δικοί μας λένε ότι ο 
Μαυρογιάννης δεν τραβά. 
▪� Δηλαδή δεν φτάνει που  κλέβουν από το ταμείο 

μας κλέβουμε και εμείς από το ταμείο μας, από 
τον εαυτό μας!  
▪� Η δημοσκόπηση του ΑΛΦΑ. Πόσο αξιόπιστη 

μπορεί να είναι; Ιδιοκτήτης του ΑΛΦΑ είναι ο Πα-
παέλληνας ο κύριος χορηγός του Νίκου Χριστο-
δουλίδη.  
▪� Φίλοι δημοσιογράφοι μου είπαν ότι προς το 

παρόν οι δημοσκοπήσεις, γενικά όχι μόνο του 
ΑΛΦΑ, δείχνουν:    
Νίκος Χριστοδουλίδης      27%  
Αβέρωφ Νεοφύτου           23%  
Ανδρέας Μαυρογιάννης   21% 
 
● Ο στόχος μας να περάσουμε στον δεύτερο 

γύρο είναι εφικτός και πρέπει να εργαστούμε με 
περισσότερο ζήλο και αφοσίωση.

Του Βασίλη  
Κωστή



Από το 2010 που είχαν την πρωθυπουργία οι 
Συντηρητικοί, αρχικά με τον κ. Cameron που 
όταν το αποτέλεσμα του Δημοψηφίσματος γύρω 
από το Brexit, δεν ήταν αυτό που περίμενε ο 
Cameron και που κυριολεκτικά το έσκασε, ανέλαβε 
την Πρωθυπουργία της χώρας η κα Theresa May, 

την οποία ψήφισε το κόμμα της και όχι ο λαός της χώρας.        
Νόμιζε ο λαός ότι δεν μπορούσε να ήταν δυνατό να δει την όλη  
κατάσταση να χειροτερεύει και μετά από λίγα χρόνια, βλέπoυμε 
τον κον Johnson ως αντικαταστάτη της κας Theresa May,  πάλι με 
την συγκατάθεση των μελών του Συντηρητικού κόμματος, και μετά 
με το σύνθημα των Συντηρητικών “Let’s get Brexit done” όπου ο 
λαός έπεσε σε αυτή την τρομερή παγίδα, όπου ο Boris Johnson 
έκανε αυτό που ήθελε, και αποχώρησε η Μεγάλη Βρετανία ως 
κράτος-μέλος της Ε.Ε.  Βλέπουμε διαχρονικά ότι από το 2010 
άρχισε στραβά και συνέχισε με αυτό τον ρυθμό η Συντηρητική Κυ-
βέρνηση και η χώρα περνούσε  από τα κακά στα χειρότερα. 

H κα Liz Truss, ακόμη μία Συντηρητική Πρωθυπουργός που είχε 
αναδειχθεί από τα μέλη του Συντηρητικού κόμματος, και όχι από 
τους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας. Τίποτα δεν είναι δυνατό  
να βελτιωθεί με τέσσερεις διαφορετικούς πρωθυπουργούς από το 
ίδιο κόμμα και με την ίδια πολιτική. Το είπα και το ξαναλέω, 
χρειάζεται νέα Κυβέρνηση και νέο κόμμα. Με άλλα λόγια Γενικές 
Εκλογές το συντομότερο δυνατό, για να σωθεί και το NHS και οι 
άλλες υπηρεσίες, να δουν ένα  τέλος οι περικοπές στις δημόσιες 
υπηρεσίες, να αισθάνεται ο εργάτης ασφαλής εις την εργασία του, 
να σταματήσουν οι απεργίες όταν οι εργάτες βρουν το δίκαιο τους.  
Αυτά θα γίνουν μόνο με μία Εργατική Κυβέρνηση. Το mini budget 
της περασμένης εβδομάδας φανερώνει για ποιους πράγματι νοι-
άζονται περισσότερο οι Συντηρητικοί και που για ακόμη μία φορά 
έχουν οι ίδιοι οι Συντηρητικοί αποδείξει με τα έργα  τους ότι είναι 
εντελώς διαφορετικοί από αυτά που πιστεύει το Εργατικό Κόμμα. 
Η κα Liz Truss κάνει πειράματα στην πλάτη του εργαζομένου την 

στιγμή που οι πάμπλουτοι επωφελούνται ανενόχλητοι εξαιτίας της 

πολιτικής μίας (και θα το αναφέρω για ακόμη μία φορά) εντελώς 
“αχάπαρης” Συντηρητικής Κυβέρνησης. Το τι βλέπουμε σήμερα  
να εξελίσσεται μπροστά μας είναι τα  αποτελέσματα σφαλμάτων 
και μίας λανθασμένης πορείας και πολιτικής βασισμένη στο να 
γίνουν οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, που 
για τα τελευταία 12 χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες ασυγχώρητων 
πράξεων στο να δίδουν οικονομική βοήθεια εκατομμυρίων και 
ακόμη δισεκατομμυρίων σε πολέμους που δεν έπρεπε καθόλου 
να εμπλακεί η  χώρα. Το αποτέλεσμα είναι τώρα να στερείται ο 
λαός αυτά που δικαιούται, όπως ιατρική περίθαλψη όταν την χρει-
ασθεί και όχι όποτε θέλουν οι άλλοι.  

 Ο εργαζόμενος πληρώνει μέχρι και την τελευταία πέννα στους 
φόρους για το καλό της χώρας, και όχι για να έχει μία πολεμοχαρή 
Κυβέρνηση που έχει την  οικονομική ευχέρεια να δίδει δισεκατομμύρια 
για πολέμους και από την άλλη να κλείνουμε νοσοκομεία και να 
αναγκάζονται τα δημαρχεία να κάνουν περικοπές και στο στεγαστικό 
και στο εκπαιδευτικό,  και σε άλλους κλάδους έτσι γιατί η Κυβέρνηση 
σπαταλά τα χρήματα του κόσμου σε περιττά και ανώφελα πράγματα 
και το χειρότερο ακόμα, να χάνονται ανθρώπινες ζωές.  
Κυριολεκτικά παίζουν ρουλέτα με τον πόνο του εργαζομένου 

λαού. Δεν είναι σίγουρη αυτή η Κυβέρνηση ότι θα πετύχει με τα 

πειράματα που διεξάγει και στα αλήθεια δεν είναι καιρός πλέον για 
πειράματα. Πρέπει να βοηθηθεί ο λαός που για τόσα χρόνια έχει 
ταλαιπωρηθεί από μία “αχάπαρη” Κυβέρνηση και που συνεχίζει 
να ταλαιπωρεί κάθε οικογένεια.  
Όπου κοιτάξουμε βλέπουμε food banks και συνεχώς ο αριθμός 

αυξάνεται μαζί δε και ο αριθμός παιδιών που ζουν στην φτώχεια 
και που έχει ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια.  
Αυτά είναι τα κατορθώματα αυτής της ακροδεξιάς  Κυβέρνησης  

που ζει μακριά από την πραγματικότητα και δεν καταλαβαίνει τι θα 
πει εργατιά και τι θα πει φτώχεια. 

  
Μακάρι να είχα καλύτερα νέα για να ασχοληθώ, δυστυχώς αυτή 

είναι η αλήθεια και η όλη πραγματικότητα, όπου δυστυχώς 
οικογένειες θα παγώσουν αυτό τον χειμώνα όταν δεν θα έχουν 
θέρμανση λόγω της ανόητης και άδικης αύξησης καυσίμων που 
θα ακούσουμε για θανάτους ηλικιωμένων. Πάλι και εδώ η Κυβέρνηση 
δεν προστάτευσε τον λαό, αλλά άφησε τις εταιρίες αυτές να 
βάλουν στα ύψη τις τιμές, και δεν τους εμπόδισε τότε μα και ούτε 
πρόκειται να τους εμποδίσει όταν λογαριάζουν από τώρα ότι θα 
αυξήσουν τις τιμές καυσίμων τον ερχόμενο Ιανουάριο. Η στερλίνα 
έπεσε σε νέα χαμηλά ρεκόρ έναντι του δολαρίου, που για πρώτη 
φορά μετά από 37 χρόνια έπεσε τόσο χαμηλά. Μετά την ανακοίνωση 
ότι η κα Truss  θα είναι η νέα Πρωθυπουργός, τότε η στερλίνα 
άρχισε να πέφτει από την αξία της έναντι άλλων χωρών   πράγμα 
που έχασε 11 μονάδες από τότε, και  που μέχρις δημοσιευθεί αυτό 
το άρθρο ίσως να πέσει ακόμη σε νέα χαμηλά ρεκόρ.  
Ας φέρουμε εις τέλος την διαφθορά, τα σκάνδαλα που γνωρίσαμε 

να ξετυλίγονται το ένα μετά το άλλο, την αδικία και τα ψέματα.  
Ας φέρουμε πίσω την δημοκρατία και ελευθερία λόγου, ας σταμα-
τήσουμε την φτώχια και τον πληθωρισμό, μα δυστυχώς με αυτή 
την Κυβέρνηση τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.   
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Η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη!

12 χρόνια Συντηρητικής Κυβέρνησης και ιδού τα αποτελέσματα
Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Απόψεις! Η ελευθερία έκφρασης είναι το σημαντι-
κότερο κομμάτι στην περίπτωση απόψεων. 
Χρειάζεται αρετή και τόλμη η Ελευθερία! Πόση αλή-
θεια κρύβεται μέσα σε αυτές τις λίγες λέξεις. 
Η αρετή είναι ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά στον 

άνθρωπο. Η αρετή είναι η αλήθεια και η ποιότητα  της ανθρώπινης 
ψυχής! Αφορμή για το σημερινό θέμα είναι τα σχόλια που πήρα από 
πρόσφατο κείμενο μου που έγραψα εκφράζοντας την άποψη μου για 
την Βασίλισσα Ελισάβετ αναφερόμενος στην περίπτωση του αγωνι-
στή της Ελευθερίας Ευαγόρα Παλληκαρίδη ο οποίος απαγχονίστηκε 
από τον Άγγλο διοικητή κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 
το 1955-59 στην Κύπρο. Αναφέρθηκα στο γεγονός ότι η Βασίλισσα 
δεν έδωσε χάρη στον νεαρό αγωνιστή, και ότι η Βασίλισσα δεν ενερ-
γούσε από μόνη της αλλά σαν πολύ νεαρή που ήταν και άπειρη, 
ακολούθησε τις συμβουλές άλλων. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όσον 
αφορά το κείμενο μου. Αναφέρομαι όμως σε αυτό για να δώσω 
έμφαση στη φράση που ανέφερα πιο πάνω, για την αρετή και την 
τόλμη. 
Το σημαντικότερο στην περίπτωση ελεύθερης έκφρασης όταν 

κάποιος ασχολείται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι να λέει την 
άποψη του όπως την αισθάνεται και όπως πιστεύει ο ίδιος και να στη-
ρίζει τα πιστεύω του και τις απόψεις του πάνω στην αλήθεια. 
Πρέπει να παραμερίζει τα κομματικά πιστεύω και τα συμφέροντα 

όποια και αν είναι αυτά, και να λέει την πραγματική αλήθεια  και τα 
γεγονότα όπως είναι. Διαφορετικά δεν θα καταφέρει τίποτε άλλο από 

του να δημιουργήσει διαλόγους που σκοπό θα έχουν την προώθηση 
συμφερόντων κάποιων παραγόντων ή ακόμα και προπαγανδιστικά 
συμφέροντα που δεν θα εξυπηρετούν κατά την δίκη μου πάντα 
άποψη τον σκοπό που εγώ σαν άνθρωπος των μέσων μαζικής επι-
κοινωνίας υπηρετώ.  Η αρετή λοιπόν θέλει τόλμη και ποιότητα ψυχής! 
Η κρίση είναι πάντα στην περίπτωση κειμένων σαν αυτό που δια-

βάζετε, είναι πάντα επαναλαμβάνω, σε εσάς τους αναγνώστες. 
Είμαι λοιπόν ευτυχής που τα πιο πολλά από τα γραφόμενα μου 

εσείς οι αναγνώστες τα κρίνετε με βάση τα όσα ανέφερα πιο πάνω.  
Δηλαδή την αλήθεια που φαίνεται μέσα από τις αναφορές μου για 

τα σχόλια μου και τις απόψεις μου. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός 
ότι πολλοί από εσάς μου λέτε τα καλά σας λόγια και με κάνετε να 
νιώθω την ανάγκη να συνεχίζω να εκφράζομαι. 
Νιώθω σαν υποχρέωση να εκφράζω τις απόψεις μου επειδή μου 

λέτε τα καλά σας λόγια, να η ευκαιρία να σας πω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ που με διαβάζετε. Αυτό σημαίνει για μένα ανάγκη και 
υποχρέωση! Η τόλμη λοιπόν είναι μεγάλη χάρη και όταν ο άνθρωπος 
που έχει να πει μόνο την αλήθεια, τότε εκφραζόμενος και με σκοπό 
να πει την άποψη του βασιζόμενος πάντα στην αλήθεια και δίχως 
υποχρέωση να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα κάποιων παραγόντων, 
τα καταφέρνει να κερδίσει το αναγνωστικό κοινό του, όπως και στην 
περίπτωση τη δίκη μου που εκφράζω τις απόψεις μου για οποι-
οδήποτε θέμα. Όταν ο σκοπός είναι να προσπαθεί κάποιος να 
δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για να είναι πιο προσιτές για την 
ενέργεια πράξεων που να φτιάχνουν διαδρόμους και να ανοίγουν 

δρόμους που να οδηγούν προς καλυτέρευση των ανθρωπίνων σχέ-
σεων για να πλάσουμε μια πιο ανθρώπινη κοινωνία, τότε οι άνθρωποι 
που βαδίζουν προς αυτή την κατεύθυνση, ασπάζονται τις απόψεις 
αυτές και τις βάζουν σε ανεργία. Και εφόσον λοιπόν ο σκοπός ο 
οποίος εντάχθηκα σε αυτή τη μερίδα των ανθρώπων, δηλαδή να έχω 
τη δυνατότητα να εκφράζω τις απόψεις μου για διαφορά θέματα, και 
να έχω καλές κριτικές, αισθάνομαι υπερήφανος που τα καταφέρνω 
να δημιουργώ αυτή την ατμόσφαιρα που κινεί το ενδιαφέρον κάποιων 
συνανθρώπων μου να πλάθουν ταξίδια και στιγμές της ζωής που να 
οδηγούν  σε μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη κοινωνία. 
Αυτό σημαίνει ότι ο σκοπός πέτυχε! 
Να μην σας κουράζω άλλο! Να θυμάστε όμως πάντα τη σημασία 

που κρύβει η φράση, «Η ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη»! 
Η αρετή και η τόλμη κρύβει ποιότητα ψυχής!  

Του Βασίλη 
Παναγή
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Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης και η βασιλική χάρη που δεν δόθηκε

Ο θάνατος της βασίλισσας Ελισάβετ πυροδό-
τησε στην Κύπρο συζητήσεις για το ότι η βασίλισσα 
Ελισάβετ αρνήθηκε να δώσει χάρη στον 19χρονο 
Ευαγόρα, μετά την απόφαση του δικαστηρίου για 
καταδίκη του σε θάνατο δια απαγχονισμού. 

  
Οι ύποπτες συνθήκες σύλληψης του  ▪

Ευαγόρα 
 
Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης συνελήφθη το 

βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 1956 μαζί με άλλους 
2 συναγωνιστές του, μεταφέροντας όπλα και τρό-
φιμα από τη Λυσό, προς το λημέρι του «Καρκαβά», 
στο δάσος του Άγιου Μερκούρη, προς τον Σταυρό 
της Ψώκας. Ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με αγ-
γλική περίπολο. Οι 2 συναγωνιστές του Ευαγόρα 
κατάφεραν να διαφύγουν, αλλά ο ίδιος συνελήφθη. 
Στην κατοχή του είχε ένα οπλοπολυβόλο Μπρεν 
γρασαρισμένο. Ήταν συνεπώς ανέτοιμο για να 
χρησιμοποιηθεί. Επίσης κουβαλούσε 3 γεμιστήρες 
γεμάτες. Τις συνθήκες σύλληψης του περιγράφει ο 
συναγωνιστής του Βαγγέλης Χριστοφή ο οποίος 
εκείνο το βράδυ της 18ης Δεκεμβρίου 1956 ήταν 
επικεφαλής της τριμελούς ομάδας που θα μετέφερε 
με δύο γαϊδούρια τις προμήθειες. Την ομάδα απάρ-
τιζαν ο ίδιος, ως επικεφαλής, ο Ευαγόρας Παλλη-
καρίδης και ο Γεώργιος Χρίστου Πόπης. Αναφέρει 
λοιπόν ότι ενώ προχωρούσαν σε κάποια στροφή 
του δρόμου, ο ίδιος, που προπορευόταν, ξαφνικά 
βρέθηκε μπροστά σ’ ένα σταθμευμένο στρατιωτικό 
τζιπ, με αναμμένα τα μικρά του φώτα. «Ήταν τόσο 
ξαφνικό για μένα, που έπεσα στην κυριολεξία 
πάνω στα “μούτρα” του αυτοκινήτου!». Όταν απο-
μακρύνθηκε, μέσα στα βουνά, και ένιωσε ότι βρέ-
θηκε σε ασφαλή απόσταση από τους Βρετανούς 
σταμάτησε για να ξεκουραστεί «οπότε κοίταξα 

προς τα κάτω. Άκουσα φασαρία, φωνές, βρισιές, 
κτυπήματα, αλλά και είδα, ότι εκτός από το τζιπ, 
πίσω του ήσαν σταθμευμένα ακόμα δυο φορτηγά 
του στρατού». 

 
Καθαρή προδοσία ▪

 
Ο Χριστοφή συνεχίζει: «Το ότι εγώ, την κρίσιμη 

στιγμή, στράφηκα προς τα πίσω και δεν πήγα δεξιά 
προς τα έξω του δρόμου, αποδείχτηκε σωτήριο, 
γιατί κάτω ακριβώς από το δρόμο υπήρχε ενέδρα 
ομάδας Άγγλων στρατιωτών και θα έπεφτα πάνω 
της. Αυτό, οδηγεί στη βάσιμη υποψία, ότι είμαστε 
προδομένοι και οι Άγγλοι μας περίμεναν. Ήθελαν, 
με τ’ αυτοκίνητα σταθμευμένα στο δρόμο να μας αι-
φνιδιάσουν και, στην προσπάθειά μας να διαφύ-
γουμε προς τα έξω, αφού η άλλη πλευρά ήταν 
βουνό, θα πέφταμε στην ενέδρα τους. Κι αυτό, δεν 
μπορεί να ήταν τυχαίο.» 

 
Το γρασαρισμένο «Μπρεν» και η κατηγο-▪

ρία κατοχής όπλου 
 
Ο Χριστοφή συνεχίζει λέγοντας ότι δεν κρατού-

σαν όπλα, αφού ήταν σε ισχύ ο νόμος του Χάρ-
ντιγκ, που προνοούσε ότι και η απλή κατοχή όπλου 

ή άλλου πολεμικού, οδηγούσε στην αγχόνη. Αλλά 
και όπλα να κρατούσαμε, υπό τις συνθήκες εκείνης 
της νύχτας. «Τα όπλα μας ήταν πάνω στα ζώα και 
το οπλοπολυβόλο «Μπρεν», για το οποίο καταδι-
κάστηκε σε θάνατο ο Παλληκαρίδης, ήταν γρασα-
ρισμένο και την μοιραία στιγμή, το κρατούσε στο 
σβέρκο του με τα δυο του χέρια». 
Με αφορμή το Μπρεν, οι Άγγλοι τον κατηγόρη-

σαν για κατοχή και διακίνηση οπλισμού, τον μετέ-
φεραν στη Λευκωσία και η δίκη του ορίστηκε για τις 
14 Φεβρουαρίου αλλά στη συνέχεια επανορίστηκε 
για τις 25 Φεβρουαρίου. 

 
Η καταδίκη και οι διαμαρτυρίες ▪

 
Το δικαστήριο αποφάσισε την ποινή του θανάτου 

με απαγχονισμό για τον Παλληκαρίδη. Ως αποτέ-
λεσμα αυτού, την επόμενη μέρα της καταδίκης του, 
οι μαθητές του Γυμνασίου Πάφου απείχαν από τα 
μαθήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας και έστει-
λαν τηλεγράφημα στον Χάρτινγκ, με το οποίο του 
ζητούσαν να απονεμηθεί χάρη στον Ευαγόρα. 
Προσπάθειες έγιναν και από την ελληνική κυβέρ-
νηση και από την Κυπριακή Αδελφότητα Αθηνών η 

οποία ζήτησε προσωπική παρέμβαση του βασιλιά 
Παύλου, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση. Στην προ-
σπάθεια ματαίωσης της εκτέλεσης κατέβαλαν και 
η Βουλή των Ελλήνων, ο Αρχιεπίσκοπος Δωρό-
θεος, ο Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος Γεννάδιος, ο δή-
μαρχος Λευκωσίας Θ. Δέρβης, 40 Εργατικοί Άγγλοι 
βουλευτές, συντεχνίες, ο Αρχιεπίσκοπος Νοτίου 
Αφρικής Νικόδημος, ο Αμερικανός Γερουσιαστής 
Fulton και άλλοι.  

 
Γιατί η Ελισάβετ δεν ανταποκρίθηκε ▪

 
Από την ημέρα θανάτου της Ελισάβετ, δίνουν και 

παίρνουν οι κατηγορίες εναντίον της για το ότι δεν 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα για να δοθεί χάρη στον 
Παλληκαρίδη. Ωστόσο, πέρα από το συναισθημα-
τικό του θέματος υπάρχει και το ουσιαστικό, το 
πραγματικό, οι αρμοδιότητες επί του θέματος και 
το εάν η Ελισάβετ μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. 
Κι αυτό βεβαίως δεν το γράφουμε για να δικαιολο-
γήσουμε καμία βασίλισσα, αλλά για να δούμε την 
απτή πραγματικότητα. Και αυτή η πραγματικότητα 
λέει ότι εδώ και τέσσερις αιώνες, ο/η μονάρχης του 
Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει δικαίωμα, ούτε εξου-
σία για χορήγηση χάριτος ή ανατολής εκτέλεσης 
στις αποικίες, διότι αυτές οι αρμοδιότητες είχαν 
ανατεθεί στους κατά τόπους κυβερνήτες και όχι στη 
βασίλισσα. Και συνέβη αυτό που συνέβη και με τον 
Καραολή και με τους άλλους απαγχονισθέντες. Σε 
αυτό συνηγορούν και άλλες πηγές οι οποίες λένε 
ότι, εκτός του λόγου που προαναφέραμε, αρμόδιο 
να λαμβάνει αποφάσεις είναι το Privy Council (Συμ-
βουλευτικό Σώμα της Μοναρχίας) και όχι ο βασι-
λιάς ή η βασίλισσα από μόνοι τους. Σημειώνεται ότι 
τα μέλη του αποτελούνται κυρίως από ανώτερους 
πολιτικούς που είναι νυν ή πρώην μέλη είτε της 
Βουλής των Κοινοτήτων είτε της Βουλής των Λόρ-
δων. Το Privy Council διαθέτει και δικαστική επι-
τροπή που αποτελείται από ανώτερους δικαστές 
που διορίζονται ως μυστικοί σύμβουλοι και είναι 
κατά κύριο λόγο δικαστές του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου του Η. Βασιλείου και ανώτερους δικαστές από 
την Κοινοπολιτεία . Το Privy Council παλαιότερα 
λειτουργούσε ως Ανώτατο Εφετείο για ολόκληρη τη 
Βρετανική Αυτοκρατορία (εκτός από το ίδιο το Ηνω-
μένο Βασίλειο). Συνεχίζει να ακούει δικαστικές προ-
σφυγές από άλλους ανεξάρτητους Χώρες της 
Κοινοπολιτείας και Βρετανικά Υπερπόντια Εδάφη. 
Σήμερα το Ανακτοσυμβούλιο αριθμεί περίπου 750 
μέλη. Συνεπώς, ακόμα κι αν η Βασίλισσα Ελισάβετ 
είχε τον τελευταίο λόγο, δεν θα μπορούσε να 
αγνοήσει τις απόψεις των μελών του Συμβουλίου, 
που σίγουρα, θεωρούσαν τον Παλληκαρίδη ως ένα 
τρομοκράτη. 

 
Δεν ζητήθηκε χάρη ▪

 
Τέλος, υπάρχει και μια πολύ σημαντική λεπτομέ-

ρεια. Δεν υπήρξε αντίδραση από τη βασίλισσα, 
διότι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης δεν ζήτησε χάρη 

για την ποινή που του επιβλήθηκε, παρά τις εκκλή-
σεις των δικηγόρων του, Λέλλου Δημητριάδη και 
Φοίβου Κληρίδη. Αντίθετα, ο Παλληκαρίδης όταν 
παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και κλήθηκε να 
απαντήσει στην κατηγορία είπε ότι «Γνωρίζω ότι 
θα με κρεμάσετε, εκείνο όμως το οποίον έχω 
να είπω, είναι ότι τούτο, ό,τι έκαμα το έκαμα ως 
Έλλην Κύπριος όστις ζητεί την ελευθερία του». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι την παραμονή της εκτέλε-
σης του, 13 Μαρτίου 1957, μία ημέρα πριν την 
εκτέλεση, με πρωτοβουλία του πατέρα του και των 
δύο δικηγόρων του, απεστάλη χειρόγραφη επι-
στολή από τον Λέλλο Δημητριάδη προς την βασί-
λισσα Ελισάβετ, η οποία έγραφε: «Εκ μέρους του 
Ευαγόρα Παλληκαρίδη και του πατέρα του, ο 
οποίος για χρόνια υπηρέτησε πιστά ως αστυνομι-
κός, και της μητέρας του, κάνουμε τελευταία έκ-
κληση στη Μεγαλειότητά σας για να μην 
απαγχονιστεί. Παρακαλούμε την Μεγαλειότητά σας 
να εισηγηθείτε έλεος». 

 
Η επιστολή στάλθηκε χωρίς τη θέληση του 

Παλληκαρίδη, την τελευταία στιγμή. 
 
Συμπερασματικά 
 
1ον: Ο ίδιος ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης αρνή-

θηκε να καταθέσει έφεση για επανεξέταση της ποι-
νής του. 

2ον: Η εξουσία για εκτελέσεις, με τα έκτακτα 
μέτρα που εφαρμόστηκαν στην Κύπρο συνεπεία 
της δράσης της ΕΟΚΑ (από τις στις 26 Νοεμβρίου 
1955), ανήκε κύρια στον βρετανό Κυβερνήτη της 
Κύπρου. Και ο Χάρντινγκ τότε δεν έκανε αποδεχτή 
την αίτηση χάριτος που υπέβαλαν οι δικηγόροι του. 

3ον: Λόγω της στάσης του Παλληκαρίδη, δεν 
υποβλήθηκε έφεση ενώπιον του Ανακτοσυμβου-
λίου, κι έτσι οι δικηγόροι δεν υπέβαλαν αίτηση για 
έφεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου μετά την 
καταδικαστική απόφαση από το Ειδικό Δικαστήριο. 

4ον: Η χειρόγραφη επιστολή των δικηγόρων του 
Παλληκαρίδη προς τη βασίλισσα, δεν έγινε μέσω 
των νενομισμένων διαδικασιών[5]. 

5ον: Η επιστολή προς τη βασίλισσα στάλθηκε 
λίγα 24ωρα πριν την εκτέλεση. 

 
Γι’ αυτούς τους λόγους δεν υπήρξε ποτέ απά-

ντηση από τη βασίλισσα. Από την άλλη αποτελεί 
γεγονός ότι όλες οι αποφάσεις για τους απαγχονι-
σμούς των 9 μελών της ΕΟΚΑ έφεραν την υπο-
γραφή της βασίλισσας, στο όνομα της οποίας 
λαμβάνονταν και εκτελούνταν αποφάσεις. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί πως όσες περιπτώσεις εξετά-
στηκαν ενώπιον του Ανακτοσυμβουλίου, έτυχαν 
της έγκρισης του. Από τη στιγμή, λοιπόν, που  
ο Χάρτιγκ εφάρμοσε τους νέους νόμους, αν η βα-
σίλισσα διέταζε διαφορετικά, θα ερχόταν σε αντί-
φαση με την πολιτική που ασκούσε η Κυβέρνησή 
της στην Κύπρο. και κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν 
ποτέ.   

Του Μιχάλη Μιχαήλ

Στο κείμενο που δημοσιεύτηκε στη σελίδα 14 της προηγούμενης έκδοσης της «Παροικιακής» και συγκεκριμένα 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2022,  εκ παραδρομής δεν είχαμε αναφέρει ότι γράφτηκε από τον αγαπημένο μας, πρώην διευθυντή 
της εφημερίδας μας, Κυριάκο Τσούπρα.
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ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
22:25 Το Ρεμάλι της Φωκίω-
νος Νέγρη (1965).  Κοινωνικό 
δράμα με τους Άλκη Γιαννακά, 
Έλλη Ξανθάκη, Λαυρέντη Δια-
νέλλο και Αντρέα Φιλιππίδη.  
Ο Αλέκος ένας χαρτοπαίχτης, 
πρώην πυγμάχος και πρωτο-
παλίκαρο του υπόκοσμου, βά-
ζει στο μάτι τη Μαίρη, μια αγνή 
νέα, ορφανή, η οποία ζει μόνη 
και έχει μεγάλη περιουσία.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
12:00 Ζητείτε Τίμιος (1959).   
Κωμωδία με τους Μίμη Φωτό-
πουλο, Κώστα Βουτσά, Μάρθα 
Καραγιάννη και Νίκο Σταυρίδη. 
Τέσσερις ιστορίες με συνδετικό 
κρίκο ένα ζητιάνο. 1) Δύο ζευ-
γάρια ερωτευμένων συναντιού-
νται σε ένα απόμερο καφενε-
δάκι. 2) Ο υπάλληλος μιας 
επιχείρησης μαθαίνει ότι η μη-
τέρα του είναι ψυχοπαθής και 
ότι η γυναίκα του γεννάει. Το 
δίλημμα είναι μεγάλο: πού να 
τρέξει πρώτα;  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  20:25 Οι Επικίνδυνοι 
(1983). Κοινωνικό δράμα με 
τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Στα-
μάτη Γαρδέλη, Καίτη Φίνου, 

Σοφία Αλιμπέρτη και Κώστα 
Ευριπιώτη. Απογοητευμένοι 
από την ανεργία και τη φτώχεια 
τους, τέσσερις φίλοι αποφασί-
ζουν να ληστέψουν ένα εργο-
στάσιο.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  21:40 Εκπαιδεύοντας 
τον Σάκη (2005).  Κωμική τη-
λεταινία με τους Πασχάλη Τσα-
ρούχα, Ασπασία Τζιτζικάκη, 
Κωνσταντίνο Κυριακού, Νικο-
λέττα Καρά. Ένας πολύ εργα-
τικός φοιτητής είναι ερωτευμέ-
νος με μια συμφοιτήτρια του, η 
οποία όμως τον αγνοεί επιδει-
κτικά και τον στήνει συνέχεια 
στα ραντεβού που έχουν για να 
της δώσει σημειώσεις μαθημά-
των.   
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  23:05 Κυνηγημένοι 
Εραστές (1972). Κοινωνικό 
δράμα με τους Φαίδων Γεωρ-
γίτση, Δώρα Σιτζάνη, Άννα 
Φόνσου. Δύο νεαροί εραστές, 
ο Άγγελος και η Ειρήνη, απο-
φασίζουν να εγκαταλείψουν το 
χωριό τους στην Πελοπόννησο 
και να αναζητήσουν μια καλύ-
τερη τύχη στην Αθήνα. Ο Άγ-
γελος ζητά μια μικρή οικονο-

μική βοήθεια απ’ τον θείο του, 
τον σταθμάρχη, αλλά εκείνος 
αρνείται. Λογομαχούν έντονα 
και έρχονται στα χέρια. Ο Άγ-
γελος τον χτυπά και του αρπά-
ζει μερικά χρήματα.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
21:00  Ο Γύρος του Θανάτου 
(1983).  Δραματική περιπέτεια 
με τον Διονύση Ξανθό, Γιώργο 
Μιχαλακόπουλο, Σωτήρη Τζε-
βελέκο. Ο Στέφος Μαυρίδης 
εργάζεται στο τσίρκο παρου-
σιάζοντας το επικίνδυνο νού-
μερο ‘Ο Γύρος του θανάτου’. 
Ένας παράξενος άνθρωπος 
τον παρακολουθεί κάθε βράδυ. 
Κάποια μέρα θα τον επισκεφτεί 
και θα τον καλέσει στο γραφείο 
του όπου και θα του κάνει μια 
πολύ περίεργη πρόταση. 
                                                                     
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
22:45 Της Κακομοίρας 
(1987).   Της Κακομοίρας 
(1987). Επιθεώρηση με τους 
Στάθη Ψάλτη, Λάκη Λαζό-
πουλο, Γιώργο Πάντζα, Γιάννη 
Γκιωνάκη. Τα μπερδέματα στη 
ζωή είναι συνηθισμένα. Όταν 
όμως αυτά αναφέρονται σε δια-
φορετικές εποχές, τότε η κατά-
σταση ξεφεύγει από κάθε 

έλεγχο. Μια ανατρεπτική κω-
μωδία, με τραγούδια από τον 
Λευτέρη Πανταζή και τον Στέλιο 
Ρόκο. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
21:30 Τα Καμάκια (1981). Κω-
μωδία με τους Κώστα Καρρά, 
Καίτη Φίνου, Στάθη Ψάλτη, 
Αντώνη Παπαδόπουλο, Μάκη 
Δεμίρη, Ρίκα Δυαλινά, Τέτα 
Κωνσταντά. Όταν ο Άρης, το 
μεγαλύτερο «καμάκι» της Αθή-
νας, πηγαίνει στο Ναύπλιο για 
διακοπές, τα ντόπια «καμάκια», 
με αρχηγό τον Ορφέα, ανησυ-
χούν και συνασπίζονται ενα-
ντίον του.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
21:00 Λίβινγκ Ρουμ (1976).     
Θέατρο της Δευτέρας. Ερω-
τικό κοινωνικό δράμα με την 
Ματίνα Καρρά, Γιάννη Κάσδα-
γλη, Ηρώ Κυριακάκη. Ένα πα-
ράνομο ζευγάρι. Εκείνος πα-
ντρεμένος, εκείνη πολύ 
νεότερη του. Αναλαμβάνει κη-
δεμόνας της όταν μένει ορφανή 
και εκεί αρχίζουν όλα. Όταν την 
οδηγήσει στο σπίτι των θείων 
της, σε ένα περιβάλλον όπου 
κυριαρχεί ο πουριτανισμός και 
ο φαρισαϊσμός, η κατάσταση 

θα πάρει αρρωστημένες δια-
στάσεις και τα πράγματα θα 
οδηγηθούν στα άκρα. 
 
ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  20:30 
Κατηγορώ την Ζωή (1972).   
Μελόδραμα με τους Νίκο Δα-
δινόπουλο, Ελένη Θεοφίλου, 
Λαυρέντη Διανέλλο, Λευτέρη 
Γυφτόπουλο, Ελένη Ροδά. Ο 
Στέφανος σπουδάζει δικηγό-
ρος και παράλληλα τα βράδια 
δουλεύει με επιτυχία τραγουδι-
στής σε κέντρο. Η μητέρα του 
είναι θυρωρός της πολυκατοι-
κίας που μένουν. Η Χριστίνα, 
η κόρη του ιδιοκτήτη της πολυ-
κατοικίας Χατζηδήμα, επιστρέ-
φει μετά από απουσία χρόνων 
για σπουδές στο εξωτερικό.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  
20:30 Χωρίς Ταυτότητα 
(1963). Αισθηματικό δράμα με 
τους Αλέκο Αλεξανδράκη, Ζωή 
Λάσκαρη, Μαίρη Χρονοπού-
λου, Κώστα Ριγόπουλο. Βρι-
σκόμενος σε άθλια οικονομική 
κατάσταση, ο Γιάννης Νοναβέ-
ντης δέχεται την πρόταση του 
Αβράμογλου να παραστήσει 
τον χαμένο στην κατοχή γιο της 
πλούσιας οικογένειας Μαυρο-
λέοντος. 
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ΠΕΜΠΤΗ 29/9 
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  
21.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/9 
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 1/10 
06.00 Κώδικας Σιωπής (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Αγορά (Ε) 
10.30 Ντοκιμαντέρ «Οι Πα-
ραδοσιακοί Αγγειοπλάστες 
του Κόκκινου Πηλού στην 
Κύπρο»  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Ταξίδι στο Χρόνο (Ε) 

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 
21.05 Προσωπικότητες 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/10 
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 3/10 
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 4/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Αποτυπώματα 
21.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/10 
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 29 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: Το Ρεμάλι της Φω-
κίωνος Νέγρη (1965) 
12:00 Ελληνική ταινία: Ζητείτε Τί-
μιος (1959) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 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 (Part2) 
20:25 Ελληνική ταινία: Οι Επικίνδυνοι 
(1983) 
21:40 Ελληνική ταινία: Εκπαιδεύο-
ντας τον Σάκη (2005) 
23:05 Ελληνική ταινία: Κυνηγημένοι 
Εραστές (1972) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ     
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 
Wine Festival 2022. Συνεντευξ́εις Εκ-
θετων́ (Part 2) 
21:00 Ελληνική ταινία: Ο Γύρος του Θα-
νάτου (1983) 
22:45 Ελληνική ταινία: Της Κακομοίρας 
(1987)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
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: Τα Καμάκια (1981) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
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: Λίβινγκ 
Ρουμ (1976) 
22:50 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ      
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 Ελληνική ταινία: Κατηγορώ την 
Ζωή (1972)  
21:45 Ελληνική ταινία: Βέγγος ο Ερω-
τιάρης (1963)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
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 Ελληνική ταινία: Χωρίς Ταυτό-
τητα (1963) 
21:50 Ελληνική ταινία: Ο Μπαμπάς 
μου και Εγώ (1963)



 16      | Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Manchester United – Ομόνοια,  
Ανακοίνωση, Europa League,  
13 Οκτωβρίου 2022 8.00 μ.μ.  
στο Old Trafford Μάντσεστερ 
 

Το Fan Club της Ομόνοιας στο Ηνωμένο Βασί-

λειο έβγαλε ανακοίνωση ενημερώνοντας τα μέλη 
και τους φίλους του για την μεταφορά τους προς 
και από τον αγώνα Manchester United - Ομόνοια. 
Θα υπάρχουν διαθέσιμα λεωφορεία με τα οποία 
οι φίλαθλοι θα μπορούν να ταξιδέψουν στο        
Μάντσεστερ την ημέρα του αγώνα στις 13 Οκτω-

βρίου 2022. 
 Τα λεωφορεία θα αναχωρήσουν από το          

Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, Wood Green, Earlham 
Grove, London N22 5HJ στις 12.00μ.μ και θα 
αποχωρήσουν από το Μάντσεστερ στις 11.00μμ. 

Η Ομόνοια FC θα έχει επίσης εκπροσώπους 

στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, από τη Δευτέρα 
10 Οκτωβρίου 2022 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 
2022, παρέχοντας πληροφορίες και πουλώντας 
είδη της Ομόνοιας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες καλέστε στο 
07387 265 018. 

Manchester United – Ομόνοια, Ανακοίνωση, Europa League

Manchester United Ομόνοια

Νίκη της Εθνικής Κύπρου επί της  
Εθνικής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο με 1-0

Την πρώτη της νίκη στον 
δεύτερο όμιλο της Γ' Κατη-
γορίας του Nations League 

πέτυχε η Εθνική Κύπρου.  
Σε αγώνα για την 5η αγωνιστική 

και μπροστά σε 5000 θεατές,        
η Εθνική Κύπρου, νίκησε την 
Ελλάδα με 1-0. Πλέον με πέντε 
βαθμούς, ελπίζει σε παραμονή 
στην Κατηγορία. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αυτή 
ήταν η πρώτη ήττα της Ελλάδας 
στον όμιλο.  

Όπως αναφέρει η ΚΟΠ, στο 
ντεμπούτο του Τιμούρ Κετσπά-
για στην τεχνική ηγεσία, η Εθνική 
Κύπρου είχε πολύ καλή εμφά-
νιση και στο τέλος πήρε το απο-
τέλεσμα μετά από εξαιρετική 
ομαδική προσπάθεια και πλασέ 
του Τζιωνή στο 18ο λεπτό. 

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κετσπά-
για δεν έκρυψε τη χαρά του για 
το αποτέλεσμα, αλλά παράλληλα 

έστειλε σύνθημα για χαμηλούς 
τόνους, αφού ακολουθεί το καθο-
ριστικό παιχνίδι με το Κόσοβο 
την Τρίτη.  

«Είμαι περήφανος για το απο-
τέλεσμα και χαρούμενος. Είχαμε 
μεγάλη θέληση για τη νίκη και 
ασφαλώς είναι καλοδεχούμενη. 
Νικήσαμε δίκαια. Δεν επιτρέ-
ψαμε στην Ελλάδα να μας απει-
λήσει εκτός από μερικές περιπ-
τώσεις. Οι ποδοσφαιριστές μου 
εκτέλεσαν άψογα το πλάνο και 
είμαι πολύ χαρούμενος από αυτά 
που είδα. Αυτή η ομάδα μπορεί 
να πετύχει πολλά στο μέλλον", 
είπε. 

"Είμαι πολύ χαρούμενος για 
την επιλογή μου να έρθω στην 
Εθνική Κύπρου. Και δεν το λέω 
γιατί κάναμε μια νίκη. Ευχαρι-
στούμε τον κόσμο που ήρθε στο 
γήπεδο. Μαζί με τον κόσμο μας 
μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 

Είχαμε συμπαγή άμυνα, ήμασταν 
δεμένη ως ομάδα, βγάλαμε επι-
θέσεις και αντεπιθέσεις και στο 
τέλος τα καταφέραμε.  

“Όλοι οι ποδοσφαιριστές μου 
τα έδωσαν όλα. Συγχαρητήρια. 
Συνεχίζουμε την προσπάθεια 
μας για να παραμείνουμε στην 
κατηγορία», ανέφερε ο κ. Κετσπά-
για.  

Όπως αναφέρεται ο Βαλεντίν 
Ρομπέρζ και ο Χαράλαμπος   
Χαραλάμπους πραγματοποίησαν 
την πρώτη τους εμφάνιση με την 
Εθνική Κύπρου.  

Κύπρος (Τ. Κετσπάγια):        
Παναγή, Στ. Ανδρέου, Ιωάννου 
(76' Αντωνιάδης),  Κατελάρης, 
Ρομπέρζ, Αρτυματάς, Χ. Κυριά-
κου, Κάστανος(76' Γκόγκιτς), 
Τζιωνής (64' Καρώ), Λοϊζου (58' 
Χαραλάμπους), Σωτηρίου (76' 
Κακουλλής). 

Αναπληρωματικοί: Δημητρίου, 

Τούμπας, Καρώ, Ν. Παναγιώτου, 
Κορρέα, Αντωνιάδης, Χαραλά-
μπους, Γκόγκιτς, Κακουλλής, 
Χριστοφή, Εφραίμ, Παπουλής. 

Ελλάδα (Γ. Πογιέτ): Βλαχοδή-
μος, Τσιμίκας, Μπάλτοκ, Μαυρο-
πάνος, Χατζηδιάκος, Πέλκας (77' 
Αλεξανδρόπουλος), Μασούρας, 
Κουρμπέλης (77' Χατζηγιοβάν-
νης), Σιώπης (46' Μπουχαλάκης), 
Μπακασέτας (58' Ιωαννίδης), 
Δουβίκας (46' Φούντας).  

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο 
Αλεξέι Κουλμπάκοφ.  

Αναφέρεται ακόμα ότι, στον 
άλλο αγώνα του ομίλου, η  Β. 
Ιρλανδία νίκησε με 2-1 το Κόσο-
βο και ανέβηκε στους 5 βαθμούς, 
όσους έχει και η Εθνική Κύπρου. 
Στους 6 το Κόσοβο.  

Η Ελλάδα τερματίζει στην 
πρώτη θέση του ομίλου ανεξάρ-
τητα από τα αποτελέσματα που 
εκκρεμούν. 

Ισόπαλος 2-2 έληξε  
ο φιλικός αγώνας  
της Εθνικής Ελπίδων 
με τη Μάλτα

Σύμφωνα με την ΚΟΠ, η 
Εθνική Ελπίδων πραγμα-
τοποίησε πολύ καλό ξεκί-

νημα και προηγήθηκε με 2-0 από 
τέρματα που πέτυχε ο Νικόλας 
Κούτσακος στο 5ο και στο 11ο 
λεπτό. 

Σημειώνεται ότι η Μάλτα μείω-
σε στο 42ο λεπτό και ισοφάρισε 
στο 60ο λεπτό. 

Αναφέρεται ότι ο Γιάννος       
Οκκάς έδωσε χρόνο συμμετοχής 
σε όλους τους ποδοσφαιριστές 
που συμπεριλήφθηκαν στην 
αποστολή και βγήκαν τα πρώτα 
χρήσιμα συμπεράσματα για τη 
συγκρότηση της ομάδας, που 
θα λάβει μέρος στην επόμενη 
διοργάνωση της UEFA. 

Ήταν το πρώτο φιλικό που 
έδωσε η Κύπρος μετά την ολο-

κλήρωση των υποχρεώσεων της 
στην προκριματική φάση του 
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. 

Η Εθνική Ελπίδων αγωνίστηκε 
με τους Κίττο (46' Κυριάκου), 
Κοτσώνη, Γαβριήλ (46' Ανδρέου), 
Κωστή, Σατσιά (61' Ζευκής), Οκκά 
(61' Μαυρουδής), Αντωνίου (77' 
Χατζημιτσής), Φώτη (61' Παυλί-
δης), Χριστοδούλου (77' Βασι-
λείου), Ευτυχίδη (46' Ποντικού), 
Κούτσακο (77' Γιοβάνοβιτς). 

«Ήταν το πρώτο μας φιλικό 
και σίγουρα βγήκαν χρήσιμα 
συμπεράσματα για τη συνέχεια 
της προσπάθειας μας. Ένας 
αγώνας που άφησε υποσχέ-
σεις, όμως χρειαζόμαστε ακόμα        
αρκετή δουλειά και τα φιλικά 
παιχνίδια θα βοηθήσουν»,    
ανέφερε ο Γιάννος Οκκάς.
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Emergency move by Bank of 
England to stabilise markets

The Bank of England has 
launched an emergency 
UK government bond-

buying programme to prevent 
borrowing costs from spiraling 
out of control and stave off a 
“material risk to UK financial 
stability.” 

The Bank announced it was 
stepping in to buy government 
bonds - known as gilts - at an 
“urgent pace” after fears over the 

government’s economic policies 
sent the pound tumbling and 
sparked a sell-off in the gilts 
market. 

Labour has called for Chancel-
lor Kwasi Kwarteng to issue an 
"urgent statement" on how he 
plans to fix the "the crisis that 
he has made." 

While the pound hit an all-time 
record low of 1.03 against the 
US dollar on Monday, the yield 

on ten-year gilts - which is a 
proxy for the effective interest 
rate on public borrowing - has 
soared by the most in a five-
year period since 1976, accord-
ing to experts. 

In its statement, the Bank       
of England said there would be 
a substantial risk to UK financial 
stability “were dysfunction in 
this market to continue or wor-
sen." 

“This would lead to an unwar-
ranted tightening of financing 
conditions and a reduction of 
the flow of credit to the real 
economy," it said. 

“In line with its financial         
stability objective, the Bank of 
England stands ready to restore 
market functioning and reduce 
any risks from contagion to 
credit conditions for UK house-
holds and businesses.” 

In response to the Bank, the 
Treasury reaffirmed its commit-
ment to the BoE's independence 
and said the government “will 
continue to work closely with 

the Bank in support of its finan-
cial stability and inflation objec-
tives.” 

It comes as the chancellor 
has been stepping up efforts to 
reassure the City about his    
economic plans after the Inter-
national Monetary Fund criticised 
the government’s strategy – and 
as the pound plunged further 
on Wednesday. 

Shadow Chancellor Rachel 
Reeves said in a tweet that       
Britons will be "deeply worried" 
about the impact of "this turmoil 
on their mortgage, their pension, 
and their cost of living." 

"This is a crisis made in     
No10 and is the direct result of 
the Tory government's reckless 
actions, which include tax cuts 
for the richest 1%," she said. 

"Their decisions will cause 
higher inflation and higher inter-
est rates - and are not a credible 
plan for growth. The Chancellor 
must make an urgent statement 
on how he is going to fix the  
crisis that he has made."

The remains of four re-
sistance fighters killed 
during the 1974 coup in 

Cyprus were identified recen-
tly and will be returned to 
their families.  

Their remains, which were 
buried in a mass grave at Agios 
Nikolaos cemetery in Limassol, 
were exhumed in two phases 
in July and September 2022 and 
were identified by DNA method 
at the Cyprus Institute of Neuro-
logy and Genetics. 

The four heroes, who were 
included in a list of fallen soldiers 
and citizens of the resistance 
fighting, are Christakis Kombou 
from Tsiflikouthkia area in        
Limassol, siblings Anastasis and 
Charalambos Christophi  from 
Phikardou village and Pantela-
kis Charalambous from Laza-
nias village. 

In July 1974 during the coup, 
they all used Charalambous’ 
vehicle to get to Limassol. At first 
Kombou accompanied then 
President Archbishop Makarios 
from the Presidential Palace, 
when fighting broke out. 

According to Kallis, who      
described the story of their 
capture to the press, Kombou 
then had to stay behind in the 
village of Klirou to assist a      
fellow policeman who got sick. 
Makarios was transported to 
Troodos. 

After many obstacles, Kom-
bou and the others managed 

to use Charalambous’ car and 
their plan was to reach Limassol. 

They were arrested by EOKA 
B men, a paramilitary organisa-
tion, near Pareklissia. According 
to information gathered by au-
thorities, they were then trans-
ferred to Agios Tychonas land-
fill, where they were tortured and 
killed. They were then buried 
very carelessly but because of 
the smell, their remains were 
located days later and their 
families were notified.  

The families buried their  
beloved at a mass grave in 
Agios Nikolaos cemetery and 
last July, an exhumation proce-
dure began and their remains 
were identified scientifically. 
Their families were briefed on 
Wednesday about the whole 
process; they will be given their 
remains and proper funerals 
will follow. 

Presidential Commissioner 
Photis Photiou told the press 
that it is the duty of the state to 
put an end to all these tragic 
aspects of the 1974 coup and 
the Turkish invasion. He added 
that following this exhumation, 
he can say with certainty that 
Cyprus' exhumation programme 
of recent years has largely been 
implemented.  

Photiou said that we have 
an obligation towards all these 
heroes and their families so 
that they can finally have       
closure.

Remains of four 
1974 resistance 
fighters identified

Labour pledges to set up publicly owned energy group  
to 'cut bills and create jobs'

Sir Keir Starmer has an-
nounced that a Labour 
government will create 

Great British Energy - a new, 
publicly owned company that 
will generate renewable sour-
ces "to cut bills, create jobs 
and deliver energy indepen-
dence." 

The role of GB Energy will be 
to provide additional capacity 
alongside the private sector,        
to establish the UK as a clean 
energy superpower and guaran-
tee long term energy security, 
the Labour leader said. 

Many European, Asian, and 
American countries have public 
generating companies, like EDF 
in France. 

Delivering a keynote speech at 
the party conference in Liverpool, 
Sir Keir said the largest onshore 
wind farm in Wales is owned by 
Sweden, so "energy bills in Swan-
sea are paying for schools and 
hospitals in Stockholm." 

He added: "The Chinese 
Communist Party has a stake 
in our nuclear industry. And     
five million people in Britain pay 
their bills to an energy company 
owned by France. 

"Labour will set up Great     
British Energy within the first 
year of a Labour government.  A 
new company that takes advan-
tage of the opportunities in 
clean British power, because it's 
right for jobs, because it's right 

for growth, because it's right for 
energy independence." 

The announcement builds on 
Labour's commitment to make 
the UK a clean energy super-
power by 2030 and create a  
National Wealth Fund to invest 
in British industry.  

Sir Keir said Labour "will 
make sure that the public money 
we spend building-up British      
industry, spurs on private invest-
ment, stimulates growth… and 
the British people enjoy the        
returns". 

He added: "Labour won't make 
the mistake the Tories made with 
North Sea oil and gas back in 
the 1980s, where they frittered 
away the wealth from our national 
resources. 

"The road to net-zero is no 
longer one of stern, austere, 
self-denial. It's at the heart of 
modern, 21st century aspiration. 
Technology has turned every-
thing on its head." 

The speech came after days 
of market uncertainty driven by 
Chancellor Kwasi Kwarteng's 
mini-budget - something Sir Keir 
said the public should "not forgive 
and not forget." 

Sir Keir accused the Tories of 
crashing the pound and losing 
control of the economy "to give 

tax cuts to the rich." 
"They used to lecture us about 

fixing the roof when the sun was 
shining," he said. 

"But take a look around Britain, 
they haven't just failed to fix the 
roof, they've ripped out the foun-
dations, smashed through the 
windows, and now they've blown 
the doors off for good measure." 

In another policy announce-
ment, Sir Keir said Labour wants 
to increase homeownership and 
will set a target of 70%, offering 
a new mortgage guarantee for 
first-time buyers to help more 
people get onto the housing  
ladder. 

He also promised to make 
Brexit "work" - saying that is 
something voters won't get from 
the Tories or SNP. 

His condemnation of the  
SNP was well-received by the 
audience. 

"We can't work with them, we 
won't work with them, no deal 
under any circumstances," he 
said. 

Sir Keir finished his speech 
by echoing former leader and 
prime minister Tony Blair. 

He said Labour is "the party 
of the centre ground - once 
again the political wing of the 
British people." 

The UK Government has 
reiterated its support  
to the process under 

the UN aegis, aiming to reach 
a settlement to the Cyprus 
issue. 

Invited to comment on recent 
criticism by the Turkish Cypriot 
leader, Ersin Tatar, who said that 
the UK has been but a mere 
spectator regarding the Cyprus 
dispute, a Foreign Office spokes-

person said that "the UK remains 
committed to supporting the 
UN-led efforts to reach a Cyprus 
Settlement and is engaging with 
all parties on the island in pursuit 
of this.” 

"The UK Government main-
tains that a settlement will       
increase the prosperity of Cyprus 
and strengthen the security  
and stability of the region," the 
spokesperson added. 

UK reiterates support  
to UN-led settlement  
process on Cyprus



Averof Neophytou and 
Nikos Christodoulides 
cannot bring about the 

changes necessary for Cyprus 
since both of them are part of 
the problem, AKEL general-sec-
retary Stefanos Stefanou said 
on Sunday. 

AKEL has backed former 
Greek Cypriot negotiator in the 
Anastasiades administration, 
Andreas Mavroyiannis, as their 
presidential candidate. 

Stefanou, during a party con-
ference in Ayia Napa accused 
the DISY leader, Neophytou and 

the former foreign minister under 
Anastasiades, Christodoulides, 
of being the protagonists of the     
current situation. 

Stefanou said there were     
two pillars that will determine 
success in the implementation 
of the goals set.  

The first pillar is “to modernise 
and renew the party, to evaluate, 
review and adapt its structures 
and processes to modern con-
ditions and to the way society 
thinks, reacts and mobilises.” 

The second pillar, he said, “is 
to open our party even more to 
society, to further strengthen his 
relations with the public.” 

“The presidential elections are 
being held at a very critical turn-
ing point for our country. Their 
result will determine where our 
country and our society will go,” 
he said. 

“Our country cannot continue 
to slide towards the consolida-
tion of the division by passively 
watching the current develop-
ments, and in fact it should be 

considered by the international 
factor that the Greek Cypriot 
side is jointly responsible for the 
impasse when we have such a 
provocative and negative Turkey 
in front of us.” 

This, he added, shows the  
failure by President Nicos Anas-
tasiades to handle the Cyprus 
issue, and by extension neither 
would Averof Neophytou. 

“Cyprus and our people         
deserve better,” he said. 

In addition he said that Cypriot 
young people deserve a better 
life in general than what the       
future holds right now.  

“They cannot continue to live 
on half wages, with unafford-
able housing and an uncertain 
future,” he said. 

“Steering the state needs 
much more than smiles, hand-
shakes and public relations. It 
needs vision, proposals, planning 
and determination for the bene-
fit of the country and society for 
the benefit of the many and not 
the ruling elites.”
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AKEL: Neophytou and Christodoulides 
part of the problem, not the solution

Cyprus and EU tourism 
bouncing back 

The EU tourism industry, 
and that of Cyprus, is 
bouncing strongly back 

from the Covid-19 pandemic, 
with data for 2022 closely        
mirroring that for 2019, a report 
released by Eurostat on Tues-
day showed. 

Throughout the first half           
of 2022, Cyprus recorded 5,028 
million overnight stays, com-
pared to 6,790 million stays in 
the same period in 2019, it said. 

The number drastically          
decreased to 1,236 million in 
2020, when the pandemic hit, 
and to 1,691 million stays in the 
same period in 2021. 

The island also reached the 
target of surpassing the number 
of flights recorded last year, the 
deputy ministry of tourism said 
in a statement on Monday. 

At EU level, compared with 
the first half of 2019, the total 
number of nights spent in tourist 
accommodation in the first half 
year of 2022 was still inferior – 

1.01 billion in 2022 against 1.18 
billion in 2019 – but to a lesser 
extent than in 2020, when it 
was calculated at 474.7 million, 
and 2021, at 406.8 million. 

Compared with the first half 
year of 2021, in the same period 
of 2022, nights spent in tourist 
accommodation were up by 
149%, with substantial increases 
in all six months, according to 
Eurostat. 

April was the month with       
the highest increase, up 302% 
compared with April 2021. 

Presidential candidate Andreas Mavroyiannis:  
Support needed so hospitals can become autonomous
Presidential candidate     

Andreas Mavroyiannis 
said supporting, strength-

ening and ensuring that public 
hospitals have real autonomy 
are all necessary for their correct 
functioning.  

Speaking after a visit to Paphos 
General Hospital, Mavroyiannis 
said hospitals in Cyprus are the 
backbone of society. 

“I sincerely hope that the         
issues surrounding the autono-
my of hospitals on the island 
can be solved soon. They have 
been discussed far and wide, but 
we haven’t seen real autonomy 
for them,” he said. 

“There needs to be a correct 
structure and a balance between 
the responsibilities of the state 
health services and public hos-
pitals, so that the latter maintain 
their central importance for        

citizens all over Cyprus.” 
During his visit, Mavroyiannis 

exchanged views with scientific 
director of Limassol and Paphos 
hospitals Christos Nicolaou      
and director of Paphos General 
Hospital Spyros Georgiou, about 
issues arising at Paphos hospi-
tal in particular and within public 
hospitals in general. 

“Today’s talks were very  
helpful to better understand the 
extent of existing problems at 
public hospitals,” Mavroyiannis 
concluded. 

Meanwhile, continuing his 
presidential election campaign 
ahead of the February 2023 
presidential elections, Mavro- 
yiannis met on Monday with 
representatives of the Associa-
tion of Officers of the Cyprus 
Army, with whom he discussed 
issues associated with innova-

tion, modernization and intelli-
gent defence, as well as issues 
related to the morale of the      
officers and executives of the 
National Guard. 

He also addressed the trade 
Union, PEO's General Council. 
In his address he criticised the 
deregulation of labour, stating 

that the state cannot act as a 
by-stander but must intervene 
with regulation and rules that 
would create conditions of         
social balance, labour security 
and dignity.  

Mavroyiannis welcomed 
PEO’s General Council decision 
to endorse his candidacy.

Cypriot surgeon, Dr. 
Georgia Koulermou, was 
honoured with an award 

at the International Breast Con-
ference 2022, held recently in 
London. 

Koulermou, a certified cosme-
tic, reconstructive and oncoplastic 
surgeon, was awarded for her 
own technique, called the “Triple 
Flap”, which combines breast lift 
and nipple-sparing mastectomy. 

“This operation reduces com-
plications and at the same time 
the mastectomy gives an aesthe-
tic breast lift,” Koulermou said. 

The technique, considered 
an innovation in mastectomy, is 
designed to be effective for 
cases where the breast is large. 

According to a press release, 
this is a first-time achievement 

in medical literature, since pre-
viously there was no technique 
to preserve the nipple in such 
cases. 

Koulermou introduced and 
described her award-winning 
technique six years ago and  
has published it in international     
scientific journals.

Cypriot surgeon  
honoured for innovative 
mastectomy technique
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UK Cypriot Adele Christofi appointed  
Headteacher at Broomfield School
UK Cypriot Adele Christofi 

was recently appointed 
as the new Headteacher 

at Broomfield School in Arnos 
Grove, Enfield. Here she intro-
duces herself to our community 
and shares her vision for the 
school… 

I’m honoured and privileged 
to have been appointed as the 
new Headteacher of Broomfield 
School. I have lived in Enfield 
my entire life, am familiar with 
the community and specifically 
the context that our young people 
are growing up in. 

 I attended an Enfield second-
ary school myself and hold very 
fond memories of friendships 
that were built and ambition that 
was instilled within me from my 
own teachers.  

Broomfield is a school that      
a great many of my friends           
attended and they now find it 
very amusing that I am the head-
teacher, but have also been 
hugely supportive of me taking 
on such a challenging role.   

Over the years, Broomfield has 
not had the best of reputations, 
the narrative is one that conti-
nues, however, one of my main 
foci is to change that perception. 
When exploring potential schools 
for Headship and visiting Broom-

field, I was greeted with a diverse 
student body, children who were 
polite, kind, curious, asked ques-
tions and were proud of their 
identity and heritage. A complete 
contrast to the description in the 
community. This is not to say that 
there are not areas that need 
improvement, there are indeed, 
but there are in all schools, 
especially with the changes in 
society, the impact of social 
media and the experience of 
Covid which has brought mental 
health to the forefront for our 
young people.  

There are a number of         
students in the school who have 
joined us from abroad, mainly 
in pursuit of more opportunities 
or because they are fleeing war. 
As a direct descendant of a        
refugee myself, my moral duty 
is to ensure that all children have 
the gift of education and are 
open to the same opportunities, 
regardless of issues outside of 
their control, or the socio-econo-
mic background they have been 
born into.  

My goal is to instil high            
expectations, confidence and 
belief in our young people so 
that they are ambitious, aim 
high and embrace life with both 
hands - is this not what we want 

for all our own children? My 
mantra has always been to look 
at the school I lead and have a 
critical eye on it with my own 
children in mind - is this good 
enough for my children? If the 
answer is yes then great, and  
if not then that’s where the 
school improvement work will 
be targeted. Alongside this, I will 
work relentlessly with my team 
to build character and kindness 
in our young people to tackle a 
world which is ever changing.  

I was talking to some of my 
year 7s last week; I spoke to 
Alex and asked him, “How has 
your day been?” He was almost 
bursting with happiness at how 
much fun he had had in PSHE 
and music, they were, according 
to him “the best lessons ever.” 
The following day he came to 
find me and said, “Miss, my 
English teacher is amazing. I 
learnt so much with her”, and I 
said , “Why don’t you tell her that, 
it will make her day.”  

This is not a one off conver-
sation, but conversations that 
happen every day. My Cypriot 
heritage prompts students to 
greet me in the morning with 
“Kalimera Kyria”, and I am immen-
sely proud that as a female  
Cypriot, I have stepped up to the 

challenge, not shied away from 
hard work or the immense role 
that I am taking on; I will be a 
role model for our young people 
- this vocation really is about 
changing lives!  

Finally we aim high - all of our 
young people have so many  
opportunities to go on trips and 
visits to broaden their minds. 
Many of our students have        
visited Eton and other indepen-
dent schools. We have a dedi-
cated member of the senior team 
whose role it is to encourage  
our students to apply for scholar-
ships to some of the most      
prestigious sixth forms and I’m 
proud to say for the last two 
years we have helped our        
students to secure scholarships, 
some of whom are starting their 
post-16 education this week.  

I’m really looking forward          
to going on this journey with  
students, staff and parents and 
I would encourage you to come 
and see for yourselves on our 
Open Evening on Tuesday 4th 
October 2022 and/or book in      
for a tour on one of our open 
mornings.  

 
Adele Christofi 

Headteacher -  
Broomfield School  

Adele Christofi was born to 
Christos and Helen Christofi, 
from Eptakomi and Lefkara res-
pectively. She attended South-
gate School in Enfield, before 
attending The Royal Central 
School of Speech and Drama 
where she completed a degree 
in Drama and Education. Follow-
ing her degree, she completed 
a PGCE in drama at the same 
university.  

She was a teacher of Drama 
and English at Queen Eliza-
beth’s Girls’ School in Barnet   
for 8 years, and then went into        

the senior leadership team at 
Holy Family Catholic School in 
Walthamstow, where she worked 
for 13 years. During her time       
at Holy Family, she was promo-
ted several times and eventually  
became Head of the Upper 
School. During this period she 
completed the National Profes-
sional Qualification for Headship 
(NPQH) at the Institute of Edu-
cation. Adele secured the post 
as Headteacher at Broomfield 
School in January 2022 and  
formally began the post in      
September 2022. 
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BBC’s Strictly Come 
Dancing returned to our 
screens over the week-

end. During the launch show on 
Friday, fans were introduced     
to four new dancers who have 
joined the professional line-up. 
They included Cypriot Michelle 
Tsiakkas. 

Born in September 1995 in 
Cyprus, 27-year-old Michelle 
began dancing when she was 
just six. 

Michelle was the undefeated 
dance champion Cyprus between 
2001-2011, before moving to 
London to study. 

After moving to the UK,          
Michelle represented England 

at international championships 
and then joined the world touring 
dance show Burn The Floor. 

The new Strictly star special-
ises in Latin dance. 

Michelle is currently in a       
relationship with Simone Arena, 
a professional dancer and      
choreographer who appeared 
alongside Michelle in Burn The 
Floor. 

Speaking about performing 
for the first time on Strictly,        
Michelle told her Instagram       
followers: “This still feels so  
surreal. I’m on cloud nine or 
should I say, strictly heaven.” 

You can follow Michelle on 
Instagram @michelle_tsiak.

Michelle Tsiakkas makes 
Strictly Come Dancing debut

Quiz - how many can you get right?

Have a go. Pick an answer. 
How many can you get 
right? 

 
1. Which Native American 

character does Daniel Day-
Lewis play in the film “The Last 
of the Mohicans”?  

Brave Eagle / Hawkeye / 
Long Rifle / Running Bull 

 
2. In “The Matrix”, what  

colour pill does Neo swallow?  
White / Blue / Green / Red 
 
3. Which blockbuster hit 

movie is loosely based on 
Henrik Ibsen’s play “An Enemy 
of the People”?  

Jaws / Star Wars / Avatar / 
Goodfellas 

 
4. Which TV family’s early life 

is portrayed in the 2021 film 
“The Many Saints of Newark”?  

The Kardashians / The Simp-
sons / The Sopranos / The      
Osbornes 

 
5. How much did Will Smith 

earn for his role in “Men in 
Black 3”?  

$55m / $85m / $100m / 
$130m 

 
6. In 1895, 5% of Britain was 

covered in woodland. What’s 
the percentage % figure today?  

2.2% / 3.7% / 11.8% / 17.0% 
 
7. What’s the biggest selling 

song of the 1990s? 
Wannabe / Baby One More 

Time / Candle in the Wind / I Will 
Always Love You 

 
8. Who’s the biggest selling 

RAP artist of all time? 
  P Diddy / Eminem / Missy 

Elliot / Jay Z 
 
9. In Formula 1, how fast was 

the fastest ever recorded pit 
stop?    

1.82 seconds / 2.62 seconds / 
2.97 seconds / 3.66 seconds 

 
10. Which team holds that 

record, for the fastest ever     
F1 pit stop? 

Mercedes / Red Bull Racing / 
Ferrari / McLaren Renault 

 
11. Which was the FIRST 

OLYMPIC GAMES where      
ALL countries sent FEMALE        
athletes? 

Montreal, 1976 / Los Angeles, 
1984 / Barcelona, 1992 / London, 
2012 

 
12. Who has NOT won the 

Nobel Peace Prize? 
Malala Yousafzai / Nelson 

Mandela / Mohandas Gandhi / 
Barack Obama 

 
13. Who wrote the song  

lyric: “I'm bossed up, I got 'em  
awestruck, It's not a toss-up, 
I'm the winner”? 

Ariana Grande / Lady Gaga / 
Nicki Minaj / Cardi B 

 
14. Which book begins: “It 

was a bright cold day in April, 
and the clocks were striking 
thirteen.”  

Animal Farm / Nineteen Eighty-
Four / A Clockwork Orange / 
Brave New World 

 
15. Dallow, Spicer and Cubitt 

are characters in which 1938 
novel?  

The Great Gatsby / Watership 
Down / Brighton Rock / Brides-
head Revisited 

 
16. What is the population 

of Bangalore? 
8 million / 12 million / 16 million / 

19 million  
 
17. In a room of 23 people, 

what is the PERCENTAGE 
CHANCE that two people share 
the same birthday?  

6% / 18% / 35% / 50% 
 
18. What is Rhinotillexoma-

nia?  
Chronic nosebleed / Picking 

your nose / Sneezing uncontrol-
lably from allergies / Over-deve-
loped sense of smell 

 
19. What percentage of your 

bones are in your FEET? 
10% / 17% / 25% / 30% 
 
20. Which LETTER does NOT 

appear on the Periodic Table? 
J / R / T / Z 
 
21. People born between 

1995 and 2010 - Generation Z 
- have an average attention 
span of?  

18 seconds / 14 seconds /      

12 seconds / 8 seconds  
 
22. Which American novel 

begins: “It was a queer, sultry 
summer, the summer they  
electrocuted the Rosenbergs.” 

The Catcher in the Rye / The 
Sun Also Rises / The Bell Jar / 
Catch-22 

 
23. Russia spans how many 

time zones? 
5 / 7 / 9 / 11 
 
24. Who was the first -      

publicly recorded -  politician to 
kiss a baby during an election 
campaign? 

Pericles, in Athens, 450 BC  / 
John Eaton, U.S. Secretary of 
War, 1833 / Joseph Goebbels, 
1935 / John F. Kennedy, 1960 

 
25. Which organisation has 

NOT won the Nobel Peace 
Prize? 

Médecins Sans Frontières / 
The Quakers / European Union / 
Oxfam  

 
26. Who holds the record 

for the most Test Wickets in 
cricket, at 800.  

Wasim Akram / Muttiah Mura-
litharan / Imran Khan / Shane 
Warne  

 
27. In a room of 75 people, 

what’s the percentage chance 
that two people share the same 
birthday? 

59% / 69% / 89% / 99% 
 
28. Which democratic assem-

bly was the FIRST to achieve 
GENDER PARITY in its chamber 
- with equal female and male 
members? 

Iceland / Wales / Denmark / 
New Zealand  

 
James Neophytou

Katy Georgiou launches book on managing stress

Rio Grocery located in Seven Sisters Road, Holloway, north 
London, opened it's doors last month, serving the ultimate 
Cypriot and Mediterranean products. 

You can find lots of fresh Cypriot and Mediterranean fruit and 
vegetables, cheeses including halloumi, meats, dips, cordials, 
pulses, olives and so much more. 

Why not visit Rio at 56-58 Seven Sisters Road, London N7 6AA. 
Tel: 020 7700 1881. Opening hours Monday to Sunday 7am to 7pm.

Rio Grocery arrives in 
Holloway, north London

UK Cypriot Katy Georgiou 
recently launched her 
book ‘How to Understand 

and Deal with Stress: Everything 
You Need to Know to Manage 
Stress’, at Waterstones in Isling-
ton. 

Feeling overwhelmed? This 
book can help. By the end of 

this friendly, accessible guide, 
you  will understand the science 
behind stress, how it manifests, 
what causes it, and how to  
identify symptoms and triggers; 
Be armed with physical and 
practical steps you can take to 
alleviate stress – from breathing 
exercises and healthy lifestyle 

choices to problem-solving tech-
niques and coping mechanisms; 
Have a host of holistic remedies 
up your sleeve for when stress 
strikes, such as mindfulness,       
visualization and breathwork; 
Know about the medical treat-
ments and therapies available, 
and know how and when to seek 

professional help or support. 
Katy Georgiou is a qualified, 

professional BACP-accredited 
individual, couples and group 
psychotherapist working in a GP 
surgery and private practice.  

She regularly features in the 
media on issues around therapy 
and mental health, including 
BBC Radio, OK! magazine and 
Grazia.  

An experienced journalist, 
Katy has written for The Times, 
The Guardian, The Independ-
ent, Newsweek, Metro and  
Psychologies magazine, among 
others.  

She is the founder, host        
and producer of Sound Affects.  
Podcast, a music and mental 
health podcast featured in NME, 
Psychologies and Therapy 
Today.  

She is also a former Samari-
tans helpline listener. 

 
www.kgcounsellor.com 
Twitter: @kgcounsellor 



All Stars version of I’m A Celebrity     
to be filmed in South Africa 

A brand new series of I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here! 
is hitting our screens next year.  

Hosts Ant McPartlin and Declan Donnelly have confirmed       
an All Stars version of the much loved ITV show will be filmed 
in South Africa. 

In a short clip shared on social media, Dec says: "Hello           
everybody, we've got news! It's probably the worst kept secret 
in television but we can confirm we are doing a very special 
series of I'm A Celebrity in South Africaaaaaaaaa!" 

Ant then says: "Yay!" before joking: "Nobody told me!" to which 
Dec replied: "Really?" as Ant responded: "I'm joking! We're here 
aren't we?" 

Dec adds: "Yes we're here! It's gonna be your favourite          
celebrities from the past 20 years who are going back in to do 
it one more time in South Africaaaaaaaaaaaaa!" 

It’s yet to be confirmed when the I’m A Celeb All Stars spin-off 
will kick off, but it will air in 2023 at some point.  

Some of the celebs rumoured to be taking part include the likes 
of Gillian McKeith, who took part in the 2010 series, as well as 
Gino D’Acampo, Shaun Ryder and Vicky Pattison. 

Others include Joe Swash, Stacey Solomon, Emily Atack and 
Peter Andre, as well as former Coronation Street actress Helen 
Flanagan.
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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. 

In an unexpected announce-
ment earlier this week, Konstan-
tinos Argiros surprised fans by 
revealing he is preparing to colla-
borate on stage with 50 cent! 

The Greek singer told his Insta-
gram followers that he will close 
his highly successful summer tour 
with a concert at OAKA Stadium 
in Athens, alongside the legen-
dary American rapper. 

The two will join forces on 

October 29 – the first time in 16 
years that 50 Cent will perform 
in the Greek capital. 

The 47-year-old, who was in 
Mykonos in August where he 
performed at a well-known night-
club, shared a poster promoting 
the upcoming event on his Insta-
gram account. 

The concert will be opened by 
Josephine, FY and the Kings, with 
special guests Light and Rack. 

Konstantinos Argiros and 50 Cent      
to perform together at OAKA
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Protect yourself from the 
purchase of a property 
falling through Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

A number of unexpected 
things can happen during 
the process of purchas-

ing a new residential property 
that could cause the transaction 
to fail beyond the purchasers 
control. In these circumstances 
the purchaser may have already 
incurred considerable out-of-
pocket expenses on mortgage 
arrangement fees, survey fees, 
and/or solicitor's fees that      
cannot be recovered. 

Fortunately, there is a compre-
hensive and affordable Home 
Buyers Protection Insurance 
which covers against any losses 
suffered when property purcha-
ses aren’t completed through 
no fault of your own. 

You can choose between        
3 levels of cover: 

 
Bronze - Conveyancing 

Fees – up to £750, Survey and 
Valuation Fees – up to £500, 
Mortgage and Lender Fees – 
up to £250 for a cover Period 
of 180 Days.  

 
Silver - Conveyancing Fees 

– up to £1,000, Survey and 
Valuation Fees – up to £750, 
Mortgage and Lender Fees – 
up to £500 for a cover Period 
of 180 Days. 

 
Gold - Conveyancing Fees – 

up to £1,250, Survey and Valua-
tion Fees – up to £1,000, Mort-
gage and Lender Fees – up to 
£750 for a cover Period of 180 
Days. 

 
Notes to remember 
 

Conveyancing must be carried 
out by a solicitor or licensed 
conveyancer. Cover is valid  
for 180 days from acceptance 
of the offer or until you make       
a claim, cancel the policy or  
complete the property purchase. 

The policy doesn’t cover you if 
you withdraw the offer of sale 
for reasons not included in the 
policy schedule; you can’t just 
change your mind, for example. 
Must purchase this policy within 
7 days of receiving written     
acceptance. 

 
Unoccupied Property –  
Do I need insurance? 

 
One important responsibility 

executors have is to ensure that 
the deceased’s estate is proper-
ly protected during the estate 
administration until it can be 
distributed to beneficiaries.  

It is important that the estate’s 
assets are properly insured. An 
executor who fails to do this 
could be held personally liable 
for any losses suffered by       
the estate if its felt they failed 
to take the necessary care by 
making sure the property was 
adequately insured. 

When an estate includes a 
house, which later become  
unoccupied, this changes the 
insurance position and you 
should be wary of relying on 
any existing policy. Whilst the 
deceased would have had  
adequate insurance on the pro-
perty, for an unoccupied property, 
insurers will require that the 
policy is either updated or a new 
policy is purchased. 

Even if an insurer does con-
tinue to provide insurance, it is 
likely that the premium will be 
higher. In addition, it is possible 
that the coverage may be res-
tricted; insurers are known to 
restrict damage to an unoccupied 
property to only damage caused 
by fire, lightning, aircraft and 
explosion. What does this mean 
for you? If the property was,        
for example broke into and 
vandalised, the policy would not 
provide cover. In such circum-

stances, as an executor you 
may be held liable for the cost 
of repairs or any difference in 
the property valuation. 

If the insurer does provide 
comprehensive cover, they may 
place onerous conditions on you 
as the executor. Often insurers 
in exchange for comprehensive 
cover for unoccupied properties, 
will require regular (i.e fortnightly) 
inspections. Failure to do so 
would result in the claim being 
rejected. If the property is on 
the market, then your estate 
agent may do this for you (for       
a fee possibly) but as the exe-
cutor it is your responsibility to 
ensure the conditions of the   
insurance policy are complied 
with. 

Any amended or new policy 
should be in the name of the 
executors. Having the executor’s 
interest ‘noted’ does not neces-
sarily entitle them to make a 
claim or receive the benefit of 
any claim proceeds payable 
under the policy; it may only 
mean that they are notified if      
a policy cover is cancelled or 
lapsed. 

You should carefully consider 
the insurer you are using and 
whether they have experience 
of probate properties. Some 
specialise in probate insurance 
and may be more understanding 
of the responsibilities attached 
to being an executor. 

If the estate is cash limited, 
you may have problems with 
payment of the premium. A 
specialist insurer may allow a 
period of time where unoccu-
pancy conditions will not apply, 
or allow deferred payment of 
the premium until funds are 
available from the estate. 

 
Please call us on 0207 691 

2409 for an appropriate quota-
tion.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
John Christodoulou:  
A Cypriot on the cover of Forbes
John Christodoulou is featured on the         

cover of the current issue of Forbes Monaco       
magazine, which dedicates a five-page       

profile in its rich content. He is one of very few 
Cypriots to appear on the cover of a business 
magazine of such calibre, a fact that proves that 
Mr Christodoulou is listed as one of the wealthiest 
businessmen in the world.  

In an impressive interview, the Nicosia-born 
businessman, Monaco-based resident and sole 
owner of the Yianis Group of Companies, explains 
his path towards success, as well as his entrepre-
neurial vision and business ethics.  

The article projects his ability for calculated      
risks, a virtue in his political decision making and 
his undying love for his country of origin, Cyprus, 
which he spends a lot of his time, resources      
and energy in supporting through his business 
endeavors, as well as his charity work via the        
Yianis Christodoulou Foundation.  

Mr Christodoulou’s personality, as well as his 
business ethics, can be summed up by the        
fact he never fired anyone during the Covid-19 
pandemic. “The toughest part as a human being 
is that you have to say, ‘I have had it good for a 
lot of years, so let’s not panic and cut them all 
down,’” he proudly stated. Through his Charity, 
Mr Christodoulou has supported vulnerable people 
in the Cypriot community of the UK by delivering 
food parcels direct to their home, and in Thailand, 
with the provision of food packages to families. 
Furthermore, as a gesture of appreciation and 
acknowledgement for their hard work, on Labour 
Day, thank you snack parcels were delivered to 
all nine public hospitals in Cyprus, to more than 
6000 doctors, nurses and other health workers. 

Mr Christodoulou worked hard for everything 
that he has, but he appreciates and never forgets 
his heritage. Leaving Cyprus as a result of the 
Turkish invasion in 1974, he emphatically declares: 
“I know what it is like to leave your home and have 
nothing else. What made me the man I am today 
is going through the experience of a war and 
being insecure.” 

His love for Cyprus is an important factor that 
drives his willingness to do everything in his power 
to contribute to the country’s development in all 
means possible. At the beginning of September, 
Mr Christodoulou headed back to Cyprus to look 
for options to buy land for a massive 1.9 million-
square-metre self-sustainable project. “It will involve 
schools, hospitals, businesses and any startup will 
be able to come and use the facilities, only having 
to pay back if they are successful,” he explains.  

It is worth mentioning that Mr Christodoulou     
has received numerous accolades recently. On 
11 June this year, he was honored with the       
Monaco Ambassador Award which was presen-
ted by Prince Albert with club president Christian 

Moore, in the gardens of the Hotel Hermitage. 
He also received the Holy Humanitarian Cross 
of the Greek Orthodox Church of Cyprus, and in 
early August, was the recipient of the Medal of Out-
standing Contribution at a ceremony organized 
by the Presidency of the Republic of Cyprus. In his 
speech, he raised the question in the presence 
of distinguished representatives from the political, 
business, and social spheres, why the GDP of     
Cyprus is only $24 billion when the GDP of Israel 
is $400 billion. He pointed out that Google has a 
GDP of $257 billion, Apple’s is $365 billion and 
Amazon’s is $470 billion. “All of these companies 
started from home, from their garage… Cypriots 
are an intelligent nation. We have the key to do 
anything about our future,” he proudly stated.  

Overall, Mr Christodoulou is a living exemplar 
of a success story that started from nothing but 
achieving more than most can achieve in one 
lifetime. Due to his hard work and his business-
oriented DNA, he is now leading a real estate 
empire and at the same time he remains humble, 
honest, approachable and generous.   

He has been well acknowledged for his charitable 
work, worldwide, but more evidently in his home-
land Cyprus. Through his foundation he is support-
ing children in need. The choice of the funded pro-
jects ties with the Yianis Christodoulou Foundation 
Mission, which is to offer support and assistance 
to the many schools and communities that need to 
upgrade their teaching and learning facilities, for 
the benefit of the children. In the founder’s own 
words, “helping and empowering children is the 
main priority of the Yianis Christodoulou Founda-
tion, as our future depends on them.” 

www.yianischristodouloufoundation.com
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The real estate market in Cyprus was in-
creased in the past few years and is still 
increasing. Even though developers as well 
as the real estate agents are reliable and 
the legal framework on immovable property 
in Cyprus is well-established and regulated, 
as in every country, the complexity of the 
legislation and the procedures which need 
to be considered make it essential to ob-
tain a reliable and efficient legal advice at 
the initial stage in order to avoid unfore-
seen pitfalls and undesirable complications 
in the future. 
The government of the Republic of Cyprus 

has introduced a program allowing owners 
of property in Cyprus and their families to 
obtain permanent residence permits. The 
program of headquartering and relocation 
is also an attractive program for the orga-
nisations that they wish to move their 
headquarters in Cyprus by giving a lot of 
benefits to their employees and facilitate 
the process of the registration of the or-
ganisations and the employees of organi-
sations.  
As we said above, Cyprus is also an op-

tion for families and retired persons as it 
offers a high quality of education systems, 
healthcare, relatively low cost of living and 
excellent climate, are some of the factors 
that families and retired persons chose 
Cyprus. Also, the retired persons enjoy 
very low taxation of pension income re-
ceived from abroad, with the first EUR3420 
per year being tax-free and the remaining 
amount is subject to 5% tax. Double tax 
treaties between Cyprus and the country 
of origin of the retiree may also be applied. 
It is worth to be noted that Cyprus has 
been entered into Double Tax Treaties 
with more than 40 countries. 
All land in Cyprus is required to be reg-

istered and the registered owner is pro-
vided with the title deed by the Land Reg-
istry which includes the details and the 

information of the land. Therefore, as a 
first step the buyer must request from the 
seller’s side to provide him with the title 
deed of the property. which reveals impor-
tant information, such as the existence of 
any mortgages or charges or court judge-
ments against the property. Secondly, a 
search at the Land Registry is always re-

quired because it reveals information which 
does not appear on the titled deed such 
as if the house built on the plot has re-
ceived a certificate of final approval. 
In case that a separate title deed has 

not been issued for the property, the fol-
lowing documents must be requested: 
 
•Town planning permit;  
 
•Building permit;  
 
•Certificate of final approval.  
 
The Certificate of Final Approval will be 

issued only in case that there are no ille-
galities which will be contradicted with the 
building permit. The certificate of final ap-
proval is proof that the building has been 
constructed in accordance with the town 
planning and building permit.  
It is essential to follow all the formalities, 

to obtain all the certificates and paid all 
the fees, to complete the process of the 

transfer of the property and to obtain the 
title deed by the Land Registry. The parties 
to a transaction (the seller and the buyer) 
must personally present at the District of-
fice of Land Registry, or their lawyers or 
their authorized representative for the fi-
nalization of the transfer of the property 
and the issuance of the respective title 
deed. 
 
Bank Waiver 
Prior to proceed with the negotiation and 

drafting of the sale and purchase agree-
ment buyer’s side has to check if the 
property to be acquired is mortgaged and 
then it is essential to request a bank 
waiver from the mortgage bank for which 
amount, they are willing to lift the specific 
mortgage.  
The amount indicated in the waiver agree-

ment must be paid directly in the loan 
bank account of the seller and only any 
amount over and above the amount indi-
cated in the waiver agreement will be paid 
to any other bank account indicated by 
the seller.  
The most common mistake for the buyers 

is to sign the seller’s standard terms with-
out really considering or negotiating the 
implication of the agreement which is nat-
urally in favor of the seller.  
The buyer has the right to negotiate cer-

tain terms if it is necessary, and it is rec-
ommended for the buyer to seek legal ad-
vice by Cyprus lawyer who can review the 
terms of agreement and negotiate on his 
behalf.  It is worth to be noted that a law-
yer shall not represent both seller and 
buyer as that creates a conflict of interest. 
The lawyer must act independently with 
integrity on behalf of its client.   
The seller is obliged to settle all taxes in 

relation to the property, such as Local Au-
thority Taxes, in the period between the 
time of signing of the agreement and the 

transfer of the title and to obtain a certif-
icate of payment of liabilities by the sew-
age Board, Municipal fees and Community 
fees.  
When all tax clearances are available, 

and all parties signed the transfer forms, 
and these forms are stamped by the com-
petent government departments then the 
transfer of titled deed can be completed.  
It is worth to be noted that before the 

transfer of property, a buyer should pay 
stamp duty on the agreement, and which 
should be deposited with Land Registry. 
From the moment that a sale and purchase 
agreement/assignment agreement is de-
posited with the Land Registry it creates a 
charge on the property for the purpose of 
priority. That means that the buyer has a 
right over the property and in that way a 
subsequent third party cannot be registered 
as the owner of the specific property. Also, 
this prevents the seller to mortgage, 
charge, resell or intervene with the buyer’s 
rights on the property.  
CTA Law Firm team provides legal advice 

and guidance to numerous purchasers both 
Cypriot and non-Cypriot, to deal with all 
aspects of acquisition of property in Cy-
prus. We help the clients to obtain nec-
essary permits, approvals and certificates. 
We also provide comprehensive tax and 
succession plan advice, in order to ensure 
that the acquisition of property is struc-
tured in the most appropriate way accord-
ing to the personal needs of the purchaser.  
For further information, please contact 

Theo Antoniou: 
 
theo.antoniou@ctalaw.net 
 
or Christiana Antoniou: 
 
christiana.antoniou@ctalaw.net  
 
Website: www.ctalaw.net
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Flux Gourmet 
 
Peter Strickland is a British 

director and screenwriter born 
and raised in Reading. His 
mother is Greek, and when I met 
him some years ago, he spoke 
to me in fluent Greek. He made 
his feature film debut in Romania 
with the striking, multi-award 
winning KATALIN VARGA and 
since then, his career has been 
growing stronger and stronger 
with such films as BERBERIAN 
SOUND SYSTEM, THE DUKE 
OF BURGUNDY and IN FABRIC. 
His latest is probably his best - 
a highly original piece of film-
making impeccably performed 
by a handpicked cast from       
across Europe.  

The film takes place in a        
remote artistic institution and 
follows the story of a group of 
experimental performance art-
ists, that specialise in extracting 
weird sounds from foods. Stones 
(Makis Papadimitriou) is assigned 
to observe these activities and 
provide a day-to-day diary. He 
is a kind of Greek chorus in this 
story of rituals and provides the 
narration which is inevitably in 
Greek. But Stones is increasingly 
becoming more preoccupied with 
his own stomach problems and 
flatulence… 

The eclectic cast includes 
Gwendoline Christie as Jan Ste-
vens, the institute’s mysterious 
director, who tries to seduce one 
of the artists, the young and 
psychically awkward Billy Rubin 
(Asa Butterfield).  

Meanwhile, Elle di Elle (Fatima 
Mohamed) and Lamina Propria 
(Ariane Labed) must come to 
terms with their own power 
struggles.  

It is deliciously funny, utterly 
unpredictable and very much 
worth tasting! 

Smile 

This creepy horror marks      
the feature film debut of writer /        
director Parker Finn, who tells 
the story of Dr Rose Cotter 
(Sosie Bacon), a highly accom-
plished professional dealing with 
mental patients. But after a trau-
matic experience with one of her 
patients, her life turns into a      
living nightmare…  

Finn knows his stuff, but his 
atmospheric film is in desperate 
need of some cutting.  

Sosie Bacon is very persua-
sive especially in the early parts 
of the movie. but once her world 
collapses and is forced to sink 
into hysteria the impact of her 
performance loses its momentum. 
Overall, a mixed bag - intriguing 
premise but repetitive and        
obvious in its execution!  

 

Girls Girls Girls 

I first saw Alli Haapasalo’s 
terrific film at the BFI Flare Film 
Festival earlier this year under 
a different tittle - GIRL PICTURE. 
On a second viewing I found it 
even more satisfying.  

The story takes place in      
Finland on three consecutive 
Fridays and follows the story of 
three young girls, Mimmi, Emma 
and Ronkko, all ready to fall in 

love and experiment with their 
sexuality. Even though Mimmi 
and Emma are the total opposites, 
they fall in love at first sight and 
feel an immediate attraction      
towards each other at the exotic 
juice drink shop, where Mimmi 
and Ronkko work. Meanwhile, 
Ronkko is experimenting rather 
badly with boys until she hopes 
to find the right one… 

Haapasalo’s enjoyable film 
works a treat thanks to the careful 
development of her characters. 
There have been many films 
about young love, but this is told 
from a fresh and original pers-
pective. 

 

Silent Land 

The remarkable directorial 
debut of Aga Woszczynska      
recalls KNIFE IN THE WATER 
- a debut feature from another 
Polish director made in 1962 by 
a man called Roman Polanski. 
Her intriguing screenplay follows 
the story of a Polish couple on 
a sunny holiday in Italy. They 
hire a villa on an idyllic location 
on an island, but they soon find 
out that the pool is broken, and 
the landlord is at first reluctant 
to repair it as there is shortage 
of water. But when a young Arab 
finally arrives in order to fix the 
problem, his presence causes 
unease and unrest between the 
couple… 

It is an intense film superbly 
acted by the two attractive pro-
tagonists whose perfect relation-
ship begins to crackle when the 
stranger arrives on the scene. 

Woszczynska directs with clarity 
and assurance- undoubtedly a 
major talent! 

 

Love Around 
The World 

Andela and Davor Rostubar 
celebrate their own marriage and 
love for each other by travelling 
around the world, interviewing 
couples, who speak openly about 
their relationships, their first  
encounter and expectations for 
the future.  

It is an engaging documentary 
with 33 very different stories 
from the Amazonian jungles to 
the most remote villages in the 
Himalayas. It is a mostly hetero-
sexual affair until an attractive 
Iranian woman begins to talk 
about her passion and love for 
her female lover. A woman in 
Himalayas has two husbands, 
while an African man ends up 
with four wives. No gay men are 
featured here apart from the 
French man and his wife, who 
talk openly about his immense 
attraction for their son’s best 
friend.  

 

In Front Of  
Your Face 

South Korean director Hong 
Sang-soo follows his award-win-
ning production of THE WOMAN 
WHO RUN with another decep-
tively simple study of a woman 
on the move discovering more 
about herself.  

Sangok (Lee Hye-yeong), a 
former actress, returns to Seoul 
following years of living in Ame-
rica. She is happy to be reunited 
with her sister and looks forward 
to meeting up with an upcoming 
film director for a possible come-
back to the movie business… 

The luminous Hey-yeong  
delivers a mesmerising perfor-
mance under Sang-soo’s expert 
direction and whose static, long 
takes highlight the tension bet-
ween the actors. A captivating 
film worth seeing! 

 
Any feedback is welcome:  

georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Back in January 2020 
when Dominic, “my eyes 
need testing”, Cummings 

called for “weirdos and misfits…
with unusual qualities” to apply 
for No.10 jobs, little did he know 
that his wish came, and conti-
nues to come true in ways that 
he couldn’t possibly imagine. 
In a world that is finally getting 
to grips with genuine cognitive 
diversity, something unheard 
of fifty years ago, I wonder how 
the  “Take back control” creator 
would have looked upon an 
application from somebody who 
in the 1960’s was deemed 
“bonkers” and far too diverse and 
extreme for the BBC.  

Spike Milligan was an actor, 
writer, playwright, musician and 
poet but most people remember 
his off the wall comedy, person-
ified in The Goon Show, a radio 
comedy programme of which 
he was the chief creator and 
main writer. His co-performers 
included Harry Secombe, Peter 
Sellers and Michael Bentine. It 
was wacky, virtually incompre-
hensible and brilliant in its        
ridicule of institutions and the 
status quo, the work of a comic 
genius. He was bipolar, a 
manic depressive in old money. 
Cummings would have made 
him chief of staff. 

Ian Hislop and Nick Newman’s 
new comedy drama Spike 
(Yvonne Arnaud) is unsurpris-
ingly anarchic and hilarious but 
also poignant and moving re-
flecting on Milligan’s time fighting 
Mussolini and Hitler. He came 
back from that experience shell 
shocked, something he of course 
joked about but it also hardened 
him to the challenge of interfer-
ing BBC executives, some of 
whom wanted him off the air-
waves. It became a different kind 
of war for Milligan.  

Robert Wilfort plays Spike and 
according to his daughter Jane 
(Milligan), on seeing the play 
said “That was my dad on stage!” 
It is indeed quite a performance, 
greatly enhanced by the shena-
nigans and mimicry of his co-
loons, Jeremy Lloyd (Harry 
Secombe) and Patrick Warner 
(Peter Sellers). They launch into 
chaotic episodes of seemingly 
meaningless buffoonery and just 
as it seems like the madness 

has nowhere else to go, the mood 
dramatically changes and we 
are suddenly on the frontline of 
World War II.  

The switch between Katie 
Lias’s radio recording studio and 
war zone is simple and effective 
with the eerie silence of an empty 
studio providing a plaintive con-
trast to the chaos and panic 
caused by aerial bombardments. 
The opening scene is also a nice 
setting for what follows with 
proud as punch sound technician 
Janet (Margaret Cabourn-Smith) 
showing off her talent at creating 
sound effects for the Goons and 
other shows. The show could do 
with a little editing and the      
formula is too neat and tidy for 
free spirits such as these, but 
director Paul Hart ensures they 
have enough free rein to wreak 
havoc on the BBC and our sen-
sibilities. At the end of this enter-
taining production the overriding 
feeling is that of an incredibly 
funny man who famously said 
“I’m not acting crazy, I’m the 
genuine article.”  

Ghosts on a Wire (dir PK 
Taylor), a new play at the Union 
Theatre is an ambitious but 
ultimately unsuccessful histori-
cal account of the introduction 
of electricity to London. The play 
jumps through history begin-
ning with the reception of Mary 
Shelley’s controversial and      
influential novel Frankenstein, 
Michael Faraday’s early experi-
ments with electricity, and then 
jumps forward in history to the 
building of a new Monster – 
electric London.  

Sadly, this play was a little too 
happy with being a pared down 
summary of real-life personali-
ties and events, and not ambi-
tious enough with giving mean-  
ing or interest to the proceed-
ings. Characters would enter the 
stage, state their full name, and 
then, essentially, read highlights 
from their wikipedia pages. It’s 
a pity – there were moments 
where it almost had something 
to say about the cynicism of 
‘urban renewal’ projects and the 
way that the contracted compa-
nies find ways to wriggle out of 
the social obligations that coun-
cils impose on them, but the play 
was content just to list the his-
torical figures involved with the 
project and their contributions. 
For a play all about the conver-
sations that shaped modern 
London, the dialogue lacked any 
sort of conversational flow – it 
felt like people were reading 
half-memorised speeches at 
each other. 

 
SPIKE – on tour – 

www.spiketheplay.co.uk 
 

GHOSTS ON A WIRE – 
www.uniontheatre.biz

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A goon as genius 
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Oaks Park 
High School 
Open Evening

Thursday 6th October 2022 | 3:00pm - 6:00pm
Headteacher talk’s at 4:00pm and 5:30pm

Year 7 intake 2023

  @OaksParkHighSch
  www.oakspark.co.uk   
     Oaks Park High School 

Oaks Lane, 
 Ilford IG2 7PQ

Please register to visit the school via 
our website or this QR code.
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Communication between 
people is essential, it is 
how we all get everything 

done workwise, living and running 
a home smoothly. Whether the 
communication is verbal, via text 
email or video chat, it is easy to slip 
up and say something that may  
offend another; even if it was not 
intentional, errors occur - we are 
all human at the end of the day. 

When it comes to physical 
action and behaviour, once again 
we cannot think for everyone else 
and expect them to behave in a 
certain manner, as we all respond 
differently in various situations. 
However, we hope that another 
person may have some empathy 
and will think and act upon that 
respectfully. Is that not the reason 
people queue up and get in line, 
be it for an entrance to an event, 
to catch a bus, find a car park 

space etc. Of course, there are 
always some who feel they are 
superior to others and will try to 
jump a queue irrespectively.  

When people physically bump 
into us as they are rushing by yet 
do not have the decency to say 
a simple sorry, it raises our anger 
as we feel we do not matter to 
these selfish people. If someone 
spills something on another, we 
would hope once again a sorry 
comes into play, if it was a genuine 
error and wasn't done with spite-
ful intention or envy. 

This lack of etiquette, although 
not acceptable, if actions are 
done by accident, we appreciate 
a genuine sorry. However, if one 
just keeps saying sorry and repea-
tedly keeps acting in an upsetting 
manner, eventually we tire of that 
worthless sorry by the offending 
person. It makes us feel they have 

no respect for us.  
Sorry is just one word and it can 

be used lightly, or simply as a get 
out clause to a situation; If it is 
said in this way and not heartfelt, 
it doesn't really count. How many 
times do we see people turn up 
with flowers after upsetting ano-
ther, when really what a person 
wants is a sorry and an explana-
tion of why they behaved like that 
in the first place. This is far more 
substantial than those flowers, 
chocolates or monetary gift. 

We all may at some point wished 
we’d said or done things with a 
different approach. Realizing our 
errored ways and actioning upon 
it can be the make or break in  
how one feels towards that other  
person long term. A genuine sorry  
can determine whether we choose     
to proceed and continue with that 
relationship, be it with a family 

member, friend or chosen partner. 
A good apology may not only just 
heal the first injury, it may actually 
strengthen the relationship bet-
ween people as one gains respect 
for the other. 

So why is it some people strug-
gle to say this one simple word? 
Instead of realizing their stubborn 
ways, they hold back, creating 
wasted years of bitterness bet-
ween those we once may have 
loved and respected. 

Offering that apology implies 
that they now acknowledge that 
they have harmed another person 
in some way, which can often elicit 
feelings of shame. Those who can-
not apologize often have feelings 
of low self-worth that their fragile 
egos cannot absorb the blow of 
admitting they were wrong. For 
some people, saying sorry is like 
admitting they are inadequate or 
incompetent which makes admit-

ting mistakes so much harder to do; 
it may be humiliating. For some it 
can also make them feel vulnerable 
or that they are in danger of losing 
their power and status. 

By refusing to apologize, a per-
son tries to manage their emotions. 
They can be comfortable with the 
anger, irritable or emotional dis-
tance as the actual experience of 
emotional closeness and vulnera-
bility can be extremely threatening.  

Some people use blame shift 
apologies, a type of apology where 
instead of taking responsibility for 
what they did, they instead blame 
the entire thing on the victim and 
then demand or expect an apology. 

Learning to forgive without an 
apology is one of the most difficult 
things do, but accepting the apo-
logy we may never get stops us 
holding that bitterness within us, 
that may in turn cause us great 
stress and can make ourselves ill.   

Accepting the apology you  may 
never get and moving ahead, 
makes you the stronger person 
as you have learned and gained 
wisdom from the experience. Re-
taliating and behaving in the same 
manner as the offender doesn't 
make it right, it simply brings us 
down to the same level as them.  

Learning to accept the situation 
with no apology and let it go, 
makes you knowledgeable in the 
character of the other person. Be 
grateful that they have shown 
you this side and that you now 
know where you stand with them. 
Proceed with caution. 

Be respectful, be the best 
version of yourself you can be, 
and say sorry when you need to. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Sorry seems to be the 
hardest word

Cooking with Loulla Astin 
Houmous with Roasted Chickpeas

Houmous is eaten all over 
the Middle East and is 
essential for a success-

ful meze. It’s widely used during 
fasting periods when meat is off 
the menu and it’s also excellent 
with chargrilled meat and fish 
dishes.  

In my opinion, a good houmous 
should be very smooth, creamy, 
almost white and quite tangy. I 
have used canned chickpeas 
for this recipe to simplify it.  

 
Ingredients: 
 
For the roasted chickpeas: 

1 x 400g can chickpeas (drain 
240g) 

1/2 tsp sea salt 
2 tbsp olive oil 
1 tbsp lemon juice 
1/2 tsp oregano 
1/2 tsp paprika 
1/2 tsp chilli flakes 
1/2 tsp ground garlic powder 
1/2 tsp sumac 
1/2 tsp brown sugar 
 

For the Houmous: 
2 x 400g cans cooked chick-

peas 
3-4 garlic cloves 
4-5 tbsp white ‘Tahini’ paste 

(stir it well before using) 
Juice of 2 lemons 
6 tbsp good olive oil + extra  
Salt to taste 
 

Method:  
For the roasted chickpeas: 

Drain chickpeas really well, 
spread on a clean kitchen towel 
and pat dry. Make sure that they 
are very dry and discard any 
loose skins. 

Preheat oven to 400f / 200c / 
gas mark 6. Spread chickpeas 
on a single layer on a baking 
tray lined with parchment paper, 
drizzle with olive oil, lemon juice, 
oregano, sugar, spices and mix. 
Bake for 30 minutes until crun-
chy, stirring halfway through the 
cooking. Allow to cool. 

 
For the Houmous: 

Drain and rinse the chickpeas 
in warm water and place in a 
blender or food processor with 
the garlic, Tahini paste and ½ 
cup of water to start with, then 

add the juice of 2 lemons.  
Start blending the mixture 

adding the olive oil and a little 
salt - taste for seasoning - it may 
require more lemon juice, water 
or olive oil if too thick. Continue 
blending until a creamy and 
smooth texture is achieved.  

If possible, chill the houmous 
overnight as the flavour improves 
and it will thicken slightly. Will 
keep in a fridge for 5 days. 

When ready to serve, place 
some houmous in a serving bowl 
and top with roasted chickpeas, 
drizzle over a little olive oil and 
serve with hot pitta bread. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 30th September 
KOPA League Veterans Tournament 
Haringey Borough 19.00pm White Hart Lane N17  
Saturday 1st October 2022 
Premier League 
Arsenal v Tottenham 12.30pm BT Sport 
Bournemouth v Brentford 15.00pm 
Crystal Palace v Chelsea 15.00pm 
Fulham v Newcastle United 15.00pm  
Liverpool v Brighton & Hove Albion 15.00pm  
Southampton v Everton 15.00pm 
West Ham v Wolves 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Leyton Orient v Newport County 15.00pm 
Vanarama National League 
Barnet v York 15.00pm The Hive Camrose Avenue, HA8 6AG 
Isthmian League  
New Salamis v Heybridge 15.00pm White Hart Lane N17  
Spartan South Midlands League 
Potton Utd v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus Football 
Apollon v Pafos 
Doxa v Omonia  
AEK Larnaca v Anorthosis 
Greece Football 

Lamia v Levadiakos 
Sunday 2nd October 2022 
Premier League 
Manchester City v Manchester United 14.00pm Sky Sports 
Leeds United v Aston Villa 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 
APOEL v AEL 
Akritas v Aris Limassol 
Greece Football 
Asteras Tripolis v OFI 
Olympiakos v Atromitos 
Volos NFC v Aris 
PAOK v Panathinaikos 
Monday 3rd October 2022 
Premier League 
Leicester City v Nottingham Forest 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Karmiotissa v Olympiakos Nicosia 
Enosis v  Nea Salamis 
Greece Football 
PAS Giannina v Panaitolikos 
AEK Athens v Ionikos 
Tuesday 4th October 2022 
UEFA Champions League 
All games to be shown on BT Sport 

Bayern Munich v Viktoria Plzen 17.45pm  
Marseille v Sporting Lisbon 17.45pm 
Liverpool v Rangers 20.00pm 
Ajax v Napoli 20.00pm 
Porto v Bayer Leverkusen 20.00pm 
Club Brugge v Atletico Madrid 20.00pm  
Inter Milan v Barcelona 20.00pm 
Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur 20.00pm 
Vanarama National League 
Barnet v Maidstone 19.45pm  Camrose Avenue, HA8 6AG 
Isthmian League 
Margate v Haringey Borough 19.45pm  
Spartan South Midlands League, Premier Cup 
St Panteleimon v Stotford 19.45pm 
Wednesday 5th October 2022 
UEFA Champions League 
All games to shown on BT Sport 
Salzburg v Dinamo Zagreb 17.45pm 
RB Leipzig v Celtic 17.45pm 
Chelsea v AC Milan 20.00pm 
Real Madrid v Shakhtar Donetsk 20.00pm 
Manchester City v FC Copenhagen 20.00pm 
Sevilla v Borussia Dortmund 20.00pm 
Juventus v Maccabi Haifa 20.00pm 
Benfica v PSG 20.00pm 
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New Salamis FA Trophy win St Panteleimon FA Vase win

New Salamis playing their 
first time in the FA Trophy 
beat Welwyn Garden City 

in the last round and now a com-
fortable 3-0 win over Coggeshall 
FC. 

The game was even in the first 
20 minutes and the New Salamis 
keeper Reuben pulled off two 
great saves during that time. The 
break through came in the 35th 
minute when the New Salamis 
forward George Asamoah re-

ceived the ball outside the box; 
he tried dribbling past opposing 
defenders but was tackled and 
as a result, the ball fell at the feet 
of teammate Albert who crossed 
the ball resulting in a scramble in 
front of goal for George Lutayya 
to poke the ball home. 

Then in the last minute of the 
first half, George Asamoah picks 
up the ball from a corner and cuts 
inside the box, then he let’s loose 
a low shot into the far corner of the 

net to go into the break 2-0 up. 
In the second half, Coggeshall 

piled the pressure on yet New Sa-
lamis were comfortable in contain-
ing them. They went on to score a 
third in the 60th minute when a 
cross from George Asamoah found 
Taufee Skandari to slot home and 
put New Salamis into the next 
round third qualifying against 
Isthmian League South team 
Hayes and Yeading to be played 
away on October 8th 2022.

This week saw St Pante-
leimon FC turn their atten-
tion towards the ISUZU 

FA VASE and their opponents, 
Letchworth City Eagles arrived 
in good form. 

St Panteleimon FC were a joy 
to watch delivering a first half 
performance that saw the away 
fans applauding some of the  
exquisite football. 

The Saints enjoyed 80%  
possession and on 12 minutes 
scored a well deserved goal 

through Dean Morgan who 
slotted home from close range. 
Guilherme Monti then added       
a second with a great left foot 
strike on 20 minutes making the 
score 2-0. 

Dean Morgan then hit an un-
stoppable third following what 
can only be described as a con-
tender for goal of the season. It 
started from the Saints own 
penalty box and the interplay 
was quick and decisive with a 
great cross in from Courtney 

that saw Michael step over the 
ball for Dean to smash a 20 yard 
drive into the top corner. Dean 
was not finished there and on 
35 minutes completed his hatrick 
with another superb finish inside 
the opponents box. 

The half ended 4-0 to The 
Saints and the second half saw 
no further goals and St Pantelei-
mon FC progress to the 1st Round 
proper of the FA Vase to play 
fellow Spartan South Midlands 
League team Harpenden FC.

 New Salamis U18’s FA Youth Cup win

Another great win on Monday night for New Salamis U18’s to go through to the next round of 
the FA Youth Cup, beating Colney FC 1-0 and now enter the third qualifying round, awaiting 
the draw to find out who their next opponents are. 

In the previous rounds, New Salamis beat Woodford Town and Romford. 
The FA launched The FA Youth Cup in 1952. With talented school leavers finding it hard to break 

immediately into senior football, The Youth Cup was seen as an ideal breeding ground for the football 
stars of the future. 

Today all clubs, both League and non-League, have realised the importance of nurturing future 
talent, hence the depth and breadth of the 400-plus entrants. 

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

Did you know George Best played for both 
Manchester United and Omonia?

Did you know Northern Ireland and Manchester United star George Best also made an appearance in a Omonia shirt? 
Above left is a rare photo of the legendary football star playing for Omonia Nicosia at a Charity match - Omonia Nicosia v 
Apoel Nicosia - in 1987 and above right, the star in a Manchester United football kit.

Man United v Omonia match announcement
Manchester United v Omonia  
Europa League announcement,  
13th October 2022, 8.00pm kick off  
Old Trafford Manchester 

 
The Omonia Fan Club in the UK informs 

its members and friends that coaches will 
be available for those travelling to the      

Manchester United versus Omonia match. 
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 12.00 noon and returning the same 
day, leaving Manchester at 11.00pm. 

Omonia FC will have representatives at 

the Cypriot Community Centre, from Mon-
day 10 October till Wednesday 12 October 
2022, providing information and selling 
Omonia club merchandise. 

For further information, please call 07387 
265 018. 

The first leg will be played in Nicosia,  
Cyprus, next Thursday 6th October 2022.

Greece dropped its first 
points in the Nations 
League going down 1-0 

to Cyprus at Larnaca on Satur-
day.  

This was the first time ever 
Cyprus has beaten Greece in a 
competitive match. The result 
means nothing for Greece’s stan-
ding in the group, as the Greeks 
have already won it scoring four 
wins in as many games before 
this one. However it was particu-
larly meaningful for Cyprus, as 
it maintains its hopes of staying 
in this division. 

On the debut of Georgian 
manager Temuri Ketsbaia on the 
Cypriot bench, the host played 
a clever game, dominating play 
from the 15th to the 45th minute. 
In that spell, Cyprus had two 
great chances and and found a 
goal as the Greek defense was 
all over the place for long periods 
in the firsh half. 

A majestic through ball by 
Pieros Sotiriou on the 18th      
minute picked Marinos Tzioni and 
he slotted the ball past Greece 
goallie Odysseas Vlachodimos, 
as the Cypriots got what they 
truly deserved in the first 45       
minutes. 

The second half saw Cyprus 

yield ground as the Greeks tried 
to find a goal, and fared better 
after some substitutions. 

The closest Greece got to 
equalizing was a long-range shot 
by substitute Taxiarchis Fountas 
that Cyprus keeper Kostas       
Panayi sent to the crossbar        
18 minutes into the second half. 

Another sub, Fotis Ioannidis 
threatened the hosts, but Pana-
yi had the answer again. 

Four minutes from the end 
another long-range shot by 
Fountas found its way to the 
net, but it did not count as 
another Greek player was in     
an offside position. 

A historic win for Cyprus over Greece

England denied a  
dramatic win

Youth Football

AEK Youth U14 winners over Whetstone Wanderers

Omonia U12 Girls play their first league match

Omonia Youth U18 White had to come from behind 
to secure their place in the next round of the Cup

In a game of fluctuating for-
tunes, Germany looked on 
course for victory as two bad 

mistakes from the hapless Harry 
Maguire put Hansi Flick’s side in 
control. 

Maguire lost possession then 
brought down Jamal Musiala to 
concede the penalty from which 
Ilkay Gundogan gave Germany 
the lead seven minutes after half-
time then lost the ball and was 
left out of position as Chelsea’s 
Kai Havertz curled in a superb 
second after 67 minutes. 

England were facing a third 
successive defeat but showed 
great character and resilience to 
turn the game around and move 
within sight of what would have 

been a morale-boosting win in 
the last game before the World 
Cup in Qatar. 

Luke Shaw pulled one back 
then a superb equaliser from 
sub-stitute Mason Mount and a 
Harry Kane penalty, given after 
a foul on Jude Bellingham by 
Nico Schlotterbeck, looked to 
have capped an unlikely fight-
back in the space of 12 minutes. 

Sadly for Pope,  deputy to first 
choice Jordan Pickford, he fum-
bled a routine shot from Serge 
Gnabry with three minutes left, 
leaving Havertz to pounce and 
condemn England to their worst 
run of results since 1993, not good 
preperation for the World Cup.

In memory of Andreas Gregoriou  
 A 7-a-side football match for 

the late Andreas Gregoriou’s old 
team Brotherhood Cossie FC v 
Friends & Family took place on 
Sunday at Barnet Power 
Leaģue. 

Andreas sadly passed away  
in 2020 at the age of 36.  

He loved  playing for Pantel, 
Brotherhood and Aradippou 
teams in KOPA. 

Funds were raised for the 
Young Camden Foundation. You 
can donate to localgiving.org 
AndreasGregoriou
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Photou Evangelou
(from Patriki, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Φωτού Ευαγγέλου
(από το Πατρίκι, Καρπασίας, Κύπρου)

Με μεγάλη και απερίγραπτη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας  
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προ-γιαγιάς και προ-προ-γιαγιάς μας Φωτούς Ευαγγέλου  
που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 16η Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 90 ετών.  
Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγο Χρίστο, τα παιδιά της Ευαγγελία, Κωστάκη,  
Ανδρούλλα και Κούλλα, τους γαμπρούς της Σολομών και Χρηστάκη, τα εγγόνια της  
Κυριάκο, Χριστίνα, Φώτη, Ανδρέα, Χριστόφορο, Μαρίσα, Τζέμ-Στέφανο, Δαυίδ, 

Ροδή, Ανδρέα και Χριστιάνα, 13 δισέγγονα και 1 τρισέγγονο.   
Η Φωτού ήταν ανιδιοτελής, απίστευτα ευγενική και γενναιόδωρη γυναίκα που 

 λάτρευε την οικογένειά της. Πάντα έλεγε ότι η μεγάλη και αγαπημένη οικογένειά της 
την έκανε «πλούσια» γυναίκα. Αγαπήθηκε από όλους όσοι τη γνώρισαν  

και θα μας λείψει απεριόριστα.   
Η κηδεία της θα τελεσθεί τη Δευτέρα 3η Οκτωβρίου στις 11 π.μ. Η ακολουθία θα γίνει 
στο Oakwood Baptist Church, Merrivale, London N14 4TE και θα ακολουθήσει η ταφή 
στο κοιμητήριο του New Southgate στη 1 μ.μ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της  
εκκλησίας. Λουλούδια: Θα παραδοθούν στον Demetriou & English, 131-133 Myddleton 
Road, Wood Green, London N22 8NG έως τις 8.30 π.μ. την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022. 

Αιωνία της η μνήμη.

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

Photou Evangelou who passed away on 16th September 2022, at the age of 90.  
She leaves behind her beloved husband Christos, children Evangelia, Costakis, Androulla 

and Koulla, sons-in-law Solomon and Christakis, grandchildren Kyriacos, Christina, 
Phodis, Andreas, Christopher, Marisa, Cem-Stefan, David, Rodi, Andreas, Chrystiana,  

13 great grandchildren and 1 great great grandson.   
Photou was a selfless, incredibly kind, and generous woman who adored her family.  

She always said that her large and loving family made her a rich woman.  
She was loved by all who knew her and will be missed beyond words.   

The funeral will take place on: Monday 3rd October at 11am. The service will take place 
at Oakwood Baptist Church, Merrivale, London N14 4TE followed by the burial  

at New Southgate Cemetery at 1pm. We will return to the church hall for the wake.  
Flowers to be delivered to Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road,  
Wood Green, London N22 8NG by 8.30am on Monday 3rd October 2022. 

May her memory be eternal. 26/01/1932 - 16/9/2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL †  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

24.04.1949 – 12.09.2022

Lambros Antonis 
Demetriou 
(from Kalopsida, Cyprus)

We are deeply saddened to announce the death  
of our beloved son, husband, father, grandfather,  
great-grandfather, and brother Lambros Antonis  
Demetriou aged 73 who fell asleep on Monday  
12th September 2022 after a very short battle 

with cancer. 
  

He leaves behind his beloved wife Maro,  
mother Victoria, five children: Andri, Elena, Tonia, 

Vicky and Demetri, son-in-law’s: Chris, George,  
Yacine and daughter-in-law Michelle,  

13 grandchildren: Kyri, Demetri, Lambrianna,  
Marianna, Liza, Francesco, Ellie, Nicholas, Sofia,  

Gabriella, Lambro, Adam, Lucia,  
and great grandchild: Evangeli, his siblings Andricou, 

Georghoulla, Taki, Yiannis and Ricos. 
Many relatives and friends. 

   
The funeral will take place on Wednesday 

5th October 2022, at the Greek Orthodox Church 
of St Demetrios, Logan Road, Edmonton N9 0LP, 

at 10:00am followed by the burial at 11:30am, 
at Chingford Mount Cemetery, Old Church Road, 
Chingford, E4 6ST. The Wake will take place at the 

family home  in Chingford. Flowers or Box Donation  
for Haven House Children’s Hospice.  

Λάμπρος Αντώνης 
Δημητρίου
(από την Καλοψίδα, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας γιου, συζύγου, πατέρα, παππού,  

προπάππου και αδελφού Λάμπρου Αντώνη Δημητρίου  
σε ηλικία 73 ετών, ο οποίος απεβίωσε τη Δευτέρα  

12 Σεπτεμβρίου 2022 μετά από σύντομη  
μάχη με τον καρκίνο.  

 
Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Μάρω,  

τη μητέρα του Βικτώρια, τα πέντε παιδιά του: Άντρη,  
Έλενα, Τόνια, Βίκη, Δημήτρη, τους γαμπρούς του: 
Κρις, Τζορτζ, Yacine και τη νύφη του Μισέλ,  

τα 13 εγγόνια του: Kyri, Δημήτρη, Lambrianna,  
Μαριάννα, Λίζα, Φραντσέσκο, Έλλη, Νικόλα, 
Σοφία, Γαβριέλλα, Λάμπρο, Αδάμ, Λουκία,  

 το δισέγγονο Evangeli, τα αδέρφια του Ανδρικού,  
Γεωργούλα, Τάκη, Γιάννη και Ρίκο. 

Συγγενείς και φίλοι. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
2022, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Edmonton N9 0LP,  

στις 10:00 π.μ. και θα ακολουθήσει η ταφή  
στις 11:30 π.μ. στο κοιμητήριο του Chingford 
Mount, Old Church Road, Chingford, Ε4 6SΤ. 

Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένειας στο 
Chingford. Λουλούδια ευπρόσδεκτα, ενώ, οι εισφορές 
θα διατεθούν στο Haven House Children’s Hospice.
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«Έφυγε» από τη ζωή η Παρασκευού Ηλία Ττοφαρή

† MEMORIAL 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022, στην εκκλησία  
του Αγίου Ιωάννη του  Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY,  

το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 
πατέρα και παππού Νικολάου Κυριάκου (από τα Περβόλια Λάρνακας)  

και καλούμε όλους  όσοι τιμούν την μνήμη του όπως παρευρεθούν. 
 

Η σύζυγος Ελένη, παιδιά: Κυριάκος - σύζυγος Χαραλαμπία, Ειρήνη, 
Αντρούλλα - σύζυγος Ευάγγελος, εγγόνια, δισέγγονα και συγγενείς.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας Χάρη Μεττή,  
ο οποίος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου2022. Αφήνει την κόρη του Άννα,  

τον γαμπρό του Χρήστο Δρίτσα, τα εγγόνια του Βασίλη και Στέλλα Δρίτσα καθώς και τα δισέγγονα.  
Τη νύφη του Μαρίνα Λιβάνιου και την εγγονή του Στέλλα Μεττή.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00μμ,  
από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου στο Shepherds Bush και θα ακολουθήσει η ταφή   

στο κοιμητήριο Kensal Green στις 14:30μμ.

Χάρη Μεττή
(από τη Φιλιά Μόρφου, Κύπρος)

27-03-1934 - 12-09-2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved  
Christina Christofi Leonidas, on Thursday 22 September 2022, at the age of 48.  

Christina leaves behind: parents Andrico and Eleni Christofi, husband Leo 
Leonidas, daughters Chloe and Andrea, two brothers James and Chris Christofi  

nieces, Alexia, and Amelia.   
 FUNERAL DETAILS WILL BE ANNOUNCED SOON. 

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Christina Christofi Leonidas

«Έφυγε» το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 93 ετών, η Παρασκευού 
Ηλία Ττοφαρή από την Κώμα του Γιαλού. Η Παρασκευού ήταν σύζυγος 
του δολοφονημένου από την ΕΟΚΑ Ηλία Ττοφαρή, του οποίου οι δολοφό-
νοι αφαίρεσαν τη ζωή πυροβολώντας τον εν ψυχρώ στις 21 Ιανουαρίου 
1958. Μαζί με τον Μιχάλη Πέτρου από τη Λύση, ο Ηλίας Ττοφαρής ήταν 
τα πρώτα μέλη του ΑΚΕΛ που δολοφονήθηκαν την ίδια μέρα και αποτέλε-
σαν την απαρχή του οργίου δολοφονιών που εξαπέλυσε ο Γρίβας το 1958. 
Η Παρασκευού, που καταγόταν από φτωχή αγροτική οικογένεια, παντρεύ-
τηκε με τον Ηλία το 1950 και απέκτησαν δύο παιδιά, τον Ανδρέα και την 
Έλλη. Όταν οι μασκοφόροι του Γρίβα δολοφόνησαν τον Ηλία, η ίδια ήταν 
28 χρόνων και ανάλαβε το βαρύ έργο του μεγαλώματος των παιδιών της. 
Δούλεψε σκληρά στα χωράφια και στο εργοστάσιο των καπνών για να 

μη στερήσει τίποτε στα παιδιά της, μέχρι που την βρήκαν τα τραγικά γεγο-
νότα του 1974, με το προδοτικό πραξικόπημα της χούντας και της ΕΟΚΑ 

Β’. Όπως χιλιάδες άλλοι κάτοικοι του βόρειου μέρους της Κύπρου, που πέ-
ρασε υπό τουρκική κατοχή, έτσι και η Παρασκευού έφυγε από την Κώμα 
του Γιαλού μαζί με την κόρη της και την αδελφή της, έγιναν πρόσφυγες και 
φιλοξενήθηκαν στη Λευκωσία στο σπίτι της Ανδριάνας Μισιαούλη, πεθε-
ράς του γιου της, Ανδρέα Δημητρίου Ττοφαρή, ο οποίος υπηρετούσε ως 
έφεδρος της Ε.Φ. στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Παρέμεινε εκεί 
για δύο χρόνια και στη συνέχεια κατοίκησε στο συνοικισμό Καμάρες στη 
Λάρνακα. Η Παρασκευού φρόντισε, τιμώντας τη μνήμη του δολοφονημέ-
νου συζύγου της, να μεγαλώσει τα παιδιά της με τα ιδανικά του ΑΚΕΛ και 
της Αριστεράς, παραμένοντας πάντοτε κοντά στο ΑΚΕΛ, όπως και το 
κόμμα παράμεινε πάντα δίπλα στην Παρασκευού. Η κηδεία τη Δευτέρα 26 
Σεπτεμβρίου 2022, από την εκκλησία Αγίου Αυξεντίου και Αγίου Ευστα-
θίου στις Καμάρες Ζήνων.
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(from Nicosia, Cyprus)

It is with broken hearts and great sadness that we announce the passing of Marios C Petrides on Monday 19th September 2022, at the 
age of 78.  He fought a long and hard battle against Prostate Cancer. He leaves behind his wife of 51 years, Helen, his three children 
Costas, Demetra  and Chris, his much-loved granddaughters Elena and Thalia who idolized him, his daughter-in-law Charlotte,  

his sister Soulla, relatives and many friends. 
  

The funeral will be held on Tuesday 11th October 2022, 12pm at St Mary’s Greek Orthodox Church (Panayia) Trinity Road, 
Wood Green. The burial will be at Edmonton Cemetery, Church Street at 2pm.  A wake will be held straight after 

at Forty Hall Banqueting Suite, Forty Hill EN2 9HA.  
The family kindly ask, instead of flowers, donations can be made to the North London Hospice Enfield Specialist Palliative Care Team 

– there will be a donation box at the church.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μάριου Κ. Πετρίδη τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 78 ετών, μετά 
από μια σκληρή μάχη με το καρκίνο του προστάτη. Αφήνει την επι 51χρόνια σύζυγό του Ελένη, τα τρία παιδιά του Κώστα, Δήμητρα 

και Χρήστο, τις πολυαγαπημένες του εγγονές Έλενα και Θάλεια που τον είχαν ίνδαλμά τους, τη νύφη του Σάρλοτ,  
την αδελφή του Σούλλα, συγγενείς και φίλους.   

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022, στις 12 μ.μ. από την εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road Wood Green. 
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street στις 14:00. Αμέσως μετά θα δοθεί η παρηγοριά στο Forty Hall 

Banqueting Suite, Forty Hill EN2 9HA. Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί λουλουδιών, να γίνονται εισφορές για το North London 
Hospice Enfield Specialist Palliative Care Team.

Marios C. Petrides

02.02.1944 - 19.09.2022 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL
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