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Αύξηση ανεργίας, εκτόξευση τιμών 
στα είδη πρώτης ανάγκης, με φόντο 
τα υπερκέρδη των λίγων της τουρι-
στικής βιομηχανίας της Ελλάδας και 
τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Κι’ όλα 
αυτά, την ώρα που... 

Σελ. 7

Εnglish Section 17-26

«ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ΣΤΡΟΦΗ 180 ΜΟΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΥΠΟΙΚ

Με την πρόεδρο της Βουλής των 
Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα 
Δημητρίου, τον Επίτροπο Προ-
εδρίας Φώτη Φωτίου και τον Μη-
τροπολίτη Λεμεσού, συναντήθηκε 
ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας... 

Σελ. 11

Παρά το γεγονός ότι οι συζητή-
σεις για τις προεδρικές εκλογές στα 
παρασκήνια των κομματικών επι-
τελείων της παροικίας, έχουν «φου-
ντώσει» εδώ και καιρό, εντούτοις, 
φαίνεται ότι ο Νοέμβριος... 

Σελ. 2

Σε ρυθμούς Προεδρικών

Στη γραμματεία 
της ΕΚΟ 

οδηγείται το θέμα 
της Παροικιακής 
Εκπαίδευσης

Σελ. 5 & 17

Σελ. 2 

Επιστρέφει ο εφιάλτης Σημαντικές επαφές

Σελ. 3, 4 & 17

Δυναμική νίκης Α. Μαυρογιάννη
Αναπτερώνει τις ελπίδες των πολιτών που ασφυκτιούν με την κα-

κοδιακυβέρνηση του ΔΗΣΥ, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για τις προ-
εδρικές του 2023, Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος ηγείται της μεγά-
λης προσπάθειας να γυρίσει σελίδα η Κύπρος αφήνοντας πίσω τα 
πέτρινα χρόνια του σαθρού καθεστώτος Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. 
Η μαζική συγκέντρωση της  Τρίτης στην Πλατεία Ελευθερίας έστειλε 

βροντερό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις για τη νίκη των δυνά-
μεων της αλλαγής. Στη συγκέντρωση έδωσαν το παρών τους προ-
σωπικότητες από όλα τα φάσματα της πολιτικής, κοινωνικής και οι-
κονομικής ζωής του τόπου, πλείστοι από τους οποίους προέρχονται 
από τον πέραν του ΑΚΕΛ και της Αριστεράς χώρο και ενώνουν τις 
δυνάμεις τους υπό την ηγεσία του Α. Μαυρομμάτη για την προοδευ-
τική και δημοκρατική αλλαγή.  
΄Όμως, και αυτό είναι το σημαντικότερο, πέραν από τις σημαντικές, 

γνωστές προσωπικότητες, στο χώρο της κατάμεστης Πλατείας Ελευ-
θερίας δεν έβλεπες μόνο τα γνώριμα σε εκδηλώσεις της Αριστεράς, 
πρόσωπα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες, 
εργαζόμενοι, αγρότες και μικρομεσαίοι βρέθηκαν μαζί...

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ Α. ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΜΑΣΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Πάλι τα ίδια...Πάλι τα ίδια...

Στη γραμματεία 
της ΕΚΟ 

οδηγείται το θέμα 
της Παροικιακής 
Εκπαίδευσης



Στη γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, προωθείται εντός 
των ημερών, το θέμα της ανάγκης στήριξης της 
παροικιακής εκπαίδευσης από την Ελληνική Πολι-
τεία και όχι μόνο, με αφορμή τα σοβαρά οικονομικά 
ζητήματα που προέκυψαν εξαιτίας της πρωτοφα-
νούς οικονομικής κρίσης και τα οποία απειλούν τη 
βιωσιμότητα πολλών, μικρών σχολείων της παροι-
κίας. Όπως έγραψε στις τελευταίες τρεις εκδόσεις 
της η «Παροικιακή», ήδη, ελληνικό παροικιακό σχο-
λείο του βόρειου Λονδίνου, αναγκάστηκε να ανα-
στείλει τη λειτουργία του για τη φετινή σχολική χρο-
νιά, ενώ, με δηλώσεις τους στην «Π», οι 
Παναγιώτης Γιακουμή, Έλισσα Ξενοφώντος και 
Μιχάλης Έλληνας, εκ μέρους των τριών εκ των 
τεσσάρων παροικιακών φορέων της παροικίας μας 
(Σύνδεσμος Ελλήνων Γονέων, Ανεξάρτητα Σχολεία 
Αγγλίας και Ανεξάρτητα Σχολεία Λονδίνου αντί-
στοιχα) οι οποίοι ανέδειξαν το θέμα, απο-
κάλυψαν ότι ενώπιον παρόμοιου διλήμ-
ματος βρίσκονται κι’ άλλες διευθύνσεις 
μικρών παροικιακών σχολείων, καθώς 
οι οικονομικές απαιτήσεις γίνονται όλο 
και πιο δύσκολες. Κυριότερο πρόβλημα, 
το θέμα της δραματικής αύξησης του κό-
στους ενοικίασης αιθουσών διδασκαλίας 
και άλλων σχολικών εγκαταστά-
σεων, το οποίο φαντάζει πλέον 
ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για 
τα μικρά σχολεία. 
Την ίδια ώρα, εξακολουθεί 

να αναδεικνύεται από όλους, το θέμα της έλλειψης 
εκπαιδευτικών για την επαρκή στελέχωση των πα-
ροικιακών σχολείων. Ειδικότερα, όμως, τίθεται επι-
τακτικά το θέμα της ουσιαστικής στήριξης από την 
Ελληνική Πολιτεία. 
Μετά την εξέλιξη αυτή και με πρωτοβουλία του 

εκ των αντιπροέδρων της ΕΚΟ, Πάμπου Χαραλά-
μπους του ΑΚΕΛ Βρετανίας, το θέμα θα τεθεί ενώ-
πιον της Ομοσπονδίας προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί συλλογικά από όλους τους οργανωμένους 
φορείς της παροικίας μας. Όπως δήλωσε ο κύριος 
Χαραλάμπους: «Είναι πλέον κοινή διαπίστωση 
ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν φέτος 
τα ελληνικά σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, 
απαιτούν κοινή διαβούλευση και συλλογική 
προσπάθεια αν θέλουμε να αντιμετωπιστούν 
έγκαιρα και αποτελεσματικά. Και θα πρέπει να 
κινητοποιηθούμε άμεσα. Πριν να είναι αργά. Η 

Αριστερά, που ήταν ο πρώτος οργανωμέ-
νος φορέας της παροικίας που πρωτο-
στάτησε στην ίδρυση ελληνικών παροι-
κιακών σχολείων, αντιμετωπίζει με 
μεγάλη προσοχή και πολλή ευαισθησία 
τα θέματα της παροικιακής εκπαίδευσης. 
Και αυτή την κρίσιμη στιγμή, έχει τερά-
στια σημασία, να ακούσουμε και να προ-

σπαθήσουμε να στηρίξουμε όσο μπο-
ρούμε τους ανθρώπους της 
παροικιακής εκπαίδευσης. Διότι, 
αν χάσουμε το στοίχημα για τη 
διατήρηση της Παιδείας μας, τότε 

τίθεται σε κίνδυνο πλέον η συνοχή και η σύν-
δεσή μας με τις ρίζες μας, και κατ’ επέκταση τί-
θεται σε κίνδυνο η ύπαρξη ολόκληρου του οι-
κοδομήματος που σήμερα ονομάζεται 
‘Παροικία’. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι θα πρέπει 
να κινηθούμε άμεσα και αποφασιστικά προς 
κάθε κατεύθυνση, με στόχο να ληφθούν απο-
φάσεις και μέτρα το συντομότερο, ώστε να δια-
σφαλίσουμε και να διαφυλάξουμε την ομαλή 
λειτουργία των ελληνικών εκπαιδευτηρίων». 
Ο κύριος Χαραλάμπους, στάθηκε ιδιαίτερα στο 

γεγονός ότι εδώ και πολλά χρόνια, το ελληνικό κρά-
τος έχει σταματήσει να στηρίζει με οποιονδήποτε 
τρόπο την παροικιακή εκπαίδευση, παρά το γεγο-
νός ότι όλο αυτό το διάστημα ο αριθμός των μαθη-
τών από την Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς. «Με 
βάση αυτά που ακούσαμε μέχρι στιγμής, η εντύ-
πωση που έχουμε σχηματίσει είναι ότι μια μι-

κρή Κύπρος στηρίζει μόνη της ολόκληρη την 
παροικιακή εκπαίδευση με οικονομική ενί-
σχυση, με δασκάλους μέσω της Κυπριακής  
Εκπαιδευτικής Αποστολής και με βιβλία. Εμείς, 
το νιώθουμε πολύ έντονα και οφείλω να το πω 
ευθέως. Η Ελληνική Πολιτεία, έχει εγκαταλείψει 
τα ίδια τα παιδιά της. Δεν είναι δυνατόν, το ελ-
ληνικό κράτος να περιορίζεται σε ένα ρόλο πα-
ρατηρητή για τα όσα διαδραματίζονται στον 
χώρο της παροικιακής εκπαίδευσης. Είναι ανή-
κουστο, ο ρόλος της Ελλάδας να σταματά στην 
ύπαρξη ενός προϊσταμένου / προϊσταμένης 
στην Πρεσβεία για τα θέματα της ελληνικής πα-
ροικιακής εκπαίδευσης. Εμείς, συμφωνούμε με 
την προσέγγιση των εκπροσώπων των τριών 
εκ των τεσσάρων εκπαιδευτικών φορέων ότι 
θα πρέπει να διεκδικήσουμε συλλογικά τη στή-
ριξη της Ελλάδας, γι΄αυτό και θα οδηγήσουμε 
το θέμα ενώπιον της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας, προκειμένου όλοι μαζί, ενωμένοι, 
να αντιμετωπίσουμε από κοινού το σοβαρό 
αυτό θέμα». 
Τέλος, να αναφέρουμε ότι η «Παροικιακή» θα 

συνεχίσει να αναδεικνύει το θέμα και στις επόμενες 
εκδόσεις της. Πέραν από τις τοποθετήσεις της νέας 
προϊσταμένης της ΚΕΑ, Μαρίας Λοή, επιδιώξαμε 
ήδη να εξασφαλίσουμε και τη θέση της Εκκλησίας, 
στην οποία υπάγονται πάρα πολλά, μικρά ελληνικά 
σχολεία της παροικίας μας, ενώ, έχουμε ζητήσει 
και την επίσημη αντίδραση της Ελληνικής Πρε-
σβείας.
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ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ, ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΟ

«Πρέπει να κινηθούμε άμεσα και αποφασιστικά για το καλό της Παροικιακής Εκπαίδευσης»

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις για τις επικεί-
μενες προεδρικές εκλογές στα παρασκήνια των 
κομματικών επιτελείων της παροικίας και όχι μόνο, 
έχουν «φουντώσει» εδώ και καιρό, εντούτοις, φαί-
νεται ότι ο Νοέμβριος, θα είναι ίσως ο πιο καθορι-
στικός μήνας για τα παραρτήματα των πολιτικών 
κομμάτων για τη σταδιακή κορύφωση του προ-
εκλογικού τους αγώνα. Σύμφωνα με τις πρώτες 
πληροφορίες που εξασφάλισε η «Παροικιακή», 
τρεις βασικοί διεκδικητές της Προεδρίας, ο ανεξάρ-
τητος υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου του ΔΗΣΥ και ο επίσης ανεξάρτητος 
Νίκος Χριστοδουλίδης, επέλεξαν τον Νοέμβριο για 
τις προεκλογικές τους συγκεντρώσεις στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Προεκλογικές συγκεντρώσεις στο Λον-
δίνο, δεν αποκλείεται να δούμε και από άλλους 
υποψηφίους. Το ΑΚΕΛ Βρετανίας, ξεκίνησε εδώ 
και μέρες τις προετοιμασίες για την άφιξη του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος ωστόσο, δεν έδωσε 
ακόμη τελική ημερομηνία της επίσκεψής του, ενώ, 
σε αναμονή για τον καθορισμό ημερομηνίας από 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου βρίσκονται και στο παράρ-
τημα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σε ό,τι αφορά 
τον Νίκο Χριστοδουλίδη, πληροφορίες από τις τά-
ξεις του Δημοκρατικού Κόμματος Μεγάλης Βρετα-
νίας κάνουν λόγο για προεκλογική συγκέντρωση 
του υποψηφίου, στις 24 Νοεμβρίου στο Λονδίνο. 

 
Εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο 
Στο μεταξύ, αρκετοί συμπατριώτες μας έχουν επι-

δείξει ενδιαφέρον για περισσότερες πληροφορίες 
σε σχέση με τη διαδικασία εγγραφής στον Ειδικό 
Εκλογικό Κατάλογο, προκειμένου να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα στις κάλπες που θα στη-
θούν για τον σκοπό αυτό σε διάφορα σημεία του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
Σύμφωνα με τη σελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών 

του Υπουργείου Εσωτερικών για τα Εκλογικά Κέ-
ντρα Εξωτερικού, «στις προσεχείς προεδρικές 
εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου 2023 και, σε τυχόν 
επαναληπτική εκλογή στις 12 Φεβρουαρίου 2023, 
θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, 
για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον 
εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 27 
Δεκεμβρίου, 2022, σε πόλεις που λειτουργεί πρε-
σβεία/προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Για να καταστεί δυνατή η λειτουργία εκλογικών 

κέντρων στο εξωτερικό, καταρτίζεται ειδικός εκλο-
γικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοι-
χεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από το μόνιμο 
εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής 
δήλωσης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερο-
μένους. Σημειώνεται ότι εκλογικά κέντρα στο εξω-

τερικό, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, δύναται να λει-
τουργήσουν μόνο σε όσες πόλεις ο αριθμός των 
ψηφοφόρων που θα υποβάλουν δήλωση υπερ-
βαίνει τους πενήντα (50).  
Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ηλε-

κτρονικά, μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση 

aps.elections.moi.gov.cy, είτε σε έντυπη μορφή, 
μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να κατεβάσουν το έντυπο υποβολής δή-
λωσης (από τη σχετική σελίδα) ή να το εξασφα-

λίσουν από τις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρα-
τίας στο εξωτερικό, τα κατά τόπους Γραφεία των 
Επαρχιακών Διοικήσεων, των Κέντρων Εξυπηρέ-
τησης του Πολίτη, των Κέντρων Πολιτών (Κυπριακά 
Ταχυδρομεία) και από την Κεντρική Υπηρεσία 
Εκλογών και να το υποβάλουν κατάλληλα συμπλη-
ρωμένο στους πιο πάνω χώρους». 
Υπενθυμίζεται, ότι όπως σε κάθε εκλογική ανα-

μέτρηση, το ΑΚΕΛ Βρετανίας αναλαμβάνει την εγ-
γραφή ψηφοφόρων στον Ειδικό Εκλογικό Κατά-
λογο, για όλους όσοι επιθυμούν να ασκήσουν το 
εκλογικό τους δικαίωμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για 
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε 
στο τηλέφωνο 073 8726 5018. 

 
«Η ώρα της Δημοκρατίας» 
Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο επαρχιακός 

γραμματέας του ΑΚΕΛ στη Βρετανία, Ανδρέας Γρη-
γορίου, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντικό η πα-

ροικία μας να συμμετέχει μαζικά σε αυτή την 
εκλογική διαδικασία. Εμείς ως απόδημοι απο-
τελούμε εκείνο το κομμάτι του κυπριακού λαού 
που ο καθημερινός αγώνας που δίνουμε για 
διεθνοποίηση του Κυπριακό, για ειρηνική και 
βιώσιμη λύση αλλά και τα βιώματα της μετανά-
στευσης και του αγώνα για επιβίωση στην ξε-
νιτιά, μας εφοδιάζουν με τα υψηλά ποιοτικά κρι-

τήρια. Ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να 
λειτουργήσουν, να κρίνουν και να προκρίνουν 
το καλύτερο δυνατό για το μέλλον της Κύπρου 
και του λαού της.» 
Είπε ακόμη ότι «το πρώτο βήμα για να καταστεί 

δυνατή η συμμετοχή μας στην εκλογική διαδι-
κασία είναι η εγγραφή όλων όσων έχουν εκλο-
γικό βιβλιάριο στον ειδικό εκλογικό κατάλογο 
που θα δημιουργηθεί για την Βρετανία, ώστε 
να μπορούν να ψηφίσουν στις κάλπες που θα 
λειτουργήσουν σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Θέλω να υπενθυμίσω ότι ανεξάρτητα αν κά-
ποιος – κάποια έχει ψηφίσει στο παρελθόν στις 
κάλπες που λειτούργησαν στην Βρετανία για 
Κυπριακές εκλογές χρειάζεται να ξανακάνει εγ-
γραφή για να δικαιούται να ψηφίσει». 

Σε ρυθμούς Προεδρικών Εκλογών μπαίνει σταδιακά η παροικία μας



Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Δευτέρας 
03/10 αναφέρονταν στις πληροφορίες για εξέ-
γερση βουλευτών στους κόλπους του Συντηρητι-
κού κόμματος, καθώς ο υπουργός Οικονομικών 
ετοιμαζόταν να υπερασπιστεί τα οικονομικά μέτρα 
της κυβέρνησης για την οικονομία στο συνέδριο 
του κόμματος των Τόρις στο Μπέρμιγχαμ. 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η Λιζ Τρας 

επρόκειτο να καθυστερήσει τη ψηφοφορία για την 
κατάργηση του ανώτατου φορολογικού συντελε-
στή, αφού ο πρώην υπουργός Επικρατείας, Μάικλ 
Γκόουβ, πρόσθεσε τη φωνή του στην αυξανόμενη 
κριτική που δέχεται το κυβερνητικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη της βρετανικής οικονομίας, χαρακτηρί-
ζοντάς το ως «μη συντηρητικό». 
Ο τίτλος της Daily Mail διερωτάτο αν η πρω-

θυπουργός θα μπορούσε να ήταν στα πρόθυρα 
μιας στροφής, μπροστά σε αυτό που αποκαλεί 
«αυξανόμενη εξέγερση των Τόρις». 
Η εφημερίδα γράφει ότι υπήρχαν εικασίες ότι η 

μείωση της φορολογίας θα μπορούσε να εγκατα-
λειφθεί από την Ντάουνινγκ Στριτ σε μια προσπά-

θεια να ενισχυθεί η υποστήριξη για τα υπόλοιπα 
μέτρα του μίνι προϋπολογισμού. 
Η Ντάουνινγκ Στριτ εν τω μεταξύ έχει δηλώσει 

στο BBC ότι δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στην 
ψηφοφορία στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.  
Ο Guardian αναφέρει ότι ένας «αυξανόμενος 

θόρυβος δυσαρέσκειας» επισκίαζε το συνέδριο 
των Συντηρητικών, καθώς ορισμένοι βουλευτές 
απειλούσαν με εξέγερση εν μέσω φόβων ότι το 
κόμμα θα ξαναγίνει γνωστό ως «το κακό κόμμα». 
Ένας ανώνυμος πρώην υπουργός σημείωσε 

στην Daily Mirror ότι η κ. Τρας έχει χάσει κάθε 
αξιοπιστία και θα εκδιωχθεί από την πρωθυπουρ-
γία μέχρι τα Χριστούγεννα αν δεν εγκαταλείψει 
τις φορολογικές περικοπές για τους πλούσιους. 
Οι Times προβάλλουν την τελευταία κριτική 

στα σχέδια της κ. Τρας από τον πρώην υπουργό 
Μεταφορών, Γκραντ Σαπς. Σε άρθρο του στην 
εφημερίδα, ο Σαπς υποστηρίζει ότι η μείωση του 
ανώτατου φορολογικού συντελεστή ήταν μια 
«χαζή», όπως την  χαρακτηρίζει, κίνηση που κα-
τάφερε να αποξενώσει σχεδόν τους πάντες. 

Η Daily Express επεσήμαινε ότι η υπουργός 
Οικονομικών θα τραβούσε μια γραμμή κάτω από 
την αναταραχή της αγοράς την περασμένη εβδο-
μάδα, «με μια κραυγή μάχης στο συνέδριο».   
Η Express ανέμενε ότι ο Κουάρτενγκ θα έλεγε 

ότι η κυβέρνηση «πρέπει να παραμείνει στην πο-
ρεία που έχει χαρά-
ξει», καθώς οι χαλαρές 
εναλλακτικές λύσεις 
θα άφηναν τη Βρετα-
νία σε μια πορεία 
«ελεγχόμενης παρα-
κμής». 
Για την ομιλία του κ. 

Κουάρτενγκ έδωσαν 
επίσης μια πρόγευση  
και οι Financial 
Times, οι οποίοι ση-
μείωναν ότι ο υπουρ-
γός Οικονομικών θα 
επέμενε ότι το σχέδιό 
του είναι το «σωστό».
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης 05/10  
προβάλλουν τους ισχυρισμούς για τις εσωτερικές 
διαμάχες στο Συντηρητικό Κόμμα γύρω από βασι-
κές πολιτικές που ανακοινώθηκαν στον μίνι προ-
ϋπολογισμό της κυβέρνησης. 
Ο Guardian γράφει ότι το υπουργικό συμβούλιο 
της Λιζ Τρας βρίσκεται σε «ανοιχτό πόλεμο», με 
την υπουργό Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν 
να κατηγορεί συναδέλφους της βουλευτές ότι προ-
σπαθούν να οργανώσουν πραξικόπημα εναντίον 
της πρωθυπουργού. Γράφει ακόμη ότι το υπουρ-
γικό συμβούλιο βρίσκεται σε «χαοτική κατάσταση» 
και ότι η κ. Τρας είναι αντιμέτωπη με ένα «κρίσιμο 
10ήμερο» - μια αναφορά στα σχόλια του πρώην 
υπουργού Μεταφορών Γκραντ Σαπς - ο οποίος 
είπε ότι η πρωθυπουργός έχει μιάμιση εβδομάδα 
στη διάθεση της για να διασώσει την πρωθυπουρ-
γία της. 
Και η εφημερίδα i εστιάζει την προσοχή της στις 
εσωτερικές διαμάχες του Συντηρητικού Κόμματος 
τις οποίες θεωρεί ότι πρόκειται για «ανοιχτό πό-
λεμο». To σχετικό δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η 
θέση της πρωθυπουργού δεν είναι ασφαλής μετά 
την «εκπληκτική ημέρα διαφωνιών» την Τρίτη – 
όπως γράφει -  στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου 
του κόμματος.  
Η αναταραχή στους κόλπους του κυβερνώντος 
κόμματος είναι επίσης πρωτοσέλιδο θέμα στους 
Financial Times, που γράφουν ότι το συνέδριο 
του κόμματος στο Μπέρμιγχαμ κατέληξε σε «οξύ-
τητα και σύγχυση». Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η κ. Τρας θα προσπαθήσει να συσπειρώσει 
τους βουλευτές της όταν εκφωνήσει την ομιλία της 
στο συνέδριο του κόμματος, μας ενημερώνει η εφη-

μερίδα.  
Η Metro σχολιάζει σημειώνοντας ότι η ομιλία αυτή 
θα είναι η πιο σημαντική της καριέρας της και δη-
μοσιεύει φωτογραφία της κ. Τρας κατά την επί-
σκεψή της σε ένα εργοτάξιο, με τίτλο «Μπορεί να 
το διορθώσει;» - μια ερώτηση δανεισμένη από τον 
παιδικό χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων "Bob the 
Builder". 
Αυτή η εικόνα φιγουράρει επίσης στην πρώτη σε-
λίδα της εφημερίδας The Times, η οποία τονίζει 
ότι η χώρα πρέπει να «προετοιμαστεί για περισ-
σότερες αλλαγές». Η εφημερίδα φιλοξενεί τις δη-
λώσεις της πρωθυπουργού ότι «δεν θα είναι όλοι 

υπέρ» των σχεδίων της, αλλά ότι «όλοι θα ωφελη-
θούν». 
Η Daily Express σημειώνει ότι η κ. Τρας επιμένει 
ότι οι ιδέες της θα «οικοδομήσουν ένα καλύτερο 
μέλλον», ενώ η Daily Telegraph αναφέρει ότι η 
πρωθυπουργός  ισχυρίστηκε ότι η «αναστάτωση» 
είναι το τίμημα της επιτυχίας. Σύμφωνα με την Tele-
graph, η ηγεσία των Συντηρητικών σχεδιάζει να 
επιβάλει «βάναυση» κομματική πειθαρχία όταν οι 
βουλευτές επιστρέψουν στο κοινοβούλιο την επό-

μενη εβδομάδα. 
 
Αντιδράσεις για τη μείωση 
του φορολογικού συντελεστή  
"Get A Grip!" είναι ο τίτλος της Daily Mail, μιας 
από τις πολλές εφημερίδες της Τρίτης 04/10 που 
προβάλλουν τη μεταστροφή της Τρας για την κα-
τάργηση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή. 
Η Mail αναφέρει ότι η Λιζ Τρας υπέκυψε στις πιέ-
σεις ανώτερων Συντηρητικών βουλευτών, προκα-
λώντας ανησυχία στους υποστηρικτές της πρωθυ-
πουργού ότι δεν έχει την αποφασιστικότητα να 
φέρει εις πέρας το υπόλοιπο πρόγραμμά της. 
Ο τίτλος της Metro παραθέτει τα λόγια του ίδιου 
του υπουργού Οικονομικών: «Τι μέρα!» 
Η Λιζ Τρας σχολιάζει στην εφημερίδα Daily Ex-

press ότι δεν ήταν μια εύκολη εβδομάδα, αλλά 
«άκουσε τις ανησυχίες του κόσμου». 
Η στήλη Leader των Financial Times σημειώνει 
ότι πρόκειται για μια στιγμή έντονης αμηχανίας για 
την πρωθυπουργό και τον υπουργό της. Τα οικο-
νομικά στοιχεία του μίνι προϋπολογισμού «εξακο-
λουθούν να μην βγαίνουν». 
Οι Times γράφουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί 
να αντέξει άλλα λάθη και μόνο ένα αξιόπιστο σχέδιο 
για τη μείωση του χρέους και μια αυστηρή ανεξάρ-
τητη πρόβλεψη για την οικονομία μπορούν να ανα-
θερμάνουν την τύχη των Τόρις. 

Daily Telegraph και Guardian σημειώνουν ότι 
οι αντάρτες των Συντηρητικών στοχεύουν τώρα να 
αποτρέψουν τη συμπίεση των επιδομάτων. Σύμ-
φωνα με την Telegraph, η Ντάουνινγκ Στριτ εξετάζει 
το ενδεχόμενο να αυξήσει το Universal Credit κατά 
ποσοστό χαμηλότερο του πληθωρισμού.

Πολιτικές... «κωλοτούμπες» και «πραξικόπημα» κατά της Λιζ Τρας

Mini Budget | Απειλές για... «εξέγερση» από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος  
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ΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρχισε την Τρίτη στο Λονδίνο το προπαρα-
σκευαστικό στάδιο της δημόσιας έρευνας για το χει-
ρισμό της πανδημίας από τις βρετανικές Αρχές. 

Η έρευνα διεξάγεται από ανεξάρτητη επιτροπή 

υπό την πρώην δικαστή βαρόνη Χάλετ. Το πρώτο 
στάδιο αφορά τρεις επιμέρους θεματικές: το σχε-
διασμό και την ετοιμότητα της κυβέρνησης, τη λήψη 
πολιτικών αποφάσεων και την παροχή υγειονομι-
κής φροντίδας. Οι θεματικές αυτές αναμένεται να 
αρχίσουν να εξετάζονται αναλυτικά, με καταθέσεις 
των μαρτύρων που θα κληθούν, από την ερχόμενη 
άνοιξη. Η πρώτη, μονοήμερη, διαδικασία, αφο-
ρούσε δικηγόρους και ανακοινώσεις για τους μάρ-
τυρες που θα κληθούν για την πρώτη θεματική. 
Αντίστοιχη προπαρασκευαστική διαδικασία θα γίνει 
το Νοέμβριο για τη δεύτερη κατά σειρά θεματική. 

Το επόμενο έτος θα ανακοινωθούν περισσότερες 
θεματικές προς εξέταση.

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 ετών «σκαρφάλωσε» το 
βασικό επιτόκιο των στεγαστικών δανείων στη Βρετανία αυξάνοντας την 
οικονομική πίεση για χιλιάδες βρετανούς ιδιοκτήτες κατοικίας. 
Το μέσο διετές στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για αγορά κα-

τοικίας αυξήθηκε στο 6,07% την Τετάρτη, στο υψηλότερο επίπεδο από 
τον Νοέμβριο του 2008, σύμφωνα με την Moneyfacts Group Plc. Το μέσο 
πενταετές σταθερό επιτόκιο έκλεισε επίσης στο 6%, το υψηλότερο από 
τον Φεβρουάριο του 2010, δηλαδή εδώ και 12 χρόνια. 

 
Η επίδραση του «μίνι προϋπολογισμού» 
Ο υπουργός επι των Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Κουάσι 

Κουάρτενγκ προκάλεσε μεγάλη αναταραχή στις αγορές στις 23 Σεπτεμ-
βρίου, όταν ανακοίνωσε τον περίφημο «μίνι προϋπολογισμό» που πε-
ριλάμβανε σημαντικές μειώσεις φόρων. Παρά το γεγονός ότι αυτή η 

απόφαση ανακλήθηκε από την κυβέρνηση τη Δευτέρα μετά από την εκ-
δήλωση σοβαρών αντιδράσεων στο εσωτερικό του κόμματος των Τόρις, 
δεν έχει μπει ακόμα «φρένο» στην αύξηση των επιτοκίων. 
Στελέχη του τραπεζικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των Barclays 

Plc και Natwest Group Plc, πρόκειται να συναντηθούν με τον Kουάρτενγκ 
σήμερα, Πέμπτη, για να συζητήσουν την πρόσφατη αναταραχή στην 
αγορά στεγαστικών δανείων, σύμφωνα με το Sky News. Ο βρετανός 
υπουργός Οικονομικών αναμένεται να συζητήσει με τις τράπεζες σχετικά 
με τα σχέδιά τους για την πορεία των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια. 
Παρόμοια η κατάσταση και στην Ευρωζώνη, καθώς, τα επιτόκια των 

στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη έχουν σκαρφαλώσει στα υψηλό-
τερα επίπεδα των τελευταίων επτά ετών λόγω των αυξήσεων στο κό-
στος δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα –και μάλιστα 
έπεται και συνέχεια λόγω της πολιτικής της ΕΚΤ.

Πάνω από 6% το βασικό επιτόκιο στεγαστικών δανείων

ΔΗΛΩΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗ�ΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΟΤΙ ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗ�ΣΕΙΣ ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ

Ομιλία εν μέσω εσωκομματικής αμφισβήτησης και διαμαρτυρίας από ακτιβίστριες
Πιστή στο οικονομικό της πλάνο, παρά τις αντι-

δράσεις και τις αμφισβητήσεις, δήλωσε η Λιζ Τρας 
από το βήμα του συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμ-
ματος στο Μπέρμιγχαμ. 

Όπως επανέλαβε, το σχέδιο αυτό αποσκοπεί 
στην τόνωση της ανάπτυξης μέσω χαμηλότερων 
φόρων και προσέλκυσης επενδύσεων και ικανο-
ποιεί τους «τρεις» στόχους που έχει θέσει η ίδια 
για την οικονομία, δηλαδή «ανάπτυξη, ανάπτυξη 
και ανάπτυξη». 

Επέμεινε ότι θα προβεί σε περαιτέρω περικοπές 
φόρων, δεσμεύθηκε για την έμφαση στη σταθερό-
τητα των δημοσίων οικονομικών και υποσχέθηκε 
οικονομικές μεταρρυθμίσεις «για να ετοιμαστεί η 
χώρα για μια νέα εποχή» χωρίς εμπόδια στην ανά-
πτυξη. 

«Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. 
Όπως φάνηκε από τις τελευταίες εβδομάδες, θα 
είναι δύσκολο. Όποτε υπάρχει αλλαγή, υπάρχει 
αναστάτωση. Δε θα είναι όλοι υπέρ. Αλλά όλοι θα 
ωφεληθούν από το αποτέλεσμα - μια αναπτυσσό-
μενη οικονομία και ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι 
που έχουμε ένα ξεκάθαρο σχέδιο να υλοποι-

ήσουμε», είπε η κ. Τρας. 
Κατηγόρησε τα κόμματα αντιπολίτευσης, τα ερ-

γατικά συνδικάτα και τις ακτιβιστικές οργανώσεις 
ως «αντιαναπτυξιακό συνασπισμό», που προτιμά 
να επικρίνει μέσω Twitter αντί να λαμβάνει δύσκο-
λες αποφάσεις. 

Η ομιλία της Βρετανίδας Πρωθυπουργού διακό-
πηκε προσωρινά από δύο ακτιβίστριες της Green-
peace που βρίσκονταν μεταξύ του ακροατηρίου. 
Φωνάζοντας ύψωσαν ένα πανό με το ερώτημα 
«ποιος ψήφισε για αυτό;» αμφισβητώντας την 
επάρκεια της εντολής που έχει η νέα Πρωθυπουρ-
γός, η οποία εξελέγη από τα μέλη του κόμματός 
της. Οι γυναίκες απομακρύνθηκαν λίγο μετά από 
την ασφάλεια. 

Από τις υπόλοιπες θεματικές της ομιλίας της ξε-
χώρισε η αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία. 
Η κα Τρας επανέλαβε τη δέσμευση για συνέχιση 
της βρετανικής αλληλεγγύης και στήριξης προς το 
Κίεβο και τόνισε: «Η Ουκρανία μπορεί να νικήσει, 
πρέπει να νικήσει και θα νικήσει». Η ομιλία της κ. 
Τρας έγινε εν μέσω σκηνικού «εμφυλίου πολέμου» 
και κυβερνητικού «χάους», όπως σχολιάζουν βρε-

τανικά μέσα ενημέρωσης, 
Οι εσωκομματικές επικρίσεις κατά της Πρωθυ-

πουργού για τα οικονομικά μέτρα του μίνι προϋπο-
λογισμού οδήγησαν στην ανατροπή του μέτρου 
κατάργησης του υψηλού συντελεστή φόρου για τα 
μεγαλύτερα εισοδήματα, με την Υπουργό Εσωτε-
ρικών Σουέλα Μπράβερμαν να κατηγορεί τους 
«αντάρτες» βουλευτές για «πραξικόπημα». 

Η Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου Κέμι Μπέιντε-
νοκ χαρακτήρισε το σχόλιο της συναδέλφου της 
«υπερβολικά εμπρηστικό», ενώ Βουλευτές αντέ-
δρασαν δημοσίως κατά της κ. Μπράβερμαν λέγο-

ντας ότι η υπεράσπιση των συμφερόντων των ψη-
φοφόρων των περιφερειών τους συνιστά «υπο-
χρέωση και όχι πραξικόπημα». 

Πλέον η κ. Τρας δέχεται πιέσεις να μη μειώσει 
την πραγματική αξία των επιδομάτων πρόνοιας 
διατηρώντας την πρακτική αύξησής του κατά το 
ίδιο ύψος με την τιμή του πληθωρισμού. Υπέρ αυ-
τής της αύξησης, δηλαδή κατά σχεδόν 10%, τά-
χθηκαν δημοσίως δύο Υπουργοί της κυβέρνησης 
Τρας, οι Πένυ Μόρνταντ και ο Ρόμπερτ Μπάκλαντ, 
αλλά και ο σύμμαχος της Πρωθυπουργού λόρδος 
Φροστ. Ο πρώην Υπουργός Ντέιβιντ Ντέιβις σχο-
λίασε στο ίδιο πνεύμα ότι το ίνδαλμα της Λιζ Τρας, 
η Μάργκαρετ Θάτσερ, ποτέ δε θα μείωνε επιδόματα 
εν μέσω κρίσης ακρίβειας. 

Ο τέως Υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς δε 
δίστασε να δηλώσει πως η κ. Τρας θα πρέπει να 
αλλάξει την εικόνα εντός των επόμενων δέκα ημε-
ρών, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε διαφορετική 
περίπτωση θα υπάρξει συγκροτημένη αμφισβή-
τησή της από το κόμμα. Ο πρώην Υφ. Άμυνας Το-
μπάιας Έλγουντ έδωσε ένα μεγαλύτερο χρονικό 
περιθώριο στην κ. Τρας, μέχρι τα Χριστούγεννα.

Άρχισε η έρευνα για τον χειρισμό της πανδημίας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ�Σ ΑΡΧΗ�Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η βρετανική ρυθμιστική αρχή ενέργειας Ofgem 
προειδοποίησε ότι η Μεγάλη Βρετανία αντιμετωπί-
ζει «σημαντικό κίνδυνο» ελλείψεων φυσικού αερίου 
αυτόν το χειμώνα. Η προειδοποίηση προλαμβάνε-

ται σε απαντητική επιστολή της Ofgem προς την 
εταιρεία παραγωγής και παροχής ενέργειας SSE 
που εστάλη την περασμένη εβδομάδα και αποκα-
λύπτεται από την εφημερίδα Times. 

Στην επιστολή γίνεται αναφορά στην πιθανότητα 
λήψης «εκτάκτων μέτρων παροχής φυσικού αε-
ρίου», ώστε να επαρκέσουν τα αποθέματα μετά 
από τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία. 

Τέτοιου είδους έκτακτα μέτρα προβλέπονται σε 
περίπτωση που οι πάροχοι δεν μπορούν με ασφά-
λεια να καλύψουν τις ανάγκες νοικοκυριών και επι-
χειρήσεων. Θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν 
πρόβλεψη ακόμα και για διακοπή χρήσης φυσικού 
αερίου από κάποιους πελάτες για ένα διάστημα.

Παραδοχή «σημαντικού κινδύνου» για ΦΑ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Αναπτερώνει τις ελπίδες των πολιτών 

που ασφυκτιούν με την κακοδιακυβέρ-
νηση του ΔΗΣΥ, ο ανεξάρτητος υποψή-
φιος για τις προεδρικές του 2023, Αν-
δρέας Μαυρογιάννης ο οποίος ηγείται 
της μεγάλης προσπάθειας να γυρίσει 
σελίδα η Κύπρος αφήνοντας πίσω τα 
πέτρινα χρόνια του σαθρού καθεστώτος 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Η μαζική συγκέ-
ντρωση της  Τρίτης στην Πλατεία Ελευ-
θερίας έστειλε βροντερό μήνυμα προς 
όλες τις κατευθύνσεις για τη νίκη των 
δυνάμεων της αλλαγής. Στη συγκέ-
ντρωση έδωσαν το παρών τους προ-
σωπικότητες από όλα τα φάσματα της 
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 
ζωής του τόπου, πλείστοι από τους οποί-
ους προέρχονται από τον πέραν του 
ΑΚΕΛ και της Αριστεράς χώρο και ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους υπό την ηγεσία 
του Α. Μαυρομμάτη για την προοδευτική 
και δημοκρατική αλλαγή. ΄Όμως, και 
αυτό είναι το σημαντικότερο, πέραν από 
τις σημαντικές, γνωστές προσωπικότη-
τες, στο χώρο της κατάμεστης Πλατείας 
Ελευθερίας δεν έβλεπες μόνο τα γνώ-
ριμα σε εκδηλώσεις της Αριστεράς, πρό-
σωπα. Άνθρωποι κάθε ηλικίας, νέοι και 
νέες, άνδρες και γυναίκες, εργαζόμενοι, 
αγρότες και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες 
βρέθηκαν μαζί έχοντας ως κοινό στοιχείο 
την απέχθεια στα όσα διέπραξε η δια-
κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ που 
φτωχοποίησε χιλιάδες πολίτες και με τα 
πρωτοφανή σκάνδαλα, τη σήψη και τη 
διαφθορά διέσυρε τη χώρα σε όλο τον 
Πλανήτη! Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πα-
ρακολούθησαν τον Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη να αναπτύσσει το φιλολαϊκό πρό-
γραμμα του δίνοντας ελπίδες για την 
αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και οι 
πολίτες.  Η εκδήλωση μετατράπηκε σε 
συλλαλητήριο, το πρώτο μεγαλειώδες 
που γνώρισε η Πλατεία Ελευθερίας 
έπειτα από πολλά χρόνια. Με την πα-
ρουσία και τον ενθουσιασμό του ο κό-
σμος έδωσε μια νέα δυναμική στον 
στόχο της εκλογικής νίκης το Φεβρουά-
ριο.  

Το πρόγραμμα του ανεξάρτητου υπο-
ψήφιου αγκαλιάστηκε από τις χιλιάδες 
των παρόντων για να γίνει λάβαρο διεκ-
δίκησης στους αγώνες που θα ακολου-
θήσουν για επίτευξη της προοδευτικής 
αλλαγής που θέλει και επιζητά η κυ-
πριακή κοινωνία. Από το βήμα της συ-
γκέντρωσης ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
δήλωσε ότι διεκδικεί την αλλαγή μαζί με 
τους πολλούς. Διεκδικεί ο τόπος μας να 
γυρίσει σελίδα, για μια κοινωνία που θα 
ευημερούν οι πολλοί, θα υπάρχει δια-
φάνεια, χρηστή διοίκηση, λογοδοσία, με 
αυτούς που κυβερνούν να είναι πρώτα 

και κύρια οι ίδιοι παράδειγμα ήθους και 
εντιμότητας.   Ανέπτυξε το όραμα του 
για την αλλαγή στην παιδεία, την οικο-
νομία, την ενεργειακή πολιτική, ενώ ανα-
φέρθηκε σε συγκεκριμένες προτάσεις 
για τα θέματα της ακρίβειας, του στεγα-
στικού προβλήματος, του μεταναστευτι-
κού, της κοινωνικής πολιτικής και των 
εργασιακών δικαιωμάτων. Σε ότι αφορά 
το Κυπριακό, ο Α. Μαυρογιάννης δή-
λωσε απερίφραστα ότι το αδιέξοδο μπο-
ρεί να σπάσει με αξιοπιστία, προσή-
λωση και απόλυτη επιμονή σε όσα 
συμφωνήθηκαν και στο κεκτημένο της 
διαδικασίας. Με προτάσεις και νέες ιδέες 
θα επιλυθούν αρκετά από τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοι-
νωνία και τα οποία εντάθηκαν τα τελευ-
ταία 10 χρόνια με τις πολιτικές της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη και ΔΗΣΥ, τό-
νισε ο Α. Μαυρογιάννης, λέγοντας ότι 
«είναι εμπαιγμός της κυπριακής κοινω-
νίας, να εμφανίζονται σήμερα οι κύριοι 
Νεοφύτου και Χριστοδουλίδης ως να θέ-
λουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα. 
Είναι μέρος του προβλήματος. Δεν μπο-
ρούν να είναι μέρος της λύσης. Ανήκουν 
στην πλευρά που δημιούργησε τα προ-

βλήματα ή που τα άφησε να γιγαντω-
θούν».  Ανάμεσα σ’ άλλα ο κ. Μαυρο-
γιάννης είπε ότι το πρώτο πρόβλημα 
που απασχολεί τους πάντες αυτή τη στι-
γμή είναι η ακρίβεια και η Κύπρος βρί-
σκεται τέταρτη από το τέλος στις πολιτι-
κές στήριξης, ανάμεσα στις χώρες της 
Ευρώπης. Σημείωσε επίσης ότι η σημε-
ρινή κυβέρνηση και οι επίδοξοι συνεχι-
στές της ούτε μπορούν, ούτε θέλουν να 
λάβουν μέτρα για την ακρίβεια. 
Πρόσθεσε ότι ανάμεσα σ’ άλλα προ-

τείνει: Την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σε οικιακές μονάδες με την επιδότηση 

μέχρι και 100% για τα χαμηλά εισοδη-
ματικά στρώματα, την αναθεώρηση και 
στοχευμένη εφαρμογή της ΑΤΑ, τη μεί-
ωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα από 
το 19% στο 9%, την κατάργηση της πολ-
λαπλής φορολογίας στα καύσιμα 
Για το άλλο καυτό θέμα του στεγαστι-

κού χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολι-
τική με τη σύσταση Ενιαίου Φορέα Στε-
γαστικής Πολιτικής, ο οποίος θα έχει την 
ευθύνη παρακολούθησης και εφαρμο-
γής όλων των σχεδίων. Με την αξιοποί-
ηση κρατικής γης ή γης που ανήκει στις 
τοπικές Αρχές. Με πολιτική κινήτρων για 
όλους, βελτίωση και απλοποίηση των 
διαδικασιών. Είπε επίσης ότι ύψιστη 
προτεραιότητα είναι η εφαρμογή κοινω-
νικής πολιτικής που ν’ ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων 
ώστε να μη μένει κανένας άνθρωπος 
πίσω, για αντιμετώπιση της φτώχειας 
και του κοινωνικού αποκλεισμού.  
Αυτό μπορεί να γίνει, είπε ο Α. Μαυ-

ρογιάννης, με τη ριζική αναδιοργάνωση 
των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 
την δημιουργία υποδομών και προγραμ-
μάτων φροντίδας και απασχόλησης για 
παιδιά και ηλικιωμένους, την αναθεώ-

ρηση των επιδομάτων που δίνονται 
ώστε να συνάδουν με το κόστος ζωής, 
την δημιουργία ξεχωριστής νομοθεσίας, 
εκτός του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισο-
δήματος για στήριξη των Ατόμων Με 
Αναπηρία, μέτρα που να βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των συνταξιούχων, ου-
σιαστική στήριξη για τους εκτοπισμέ-
νους, τους συγγενείς των αγνοουμένων, 
των πεσόντων, των παθόντων της ει-
σβολής. Αναφέρθηκε επίσης σε μέτρα 
για ενίσχυση και βελτίωση του ΓΕΣΥ και 
άλλων τομέων της κοινωνικής πολιτικής. 
«Η αλλαγή περνά μέσα από την βιώσιμη 
και αειφόρο ανάπτυξη. Με τη δημιουργία 
Υφυπουργείου Πράσινης μετάβασης, 
αειφορίας και αγροτικής ανάπτυξης. Με 
την εκπόνηση και υλοποίηση ενός νέου 
«Σχεδίου για τη Νήσο», ώστε να μπει 
τέλος στην άναρχη ανάπτυξη», τόνισε ο 
Α. Μαυρογιάννης, αναφερόμενος στον 
τομέα Περιβάλλον και Οικολογία. 
Αναλύοντας τις προτάσεις του και το 

πρόγραμμα διακυβέρνησης του, σημεί-
ωσε ότι εδώ που έφτασαν τα πράγματα, 
δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια και πρέ-
πει επιτέλους να μπει ένα τέρμα στις 
πρακτικές πρόσκαιρου κέρδους και αμ-
φίβολης νομιμότητας, σε πρακτικές που 
πλουτίζουν τους λίγους, ζημιώνουν τους 
πολλούς και καταστρέφουν το περιβάλ-
λον. Τόνισε ότι βασικός στόχος της δια-
κυβέρνησης του, είναι η αξιοποίηση των 
προοπτικών που παρουσιάζουν όλοι οι 
τομείς της οικονομίας. Η διασύνδεση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την 
έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτο-
μία, με νέες αγορές στο εξωτερικό θα 
πολλαπλασιάσει την ήδη τεράστια συ-
νεισφορά τους στην κυπριακή οικονο-
μία 
Για τον τομέα της Ενέργειας, στον 

οποίο απέτυχε παταγωδώς η σημερινή 
κυβέρνηση, είπε, είναι να υπάρξει ένας 
μακροχρόνιος Ενεργειακός Στρατηγικός 
Σχεδιασμός και Προγραμματισμός που 
θα καλύπτει όλες τις πτυχές της ενερ-
γειακής στρατηγικής στον ηλεκτρισμό, 
το φυσικό αέριο, τις μεταφορές, την εξοι-
κονόμηση ενέργειας και τις επιπτώσεις 
στην οικονομία. Θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει φυσικά και το εθνικό ζήτημα της 

βέλτιστης αξιοποίησης των υδρογοναν-
θράκων στην ΑΟΖ της χώρας, με 
πνεύμα συνεννόησης και συναίνεσης, 
έχοντας ως γνώμονα τον στόχο της επί-
λυσης του Κυπριακού. Σημαντικός πυ-
λώνας, επίσης, είναι η στροφή της ηλε-
κτροπαραγωγής στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. Επίσης αναφέρθηκε 
στο φιλόδοξο πρόγραμμα για παροχή 
κοινωνικής στέγης σε όλη την Κύπρο 
που να απευθύνεται κυρίως στα νέα ζευ-
γάρια, ενώ υπογράμμισε ότι η παιδεία 
είναι σημαντική προτεραιότητα. Για το 
κυπριακό ο Α. Μαυρογιάννης είπε ότι τα 
πράγματα είναι δύσκολα. Εξέφρασε 
ωστόσο την ελπίδα ότι μπορούν έστω 
και τώρα να δημιουργηθούν ξανά οι 
προοπτικές και να βρεθεί ο τρόπος για 
λύση του Κυπριακού.   
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Αν-

δρέας Μαυρογιάννης ανέφερε ότι το βα-
σικό διακύβευμα των προεδρικών εκλο-
γών είναι αν θα συνεχίσουμε όπως 
είμαστε ή αν θα αλλάξουμε, στέλνοντας 
ισχυρό μήνυμα ότι η Κύπρος μπορεί να 
γυρίσει σελίδα, μπορεί να κάνει πράξη 
την αλλαγή. 

 
Στήριξη από τον ευρύτερο χώρο 
στην υποψηφιότητα Μαυρογιάννη 
Τη στήριξη τους στην ανεξάρτητη υπο-

ψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη 
εξέφρασαν με την παρουσία και τα 
ηχηρά μηνύματά τους προσωπικότητες 
από το χώρο πέραν της Αριστεράς που 
συστρατεύονται στη μάχη της αλλαγής.  
Η αξιοπιστία, το διεθνές κύρος, το 

ήθος και η ειλικρίνεια του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη είναι τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά που εκτιμά και αναγνωρίζει ολοένα 
και μεγαλύτερο κομμάτι της κυπριακής 
κοινωνίας. Το ΑΚΕΛ και ο κόσμος της 
Αριστεράς, μαζί με χιλιάδες άλλους πο-
λίτες που θέλουν να γυρίσει σελίδα ο 
τόπος, συνεχίζουν τον αγώνα για την 
προοδευτική αλλαγή στη διακυβέρνηση 
του τόπου, με την εκλογή του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη στην Προεδρία της Κύ-
πρου. Γιατί η Κύπρος μπορεί και της αξί-
ζει, τονίζει σε ανακοίνωση του το  Γρα-
φείο Τύπου του Κόμματος. 

«Η ΑΓΑΣΤΗ� ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ»

Συνάντηση Ανδρέα Μαυρογιάννη με τον Ύπατο Αρμοστή του ΗΒ Irfan Siddiq

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023 | ΑΝΑΠΤΕΡΩΣΕ ΤΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ Η ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

Δυναμική νίκης της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη 

Συνάντηση με τον Ύπατο Αρμοστή του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου, Irfan Siddiq, πραγματοποίησε την 
Δευτέρα ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προ-
εδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Κατά τη συνάντηση που διεξήχθη στα Γραφεία 

του Επιτελείου, αναπτύχθηκε ένας εποικοδομητικός 
διάλογος γύρω από το Κυπριακό Ζήτημα, την πα-

ρούσα πολιτική σκηνή του κράτους μας, αλλά και 
της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σε δηλώσεις που 
παραχώρησε ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, μετά το 
πέρας της συνάντησης, επισήμανε ότι μοιράστηκε 
με τον κ. Siddiq το πλάνο και την προσέγγισή του 
για την άμεση επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. 
Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου-Η.Β. τόνισε 

ότι, κατά την εκτίμησή του είναι πολύ καλές και βελ-
τιώνονται συνεχώς, προς όφελος των δύο μερών, 
αλλά και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 
Από την πλευρά του, ο κ. Siddiq ανέφερε πως 

το Ηνωμένο Βασίλειο είχε εξαιρετική σχέση κατά 
το παρελθόν με τον ο κ. Μαυρογιάννης, ως επικε-
φαλής διαπραγματευτής. 
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      Ειδήσεις σε 2’

«ΑΦΗ�ΝΩ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ», ΛΕΕΙ Ο ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΗ�Σ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΤΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ

Σκιές αφήνει ο χειρισμός της υπόθεσης δολοφονίας του Θανάση Νικολάου
 Το πτώμα του νεαρού στρατιώτη που υπηρετούσε 

στρατιωτική θητεία στη Κύπρο, εντοπίστηκε κάτω από 
μια γέφυρα στη Λεμεσό, το 2005, με τις κυπριακές Αρχές 
να καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτο-
κτονία. Χρειάστηκαν 17 χρόνια για να αποδειχτεί τελικά 
ότι ο 26χρονος  Θανάσης Νικολάου δεν έδωσε τέλος στη 
ζωή του, αλλά δολοφονήθηκε εν ψυχρώ. 
Εύλογη καχυποψία και πολλά ερωτηματικά έχουν δη-

μιουργηθεί στην κοινή γνώμη από την επιλογή της Γενι-
κής Εισαγγελίας να μην παραδώσει στην οικογένεια του 
δολοφονηθέντος Θανάση Νικολάου το πόρισμα των ποι-
νικών ανακριτών Σάββα Μάτσα και Αντώνη Αλεξόπου-
λου. Η επιμονή της Νομικής Υπηρεσίας στην άρνηση για 
παράδοση αυτούσιου του πορίσματος προσανατολίζει 
την οικογένεια να προσφύγει, για μια ακόμα φορά, στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Από την πλευρά του ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος 

Σαββίδης, σε τοποθέτησή του επί του θέματος σημείωσε 
ότι υπό κανονικές συνθήκες οι εκθέσεις δεν παραδίδονται 
ακόμη και στην ίδια την οικογένεια, στην οποία θα δοθεί 
μέρος του πορίσματος, όχι όμως αυτούσιες 15 από τις 

16 καταθέσεις και με διαγραμμένα κάποια ονόματα. 
Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση απο-

κλεισμού του ποινικού ανακριτή Σάββα Μάτσα από τη 
συνέχεια των ερευνών. «Αφήνω στην κρίση σας τον Γε-
νικό Εισαγγελέα», λέει ο ποινικός ανακριτής μετά την 
απόφαση του ΓΕ για αποκλεισμό του. 
Ερωτηθείς για το ποια θα πρέπει να είναι η αντίδραση 

του συναδέλφου του, Αντώνη Αλεξόπουλου και αν πρέπει 
να αποδεχτεί αυτή την πρόκληση, μετά την εξέλιξη αυτή, 
ο κ. Μάτσας είπε ότι ο κ. Αλεξόπουλος δεν έχει άλλη επι-
λογή από το να αρνηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
«όπως με εκθέτουν εμένα αυτή τη στιγμή, γιατί να μην 
εκθέσουν και αυτόν;» 
Μιλώντας στον Άστρα η Ανδριάνα Νικολάου, μητέρα 

του Θανάση, τόνισε ότι οι αρμόδιοι αφήνουν εκτός τον κ. 
Μάτσα γιατί γνωρίζουν ότι θα πει την αλήθεια. Διερωτή-
θηκε γιατί ο Γενικός Εισαγγελέας δεν αποφασίζει να κα-
ταδιώξει αυτούς που συγκάλυψαν την υπόθεση. Σε ό,τι 
αφορά τους λόγους που επικαλέστηκε ο Γιώργος Σαββί-
δης για την απομάκρυνση του Σάββα Μάτσα, δηλαδή ότι 
δεν τήρησε την υπόσχεση «εμπιστευτικότητας», διερω-

τήθηκε αν βρίσκεται σε μία δικτατορική χώρα. Η κ. Νικο-
λάου είπε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας με την απόφαση του 
αφήνει να συνεχίζεται η συγκάλυψη ενός προμελετημέ-
νου φόνου. 
Αναφερόμενος στον αποκλεισμό του κ. Μάτσα, ο ΓΕ 

είπε ότι «Οι ενέργειές του δεν μας επιτρέπουν να προ-
τείνουμε και αυτόν για συμμετοχή στις έρευνες». 
Σημειώνεται ότι το Σάββατο στις 16:00 θα γίνει διαμαρ-

τυρία έξω από τη Νομική Υπηρεσία, από πολίτες που 
στηρίζουν τον αγώνα της μητέρας του Θανάση.

Ετοιμάζει νέα φιέστα στο Βαρώσι ο Τατάρ με άνοιγμα «δημοσίων» κτηρίων

«Τελεσίγραφο» του ψευδοκράτους στην ΟΥΝΦΙΚΥΠ για αναγνώριση ή... αποχώρηση! 
Προθεσμία ενός μηνός στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην 

Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) έδωσε το ψευδοκράτος, ζητώντας είτε να το 
αναγνωρίσει, είτε να αποχωρήσει.Ο «υπουργός εξωτερικών» Ταχ-
σίν Ερτογρούλογου δήλωσε στην εφημερίδα Χουριέτ ότι αν η 
ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν συνάψει συμφωνία με το ψευδοκράτος, θα πρέπει 
να αποχωρήσει από τα δύο στρατόπεδά της στα κατεχόμενα. 
Ο κ. Ερτογρούλογλου δήλωσε ότι με τον Τ/κ ηγέτη Ερσίν Τατάρ 

στην Νέα Υόρκη συναντήθηκαν με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Ειρη-
νευτικών Επιχειρήσεων Ζαν Πιερ Λακρουά και αφού τους υπέβα-
λαν το προσχέδιο για τη «συμφωνία για το καθεστώς των δυνά-
μεων», τους ανέφεραν ότι θα κάνουν νέα βήματα για την 
αναγνώριση. 

Ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου είπε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα επα-
νεξετάσουν το προσχέδιο. 
Η ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝ-

ΦΙΚΥΠ) δεν έχει λάβει καμία επίσημη ειδοποίηση από τους Τουρ-
κοκύπριους σε σχέση με το αίτημά τους για σύναψη συμφωνίας 
με αυτούς, αν και γνωρίζει για το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε 
από την τ/κ πλευρά στην έδρα του διεθνούς οργανισμού, δήλωσε 
στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ. 
Ερωτηθείς για την ουσία του αιτήματος των Τ/κ, ο κ. Σιντίκ επα-

νέλαβε πως η ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ στην Κύπρο δεν έλαβε 
κάποια επίσημη ειδοποίηση από την τ/κ πλευρά για αυτό το θέμα 
και ως εκ τούτου δεν μπορεί επί της ουσίας να σχολιάσει το τι 
αναφέρουν οι Τ/κ.

Το άνοιγμα «δημοσίων κτηρίων» θα είναι το επόμενο 
βήμα στο Βαρώσι, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης Ερσίν Τατάρ λέ-
γοντας ότι στις 8 Οκτωβρίου 2022 που είναι η δεύτερη 
επέτειος του ανοίγματος της πόλης θα γιορτάσουν εκεί 
με συναυλία. Σε συνέντευξή του στην Χουριέτ που πα-
ραχώρησε στο Βαρώσι, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι «το Βαρώσι 
με δύο υπέροχες παραλίες πλέον δεν είναι ‘πόλη φάντα-
σμα’, είναι μια πόλη μουσείο». Δήλωσε ότι «Παρά την 
πανδημία, ο αριθμός των ατόμων που επισκέφθηκαν το 
Βαρώσι ξεπέρασε τις 750 χιλιάδες». 
Για την άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύπρο από 

τις ΗΠΑ, ο Ερσίν Τατάρ υποστήριξε ότι «ο εξοπλισμός 
του νησιού είναι πέραν της λογικής, είναι πολιορκία». 
Υποστήριξε ότι «τα βήματα των ΗΠΑ είναι παράνομα και 
δημιουργούν ένταση». 
Κληθείς να σχολιάσει τη δήλωση του Προέδρου Ανα-

στασιάδη ότι «δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέ-

ρια», ο Τ/κ ηγέτης είπε «ας μιλάει ο καθένας ανάλογα με 
το μπόι του». «Εάν χρειαστεί, η Δημοκρατία της Τουρκίας 
μπορεί να στείλει πρόσθετες στρατιωτικές ενισχύσεις 
εντός μίας ώρας». Ερωτηθείς εάν θα υπάρξει απευθείας 
πτήση από τη Ρωσία στα κατεχόμενα, ο Ερσίν Τατάρ 
είπε ότι «ορισμένες εταιρείες προσπάθησαν να πάρουν 
άδεια για αυτό. Έχουμε κι εμείς μια αίτηση».  

Για την ομιλία του Τούρκου Προέδρου από την έδρα 
των Ηνωμένων Εθνών, ο Τ/κ ηγέτης είπε ότι «ήταν μια 
ιστορική ομιλία».  Συνεχίζει «Πρέπει να έχουμε το δικό 
μας κράτος. Η έκκληση για αναγνώριση έχει πάει την 
πολιτική μας ένα βήμα παραπέρα. Δεν είναι πλέον δυνατό 
να ενωθούν αυτές οι δύο δομές, δύο κράτη. Μια στέγη, 
μια κυριαρχία δεν γίνεται. Δεν καθόμαστε στο τραπέζι 
χωρίς την αναγνώριση της κυριαρχίας και της ισότητας. 
Εάν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία θα είναι στη βάση 
δύο κρατών» είπε. Στην ερώτηση «ποιος και πότε θα 
αναγνωρίσει την τδβκ», ο Τ/κ ηγέτης είπε «είμαστε στην 
ημερήσια διάταξη για να γίνουμε δεκτοί στον Οργανισμό 
Τουρκικών Κρατών ως παρατηρητής, πρώτα ο Αλλάχ  
θα γίνει. Το επόμενο διάστημα, οι διμερείς μας σχέσεις 
με τις χώρες θα είναι δυνατές με τους φοιτητές που σπου-
δάζουν στην τδβκ, με την αύξηση του τουρισμού. Θα 
γίνει σταδιακά, με διπλωματικά βήματα».

«ΤΟ ΒΑΡΩΣΙ ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ‘ΠΟΛΗ ΦΑΝΤΑΣΜΑ’, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΟΥΣΕΙΟ», ΛΕΕΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

Συνεργασία ΗΠΑ 
με Εθνική Φρουρά 

Δεν υπάρχει λόγος ανησυ-
χίας για το κοινό από το κου-
νούπι Aedes aegypti που 
εντοπίστηκε στον Δήμο Δρο-
μολαξιάς – Μενεού, διαβεβαι-
ώνουν Δήμαρχος και Προ-
ϊστάμενος των Υγειονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας. Πρόσθεσε ότι «είναι 
αχρείαστο ο κόσμος να ανη-
συχεί. Θέλουμε να καθησυ-
χάσουμε το κοινό ότι στο πα-
ρόν στάδιο, αλλά και στο 
μέλλον, σύμφωνα με αυτά 
που μας έχουν εξηγήσει οι 
εμπειρογνώμονες, δεν συ-
ντρέχουν λόγοι ανησυχίας. 
Γι’αυτό ας μην μας καταβάλ-
λει ο πανικός, όλα αντιμετω-
πίζονται, αφού έχουμε τους 
ειδικούς και το πλάνο και θε-
ωρούμε ότι το κουνούπι θα 
εξαλειφθεί και αυτή η κατά-
σταση σύντομα θα εκλείψει». 

Μείωση ανησυχιών 
για το κουνούπι

Η Ουάσιγκτον απαντά με 
εμβάθυνση της στρατιωτικής 
συνεργασίας με τη Λευκωσία 
στις αξιώσεις του Τούρκου 
προέδρου να διατηρηθεί το 
εμπάργκο όπλων από τις 
ΗΠΑ προς την Κύπρο. Την 
ένταξη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο πρόγραμμα 
κρατικής εταιρικής σχέσης 
(State Partnership Program) 
των ΗΠΑ χαιρέτισε ο Υπουρ-
γός Άμυνας, Χαράλαμπος 
Πετρίδης. Συγκεκριμένα, η 
ανακοίνωση του Πενταγώ-
νου αναφέρει ότι σε συνά-
ντηση της Υφυπουργού Άμυ-
νας για θέματα Διεθνούς 
Ασφάλειας των ΗΠΑ, Σελέστ 
Γουόλαντερ, με τον Πρέσβη 
της Κύπρου στις ΗΠΑ, Μά-
ριο Λυσιώτη, ανακοινώθηκε 
επίσημα η συνεργασία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με 
την Εθνική Φρουρά του Νιου 
Τζέρζι, στο πλαίσιο της συμ-
μετοχής στο Πρόγραμμα 
Κρατικών Συνεργασιών του 
Γραφείου της Εθνικής Φρου-
ράς των ΗΠΑ.

ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΥΠΕΞ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Έντονη ήταν η αντίδραση 
του ΑΚΕΛ Πάφου στην από-
φαση, με πλειοψηφία, που 
έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο  
της πόλης να τιμήσει τον Πρό-
εδρο Αναστασιάδη με το 
χρυσό κλειδί της πόλης. Ανέ-
φεραν ότι είναι πλέον ξεκά-
θαρο ότι ο δήμαρχος Πάφου 
επιδίδεται εναγωνίως σε ένα 
κρεσέντο μικροπολιτικής 
προεκλογικής υπέρ του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και του Δημο-
κρατικού Συναγερμού.Υπέρ 
της απόφασης τάχθηκαν, 
εκτός από τον ΔΗΣΥ, τόσο το 
ΔΗΚΟ όσο και η ΕΔΕΚ, μια 
στάση που προκαλεί ερωτη-
ματικά. 

Αντιδράσεις ΑΚΕΛ 
για το χρυσό κλειδί 

στον ΠτΔ

Θετικές βλέψεις Ρωσίας για διμερείς σχέσεις

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών υπο-
γραμμίζει τις πολύχρονες ιστορικές σχέ-
σεις με την Κύπρο και εκφράζει με την ευ-
καιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της 
Κύπρου την πεποίθησή του ότι θα δια-
σωθεί το θετικό δυναμικό των διμερών 
σχέσεων, παρά τη «σοβαρή ζημία» από 
τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας. 
Στην ειδική ανακοίνωση του ρωσικού 
ΥΠΕΞ για την εθνική εορτή της Κύπρου, 
επισημαίνεται ότι «στα μέσα του 20ού αι-
ώνα η χώρα μας υποστήριζε με συνέπεια 
τον αγώνα του κυπριακού λαού για την 

ανεξαρτησία του από τη βρετανική αποι-
κιακή διακυβέρνηση, μία από τις πρώτες 
που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας». 

«Στις 18 Αυγούστου 1960 εγκαθιδρύ-
θηκαν διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των 
δύο χωρών και σύντομα άρχισε να λει-
τουργεί στο νησί σοβιετική διπλωματική 
αποστολή», αναφέρεται. 

 «Τα παράνομα περιοριστικά μέτρα της 
ΕΕ ως προς τη Ρωσία επιφέρουν επί του 
παρόντος σοβαρή ζημία στην συνεργασία 
μας», προστίθεται. Παρ’ όλ’ αυτά, αναφέ-
ρεται, «είμαστε πεπεισμένοι ότι οι μακρό-
χρονοι δεσμοί φιλίας, πολιτιστικής και 
πνευματικής κοινότητας, οι οποίοι συνδέ-
ουν τους λαούς των χωρών μας, θα επι-
τρέψουν, εφόσον υπάρχει, εννοείται, αμοι-
βαία βούληση, να προστατεύσουν το 
συσσωρευμένο δυναμικό των σχέσεων». 

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι της ΕΚΥΣΥ

Στους δρόμους βγήκαν οι συνταξιούχοι 
της ΕΚΥΣΥ Λευκωσίας απαιτώντας επί-
λυση των χρόνιων προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν και για τα οποία, όπως 
αναφέρουν, επιδεικνύει «αδιαφορία και 
ανάλγητη συμπεριφορά» η Κυβέρνηση. 
Οι διαμαρτυρόμενοι συνταξιούχοι, μετά 

την πραγματοποίηση του Έκτακτου Επαρ-
χιακού τους Συνεδρίου διαμαρτυρήθηκαν 
κρατώντας πανό και πίκετς. Υπενθυμίζεται 
ότι η ΕΚΥΣΥ πραγματοποιεί αυτή την πε-

ρίοδο Έκτακτα Συνέδρια σε όλες τις επαρ-
χίες της Κύπρου καθώς και εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας. Τα Συνέδρια γίνονται με την 
ευκαιρία της επετείου της Παγκόσμιας 
Ημέρας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας 
που τιμάται κάθε χρόνο την 1η Οκτω-
βρίου. Κύριος ομιλητής στο Συνέδριο ήταν 
ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ Κώστας Σκαρπάρης, ο 
οποίος μίλησε για την δράση της Οργά-
νωσης και για τις προσπάθειες που κατα-
βάλλει για επίλυση των σοβαρών προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ηλικιωμένοι όπως το πέναλτι 12% από τις 
συντάξεις. 
Το Συνέδριο των εργασιών του οποίου 

προέδρευσε ο βετεράνος συνδικαλιστής 
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου ενέκρινε από-
φαση, η οποία απαιτεί επίλυση των 12 
πιο σοβαρών προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζουν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας.

«ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΙ 12% ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»
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Μοιράζουν 7,5 εκατ. στα ΜΜΕ για καμπάνια εξοικονόμησης ενέργειας

Σχεδόν το... μισό υπουργικό συμβούλιο του Κυριάκου 
Μητσοτάκη έχει βάλει το όνομά του πλάι σε λίστες χρη-
ματοδότησης των ΜΜΕ. Έτσι μετά τον Στέλιο Πέτσα και 
τον Βασίλη Κικίλια, ήρθε η ώρα του Κώστα Σκρέκα να 
μοιράσει χρήματα σε ΜΜΕ με τη νέα καμπάνια «Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας». Συγκεκριμένα πρόκειται για πρό-

γραμμα ύψους 7,44 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκε την Δευ-
τέρα από τον γενικό γραμματέα Επικοινωνίας και Ενη-
μέρωσης.  
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπογράφει ο 

Δημήτρης Γαλαμάτης, «το πρόγραμμα επικοινωνιακής 
προβολής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στο πλαίσιο της δράσης "Εξοικονόμηση Ενέργειας", το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογι-
σμό του υπουργείου. Στο πρόγραμμα επικοινωνιακής 
προβολής του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό ύψους επτά εκατομμυρίων 
τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (7.440.000,00 €)». 
Παράλληλα σημειώνεται ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος 
«πληροί την προϋπόθεση περί υποχρέωσης τήρησης 

του ποσοστού συμμετοχής των περιφερειακών μέσων 
ενημέρωσης (έντυπα μέσα, ραδιόφωνο, τηλεόραση) στην 
κατανομή της συνολικής  διαφημιστικής δαπάνης, ήτοι 
τουλάχιστον 30%, η οποία αν δεν τηρηθεί επιβάλλεται 
στον υπόχρεο φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα δι-
οικητικό πρόστιμο  ισόποσο με τη διαφημιστική δαπάνη 
που υπολείπεται προς συμπλήρωση του ανωτέρω πο-
σοστού συμμετοχής».  

«Η κοινωνία περνάει δύσκολα, έχει μεγάλη αβε-
βαιότητα για τον χειμώνα που έρχεται» δήλωσε το 
πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην Κοινοβου-
λευτική Ομάδα της ΝΔ και όπως φαίνεται βρήκε πώς θα 
διώξει αυτή την αβεβαιότητα από τις ζωές των πολιτών. 
Με ζεστό χρήμα στα ΜΜΕ.

H Βρετανή ομόλογός του, άδειασε τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
λίγες ημέρες μετά τη συνέντευξη του στους Sunday Times, 
στην προσπάθειά του να αποδράσει από το σκάνδαλο των 
υποκλοπών θέτοντας το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών 
του Παρθενώνα, Η Λιζ Τρας ρωτήθηκε εάν συμφωνεί με την 
πρόταση να  επιστραφούν τα Γλυπτά στην Ελλάδα και απά-
ντησε ξεκάθαρα: «δεν το υποστηρίζω».  
Να σημειωθεί ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή 

του στους Sunday Times είχε δηλώσει ότι: «Σε μια περίοδο 
που η Τρας θα κοιτάζει να χτίσει αξιοπιστία και ενώ το Ηνω-

μένο Βασίλειο είναι κάπως στριμωγμένο όσον αφορά τη 
συνολική του εικόνα μετά από την κηδεία (της βασίλισσας) 
θα είναι μία φανταστική χειρονομία και αυτό είναι που θα 
της πω». 
Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, 

Τζορτζ Όσμπορν, είχε δηλώσει ότι θα ήταν ανοικτός σε μια 
πρόταση που θα προέβλεπε τα γλυπτά του Παρθενώνα να 
εκτίθενται για ένα διάστημα στην Αθήνα και μετά να επι-
στρέφουν στο Λονδίνο.

Λιζ Τρας: «OXI» στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα 

Εκτίναξη  
πληθωρισμού 
στο 12,1%

Σε δυσθεώρητα ύψη κινεί-
ται ο πληθωρισμός στην Ελ-
λάδα αλλά και στην Ευρω-
ζώνη με απρόβλεπτες συνέ-
πειες για την αγορά και τους 
πολίτες καθώς αναμένεται 
νέο και ισχυρότερο κύμα ακρί-
βειας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι σύμφωνα με τα προκα-
ταρκτικά στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Eurostat, 
ο πληθωρισμός στην Ελλάδα 
κινείται στο 12,1% για τον 
Σεπτέμβριο, ποσοστό που 
αποτελεί θλιβερό ρεκόρ 
29ετίας για την Ελλάδα κα-
θώς τον Δεκέμβριο του 1993 
είχε καταγραφεί ο πληθωρι-
σμός σε ποσοστό 12%. Να 
σημειωθεί ότι η Eurostat ανα-
κοινώνει τον εναρμονισμένο 
πληθωρισμό που είναι πάντα 
χαμηλότερος από τον εθνικό 
και άρα με την ανακοίνωση 
των στοιχείων από την ΕΛ-
ΣΤΑΤ, το ποσοστό αναμένεται 
να είναι πάνω από 12.1%.

Αύξηση ανεργίας, εκτόξευση κερδών και πείνα επί κυβέρνησης Μητσοτάκη
Μπορεί στην κυβέρνηση να καυχιούνται για τις εισπρά-

ξεις της εφετινής τουριστικής σεζόν, πλην όμως το 
σύστημα Εργάνη, που μετράει την απασχόληση και την 
ανεργία, αποκαλύπτει πόσο ρηχός παραμένει αυτός ο 
ελληνικός τουρισμός, σε αρκετές περιπτώσεις σε βάρος 
του φυσικού κεφαλαίου, και πόσο περιορισμένη είναι η 
αναδιανομή των κερδών. Έτσι, οι εισηγμένες στο Χρημα-
τιστήριο εταιρείες στο πρώτο εξάμηνο του έτους 
εμφάνισαν ενίσχυση των κερδών κατά 117%, ενώ ο τζί-
ρος τους αυξήθηκε μόλις κατά 2,5%. Τον Ιούνιο οι νέες 
θέσεις που δημιουργήθηκαν στον τουρισμό δεν ξεπέρα-
σαν τις 20.000 και ήταν αισθητά λιγότερες σε σχέση με τις 
73.502 θέσεις που είχαν καταγραφεί πέρσι τον ίδιο μήνα. 
Υπερκέρδη, λοιπόν, από τον περιορισμό του κόστους 
εργασίας. Επιπλέον, ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο 
που επιβεβαιώνεται μέσα στο 2022 είναι το ότι οι απολύ-
σεις στο σύνολο της απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα 
είναι αυξημένες σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Ήδη οι απολύσεις το πρώτο οκτά-
μηνο φτάνουν το 1.680.746 και είναι αυξημένες σε σχέση 
με το ίδιο διάστημα τον προηγούμενο χρόνο κατά 
480.319, και σε ποσοστό η αύξηση αυτή αγγίζει το 45%. 
Και μπαίνουμε στον πλέον κρίσιμο χειμώνα, με σχέδιο 

της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του ενεργειακού ελλείμμα-
τος, την υποχρέωση όλων των χωρών να κάνουν 
περικοπές με ελεγχόμενες διακοπές παροχής ηλεκτρι-
σμού! Πόσα συστήματα ψυγείων, για παράδειγμα, έχουν 
δυνατότητα ενεργοποίησης γεννητριών πετρελαίου και 
πόσο οικονομικό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα; Λεπτο-
μέρεια. Ας μην το κουράζουμε. Οι συνέπειες για την 

Ευρώπη θα είναι οδυνηρές όταν, για παράδειγμα, περί-
που «το 70% της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων 
σταμάτησε ή επιβραδύνθηκε, ενώ το 50% της συνολικής 
ικανότητας παραγωγής αλουμινίου ήδη έχει χαθεί. Υφί-
σταται πραγματικός κίνδυνος επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι 
βιομηχανίες ισχυρής ενεργειακής έντασης να μετεγκατα-
σταθούν οριστικά εκτός Ευρώπης», όπως προειδοποίησε 
σήμερα ο Business Europe, οργανισμός που αντιπροσω-
πεύει τους Ευρωπαίους εργοδότες. Πόσο μπορεί να 
αντέξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν η θηριώδης 
ύφεση που περιορίζει τα εισοδήματα θα προκαλέσει δρα-
ματική μείωση της ζήτησης; Πού θα φτάσει η ανεργία; 
Ποια είναι η απάντηση; 

- ΕΛΣΤΑΤ / Χωρίς φαγητό 624.000 Έλληνες, φοβού-
νται την πείνα 1,2 εκατομμύρια 
Διαλύουν κάθε προσπάθεια του επικοινωνιακού επιτε-

λείου του Μαξίμου περί «επιστροφής στην κανονικότητα» 
τα στοιχεία για την Επάρκεια Τροφής που δημοσίευσε η 
Ελληνική Στατιστική Αρχή για το 2021, ενώ ταυτόχρονα 
προοικονομούν δραματικά χειρότερα μεγέθη για το τρέ-
χον έτος μετά την έκρηξη της ακρίβειας και της 
ενεργειακής κρίσης. 
Συγκεκριμένα όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ την χρονιά 

που πέρασε 6% του πληθυσμού δήλωσε ότι αντιμετώ-
πισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ 1,5% ότι 
αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Με βάση 
την απογραφή πληθυσμού του 2021, αυτό σημαίνει ότι 
μέτρια/σοβαρή ανεπάρκεια τροφής αντιμετώπισαν 
624.000 Έλληνες, ενώ αποκλειστικά σοβαρή ανεπάρκεια 
τροφής 156.000 συμπολίτες μας.Τα ποσοστά που περι-
λαμβάνονται στην κλίμακα ανεπάρκεια τροφής διηγούνται 
δραματικές στιγμές για τεράστιο αριθμό Ελλήνων.To 
6,2% ή 645.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να παραλείψουν 
τουλάχιστον ένα γεύμα ή έφαγαν λιγότερο από όσο θεω-
ρούσαν ότι είχαν ανάγκη. Ακόμη χειρότερα, 3,2%-3,5% ή 
330.000-365.000 Έλληνες είτε έμειναν χωρίς τροφή είτε 
ενώ πεινούσαν δεν έφαγαν. Και αυτό, για το 2,7% ή για 
281.000 οδήγησε στο να μείνουν χωρίς τροφή τουλάχι-
στον μία ολόκληρη ημέρα.Το 11,9% ή πάνω από 1,2 
εκατομμύρια, φοβήθηκαν ότι δεν θα είχαν αρκετή τροφή 
για να καλύψει τις ανάγκες του και τo 11,4% ή σχεδόν 1,2 
εκατομμύρια δεν είχαν δυνατότητα να τραφούν υγιεινά και 
θρεπτικά. Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό, το 12,6% ή 1,3 
εκατομμύρια Έλληνες περιορίστηκαν μόνο σε ορισμένα 
είδη τροφών.

Το μνημόνιο συνεργασίας 
του 2019 και τη σύμβαση 
του 2020, που φέρουν το 
μεν πρώτο τις υπογραφές Κ. 
Καραμανλή και Hellenic 
Train (πρώην ΤΡΑΙΝΟΣΕ), 
το δε δεύτερο την έγκριση 
του Δ.Σ. της εταιρείας, ζη-
τούν, μέσω του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου, 47 βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ - 
Προοδευτική Συμμαχία. 
Όπως τονίζουν οι ίδιοι στην 
Αίτηση Κατάθεσης Εγγρά-
φων, προς τον υπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, 
Κώστα Καραμανλή, τα δύο 
αυτά κείμενα προέβλεπαν 
επενδύσεις ύψους από 650 
ως 750 εκατ. ευρώ από μέ-
ρους της εταιρείας, ενώ η 
σύμβαση που ήρθε στη 
Βουλή μείωσε τις υποχρεώ-
σεις της Hellenic Train κατά 
600 εκατ. ευρώ περίπου, 
φτάνοντας στα 160 εκατ. 
ευρώ.

Έκαναν «φτερά» 
600 εκατ.  
επενδύσεις
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Υπογράφηκαν 4 νόμοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 
οι σχετικοί νόμοι επικύρωσης για Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, 
Χερσώνα και Ζαπορίτσια 
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσε σή-

μερα την διαδικασία επίσημης προσάρτησης στη Ρωσία 
εδαφών που υπερβαίνουν το 15% του συνολικού εδά-
φους της Ουκρανίας την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις 
αντιμετωπίζουν την αντεπίθεση των ουκρανικών δυνά-
μεων σε μεγάλες ζώνες της ουκρανικής επικράτειας, 
όπως αναφέρει το Reuters και αναπαράγει το ΑΜΠΕ. 

«Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε τέσ-
σερις ομοσπονδιακούς συνταγματικούς νόμους για την 
ενσωμάτωση των Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ 
και του Λουχάνσκ, των περιοχών της Ζαπορίζια και της 
Χερσώνας στην Ρωσική Ομοσπονδία», ανακοίνωσε η 
κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου. «Επίσης υπέ-
γραψε τους σχετικούς νόμους περί επικύρωσης». 
Η Ρωσία κήρυξε την προσάρτηση των εδαφών αυτών 

μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, όπως τα χαρακτή-
ρισε, σε κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας. 
Οι περιοχές που προσαρτώνται δεν βρίσκονται όλες 

υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων. Τα εδάφη που 
διεκδικεί συνολικά η Ρωσία ανέρχονται σε περίπου 18% 
του εδάφους της Ουκρανίας, αν και τα ακριβή τους σύ-
νορα δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη. 

Σε όλο και σε πιο δυσχερή θέση φέρνει τις ρωσικές 
δυνάμεις εισβολής η αντεπίθεση του ουκρανικού στρατού 
στα ανατολικά και νότια μέτωπα του πολέμου. Τα ρωσικά 
στρατεύματα έχασαν αρκετά ακόμα χιλιόμετρα τα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα, με αποτέλεσμα η Μόσχα να κινδυ-
νεύει πλέον να απωλέσει τον έλεγχο πόλεων στρατηγικής 
σημασίας στη Νότια Ουκρανία. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις Δυτικών αναλυτών, η προ-

έλαση των ουκρανικών δυνάμεων -που εκδηλώνεται έναν 
μήνα μετά την πρώτη αντεπίθεση στα ανατολικά- απειλεί 
ευθέως πια τον ρωσικό έλεγχο της Χερσώνας και, μα-
κροπρόθεσμα, ακόμα και της Κριμαίας.  
Σε κάθε περίπτωση, μόλις λίγες μέρες μετά την προ-

σάρτηση τεσσάρων περιφερειών της Ουκρανίας, η Ρωσία 
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σφοδρότατη αντεπίθεση 
που μέχρι τώρα έχει προκαλέσει την υποχώρηση του 
ρωσικού στρατού για περισσότερο από 30 χιλιόμετρα 
στην ευρύτερη περιοχή της Χερσώνας.
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Με υπογραφή Πούτιν η Ρωσία ολοκλήρωσε τις προσαρτήσεις κατεχόμενων

Ιράν: Κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για «υπο-
κρισία» σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δι-
καιώματα μετά που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ 
Τζο Μπάιντεν είπε ότι θα επιφέρει «πε-
ρισσότερο κόστος» στο Ιράν με αφορμή 
τις διαδηλώσεις για τον θάνατο της Μαχσά 
Αμίνι. 
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξω-

τερικών του Ιράν υπενθύμισε στον Μπάι-
ντεν «το ιστορικό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στη χώρα του» κάνοντας λόγο για 
υποκρισία εκ μέρους των ΗΠΑ. 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θα πρέπει να 
ανησυχεί για τις πολυάριθμες κυρώσεις 
εναντίον του ιρανικού έθνους, είπε, προ-
σθέτοντας ότι η επιβολή των κυρώσεων 
αυτών εναντίον οποιουδήποτε έθνους εί-
ναι σαφές παράδειγμα εγκλήματος κατά 
της ανθρωπότητας.Τουλάχιστον 92 άν-
θρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την 
καταστολή των διαδηλώσεων που πρα-
γματοποιούνται εδώ και δύο εβδομάδες 
Εξάλλου τουλάχιστον 41 άνθρωποι έχουν 
πέσει νεκροί από τις δυνάμεις ασφαλείας 
σε συγκρούσεις που ξέσπασαν την προ-
ηγούμενη εβδομάδα στη Ζαχεντάν, πόλη 
της επαρχίας Σιστάν – Μπαλουτσιστάν, 
πρόσθεσε η ίδια ΜΚΟ με έδρα το Όσλο.Η 
διαδήλωση ξέσπασε μετά τις πληροφορίες 
ότι ο επικεφαλής της αστυνομίας της πό-
λης Σαμπαχάρ, στην ίδια επαρχία, βίασε 
μια 15χρονη έφηβη που ανήκε στη σουνι-
τική μειονότητα των Βαλούχων 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ� ΕΝΩ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΛΩΣΕ 

Καταστροφικές 
επιπτώσεις στο 

Πακιστάν
Το Πακιστάν δεν έχει χρή-

ματα για να ξοδέψει για την 
αποκατάσταση των ν πλημ-
μυρών, όπως δήλωσε την 
Τρίτη ο υπουργός κλιματικής 
αλλαγής της χώρας ζητώντας 
άμεση διεθνή βοήθεια. Τα 
Ηνωμένα Έθνη πενταπλασία-
σαν το αρχικό ποσό το οποίο 
είχαν εκτιμήσει ότι θα χρει-
αζόταν για να αντιμετωπι-
στούν οι επιπτώσεις από τις 
πλημμύρες που συνδέονται 
με την αύξηση της θερμοκρα-
σίας του κλίματος. Η έκκληση 
ανέρχεται σε 816 εκατομμύρια 
δολάρια Σύμφωνα με τον 
υπουργό, πάνω από επτά 
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
εκτοπιστεί από τα σπίτια 
τους.Οι πλημμύρες έχουν κα-
τακλύσει τεράστιες εκτάσεις 
του Πακιστάν και έχουν σκο-
τώσει σχεδόν 1.700 ανθρώ-
πους.Εκατοντάδες χιλιάδι εκτί-
θενται σε ασθένειες όπως η 
ελονοσία, η διάρροια, ο δά-
γκειος πυρετός, οι σοβαρές 
λοιμώξεις του δέρματος και 
των ματιών. 

Τα παιχνίδια της Γερμανίας, η οργή της ΕΕ και η «απολογία» του Σολτς
Διχασμός στους κόλπους της ΕΕ στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, με την 

Γερμανία να κατηγορείται για υπονόμευση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης 
Το σχεδιαζόμενο πακέτο στήριξης της Γερμανίας ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ 

για τις γερμανικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά προκάλεσε πολλές επικρίσεις στην 
Ευρώπη, με τον καγκελάριο Ολαφ Σολτς να δηλώνει σήμερα ότι θεωρεί ότι έχει δίκιο 
καθώς και άλλες χώρες της ΕΕ φροντίζουν τους πολίτες τους. 
Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς υπερασπίστηκε τον σχεδιαζόμενο περιορισμό των τιμών 

ενέργειας στη Γερμανία από τις επικρίσεις χωρών της ΕΕ, όπως μεταδίδει το n-tv.de. 
«Όπως και πολλές άλλες χώρες, θα κάνουμε το ίδιο και για το φυσικό αέριο», δήλωσε.  
Ο Σολτς εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την πρόταση για ανάληψη κοινού χρέ-

ους για την καταπολέμηση των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου, παρόμοια με την 
πανδημία του κορωνοϊού.  
Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου να αμβλύνει τις επιπτώσεις της πανδημίας του κο-

ρωνοϊού στην ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία, η ΕΕ αποφάσισε να αναλάβει ένα 
κοινό χρέος. 
Από την πρόταση των Επιτρόπων ξεκίνησε συζήτηση ενώ πολλές χώρες όπως η 

Γερμανία, η Αυστρία και η Σουηδία διαφωνούν για νέα έκδοση κοινού χρέους. 
Το ύψος της ενίσχυσης και ο ασυντόνιστος χαρακτήρας της γερμανικής πρωτοβουλίας 

δημιουργεί φόβους ότι η Γερμανία θα δώσει στις επιχειρήσεις της πλεονέκτημα σε 
σχέση με τις ανταγωνίστριές της των χωρών που δεν έχουν τα μέσα να χρηματοδοτή-
σουν μία τόσο ισχυρή «ασπίδα» κατά της εκτόξευσης των τιμών της ενέργειας. 

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ εμφανίσθηκε αμυντικός στο 
Λουξεμβούργο. «Πολλοί δεν έχουν αντιληφθεί ότι τα μέτρα εκτείνονται σε μία διετία», 
είπε. 
Ο Πάολο Τζεντιλόνι και ο Τιερί Μπρετόν πρότειναν το μοντέλο του μηχανισμού 

SURE, του ευρωπαϊκού μηχανισμού των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιστρα-
τεύθηκε κατά την διάρκεια της ύφεσης που προκλήθηκε από την πανδημία. Επρόκειτο 
για τον κοινό δανεισμό υπό προνομιακούς όρους εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, η οποία είναι σε θέση να δανείζεται φθηνά στις αγορές. 
Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν σήμερα την χρησιμοποίηση μη χρησι-

μοποιημένων δανείων ύψους 200 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
σχεδίου ανάκαμψης (συνολικού ύψους 750 δισ) μετά την κρίση της Covid και συμφώ-
νησαν στην κατανομή επιδοτήσεων ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ που διατέθηκαν 
την άνοιξη από την Κομισιόν στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την απεξάρτηση 
από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. 
Η πρόεδρος της Κομισιόν μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο ανέφερε ότι θα παρου-

σιάσει έναν οδικό χάρτη, σε επιστολή της προς τους ηγέτες, με συγκεκριμένες προτάσεις 
αναφορικά για το θέμα της ενέργειας, θέτοντας, παράλληλα επί τάπητος το πλαφόν 
στην τιμή του αερίου.Όπως ανέφερε η Επιτροπή είναι έτοιμη να συζητήσει ένα ανώτατο 
όριο στην τιμή του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αυτό το ανώτατο όριο, είπε, θα ήταν ένα πρώτο βήμα στην πορεία προς μια 
διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ�Σ ΚΡΙΣΗΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Κρούσμα γρίπης 
των πτηνών στην 

Ισπανία
Εργαζόμενος σε πτηνοτρο-

φείο στην Ισπανία προσβλή-
θηκε από την γρίπη των πτη-
νών στα τέλη Σεπτεμβρίου, 
σε μια σπάνια περίπτωση με-
τάδοσης της νόσου στον άν-
θρωπο, και παρέμεινε ασυ-
μπτωματικός έως ότου 
διαγνώσθηκε αρνητικός με 
τεστ. Δεκαπέντε κρούσματα 
της εξαιρετικά θανατηφόρου 
αυτής μορφής της γρίπης 
των πτηνών καταγράφηκαν 
στην Ολλανδία τον περα-
σμένο μήνα, έπειτα από δε-
κάδες κρούσματα που είχαν 
εντοπιστεί νωρίτερα φέτος.Η 
Γαλλία αντιμετωπίζει επίσης 
επανεμφάνιση κρουσμάτων 
αφού βίωσε το χειρότερο 
κύμα της γρίπης των πτηνών 
νωρίτερα φέτος. 

Elon Musk: Ξανά 
στο προσκήνιο 
για το Twitter

Ο δισεκατομμυριούχος 
Έλον Μασκ επανήλθε στην 
πρότασή του για την εξαγορά 
της εταιρείας του διαχειρίζεται 
τη πλατφόρμα κοινωνικής το 
Twitter, στην αρχική τιμή που 
είχε συμφωνηθεί τον Απρίλιο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες 
που μετέδωσε το Bloomberg 
ο Μασκ πρόσφερε 54,20 δο-
λάρια ανά μετοχή για την 
αγορά της Twitter. Από την 
πλευρά του το Γαλλικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων μετέδωσε 
πως το Twitter επιβεβαίωσε 
τις σχετικές πληροφορίες και 
ότι αναμένεται να κλείσει η 
συμφωνία.Αν τελεσφορήσει η 
συμφωνία θα θέσει τον πλου-
σιότερο άνθρωπο του κό-
σμου.

Τουρκία: Νέο ρεκόρ πληθωρισμού

 
Απτόητος συνεχίζει ο Ερντογάν την πο-

λιτική χαμηλών επιτοκίων και κατακρή-
μνισης της αξίας της τουρκικής λίρας. 
Την Δευτέρα το Τουρκικό Στατιστικό Ιν-

στιτούτο ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός 
τον Σεπτέμβριο συνέχισε να αυξάνεται σε 
νέο ρεκόρ 24ετίας, στο 83,45%. Πρόκειται 
για την μεγαλύτερη τιμή από τον Ιούλιο 
του 1998, όταν η Τουρκία προσπαθούσε 
να εξέλθει από μία μεγάλη περίοδο καλ-
πάζοντος πληθωρισμού και ανεμικής οι-

κονομικής δραστηριότητας. 
  Η τακτική Ερντογάν συνεχίζει να βρίσκει 

απέναντί της σχεδόν το σύνολο των οικο-
νομολόγων εντός και εκτός συνόρων, που 
καλούν για αύξηση επιτοκίων ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις. 
Ωστόσο η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 
συνεχίζει να μειώνει τα επιτόκια, κατά 
ακόμη 2% το τελευταίο δίμηνο, με το 
βασικό επιτόκιο αναφοράς να είναι πλέον 
στο 12%. 
Το πρωί της Δευτέρας τα νέα αρνητικά 

στοιχεία για τον πληθωρισμό την έστειλαν 
κάτω και από τα 5,4 σεντ του δολαρίου, 
έχοντας χάσει τη μισή αξία της σε ένα 
χρόνο και σχεδόν τα δύο τρίτα την τελευταία 
τριετία. 
Η εξευτελιστικά φτηνή λίρα θα προσελ-

κύσει περισσότερες ξένες επενδύσεις και 
θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις 
εργασίας, επιμένει ο Ερντογάν, που θεωρεί 
τις πληθωριστικές πιέσεις πρόσκαιρες. 

Επισιτιστική κρίση: 48 χώρες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σύμφωνα με το ΔΝΤ
Τουλάχιστον 20 χώρες, οι περισσότερες στην Αφρική 

θα χρειαστούν επείγουσα βοήθεια για να αντιμετωπίσουν 
την επισιτιστική κρίση. 
Το πρόβλημα με την επισιτιστική κρίση γίνεται ολοένα 

και πιο έντονο σε ολόκληρη τον κόσμο σύμφωνα με το 
ΔΝΤ, υπογραμμίζοντας ότι τουλάχιστον 20 χώρες, οι πε-
ρισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στην Αφρική, θα 
να χρειαστούν επείγουσα βοήθεια για να την αντιμετω-
πίσουν. Σύμφωνα με την διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστα-
λίνα Γκεοργκίεβα, στις 48 ανέρχονται οι χώρες που είναι 
εκτεθειμένες στην παγκόσμια επισιτιστική κρίση. 
Μιλώντας σε συνέδριο στη Σαουδική Αραβία η Κρι-

σταλίνα Γκεοργκίεβα, όπως μεταδίδει το Reutes είπε 
επίσης ότι 141 εκ. άνθρωποι σε όλο τον αραβικό κόσμο 
είναι εκτεθειμένοι σε επισιτιστική ανασφάλεια. 

Η Γκεοργκίεβα είπε ότι 48 χώρες σε όλο τον κόσμο εί-
ναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην επισιτιστική κρίση από 
τις οποίες «περίπου 10-20 είναι πιθανό να ζητήσουν 
επείγουσα βοήθεια» προσθέτοντας ότι «αρκετές από 
αυτές βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική». 
Το ΔΝΤ ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή ένα νέο 

εργαλείο δανεισμού στο πλαίσιο των μέσων χρηματο-
δότησης επείγουσας ανάγκης για να βοηθήσει τις ευά-
λωτες χώρες να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις τροφίμων 
και το υψηλό κόστος που προκύπτει από τον πόλεμο 
της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε ότι χώρες από την 
περιοχή της Μέσης Ανατολής και πέρα από αυτήν έχουν 
παρέμβει για να στηρίξουν τα κράτη που μάχονται με 
τον υψηλό πληθωρισμό τροφίμων και τις ελλείψεις που 
γίνονται πιο έντονες από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές 

εξελίξεις και τον αυξανόμενο κίνδυνο παγκόσμιας ύφε-
σης. Παράλληλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου, «σχε-
διάζουν να προβούν σύντομα σε περαιτέρω δεσμεύσεις» 
μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Αραβικής Ομάδας 
Συντονισμού για την καταβολή αρχικού ποσού 10 δισε-
κατομμυρίων δολαρίων για την ανακούφιση της παγκό-
σμιας κρίσης εφοδιασμού τροφίμων. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΚΤΙΒ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΗ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΡΟΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

Χρήσιμα συμπεράσματα για τα κρίσιμα ζητήματα της Κύπρου στο ΑΚΤΙΒ του ΑΚΕΛ Βρετανίας 
Με κύριο ομιλητή το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ, 

βουλευτή Λευκωσίας, Άριστο Δαμιανού, καθώς και την αθρόα 
συμμετοχή δεκάδων αξιωματούχων και μελών του παραρτήματος, 
πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα το διαδικτυακό ΑΚΤΙΒ 
του ΑΚΕΛ Βρετανίας. 

O Άριστος Δαμιανού ενημέρωσε τα μέλη του κόμματος στη Βρετα-
νία για τις τελευταίες, πολιτικές εξελίξεις στην Κύπρο και ειδικότερα 
για όλα όσα διαδραματίζονται γύρω από τις επικείμενες Προεδρικές 
Εκλογές, ενώ, είχε την ευκαιρία να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις 
που τέθηκαν από τους συμμετέχοντες. 
Στο πλαίσιο της πολιτικής ενημέρωσης, αναφέρθηκε εκτενώς 

στα θέματα των δημοσκοπήσεων και ανέλυσε τη δυναμική που 
αποκτά σταδιακά η υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
ο οποίος όπως είπε, «καθημερινά κερδίζει έδαφος». Όπως 
εξήγησε, «οι περιοδείες και η επαφή του με τον κόσμο, 
έδωσε και δίνει την ευκαιρία σε όλους να γνωρίσουν 
τον άνθρωπο Ανδρέα Μαυρογιάννη, να ακούσουν 
από πρώτο χέρι τις πολιτικές του θέσεις και τις 
απόψεις του για τα σοβαρά ζητήματα που απα-
σχολούν τους πολίτες και να αντιληφθούν τη σο-
βαρότητα και την ποιότητά του, καθώς και τις θέ-
σεις του στο Κυπριακό, στην Οικονομία και στα 
κρίσιμα ζητήματα της κοινωνίας. Κι’ αυτό συμ-
βάλλει καθοριστικά στο να πεισθεί ο ψηφοφόρος 
για το ποιος πραγματικά είναι ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης».  
Σημείωσε ακόμη, ότι οι επερχόμενες Προεδρικές 

Εκλογές θα διεξαχθούν σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον. Όχι 
λόγω της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά «λόγω του ότι υπάρχουν 
ανοικτά τεράστια πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα 
στην Κύπρο, τα οποία σαφώς και δεν μπορούν να περάσουν 
απαρατήρητα». 
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, το μέλος του Πολιτικού Γραφείου του 

ΑΚΕΛ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δυστυχώς, έχει φτάσει σε οριακό 
σημείο, καθώς βρισκόμαστε πλέον στο κατώφλι της διχοτόμη-
σης, με κίνδυνο πολύ σύντομα να δρασκελίσουμε βίαια αυτό το 
κατώφλι. Βεβαίως, η αυτονόητη αιτία είναι η αδιάλλακτη δια-
χρονικά, απαράδεκτη στάση της Τουρκίας, αλλά την ίδια ώρα 
εμείς προσθέτουμε - διότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε σφαιρικά 
και διαλεκτικά την ανάλυση του Κυπριακού - ότι για το γεγονός 
ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα παρατεταμένο, επικίνδυνο 
αδιέξοδο, τεράστιες ευθύνες φέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 

Νίκος Αναστασιάδης με τη διακυβέρνησή του, προεξάρχο-
ντος του ανθρώπου που για 9μισι χρόνια ήταν το δεξί του 
χέρι, ο εξ απορρήτων του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και 
βεβαίως ο ηγέτης του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο 
οποίος βρίσκεται πίσω και μπροστά από όλες τις μεγάλες 
πολιτικές αποφάσεις και δράσεις αυτής της διακυβέρνη-
σης. Γιατί; Διότι σε κρίσιμες στιγμές για το Κυπριακό, είτε 
δεν έμειναν για να διεκδικήσουν λύσεις στη βάση του 
Συμφωνημένου Πλαισίου Λύσης που να απελευθερώνει 
και να επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας, είτε ετύρβα-
ζαν περί άλλων. Με μια στάση αλλοπρόσαλλη και προ-
τάσεις δύο κρατών, με απόσυρση συγκλίσεων από το 

τραπέζι των συνομιλιών δίνοντας άλλοθι στην Τουρκία, με πα-
λινδρομήσεις, με πειραματισμούς και με μπόλικη δόση σκοπι-
μότητας και εθνικιστικών εξάρσεων. Δεν είναι τυχαίο που σε 
κρίσιμες στιγμές για το Κυπριακό, αξιοποίησε ως δεκανίκι και 
το ΕΛΑΜ, είτε με το λεγόμενο ‘ενωτικό δημοψήφισμα στη Βουλή’ 
είτε με άλλες ενέργειες που οδηγούσαν σε έξαρση και σε ναυά-
γιο τις συνομιλίες. Επομένως, το αυτονόητο είναι ότι υπάρχει 
δεδηλωμένη τουρκική αδιαλλαξία, με κορύφωσή της μέσω του 
εποικισμού των Βαρωσίων, της εμπορικής εκμετάλλευσης της 
περίκλειστης περιοχής, της παραβίασης κυριαρχικών μας δι-
καιωμάτων στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως, για 
όλα αυτά, για πάρα πολλά χρόνια είχαν απέναντί τους μια σθε-
ναρή αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, είτε με καταδικαστικά 
ψηφίσματα και αποφάσεις, είτε με λεκτική αντίδραση και κατα-
δίκη της τουρκικής αδιαλλαξίας. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε 
περάσει από το στάδιο του να τηρεί ο ΟΗΕ και η διεθνής κοινό-
τητα στάση ίσων αποστάσεων στο στάδιο να επιρρίπτονται ευ-
θέως πλέον, ευθύνες και στην Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Κι’ 
αυτό είναι τραγικό. Την ώρα που είμαστε το θύμα διχοτόμησης 
και κατοχής, να επιμερίζονται ευθύνες στο θύμα, αντί να δαχτυ-
λοδείχνεται ο θύτης που είναι η Τουρκία». 
Το Πολιτικό Ακτίβ του ΑΚΕΛ Βρετανίας, διήρκησε περίπου μιάμιση 

ώρα και εκτός από τις ερωτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη του κόμματος 
που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, δόθηκε η ευκαιρία και για σύντομη 
ενημέρωση από τον Επαρχιακό Γραμματέα, Ανδρέα Γρηγορίου, ανα-
φορικά με θέματα που αφορούν τοπικά ζητήματα του κόμματος.

«Η επέτειος της Ανεξαρτησίας είναι μια μέρα τιμής και περηφάνιας»
Είναι με ιδιαίτερη τιμή και χαρά που επικοινωνώ και φέτος με την 

Κυπριακή κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ευκαιρία της επε-
τείου των 62 χρόνων από την εγκαθίδρυση και ανεξαρτησία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Η επέτειος της Ανεξαρτησίας  είναι μια μέρα 
τιμής, και περηφάνιας. Μια μέρα κατά την οποία τιμούμε όσους  
θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου, όσους υπερασπίστηκαν 
την Κυπριακή Δημοκρατία, όσους εργάστηκαν όλα αυτά τα χρόνια 
για την πρόοδο της, για την  εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών 
και αξιών. Όπως απέδειξε η περιπέτεια των δύο τελευταίων χρόνων 
με την  πανδημία του Κορωνοϊού που όλοι ελπίζουμε να έχει φτάσει  
πλέον στο τέλος της, Οι Κύπριοι και ιδιαίτερα οι Κύπριοι της διασπο-
ράς, μπορούν πάντοτε να στηρίζονται ο ένας στον άλλο. Είναι ένα 
από τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά και αρετές του λαού μας που 
τον καθιστά ικανό να ανταπεξέρχεται στις περιπέτειες και προκλήσεις. 
Προκλήσεις όπως αυτές που η πατρίδα μας παρά τα τόσα χρόνια 
ανεξαρτησίας ακόμα αντιμετωπίζει. 
Πριν από 62 χρόνια, η ίδια η Κυπριακή Δημοκρατία εγκαθιδρύθηκε 

στη βάση του διεθνούς δικαίου και πάντοτε θα προασπίζεται το δίκαιο 
και τη νομιμότητα, επιζητώντας το διακανονισμό οιωνδήποτε διαφο-
ρών με ειρηνικά μέσα. Δυστυχώς, τόσο η στάση, όσο και οι δράσεις 
της Τουρκίας, παρεμποδίζουν τη δημιουργία θετικού κλίματος για τη 
διεξαγωγή ουσιαστικών συνομιλιών για εξεύρεση λύσης. Οι προκλη-
τικές και παράνομες ενέργειες της στα κυπριακά ύδατα, οι ενέργειες 
της που αποβλέπουν στην αλλαγή του καθεστώς της περιφραγμένης 
πόλης της Αμμοχώστου, σε αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η καθημερινή επιθετική ρη-
τορική και οι απειλές  του προέδρου Ερτογάν εναντίον της κυριαρχίας 
και εδαφικής ακεραιότητάς της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και ο 
αναθεωρητισμός της είναι μόνο κάποια από τα στοιχεία που επιβε-
βαιώνουν τον αρνητικό ρόλο που έχει η Τουρκία στην όποια προ-

σπάθεια επανεκκίνησης του διαλόγου. Εμείς, από την άλλη, παρα-
μένουμε δεσμευμένοι αξιοποιώντας όλες τις παρεχόμενες δυνατότη-
τες, να ανατρέψομε την παρούσα κατάσταση και να πετύχουμε  την 
επανένωση της πατρίδας μας. Επιδιώκουμε μία λύση που θα προ-
στατεύει τις θεμελιώδεις ελευθερίες και θα τιμά τα ανθρώπινα δι-
καιώματα όλων των Κυπρίων πολιτών. Μία λύση Διζωνικής Δικοινο-
τικής Ομοσπονδίας που θα βασίζεται στις συμφωνίες υψηλού 
επιπέδου, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις αρχές και αξίες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Που δεν θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, 
αλλά μέσα από τη μετεξέλιξή της θα οδηγεί σε ένα ομοσπονδιακό 
σύστημα διακυβέρνησης, μακριά από αναχρονιστικά συστήματα εγ-
γυήσεων ή την όποια μορφή εξάρτησης από τρίτους. Η προσήλωση 
μας είναι στη δημιουργία ενός μέλλοντος που να χαρακτηρίζεται από 
ειρήνη, σταθερότητα, ασφάλεια, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και στη δημιουργία ευκαιριών για όλους τους Κυπρίους. Και όπως 
έχει τονίσει, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης 
στην πρόσφατη ομιλία του στο πλαίσιο της 77ης  Γενικής Συνέλευ-
σης του ΟΗΕ, ο μόνος τρόπος για να υπάρξει επίλυση διενέξεων 
και επικράτηση της ειρήνης δεν είναι άλλος από την αταλάντευτη 
προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών, όχι όμως αυθαίρετα ερμηνευμένα από αυτούς που επι-
διώκουν να συγκαλύψουν τις βλέψεις τους για αναθεωρη-
τισμό. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε που η Κύπρος ανα-
κήρυξε την ανεξαρτησία της το 1960. Ανασκοπώντας τη 
μέχρι σήμερα διαδρομή που ακολουθήσαμε, μπορεί να 
νιώθουμε περήφανοι για όσα έκτοτε έχουμε πετύχει. 
Νιώθουμε  περήφανοι, γιατί με την συμβολή όλων πο-
λιτών και κυβερνήσεων κατορθώσαμε να μετατρέ-
ψουμε τη Κύπρο σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. 
Μέσα σε αυτά τα χρόνια η Κύπρος  εξελίχθηκε σταδιακά 

σε εξαγωγέα βιομηχανικών αγαθών,  μετατράπηκε σε διεθνές τουρι-
στικό και επιχειρηματικό κέντρο και κέντρο παροχής υπηρεσιών ενώ 
από  το 2004 μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την υιοθέτηση 
μιας δυναμικής εξωτερικής πολιτικής και την ανάπτυξη  περιφερει-
ακών συνεργείων  έχει  περαιτέρω ενδυναμώσει το ρόλο της στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου  συνδράμοντας έτσι  στην επίτευξη 
του στόχου για ειρήνη σταθερότητα και πρόοδο στην  περιοχή και 
όλα αυτά πάρα τη κατοχή.  Αυτή είναι η Κύπρος του 2022 κι έχουμε 
κάθε λόγο να είμαστε περήφανοι. Είναι βέβαιο ότι μια  επανενωμένη 
Κύπρος θα μπορούσε να φτάσει ακόμα πιο ψηλά.  
Καθώς γιορτάζουμε την 62η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας, γιορτάζουμε επίσης τους ανθρώπους της, είτε αυτοί 
βρίσκονται στο νησί, είτε αποτελούν κομμάτι της δυναμικής και επι-
τυχημένης διασποράς. Εξάλλου, η Κύπρος είναι ο λαός της. Σε κάθε 
γωνία του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου 
Ιρλανδίας, η Κυπριακή κοινότητα, μέσω των συνεχών προσπαθειών 
της, παραμένει βασικός συνεργάτης στις ευρύτερες προσπάθειές 
μας για εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης που θα 
επανενώσει το νησί μας και θα τερματίσει την παράνομη Τουρκική 
κατοχή. Παραμένει στυλοβάτης στο χτίσιμο ενός καλύτερου αύριο. 
Η Κυπριακή κοινότητα ως  αναπόσπαστο μέρος του μωσαϊκού 

που απαρτίζει το ΗΒ με την εν γένει παρουσία και επιτυχίες 
των μελών της μας γεμίζει περηφάνια και ελπίδα για το 
μέλλον. Μια κοινότητα που μπορεί πλέον να βρίσκεται 
στην τρίτη ή και τέταρτη γενιά αλλά ουδέποτε έχει αποκό-
ψει τους δεσμούς με την πατρίδα.  

Σας ευχαριστώ όλους προσωπικά για τη σταθερή στή-
ριξή σας προς την Ύπατη Αρμοστεία. Θερμές ευχές σε 
όλους και στον καθένα ξεχωριστά, στις οικογένειες και 
στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μήνυμα ελπίδας για το μέλλον της Κύπρου έστειλαν από το βήμα 
της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Ένωση Κυπρίων Αγγλίας στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο την περασμένη Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, 
για την 62η επέτειο Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο ευ-
ρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου και η πρόεδρος της ΕΚΑ, 
Δρ Ελένη Παλαζίδου. 
Στις ομιλίες τους, υπογράμμισαν την επικίνδυνη κατάσταση στην 

οποία έχει περιέλθει η Κύπρος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το Κυπριακό 
και το ορατό πλέον ενδεχόμενο οριστικής διχοτόμησης και κατ’ επέ-
κταση της προσάρτησης της μισής μας πατρίδας στην Τουρκία. 
Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής 

στην εκδήλωση, επέρριψε βαρύτατες ευθύνες στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας και το κυβερνών κόμμα για τις εξελίξεις που οδήγησαν 
στο «πάγωμα» του Κυπριακού και την απενοχοποίηση της Τουρκίας 
στα μάτια της διεθνούς κοινότητας. «Δυστυχώς, η πολιτική Ανα-
στασιάδη- Συναγερμού στο Κυπριακό μας οδήγησε σε αδιέξοδο. 
Η στασιμότητα που επικράτησε ιδιαίτερα μετά το Κρανς Μο-
ντανά, επέτρεψε στην Τουρκία να κλιμακώσει την επιθετικότητα 
της και να εντείνει τις άνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ. Να 
δημιουργήσει νέα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο και η Κύπρος 
να μην φαίνεται ικανή να αντιδράσει αποτελεσματικά, με τραγι-

κές συνέπειες για το μέλλον. Μας βρήκαν τα τσουνάμια για τα 
οποία, απλώς, μίλησε ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου. Μετά σίγησε κι 
αυτός...» Επίσης, εκτενή αναφορά έκανε στα σκάνδαλα και στη δια-
φθορά που συντάραξαν και διέσυραν διεθνώς την Κυπριακή Δημο-
κρατία. Χρυσά διαβατήρια, «ξέπλυμα» χρήματος, τραπεζικό και σκάν-
δαλο παρακολουθήσεων ήταν μόνο μερικά από αυτά που υπενθύμισε 

ο κύριος Γεωργίου, επισημαίνοντας ότι κάθε φόρα το πλήγμα που 
επέφεραν στην εικόνα της Κύπρου διεθνώς, ήταν βαρύ. «Δεν έμειναν 
papers στα οποία να μην γινόταν ειδική αναφορά στην Κύπρο», 
είπε χαρακτηριστικά. 
Στη ομιλία της, η πρόεδρος της ΕΚΑ, Δρ Ελένη Παλαζίδου, προέβη 

σε μια αναδρομή της Ιστορίας της Κύπρου, από την Οθωμανική αυ-
τοκρατορία και την Βρετανική αποικιοκρατία, μέχρι την προδοσία 
που κατέστησε το 37% της Κύπρου κατεχόμενο. Υπογράμμισε τη 
σημασία της συνύπαρξης με τους Τουρκοκυπρίους και τους αγώνες 
που έδωσαν από κοινού για το καλό της κοινής μας πατρίδας. Την 
ίδια ώρα, όμως, τόνισε και τη σημασία της συμμετοχής των Κυπρίων 
στις εκλογές. «Σύντομα, θα έχουμε προεδρικές εκλογές, οι οποίες 
είναι ίσως οι πιο σημαντικές που έχουν γίνει ποτέ στη σύντομη 
ιστορία της ύπαρξής μας ως ανεξάρτητο κράτος. Ας σκεφτούμε 
με το μυαλό και την καρδιά μας και όχι με την τσέπη μας, όταν 
ψηφίζουμε, ώστε να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμα οφέλη για 
όλους και όχι βραχυπρόθεσμα προσωπικά κέρδη. Το μέλλον 
είναι στα χέρια μας!», κατέληξε η Δρ Παλαζίδου.

Αγωνία των αποδήμων για το Κυπριακό και ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον του τόπου μας

ΜΗ�ΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ� Α. ΚΑΚΟΥΡΗ� ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 62ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ�Σ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ



Με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της Κύπρου ο Σύνδεσμος 
Αμμοχώστου ΜΒ οργάνωσε διαμαρτυρία υπό μορφή πικετοφορίας 
την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 έξω από την Βρετανική Πρωθυ-
πουργική κατοικία στο Λονδίνο.  
Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας αλλά και στην επιστολή του Συνδέ-

σμου Αμμοχώστου προς την Βρετανίδα Πρωθυπουργό τονίσθηκε 
ότι αποτελεί ένα αίσχος στο διεθνή δίκαιο τα νέα τετελεσμένα της 
Τουρκίας και του Προέδρου της Ρετζίπ  Έρντογαν στην κατεχόμενη 
Αμμόχωστο. Ότι η άρνηση της Τουρκίας μέσων του φερέφωνου τους 
στην Κύπρο Τατάρ να συνεχίσουν τις συνομιλίες στο συμφωνημένο 
πλαίσιο της  διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας δείχνει τις πρα-
γματικές προθέσεις της όχι μόνο για δύο κράτη αλλά και για μελλο-
ντικές βλέψεις για κατάληψη ολόκληρης της Κύπρου. Ταυτόχρονα ο 
Σύνδεσμος Αμμοχώστου διαμαρτυρήθηκε έντονα εναντίων της Βρε-
τανικής Κυβέρνησης που όχι μόνο απέτυχε παταγωδώς να πιέσει 
την Τουρκία για να σταματήσει την κατοχή του 37% του Κυπριακού 
εδάφους, αλλά στηρίζει σιωπηλά την Τουρκία στις παράνομες πράξεις 
της. 

Στην διαμαρτυρία τονίσθηκε ότι η πόλη της Αμμοχώστου θα πρέπει 
να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της κάτω από τον έλεγχο 
της διεθνούς αναγνωρισμένης δημοκρατίας της Κύπρου χωρίς τον 

Τούρκικο στρατό κατοχής σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας όπως 
ακριβώς υπαγορεύονται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών ειδικά 
το 550 (1984) και το 789 (1992) και το ψήφισμα της ίδιας της Βρετα-
νικής βουλής της 16/11/15. 
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ Δρ. Βασίλης Μαύρου 

δήλωσε: «Απαιτούμε η Βρετανία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της 
ως εγγυήτρια δύναμη της Ανεξαρτησίας, της Κυριαρχίας και Εδαφικής 
Ακεραιότητας της Κύπρου που σφραγίστηκε με την υπογραφή της το 
1960 μετά από πολλά χρόνια Αγγλικού αποικιοκρατικού ζυγού. Ο 
Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ διαβεβαιώνει τους Αμμοχωστιανούς ότι 
θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την επιστροφή τους στην πόλη του 
Ευαγόρα και ότι δεν πρόκειται ποτέ να συνεργαστεί με τις κίβδηλες 
και ανήθικες υποσχέσεις του  
Ερντογάν για ξεπούλημα της Αμμοχώστου και της πατρίδας μας!»  

Κλείνοντας ο Δρ. Μαύρου δήλωσε δε ότι ποτέ μα ποτέ δεν θα υπο-
στείλει την σημαία του αγώνα μέχρι την παράδοση της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους της κάτω από την νόμιμη κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.
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Οι Αμμοχωστιανοί αξίωσαν άμεση εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ

Σε νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο παρακολουθήσεων που απασχολεί 
έντονα το ευρωκοινοβούλιο και την κοινή γνώμη σε Ελλάδα και Κύπρο, 
προέβη από το Λονδίνο και το Κυπριακό Κέντρο, ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, 
Γιώργος Γεωργίου.  
Με δηλώσεις του στην «Παροικιακή» ο κύριος Γεωργίου, είπε ότι «Αυτή τη 

στιγμή που μιλάμε, 29 του Σεπτέμβρη, συνεχίζουν εν τω φως - όχι της 
νυχτός - εν τω μέσω της ημέρας, να γίνονται προωθητικές ενέργειες, 
προβολές και διαφημίσεις αυτών των λογισμικών, τα οποία πωλούνται 
σε πάρα πολύ ακριβές τιμές.» 
Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής – μέλος της Ομάδας Αριστεράς στο ΕΚ, υπο-

γράμμισε για άλλη μια φορά, τη διασύνδεση της Κύπρου με το σκάνδαλο. 
«Δυστυχώς, ξανά, εμπλέκεται η Κύπρος σε αυτό το ζήτημα, μέσα από 
την ίδρυση, παρουσία, λειτουργία εταιρειών που και παράγουν και εξά-

γουν αυτού του είδους παράνομα και διαβολικά λογισμικά».  
Υπενθύμισε, το σκάνδαλο με το κατασκοπευτικό βαν, αλλά και ότι αρχές 

Νοεμβρίου μεταβαίνει σε Κύπρο και Ελλάδα, ειδική αποστολή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και άλ-
λων, αντίστοιχων κατασκοπευτικών λογισμικών παρακολούθησης.  

«Ρωτήσαμε: Υπάρχουν άδειες; Παρέχονται άδειες από το αρμόδιο 
Υπουργείο Εμπορίου κλπ.;. Απαντούν «όχι». Οι NSO, αλλά και οι ίδιοι 
οι οποίοι τα παράγουν, δηλώνουν ότι μέσα από την Κύπρο κάνουν 
αυτές τις δουλειές. Ελπίζω κι’ εύχομαι αυτά τα οποία θα ερωτηθούν οι 
αρμόδιοι στην Κύπρο, όταν θα επισκεφτούμε με την αποστολή της Πή-
γασος την 1η του Νοέμβρη, να είναι τέτοιες οι απαντήσεις, που να μην 
αφήσουν ξανά εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία», κατέληξε ο κύριος 
Γεωργίου.

«Ακόμη και σήμερα διαφημίζουν τα παράνομα και διαβολικά λογισμικά παρακολούθησης!» 
ΣΕ ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τα βίντεο / ρεπορτάζ και για τις δύο πιο πάνω ειδήσεις, στο κανάλι της «Παροικιακής» στο YouTube
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Τη στήριξη της Πρωθυπουργού του Ηνωμένου 
Βασιλείου Λιζ Τρας στον αγώνα για τερματισμό 
της τουρκικής κατοχής της Κύπρου ζητούν με επι-
στολή που συνέταξαν με αφορμή την επέτειο ανε-
ξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας μέλη της 
παροικιακής οργάνωσης Συμβούλιο Βρετανοκυ-

πρίων. Όπως επισημαίνουν, «η Τουρκία με τρόπο 
επιθετικό απειλεί τα χωρικά ύδατα της Κύπρου 
στην Ανατολική Μεσόγειο και σχεδιάζει να ανοίξει 
την περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, η οποία 
πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων 
Εθνών, σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμέ-

νων Εθνών». Στη συνέχεια αναφέρουν πως πι-
στεύουν ότι ως εγγυήτρια δύναμη το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η θετή πατρίδα τους, θα υποστηρίξει 
μία δίκαιη, λειτουργική και μόνιμη λύση που θα 
προνοεί την αποχώρηση του τουρκικού στρατού 
κατοχής και θα φέρει ειρήνη σε μία πολύ στρατη-
γική περιοχή. «Είναι σημαντικό για το Ηνωμένο 
Βασίλειο να εναντιωθεί σε παραβιάσεις ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και να απομακρυνθεί από το 
εμπόριο, τον τουρισμό και την πώληση όπλων 
σε έναν δικτάτορα. Η Κύπρος είναι κεντρικής ση-
μασίας για τη σταθερότητα στην Ανατολική Με-
σόγειο», σημειώνει η επιστολή που έχει δει το 
ΚΥΠΕ. Οι υπογράφοντες εκ μέρους της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του Συμβουλίου Βρετανοκυ-
πρίων (Δώρος Παρτασίδης, Μαρί Νίκολσμπι, 

Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, 
Σπύρος Νεοφύτου) ολοκληρώνουν προτρέποντας 
την Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου να 
αξιοποιήσει την επιρροή της ώστε να δοθεί εκκί-
νηση σε νέες διαπραγματεύσεις, που θα βασίζο-
νται στο διεθνές δίκαιο και στα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών, «τα οποία έχουν εντελώς 
αγνοηθεί για τόσο μεγάλο διάστημα».Καταλήγει 
η επιστολή: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι εσείς, 
ως η νέα μας Πρωθυπουργός, θα υποστηρίξετε 
μία λειτουργική λύση για μία ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΗ ΚΥΠΡΟ, ώστε να επέλθει ειρηνη και ευη-
μερία για τις μελλοντικές γενιές για όλους τους 
Κύπριους».

Τη στήριξη της Λιζ Τρας κατά της τουρκικής κατοχής ζητούν Κύπριοι της Βρετανίας

Θέματα της κυπριακής παροικίας και γενικότερα 
του απόδημου ελληνισμoύ στη Μεγάλη Βρετανία, 
το Κυπριακό, τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις 
προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του και άλλων σύγχρο-
νων προκλήσεων, συζήτησαν την περασμένη Πα-
ρασκευή η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου 
με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας, Νικήτα. 

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι η Αννίτα 
Δημητρίου, αφού ενημερώθηκε εκτενώς από τον 
Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
για τα ζητήματα που απασχολούν την κυπριακή 
και ελλαδική παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον 
ευχαρίστησε για το έργο που επιτελείται από την 
Ιερά Αρχιεπισκοπή, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανά-
γκη διατήρησης της επαφής των νέων αποδήμων 
με τις ρίζες και τις παραδόσεις τους.  
Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε επίσης στις προ-

σπάθειες που καταβάλλονται από την Κύπρο σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την ανάδειξη 
του κυπριακού προβλήματος ως θέματος ταυτό-
σημου με την εισβολή στην Ουκρανία, την εργα-
λειοποίηση του μεταναστευτικού προβλήματος από 
την Τουρκία με στόχο, μεταξύ άλλων, την αλλοίωση 
του δημογραφικού χαρακτήρα της Κύπρου, καθώς 
και τις προσπάθειες αντιμετώπισης των σύγχρο-
νων προκλήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο.  
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τόνισε η κ. 

Δημητρίου, οι απόδημοί μας μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως φορείς διαφώτισης για τα ζητήματα που 

αφορούν την Κύπρο. 
«Η Εκκλησία είναι σημείο αναφοράς για τους 

απόδημους» 
Τον σημαντικό ρόλο της Εκκλησίας στη διατή-

ρηση του Απόδημου Ελληνισμού με τις ρίζες, την 
ιστορία, τη γλώσσα και τις παραδόσεις του επισή-
μανε ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου σε 
συνάντηση που είχε με τον  Αρχιεπίσκοπο Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα, στο Προεδρικό 
Μέγαρο, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψής του στην 
Κύπρο.  
Τον Αρχιεπίσκοπο συνόδευε ο Μητροπολίτης 

Πάφου Γεώργιος, ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρη-
γόριος, ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβος, 
ο Πρωτοπρεσβύτερος Χριστόδουλος Χριστοδού-
λου και ο Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Πολυ-
βίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, κατά τη συνάντηση 
ο Επίτροπος Προεδρίας τόνισε τον σημαντικό ρόλο 
της Εκκλησίας στη διατήρηση του Απόδημου Ελ-
ληνισμού με τις ρίζες, την ιστορία, τη γλώσσα και 
τις παραδόσεις του. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η 
Εκκλησία είναι σημείο αναφοράς για τους Κύπριους 
και Έλληνες της Διασποράς. Τονίστηκε η στενή συ-
νεργασία που υπάρχει μεταξύ της Εκκλησίας και 
των Οργανώσεων Κυπρίων της Διασποράς στο 
Ηνωμένο Βασίλειο τόσο προς όφελος των αποδή-
μων μας που διαμένουν εδώ, όσο και προς όφελος 
της Κύπρου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη νέα γενιά 
των αποδήμων μας, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον 
του απόδημου Ελληνισμού και το χρέος μας να 
τους κρατήσουμε κοντά στην πατρίδα τους. Θέ-
λουμε οι νέοι μας να αναμειχθούν με τα πολιτειακά 
και παροικιακά δρώμενα, επεσήμανε ο Επίτροπος 
Προεδρίας. 
Ακολούθως, ο κ. Φωτίου ενημέρωσε τον Αρχιε-

πίσκοπο για τις εξελίξεις όσον αφορά στην τραγική 
πτυχή του θέματος των Αγνοουμένων, δίνοντας 
έμφαση στους τρόπους προώθησης του θέματος 
σε σημαντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο ΗΒ 
και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 
Ο κ. Φωτίου ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο για 

τη διαχρονική στήριξη και προσφορά της Εκκλη-
σίας προς την Ομογένεια και στον Ελληνισμό γενι-
κότερα και τον διαβεβαίωσε για τη συνεχή στήριξη 
του ιδίου και της Κυβέρνησης στο έργο που επιτε-
λούν. Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος με τη σειρά του ευ-
χαρίστησε τον Επίτροπο Προεδρίας για τη στήριξη 
και διαβεβαίωσε και από την πλευρά του, ότι η Εκ-
κλησία θα βρίσκεται πάντα αρωγός και δίπλα από 
τον Απόδημο Ελληνισμό. Ιδιαίτερα για το θέμα των 
Αγνοουμένων διαβεβαίωσε τον Επίτροπο ότι θα 
το προωθήσει με στόχο την επίλυση του. 

 
Περιοδεία σε Λεμεσό και Αγία Νάπα 
Των σημαντικών συναντήσεων με την Πρόεδρο 

της Βουλής των Αντιπροσώπων και τον Επίτροπο 
Προεδρίας, είχαν προηγηθεί οι επισκέψεις του Σε-
βασμιωτάτου σε διάφορες Μητροπόλεις της Κύ-
πρου. Εκτός από αυτές για τις οποίες είχαμε γράψει 
στην προηγούμενη έκδοση της «Π», ο Αρχιεπί-
σκοπος βρέθηκε στη Λεμεσό και την Μητρόπολη 
της πόλης, όπου τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης 
Αθανάσιος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Μητρό-
πολης Λεμεσού, της επίσημης υποδοχής στον μη-
τροπολιτικό οίκο, ακολούθησε πομπή προς τον 
Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Παντανάσσης 
Καθολικής, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείτων προ-
σκύνησε την Αγία Τράπεζα και την εφέστιο εικόνα 
της Παναγίας και ευλόγησε τους παρισταμένους, 
οι οποίοι έψαλαν πανηγυρικά «Τον Δεσπότην και 
Αρχιερέα ημών Κύριε φύλαττε εις πολλά έτη». 
Κατά τη διάρκεια του δείπνου που ακολούθησε, 

προστίθεται, ο Μητροπολίτης Αθανάσιος αναφέρ-
θηκε στην ιστορία της Μητρόπολης Λεμεσού, η 
οποία αρχίζει από τους αποστολικούς χρόνους με 
τον πρώτο Επίσκοπο Νεαπόλεως Άγιο Τυχικό, μα-
θητή του Αποστόλου Παύλου. 
Σημείωσε δε ότι η Μητρόπολη Λεμεσού αποτε-

λείται από τρεις αρχαίες Μητροπόλεις, τις Μητρο-
πόλεις Αμαθούντος στα ανατολικά, Κουρίου στα 
δυτικά και Νεαπόλεως, εκεί όπου είναι σήμερα κτι-
σμένη η πόλη της Λεμεσού. 

Ο Μητροπολίτης Αθανάσιος μίλησε και για τις 
συνέπειες της κατάργησης των πλείστων Ιερών 
Μητροπόλεων από τους Λατίνους και τον Πάπα, 
κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας και για την 
επανασύσταση της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, 
το 1973. Κλείνοντας το καλωσόρισμά του, ο Μη-
τροπολίτης Αθανάσιος προσέφερε στον Αρχιεπί-
σκοπο Θυατείρων και στον Επίσκοπο Κλαυδιου-
πόλεως, καθώς και στον Μητροπολίτη Πάφου και 
στον Επίσκοπο Μεσαορίας, από ένα σετ ωμόφορα 
και στους δύο κληρικούς της Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων, από ένα επιστήθιο σταυρό.  
Στην αντιφώνηση του, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατεί-

ρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, αναφέρθηκε 
στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
τανίας και στην ιστορία της. Σημείωσε ότι το ποίμνιο 
του αποτελείται από 600.000 Ορθοδόξους, εκ των 
οποίων οι 350.000 έλκουν την καταγωγή τους από 
την Κύπρο.Έκανε ακόμη αναφορά στο ποιμαντικό 
και λοιπό έργο που επιτελείται στη Μεγάλη Βρετα-
νία και για τις διάφορες δυσκολίες που αντιμετω-
πίζει η Αρχιεπισκοπή, ενώ απάντησε σε διάφορες 
ερωτήσεις των παρισταμένων πατέρων. Ο Αρχιε-
πίσκοπος Νικήτας προσέφερε στον Μητροπολίτη 
Λεμεσού και στον Επίσκοπο Αμαθούντος από ένα 
επιγονάτιο, με τη μορφή του Αγίου Σωφρονίου. 
Επίσης, την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου, ο Μητρο-

πολίτης Κωνσταντίας – Αμμοχώστου Βασίλειος και 
ο Δήμαρχος, Χρίστος Ζαννέττου, υποδέχθηκαν 
στον Ιερό Ναό Αγίας Νάπας, τον Αρχιεπίσκοπο 
Θυατείρων που περιόδευσε την ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου. Ο Μητροπολίτης Βασίλειος, το ιερα-
τείο και τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής ξε-
νάγησαν τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων στο εσω-
τερικό του ναού της Αγίας Νάπας. Ο Αρχιεπίσκοπος 
υπέγραψε το βιβλίο των επισκεπτών και στη συ-
νέχεια ξεναγήθηκε στο μοναστήρι και στην παλαιά 
εκκλησία, στο προαύλιο της οποίας ο Δήμαρχος 
Αγίας Νάπας προσέφερε αναμνηστικά δώρα. 
Ο Χρήστος Ζαννέττου εξέφρασε στον Αρχιεπί-

σκοπο Θυατείρων την ευαρέσκειά του για την επί-
σκεψη του στην Αγία Νάπα και σημείωσε πως απο-
τελεί μεγάλη τιμή για τον Δήμο και τους δημότες η 
εκεί παρουσία του. Διαβεβαίωσε επίσης για τη στή-
ριξη του Δήμου Αγίας Νάπας προς το θεάρεστο 
έργο που επιτελεί η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων.

«Οι απόδημοί μας μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς διαφώτισης»
ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ KAI Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ
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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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Γερνάτε, μας λένε.  Δεν είστε 
πια οι ίδιοι…Γίνεστε μελαγ-
χολικοί, σκεπτικοί και μοναχι-
κοί. Κάπου χάνεστε κι ο νους 
σας ταξιδεύει…Βρίσκεστε σε 
ένα σύννεφο ψηλά που δεν 
μπορείς να το αγγίξεις. Κι 
εμείς οι άλλοι, οι πολλοί… 
φοβόμαστε να το τσαλακώ-

σουμε. Και περιμένουμε να κατεβείτε στη γη 
όποτε σας κάνει κέφι. Τέτοιοι απόμακροι  γίνεστε 
πολλές φορές. Πού πραγματικά μπορούμε να 
σας συναντήσουμε, να σας μιλήσουμε, να σας 
αγκαλιάσουμε, να σας νοιώσουμε δικούς μας; 
Όλοι εσείς…οι γέροι χάνεστε!  

«Δεν γερνάω», απάντησα και πείσμωσα! Και 
κτύπησα και το πόδι μου στη γη και το χέρι στο 
τραπέζι! «Ποτέ δεν θα γεράσω. Απλά μεγαλώ-
νω!» Κι έχω την πολυτέλεια σε αυτήν την 
ηλικία, να διαλέγω κι όχι να με διαλέγουν. Είμαι 
εδώ και κοιτάω και κρίνω…και κατακρίνω και 
παρατηρώ συμπεριφορές και γελάω. Και κα-
θόλου δεν με ενοχλεί  να με κρίνουν και να με 
κατακρίνουν!  

 Θα ήταν εύκολο να λες: «Αχ και να μπορούσα 
να το έκανα αυτό κι εκείνο πιο πριν και με μια 
μόνη ματιά να μπορώ να τους διαβάσω όλους 
τους ανθρώπους «σαν τον ψεύτικο ππαράν». 
Κι όμως, δεν ήτανε εφικτό πιο πριν. Γιατί; Λόγω 
έλλειψης πονηριάς, λόγω αφέλειας…Κανείς 
δεν θα μπορούσε πρωτύτερα, νωρίτερα…γιατί 
η ωριμότητα έρχεται με τα χρόνια. Μπορεί φυ-
σικά και να μην έρθει ποτέ…κι αυτό πολύ λυ-
πητερό για να συμβεί!  

«Δεν γερνάω». Απλά γίνομαι πιο σοφή. Και 
μπορώ  να γελάω με τα καμώματα πολλών και 
τις αερολογίες τους και τις αυτοπροβολές τους 
και όλα τα ναρκισσιστικά τους. 
Γνωρίζετε ότι ένα στρείδι που δεν έχει τραυ-

ματιστεί δεν παράγει μαργαριτάρια; Νόμος της 
φύσης: «Αν δεν πονέσεις, σπουδαίος δεν γίνε-
σαι», κατά τον λαό: «Τσάμπα μάγκας δεν γίνε-
σαι…»  

«Οι πέρλες είναι μια επουλωμένη πληγή. Τα 
μαργαριτάρια είναι προϊόν του πόνου, αποτέ-
λεσμα της εισόδου μιας παράξενης ή ανεπιθύ-
μητης ουσίας μέσα στο στρείδι, όπως ένα πα-
ράσιτο ή ένας κόκκος άμμου. Το εσωτερικό 

ενός κελύφους στρειδιού είναι μια λαμπερή 
ουσία που ονομάζεται nacar. Όταν ένας κόκκος 
άμμου εισχωρεί, τα κύτταρα nacar αρχίζουν να 
δουλεύουν και καλύπτουν τον κόκκο της άμμου 
με στρώματα και περισσότερα στρώματα για 

να προστατεύσουν το ανυπεράσπιστο σώμα. 
Ως αποτέλεσμα σχηματίζεται ένα όμορφο μαρ-
γαριτάρι! «Στρείδι που δεν έχει πληγωθεί, με 
κανένα τρόπο, δεν  παράγει μαργαριτάρια, 
γιατί το μαργαριτάρι είναι μια επουλωμένη πλη-
γή».  
Μέσα από τις δοκιμασίες ωριμάζουμε, γινό-
μαστε πιο σοφοί. Μεγαλώνουμε αλλά δεν γερ-
νάμε! 
Πάψαμε να είμαστε αυτό που αρέσει στους 
άλλους.  Και στο κάτω-κάτω όποιου αρέσουμε. 
Έτσι κι αλλιώς ποτέ μας δεν μας άρεσε να κο-
λακεύουμε ούτε να μας κολακεύουν. Δεν το 
συνηθίζουμε αυτό γιατί απλά δεν θέλουμε  να 
αρέσουμε. Και από την άλλη μάς κουράζουν οι 

κόλακες. Αντιπαθούμε κι αυτούς που αλλάζουν 
σαν τους χαμαιλέοντες και καλομιλούν και γλυ-
κομιλούν σε όλους με μόνο σκοπό  να γίνουν 
αρεστοί. Έχουμε σταματήσει να μας νοιάζει αν 
μας αποδέχονται οι άλλοι.  Δεν ζητάμε αποδοχή 
απλά και μόνο γιατί εμείς  μπορούμε να απο-
δεχτούμε τον εαυτό μας.  

«ΟΧΙ, δεν γερνάω κι ούτε έχω σκοπό να το 
κάνω ποτέ!» 
Έφτασε η ώρα της διεκδίκησης, της επιλογής 
πολλών και διαφορετικών πραγμάτων όπως 
τόπων, ακόμα και ανθρώπων, ακόμα και εθίμων 
και θεμάτων για συζήτηση. Ο χρόνος φεύγει 
τόσο γρήγορα για αυτό ας ασχολούμαστε με 
πράγματα που αξίζουν.  Ας βγάλουμε από 
μέσα μας τις προσκολλήσεις σε πράγματα που 
τα είχαμε συνηθίσει κι ας ασχοληθούμε με νέα 
πράγματα που δεν τα ξαναδοκιμάσαμε ποτέ. 
Νέες παρέες, νέα ρούχα, νέο κούρεμα, νέο 
άρωμα και νέες γόβες. Να τις φορέσουμε και 
να φύγουμε μακριά από ιδιοτροπίες κουραστικές 
και συνήθειες που τίποτα χαρούμενο δεν προ-
σφέρουν. Κι αυτό να το κάνουμε συχνά! 
Όσο μεγαλώνουμε τόσο περισσότερο συνει-
δητοποιούμε ότι δεν θέλουμε άλλο δράμα, συ-
γκρούσεις  ή άγχος…Θέλουμε απλώς ένα άνετο 
μέρος να ζήσουμε και αληθινούς ανθρώπους 
για να μοιραστούμε αυτήν την καλή διάθεση.  
Τι πιο καλό από την γαλήνη, τι άλλο…Δεν 

μας ενδιαφέρουν οι πολυτέλειες. Μπορούμε 
να νοιώθουμε χαρούμενοι με τα λίγα και τα 
απλά. Μας φτάνει να έχουμε δίπλα μας τους 
ανθρώπους που αγαπούμε…Μας φτάνει να 
είμαστε υγιείς, να βλέπουμε στα πρόσωπά 
τους την ηρεμία και τη χαρά. Μια βόλτα είναι 
αρκετή στο πάρκο ή στην παραλία κοντά στη 
θάλασσα ή στο βουνό. Κι ένα ποτήρι νερό ή 
ένα καλό κρασί. Ή ένας καφές φτάνει να είναι ο 
καφές της αρεσκείας μας. Μας φτάνει η αγάπη 
όλων αυτών που κρατούμε στην καρδιά μας. 
Τα παιδιά, οι σύντροφοι και οι φίλοι μας. Τίποτα 
άλλα δεν μας εκφράζουν και τίποτε άλλα δεν 
θέλουμε. Τα μεγαλεία τα αφήνουμε για εκείνους 
που ζουν επιφανειακά και τα θέλουν απλώς 
για να γεμίσουν τα κενά τους.  
Γιατί άραγε γράφω στον πληθυντικό; Γιατί 

έχουμε γίνει πολλοί τώρα! Γίνε κι εσύ ένας σαν 
κι εμάς!

Μεγαλώνουμε, αλλά δεν γερνάμε

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Προσαρμοζόμαστε ανάλογα με τις... «καιρικές συνθήκες»!
Μπήκαμε για τα καλά στην αλλαγή του καιρού, και 

λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του καλοκαιριού 
που πέρασε, τώρα το κρύο είναι αισθητό. 
Πολλές άλλες αλλαγές εντάχθηκαν στην καθημερι-

νότητα μας. 
Τα Κυπριακά τηλεοπτικά κανάλια μας βομβαρδίζουν 

με αναφορές για τους Κύπριους υποψήφιους για την 
προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και για να πω την αλήθεια, με 
ξαφνιάζουν τα ονόματα των υποψηφίων.  
Κάποτε τους ακούμε, κάποτε δεν τους ακούμε, ανάλογα με το ποιος 

είναι ο υποψήφιος. 
Σε τελευταίες τηλεοπτικές εκπομπές στην Κυπριακή τηλεόραση, 
παρακολούθησα από ενδιαφέρον μια από τις συνεντεύξεις υποψηφίου, 
που πραγματικά με εξέπληξε με τις αναφορές που έκανε σε θέματα 
όπως ο πολιτισμός, καθώς και επιστροφή λέει στην φύση, στην 
απλότητα, και τη ζωή στα χωριά που πραγματικά με ενθουσίασε και 
με συγκίνησε. 
Αναρωτήθηκα λοιπόν, που είναι κρυμμένοι αυτοί οι γνήσιοι άνθρωποι; 

Γιατί δεν κατέχουν κάποιο πόστο σε κάποια κυβερνητική μηχανή, σε 
ένα υπουργείο, ή κάπου που να μπορούν να προωθούν τις σκέψεις 
και τις επιδιώξεις τους; 
Δεν λέω, είναι και το Κυπριακό ένα θέμα που πρέπει να έχουμε 

πάντα στο νου και να προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που να 
δουλέψει για όλους τους Κύπριους. Αυτό όμως είναι ένα μακροχρόνιο 
θέμα, που αναρωτιέμαι αν η λύση του είναι κοντά ή θα αργήσει να έρ-
θει! 
Ο αγώνας μου φαίνεται μακρύς και δύσκολος.  
Η ζωή συνεχίζεται και οι παλιοί φεύγουν, και έρχονται νέες γενιές οι 

οποίες θα παραμείνουν για να συνεχίσουν και αν είναι δυνατό να δια-
τηρήσουν τις αρχές και τον πολιτισμό μας. 
Ο πολιτισμός όμως αγαπητοί μου είναι αυτός που φτιάχνει τους αν-
θρώπους. Με το να ασχοληθούμε με την φύση, αυτό σημαίνει ότι 

προσφέρουμε καλύτερες συνθήκες επιβίωσης, καλύτερες λεωφόρους 
με καλύτερες παραστάσεις ζωής, καλύτερες στιγμές ζωής, τις οποίες 
απολαμβάνει ο άνθρωπος και έτσι διαβιώνει μια ζωή γεμάτη με τα 
καλύτερα αγαθά που απολαμβάνοντας τα αισθάνεται ευτυχισμένος. 

Το άλλο κομμάτι της προσπάθειας να παράγουμε τις συνθήκες, 
εκείνες που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των πολιτών, και ιδιαίτερα 
των νέων να πάρουν αποφάσεις που θα τους οδηγήσουν στη εγκα-
τάσταση τους σε πιο απολαυστικούς χώρους όπως είναι η απόκτηση 
κατοικίας σε χωριό της αρεσκείας τους. Είναι και αυτό θέμα που θα 
πρέπει να το δουν οι αρχές και να το προωθήσουν δημιουργώντας 
τις κατάλληλες συνθήκες. 
Για τούτο λοιπόν και αναφέρομαι στους υποψήφιους για την 
προεδρία της Δημοκρατίας, και με συγκινεί το γεγονός ότι κάποιοι 
από αυτούς έχουν στα σχέδια τους τα πιο πάνω που έχω αναφέρει. 
Θα είμαι όμως άδικος αν δεν αναφερόμουν και στην απόφαση των 

αρχών να δημιουργήσει νέο υφυπουργείο, το υφυπουργείο πολιτι-
σμού. 
Με ενθουσίασε όταν παρακολούθησα την εκπομπή του ΡΙΚ Art 

Cafe όπου ο υφυπουργός πολιτισμού αναφέρθηκε στην ανάγκη που 
υπήρχε για την δημιουργία του, και τα πόσα έχει στο μυαλό του και 
για τα σχέδια του να αναπτύξει τον πολιτισμό της Κύπρου, και την 
ανάγκη που υπάρχει να βγει ο πολιτισμός και προς τα έξω, και 
επίσης την ανάγκη που υπάρχει οι αρχές να στηρίξουν τις προσπάθειες 
των ανθρώπων του πολιτισμού, δηλαδή τους καλλιτέχνες όλων των 
ειδών τέχνης, για να μπορέσουν και οι  νέοι άνθρωποι, οι νέες γενιές 
να ασπασθούν τον πλούσιο πολιτισμό που διαθέτει η μικρή μας 
πατρίδα, που οπωσδήποτε έχει και Ελληνικές ρίζες. 
Θα συνεχίσω αναφερόμενος και στη στήριξη των Κυπριακών αρχών 
και στη διασπορά, που το ενδιαφέρον τους είναι πάντα πολύ θετικό.  
Οι άνθρωποι του πολιτισμού εργάζονται πάντα με σκοπό την 
ανάπτυξη του, και με απώτερο σκοπό την δημιουργία καλύτερων 
συνθηκών που να ανοίγουν δρόμους με αγαθά τα οποία θα μας 
δίνουν την δυνατότητα να φτιάξουμε καλύτερες παραστάσεις ζωής! 
Επομένως για να καταλήξω αγαπητοί μου, θέλω να πω και πάλι ότι 
πρέπει να δίνουμε ευκαιρίες στους εργάτες του πολιτισμού, με πρώτη 
και καλύτερη την οποιαδήποτε κυβέρνηση, να επιλέγει τους καταλλη-
λότερους για την ανάθεση ευθυνών που να δημιουργούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για προώθηση σχεδίων για το καλύτερο αποτέλεσμα. 

- Όσο για την αλλαγή των καιρικών συνθηκών, αυτό είναι φυσικό 
επακόλουθο! 
Προσαρμοζόμαστε ανάλογα, και προχωρούμε μπροστά! 
Και η άποψη μου όσον αφορά τους υποψήφιους, είτε για την 
προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είτε για εκλογή βουλευτών, 
είτε για εκλογή δημοτικών συμβούλων, είτε για μια απλή εκλογή μιας 
οποιασδήποτε προεδρίας, είναι πως ένα είναι το σημαντικότερο. Να 
δίνουμε την ψήφο μας πάντα σε αυτούς που σκοπό έχουν την δημι-
ουργία συνθηκών για δρόμους που θα οδηγούν στην καλυτέρευση 
σχέσεων που θα φτιάχνουν συνθήκες καλύτερης διαβίωσης! 
Εύχομαι να μην σας κούρασα!

Του Βασίλη 
Παναγή

Στρατιωτική συμφωνία Κύπρου - ΗΠΑ...  
Αίσχος και μόνον αίσχος! 
Γιατί το λέω αυτό; Η απάντηση είναι τα σαραντα-
οκτώ ολόκληρα χρόνια κατοχής. Η μικρή μας 
πατρίδα σκλαβωμένη από το 1974. Και όλοι μας 
γνωρίζουμε πολύ καλά τον ρόλο που έπαιξαν 
στην προδοσίαν αυτήν οι Αμερικανοί, οι οποίοι 
σήμερα μας το παίζουν δημοκράτες.  
Αίσχος. 
Κι’ έρχεται σήμερα ο κύριος Αναστασιάδης να 
μας «πουλήσει» ξανά στους χασάπηδες των 
λαών;  
Αίσχος. 
Είναι σε όλους μας γνωστά τα εμπόδια που 
έθεταν οι Αμερικανοί στην εξεύρεση μίας 
βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.  
Αίσχος. 
Και προκαλώ τον κύριον Αναστασιάδη να μας 
απαντήσει: Γιατί όλη αυτή η δουλοπρέπεια 
απέναντι στους δολοφόνους των λαών; Ως 
κυπριακός λαός υπήρξαμε θύματά τους. 
 
Αίσχος. 
Αλήθεια, που ζει; Μήπως δεν βλεπει 
καθημερινά από το Προεδρικό τον διαμελισμό 
της πατρίδας μας;  
Θα ήθελα να πω πάρα πολλά. Θα αρκεστώ σε 
αυτά, όμως, αν χρειαστεί θα επανέλθω.

Αίσχος, κύριε 
Αναστασιάδη!
του Ανδρέα Μπακκαλιάου



Όταν πληροφόρησα μέσον διαδικτύου ότι το 
Εργατικό κόμμα ευρίσκεται 20 μονάδες μπροστά 
από τους Συντηρητικούς, μου έλεγαν «Γιώργο 
μην υπερβάλλεις».   
Μόνο δύο ημέρες αργότερα ανακοινώθηκε ότι 
το Εργατικό κόμμα είναι 30 μονάδες μπροστά αν 

και κατά την γνώμη μου ίσως να είναι και περισσότερα. 
Αν υπάρχουν κάποιοι που ακόμη εκπλήσσονται, ίσως να έρχονται 

ή και ζουν σε άλλο πλανήτη ή ακόμη δεν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς 
λαμβάνει χώρα. Οικονομική κρίση βιβλικών διαστάσεων και όταν 
πάρουμε όλοι μας τον λογαριασμό ηλεκτρισμού και γκαζιού, ίσως 
καταλάβουμε και ακόμη συνειδητοποιήσουμε ότι η Κυβέρνηση 
έχασε κάθε έλεγχο στο να κυβερνά και ο λόγος είναι απλός. 
Δεν έχουν ιδέα στο πώς να εξασκούν μια ισορροπημένη πολιτική  

που να ευνοεί τον κάθε πολίτη. 
Τα είδαμε, με το τι πρόσφερε η κα Truss με το περίφημο της 

“mini budget”. Έκοψε τους φόρους για τους πλουσίους και αναγκάζει 
τους εργαζομένους να πληρώνουν περισσότερα για τα σφάλματα 
της ίδιας της Κυβέρνησης. Στους ίδιους τους Συντηρητικούς, μόνο 
μέσα σε τρεις εβδομάδες μετά την ανάδειξη της στην Πρωθυπουργία, 
δεν αρέσει ο τρόπος που άρχισε  η κα Truss. Όχι γιατί νοιάζονται 
για τις εργαζόμενες οικογένειες αλλά μάλλον για τον εαυτό τους, 
που θα χάσουν τις έδρες τους και τις εκλογές. Μα τους αξίζει αφού 
αυτοί είναι οι ίδιοι που με τις πράξεις τους συνέχιζαν να υποστηρίζουν 
τον   κ. Johnson και τώρα βλέπουμε μία ακόμη ποιο ακροδεξιά 
Πρωθυπουργό. 
Υπολογίζουν πολλοί ότι ίσως να διεξαχθούν Γενικές Εκλογές 
μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο 2023.  
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να απαλλαγούμε από την συνεχή 

αυτή αδιέξοδο που από τον ένα Συντηρητικό Πρωθυπουργό μέχρι 
τον άλλο, τα πράγματα όλο και χειροτερεύουν. 

Φτάνει πια! Τέλος στις καθημερινές ταλαιπωρίες, τέλος στις στε-
ρήσεις που μας προσφέρει για χρόνια τώρα μια αχάπαρη Συντη-
ρητική Κυβέρνηση γεμάτη  σκάνδαλα, ψέματα, ψευδοϋποσχέσεις, 
αδικίες, ένας νόμος για τους πλουσίους και άλλος για τους φτωχούς. 
Δύο σταθμά και δύο μέτρα.   
Οι υποστηρικτές τους φεύγουν από το κόμμα ο ένας μετά τον 

άλλο, το ίδιο και αυτοί που ψήφισαν προηγουμένως Συντηρητικούς 
ορκίζονται ότι ουδέποτε θα ξαναψηφίσουν. 
Μετά μου λένε μα γιατί ασχολείστε με τους Συντηρητικούς. Είναι 
η δουλειά μου να ασχολούμαι στα πολιτικά θέματα της χώρας 
διότι η πολιτική του κάθε κόμματος έχει άμεση επίδραση στους κα-
τοίκους που αντιπροσωπεύω ως Δημοτικός Σύμβουλος, και επίσης 
τα δημαρχεία θα αναγκαστούν να κάνουν περικοπές σε πολλές  
υπηρεσίες που αφορά και θα επηρεάσει αρνητικά κάθε πολίτη 
μεγάλο ή μικρό.  Όχι διότι θέλουν τα δημαρχεία αλλά η Κυβέρνη-
ση. 
Έτσι ας απευθύνουν τα παράπονα στην Κυβέρνηση και όχι στα 

Δημαρχεία που κάνουν ότι μπορούν για συνεχίσουν οι υπηρεσίες 
σε πολλούς τομείς.  
Στις Αγγλικές σελίδες της «Παροικιακής» θα δείτε επιστολή που 

είχα στείλει στον Υπουργό ή μάλλον (Secretary of State) υπεύθυνο 
μεταξύ άλλων και του στεγαστικού. The Right Honourable Andrew 
Stephenson MP όπου στην επιστολή μου μεταξύ άλλων αναφέρω 
τις πολλές πιέσεις που αντιμετωπίζει το τμήμα στεγαστικού θα 
αντιμετωπίσει 5% περικοπές φέτος και τον επόμενο χρόνο 10%, 
και θα συνεχίσει κάτω από τους Συντηρητικούς να μειώνεται κάθε 
χρόνο την στιγμή που έπρεπε να αυξάνεται το ποσό. Αυτή η περι-
κοπή θα επηρεάσει έναν μεγάλο αριθμό πολιτών που περιμένουν 
για καιρό τώρα να τους προσφερθεί μία στέγη.  
Δίδω ένα μικρό παράδειγμα σε πόσο βαθμό θα επηρεασθούν 
πολλές υπηρεσίες λόγω της οικονομικής κρίσης, όπου η Κυβέρνηση 

σπαταλά τα χρήματα και όπως ανέφερα και προηγουμένως σε 
εντελώς περιττά και ανώφελα  πράγματα.  
Την στιγμή που ο λαός περίμενε να πάρει βοήθεια από την  Κυ-

βέρνηση, δίδει βοήθεια στους πλουσίους λες και έιναι αυτοί που 
υποφέρουν και όχι ο απλός κόσμος.   
Συνεχώς τα δημαρχεία άδικα έρχονται κάτω από μεγάλη κριτική, 
λόγω των περικοπών, που έπρεπε η κριτική να απευθυνθεί στην 
Κεντρική Κυβέρνηση η οποία δεν γνωρίζει τίποτε άλλα παρά να  
κάνει περικοπές, και να βοηθά τις ανώτερες τάξεις. 
Οι Συντηρητικοί εδώ στο Ένφιλτ τις προάλλες κυκλοφόρησαν 
μία φυλλάδα στην περιοχή και δεν πίστευα τι διάβαζα. Γεμάτη πα-
ραπληροφορήσεις και άδειες υποσχέσεις που κάνει τον Πινόκιο 
(Pinocchio) ποιο μικρό ψεύτη από τους Συντηρητικούς. Διότι εάν 
μεγάλωνε η μύτη των Συντηρητικών κάθε φορά που ξεστόμιζαν 
ένα ψέμα, θα ήτα δέκα μέτρα μακρά. 
Εάν όμως αρχίσω να γράφω τις αλήθειες για αυτούς, θα τρέχουν 

με τα «τι έγραψε ο Γιώργος Σάββα για μας;». Θα αρχίσουν να φο-
βερίζουν και να φωνάζουν διότι δεν τους αρέσει όταν ακούνε την 
αλήθεια.  
Και τότε είναι που θα αρχίσω να γράφω πολλά πράγματα που 
δεν έγραψα προηγουμένως διότι ακόμη δεν αναφέραμε τίποτα.   
Έτσι για να γνωρίζουν ότι η φυλλάδα είναι στα χέρια του 
Δικηγόρου του Εργατικού Κόμματος και γνωρίζουμε ποιος ήταν 
αυτός που έγραψε αυτές τις αναλήθειες. 
Παλαιότερα τα πολιτικά ήταν  πράγματι γύρω από την πολιτική. 
Τα τελευταία χρόνια τα πολιτικά ξεχάστηκαν και άρχισαν οι προ-
σωπικές επιθέσεις. Είναι αδύνατο τώρα να γράψει κάτι  κάποιος 
επί πολιτικής βάσεως και να μην το πάρουν ως προσωπική 
επίθεση. Αφού μόνοι αυτό καταλαβαίνουν, θα πάρουν μία μερίδα 
μόνο από αυτά που καταλαβαίνουν και ουδεμία ευθύνη θα  έχω 
και προειδοποιώ. 
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Γενικές εκλογές, τώρα
Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Μη μας περνάτε για παλαβούς
▪� Τον περασμένο μήνα, Σε-

πτέμβριο, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ 
Νικόλας Παπαδόπουλος διέ-
ψευσε  δημοσίευμα της εφημερί-
δας "Πολίτης" με θέμα τις προ-
στριβές στις σχέσεις του ίδιου με 
τον Νίκο Χριστοδουλίδη. 

▪� Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ  χαρακτήρισε «παρα-
μύθια της Χαλιμάς» τα όσα αναφέρονταν στο δη-
μοσίευμα και αφορούσαν πληροφορίες του "Πο-
λίτη"  για σύγκρουση μεταξύ του ίδιου και του 
υποψηφίου Προέδρου που στηρίζει το κόμμα, λόγω 
της άρνησης του Χριστοδουλίδη να επιτρέψει στον 
Παπαδόπουλο να πραγματοποιήσει ομιλία στην 
επαρχιακή συγκέντρωση φίλων και υποστηρικτών 
που θα πραγματοποιούνταν στη Λεμεσό. 
▪� Σε ανάρτηση στο Twitter ο Παπαδόπουλος κα-

τηγόρησε τον «Πολίτη» για ψέματα και λασπολογία, 
λέγοντας ότι το ΔΗΚΟ στηρίζει με όλες του τις δυ-
νάμεις την υποψηφιότητα του Χριστοδουλίδη και 
πως το κόμμα θα συμβάλει στην αλλαγή που απαι-
τεί η κοινωνία. 
▪� Ο "Πολίτης" με νέο δημοσίευμά του, ισχυρί-

στηκε ότι οι δικές του πληροφορίες αναφέρουν ότι 
υπήρξε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ του Προέδρου 
του ΔΗΚΟ και του υποψηφίου Προέδρου της Δη-

μοκρατίας Χριστοδουλίδη για το θέμα με τις ομιλίες 
στην πολιτική συγκέντρωση της Λεμεσού και πως 
είχε μεσολαβήσει τοπικό στέλεχος του ΔΗΚΟ για 
να αποσοβηθεί η κρίση στις σχέσεις τους... 
▪� Να μη μας περνάτε για παλαβούς. Ανεξάρτητα 

από το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του «Πολίτη» και 
ποιον στηρίζει για την Προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που 
θα έβαζε την υπογραφή του κάτω από την αξιοπι-
στία  του Νικόλα Παπαδόπουλου; 
▪� Ρωτάτε και την ηγεσία του ΑΚΕΛ. Τους κοροΐ-

δευσε κανονικά για να μην πω ότι τους εξαπάτησε, 
όπως κανονικά κοροϊδεύει και εσάς που τον υπο-
στηρίζετε. 
▪� Σας είπε ότι η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη 

είναι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Όμως, τώρα 
δεν έχει κανένα πρόβλημα, καμιά αναστολή να 
στηρίξει την υποψηφιότητα του Χριστοδουλίδη για 
την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν 
έχει κανένα ηθικό φραγμό να στηρίξει αυτόν τον 
τέως Υπουργό Εξωτερικών της πιο διεφθαρμένης 
κυβέρνησης τον οποίο στηρίζει και ο Νίκος Ανα-
στασιάδης, ο επικεφαλής της κυβέρνησης αυτής. 
▪�  Την ίδια ώρα ο Νίκος  Χριστοδουλίδης δηλώνει 

περήφανος συναγερμικός και ότι δεν θεωρεί την 
κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη διεφθαρμένη. 

▪� Θέατρο του παραλόγου ή καλύτερα χοντρό 
δούλεμα. Καθόλου τυχαία  που ο τόπος προδόθηκε 
και μοιράστηκε στα δύο και κάνεις δεν τιμωρήθηκε 
για το έγκλημα αυτό... 
▪� Ξέρουμε πού στέκεται όχι μόνο ο "Πολίτης", 

αλλά και ο " Φιλελεύθερος" και τα υπόλοιπα ΜΜΕ. 
▪� Επίσης ξέρουμε ότι οι δύο συναγερμικοί υπο-

ψήφιοι, ο κομματικός Αβέρωφ και ο ανεξάρτητος  
Χριστοδουλίδης, θα συνεχίσουν το έργο της πιο 
διεφθαρμένης κυβέρνησης στην ιστορία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. 
▪� Η μόνο ορθή επιλογή για τη σωτηρία της Κύ-

πρου είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Για να ανα-
κουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι λαϊ-
κές τάξεις. Για να ξεκλειδώσει η πόρτα του 
πεντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό και να επα-
ναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο 
Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017 με στόχο την 
επίτευξη λύσης που να στηρίζεται στη συμφωνη-
μένη βάση της 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 έχουν την άποψη ότι παρόλο που ο 
Μαυρογιάννης είναι πολύ καλός, δεν τραβά, η απά-
ντησή μου είναι απλή. Ικανότατος, ακέραιος, αδέ-

καστος, αδιάφθορος ο Μαυρογιάννης.  
Πρέπει να παλάρει, αλλά δεν θα κερδίσει τη μάχη 

μόνος του. Εμείς πόσο τραβάμε; Τι κάνουμε για να 
τον βοηθήσουμε; ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να κάνουμε 
στροφή! Να κλείσουμε τα αφτιά μας στις Κασσά-
ντρες!  
▪� Ξεκάθαρες θέσεις, ξεκάθαροι στόχοι και ενότητα 

όλων των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. 
Δεν περισσεύει κανείς. 
Όλοι μαζί, στέρεα, ακλόνητα και αποφασιστικά 

να δώσουμε τη μάχη σε όλα τα επίπεδα. Με πάθος 
και αισιοδοξία!

Του Βασίλη  
Κωστή



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

  14      | Πέμπτη 6 Οκτωβρίου      2022

Δώρος Γεωργιάδης, Μ’ ένα τραγούδι  
που μιλάει στην ανθρωπιά σας, Μουσική Διαδρομή

Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 
πραγματοποιήθηκε στην κατάμε-
στη αίθουσα εκδηλώσεων του 
Πολυδύναμου Δημοτικού Κέ-
ντρου Λευκωσίας η πρώτη πα-
ρουσίαση του βιβλίου του συγ-
γραφέα Δρα Αλέξανδρου Φωκά 
με τίτλο «Δώρος Γεωργιάδης, Μ’ 
ένα τραγούδι που μιλάει στην αν-
θρωπιά σας, Μουσική Δια-
δρομή», που κυκλοφορεί από τις 
κυπριακές Εκδόσεις Ευγνώμων. 
Το βιβλίο αποτελεί μια αναδρομή 
στη μουσική πορεία του σημα-
ντικού Κύπριου συνθέτη και τρα-
γουδιστή Δώρου Γεωργιάδη, 
μέσα από έρευνα του συγγρα-
φέα, διηγήσεις του Δώρου Γεωρ-
γιάδη, καθώς και κείμενα καλλι-
τεχνών που συνεργάστηκαν μαζί 
του.  
Κατά τη διάρκεια της παρουσία-

σης, που διεξήχθη μέσα σε κλίμα 
μυσταγωγίας, μίλησαν για τον 
Δώρο Γεωργιάδη ο Σταύρος Σι-
δεράς, συγγραφέας, συνθέτης 
και στενός συνεργάτης του επί 
σειρά ετών, καθώς και η εκφω-
νήτρια και παραγωγός μουσικών 
προγραμμάτων Φρύνη Παπαδο-
πούλου. Για τον συγγραφέα μί-
λησε η ερμηνεύτρια Καίτη Οικο-
νομίδου, ενώ την όλη εκδήλωση 
συντόνισε η εκδότρια Άντρη Χαϊ-
ράλλα. Η παρουσίαση έκλεισε με 
ένα μουσικό αφιέρωμα στον 
Δώρο Γεωργιάδη με τον Πανα-
γιώτη Κλείτου στο πιάνο και τους 
Μαρία Συμεωνίδου και Αλέξαν-
δρο Φωκά στο τραγούδι. Η έκ-
πληξη της βραδιάς ήταν όταν ο 

ίδιος ο Δώρος Γεωργιάδης πήρε 
το μικρόφωνο και ερμήνευσε δύο 
από τις μεγάλες επιτυχίες που 
συνέθεσε σε στίχους Σώτιας 
Τσώτου: «Αν ήμουν πλούσιος» 
και «Εγώ δεν είμαι δικαστής».  
Μέσα στον Οκτώβριο αναμένε-

ται να διεξαχθεί η δεύτερη πα-
ρουσίαση του βιβλίου, αυτή τη 
φορά στην πόλη της Λεμεσού. 
Μπορείτε να προμηθευτείτε το βι-
βλίο από την ιστοσελίδα των Εκ-
δόσεων Ευγνώμων στον πιο 
κάτω σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3SNsHPK 
 
Λίγα λόγια για το βιβλίο:  
Ο Δώρος Γεωργιάδης είναι ένας 

από τους πρώτους Κύπριους 
τραγουδιστές και συνθέτες που 
διέπρεψαν στην Ελλάδα. Καθιε-
ρώθηκε το 1972 όταν κέρδισε το 
Α΄ Βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης ερμηνεύοντας τη σύν-
θεσή του «Αν ήμουν πλούσιος» 
σε στίχους Σώτιας Τσώτου. Το 
1977 κέρδισε ξανά το Α΄ Βραβείο 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για 
τη σύνθεσή του με τίτλο «Ας κά-
νουμε απόψε μιαν αρχή», τρα-
γούδι με το οποίο η Άννα Βίσση 
καθιερώθηκε στο ελληνικό μου-
σικό στερέωμα. 
Με τη σύνθεση της ροκ όπερας 

«The Archon» (1979), που ανέ-
βηκε στη Νότιο Αφρική, αλλά και 
των τραγουδιών «Σωκράτη εσύ 
Σουπερστάρ» (1979) και «Μό-
νικα» (1981), με τα οποία συμμε-
τείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού 
της Eurovision, παίρνοντας την 
8η και την 6η θέση αντίστοιχα, ο 
Δώρος κατάφερε να αναγνωρι-
στεί η αξία του και στο εξωτερικό. 

Επιπλέον, κατά τη δεκαετία του 
’90, έστησε και διηύθυνε την πε-
ρίφημη Χορωδία της Λαϊκής Τρά-
πεζας στην Κύπρο και δημιούρ-
γησε τον Παγκύπριο Διαγωνισμό 
Τραγουδιού και το τηλεοπτικό 
πρόγραμμα «Αφετηρίες», θε-
σμούς που ανέδειξαν μεγάλα τα-
λέντα της Κύπρου, όπως τον Μι-
χάλη Χατζηγιάννη. 
Αυτά και άλλα πολλά επιτεύ-
γματα ενός καλλιτέχνη, που δό-
ξασε τη χώρα του όσο λίγοι, ξε-
διπλώνονται στις σελίδες του 
παρόντος βιβλίου μέσα από 
έρευνα του συγγραφέα, διηγή-
σεις του Δώρου Γεωργιάδη και 
κείμενα πνευματικών ανθρώπων 
της Κύπρου και της Ελλάδας. Το 
βιβλίο περιλαμβάνει επίσης επι-
λεγμένη δισκογραφία του καλλι-
τέχνη, επιλογή από μελοποι-
ημένους στίχους του και πλούσιο 
φωτογραφικό υλικό.  

 
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα: 
Ο Δρ. Αλέξανδρος Φωκάς γεν-
νήθηκε το 1991 στη Λευκωσία. Σε 
ηλικία δέκα ετών ξεκίνησε μαθή-
ματα σαξοφώνου στο Ωδείο 
Ακροπόλεως, με δασκάλους τους 
Ανδρέα Ευσταθίου και Σωτήρη 
Γεωργιάδη. Στη συνέχεια, κατά 
τις γυμνασιακές του σπουδές 
στην Αγγλική Σχολή Λευκωσίας, 
ήταν μέλος της Σχολικής Ορχή-
στρας, ενώ στη διάρκεια της 
στρατιωτικής του θητείας, πέ-
ρασε από τη Στρατιωτική Μου-
σική Εθνικής Φρουράς (ΣΜΕΦ), 
όπου υπηρέτησε ως σαξοφωνί-
στας και τραγουδιστής ορχή-
στρας.  
Η παράλληλη αγάπη του για 

την επιστήμη και την έρευνα τον 
ώθησε να σπουδάσει Βιολογία 
στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, 
απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα, 
και να κάνει Μεταπτυχιακό 
(MRes) στο ίδιο πανεπιστήμιο, 
με θέμα τη Βιολογία Φυτών και 
τη Μικροβιολογία. Τον Ιούλιο του 
2021, ολοκλήρωσε το Διδακτο-
ρικό του στη Μοριακή Βιολογία 
Φυτών στο Πανεπιστήμιο του 
Birmingham με υποτροφία από 
το Βρετανικό Συμβούλιο Βιοτε-
χνολογίας και Βιολογικών Επι-
στημών (BBSRC). Σήμερα εργά-
ζεται ως ερευνητής στον Κλάδο 
Αγροβιοτεχνολογίας στο Ινστι-
τούτο Γεωργικών Ερευνών. Άρ-
θρα του έχουν δημοσιευθεί σε 
διεθνή έγκριτα επιστημονικά πε-
ριοδικά. 
Είναι μελετητής του ελληνικού 
τραγουδιού και από το 2017 μέ-
χρι το 2020 αρθρογραφούσε στο 
διαδικτυακό μουσικό περιοδικό 
Ogdoo.gr. Τα τελευταία δώδεκα 
χρόνια παίζει σαξόφωνο και τρα-
γουδά, κυρίως για φιλανθρωπι-
κούς σκοπούς, στο πλευρό της 
Κύπριας μέτζο-σοπράνο Καίτης 
Οικονομίδου, τόσο στην Κύπρο 
όσο και στην Αγγλία. Με τη μου-
σική βιογραφία του συμπατριώτη 
του, Δώρου Γεωργιάδη, κάνει την 
είσοδό του στον κόσμο της Ελ-
ληνικής Λογοτεχνίας, συνδυάζο-
ντας την αγάπη του για τη μου-
σική και την έρευνα. 

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε 
μαζί του στο email: 

alexphokas@gmail.com

Της Σούλας Ορφανίδου
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ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:30 Το Κορίτσι του Πόνου 
(1964). Δραματικό μελόδραμα 
με την  Άντζελα Ζήλια, Λαυρέ-
ντη Διανέλλο, Βασίλη Καίλα. Η 
Άννα πουλάει λουλούδια σε 
ένα κέντρο. Ένα βράδυ θα 
αντικαταστήσει στο πάλκο την 
τραγουδίστρια του μαγαζιού και 
αμέσως θα γνωρίσει επιτυχία. 
Στο κέντρο θα γνωρίσει τον 
Θάνο και θα ερωτευθούν. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
23:55 Σήκω Χόρεψε Συρτάκι 
( 1967). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Χατζηχρήστο, Βασίλη Αυ-
λωνίτη, Ζανίνο και Νίκο Φερμά. 
Ένας αγαθός επαρχιώτης θα-
μπώνεται από την νυχτερινή 
ζωή της Αθήνας και σπαταλά 
ασυλλόγιστα τα λίγα λεφτουδά-
κια που έφερε μαζί του προκει-
μένου να ξεκινήσει μια δική του 
δουλίτσα. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:25 Λατέρνα Φτώχεια και 
Φιλότιμο (1955).  Μελόδραμα 
με τους Βασίλη Αυλωνίτης, 
Μίμη Φωτόπουλο. Δύο κλασι-
κοί λατερνατζήδες, ο Πετράκης 
και ο Παυλάρας, βλέπουν ότι 
το επάγγελμά τους δεν έχει πια 

πέραση στην Αθήνα και παίρ-
νουν το δρόμο για την επαρχία. 
Μια μέρα στο δρόμο για το πα-
νηγύρι της Παναγιάς της Πλα-
τανιώτισσας, συναντούν μια 
όμορφη συμπαθητική κοπέλα, 
την Καίτη.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:55 Το Ρεμάλι της Αθήνας 
(1987). Περιπέτεια με τους 
Απόστολο Σουγκλάκο, Άντζελα 
Μεταξά, Χρήστο Κάλοου, 
Γιώργο Λουκάκη και Νίκο Τσα-
χιρίδη. Ο Στέφανος δεν ασχο-
λείται πλέον με την πάλη γιατί 
είναι μπλεγμένος με τα ναρκω-
τικά και ενδιαφέρεται μόνο για 
το πως θα εξασφαλίσει τη δόση 
του. Κάνει λοιπόν το βαποράκι 
και έτσι γνωρίζει την Ξένια, η 
οποία έχει φύγει από το σπίτι 
της.   
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
00:15 Ιδιωτική Ζωή (1971).  
ΚΕρωτικό θρίλερ με την Άννα 
Φόνσου, Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Λευτέρη Γυφτόπουλο, Άλκη 
Γιανακά. Μετά το φόνο της κα-
μαριέρας της, ο ανακριτής εξε-
τάζει την Άννα ως βασική ύπο-
πτο, παρόλο που έχει 
ακλόνητο άλλοθι. Θέλει να 

αποκαλύψει τους ανθρώπους 
με τους οποίους έχει σχέσεις, 
όμως η Άννα επιμένει να κρύ-
βει καλά το παρελθόν της.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:55 Η Χαρτοπαίχτρα 
(1964).  Κωμωδία με την Ρένα 
Βλαχοπούλου, Λάμπρο Κων-
σταντάρα, Κώστα Βουτσά. Η 
Αλέκα είναι αθεράπευτη χαρ-
τοπαίχτρα. Έχει παραμελήσει 
ευτελώς το σπίτι της, τον άντρα 
της Ανδρέα, τα παιδιά της και 
ξενυχτάει κάθε μέρα σε διά-
φορα σπίτια για να ικανοποι-
ήσει το πάθος της. Ο Ανδρέας 
μη μπορώντας να ανεχθεί άλλο 
την κατάσταση, προσπαθεί με 
διάφορα μέσα να την αποσπά-
σει από τα χαρτιά.  
                                                                     
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:30 Το Ψώνιο (1983).  Κω-
μωδία με τους Σωτήρη Μου-
στάκα, Σόφη Ζανίνου, Σωτήρη 
Τζεβελέκο. Ο Σωτήρης Χαρίτος 
έχει το ψώνιο να γίνει ηθο-
ποιός. Θα σταματήσει τους ρό-
λους του κομπάρσου και θα 
αποδεχθεί τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο του έργου  ‘Η κυρία με τις 
καμέλιες’ σε κάποια επαρχιακή 
πόλη. Η παράσταση του θιά-

σου θα ματαιωθεί λόγω ανω-
τέρας βίας (ποδόσφαιρο στην 
τηλεόραση) και ο Σωτήρης, 
άφραγκος και νηστικός θα κα-
ταλήξει στην Αθήνα. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:30 Ο Αντιφασίστας (1972).  
Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Καίτη Παπανίκα, Γιώργο 
Παπαζήση, Γιώργο Μούτσιο. 
Ένας Ιταλός, Ελληνικής κατα-
γωγής, ο τέως λοχίας Νικόλα 
Μαντσολίνι, μιλά για την πε-
ρίοδο της Κατοχής σε μια τη-
λεοπτική εκπομπή. Τότε ήταν 
φρούραρχος στο χωριό Πάνω 
Ράχη και η αγάπη του για την 
πατρίδα της μητέρας του τον 
έκανε να βλέπει με περισσή 
συμπάθεια τους κατοίκους του.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:00 Ο Βασιλικός (1968).   
Μελόδραμα με τους Ιάκωβο 
Ψαρρά, Ματτίνα Καρρά, Μάκη 
Ρευματά, Ρίτα Μουσούρη.  
Ένας νεαρός Ζακυνθινός 
αστός, ο Φιλιππάκης, και η 
κόρη του άρχοντα Δάρειου 
Ρονκάλα, είναι ερωτευμένοι. Ο 
Ρονκάλας αρνείται να επιτρέψει 
στην κόρη του να παντρευτεί 
εκείνον που αγαπάει. Η απελ-

πισία της δεν τον συγκινεί. Ο 
πατέρας δεν γνωρίζει όλη την 
πραγματικότητα.  
 
ΤΡΙΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:30 
Θυσιάστηκα για το Παιδί μου 
(1960). Μελόδραμα με την Χρι-
στίνα Σίλβα, Γιώργο Καμπα-
νέλη και Ρούλα Χρυσοπούλου. 
Ο ζωγράφος Παύλος, στις δια-
κοπές του στο Γαλάζιο Νησί, 
ερωτεύεται την Μαρίνα. Η 
σχέση τους θα διακοπεί από-
τομα, όταν θα αναχωρήσει ο 
Παύλος εσπευσμένα για την 
Αθήνα. Διάφοροι λόγοι, όχι και 
τόσο τυχαίοι, δεν θα του επι-
τρέψουν να γυρίσει στο νησί 
παρά μετά  από έξι χρόνια.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:30 Σούπερ Λύκειο (1985).  
Κωμωδία με τους Παύλο Ευαγ-
γελόπουλο, Βάσια Παναγοπού-
λου, Κώστα Μακέδο. Οι μαθη-
τές της τελευταίας τάξης του 
λυκείου ετοιμάζονται για την 
ετήσια εκδρομή τους. Για τον 
σκοπό αυτό διοργανώνουν μια 
γιορτή και πουλάνε προσκλή-
σεις. Η πρόεδρος της τάξης, η 
Χρόνη, αγαπάει τον Σωτηρίου, 
θα τον δει όμως στο δρόμο να  
φλερτάρει μια κοπέλα. 
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ΠΕΜΠΤΗ 6/10 
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  
22.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/10 
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 8/10 
06.00 Αποτυπώματα (Ε 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 A Look into the Future 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 

16.00 Ειδήσεις 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21.05 Προσωπικότητες 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9/10 
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 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
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 10/10 
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  
21.35 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
 
ΤΡΙΤΗ 11/10 
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 12/10 
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 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
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 
22:30 Ελ/κή ταινία: Το Κορίτσι του Πό-
νου (1964) 
23:55 Ελ/κή ταινία: Σήκω Χόρεψε 
Συρτάκι (1967) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
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: Το 
Lobby for Cyprus παρουσίασε σεμι-
νάριο με θέμα το Εθνικό ζήτημα. 
21:25 Ελ/κή ταινία:Λατέρνα, φτώχεια 
και φιλότιμο (1955) 
22:55 Ελ/κή ταινία: Το Ρεμάλι της 
Αθήνας (1987) 
00:15 Ελ/κή ταινία: Ιδιωτική Ζωή  
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 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: Έκ-
θεση Φωτογραφίας στην Υπάτη Αρμο-
στεία της Κύπρου στο ΗΒ, με θέμα 
“Ύδωρ – Hydor” από την Κύπρια φω-
τογράφο Μαρία Αντωνίου. 
20:55 Ελ/κή ταινία:Η Χαρτοπαίχτρα 
(1964) 
22:30 Ελ/κή ταινία:Το Ψώνιο (1983) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 9 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:Ο Αντιφασίστας 
(1972) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 10 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: Ο Βασιλικός (1968) 
00:00 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 11 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 Ελ/κή ταινία: Θυσιάστηκα για το 
Παιδί μου (1960) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Αν Έχεις Τύχη 
(1964) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 12 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 Ελ/κή ταινία: Σούπερ Λύκειο   
22:20 Ελ/κή ταινία: Ο Γυναικάς (1957)
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Ο Άρης μόνος στην πρώτη θέση 
του πρωταθλήματος Κυπρο

O Άρης επικράτησε χθες 
του Ακρίτα και έμεινε 
μόνος πρώτος στη βαθ-

μολογία του Πρωταθλήματος 
Cyta με 12 βαθμούς μετά από 
πέντε αγώνες.  
ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ έμειναν χθες 

στη λευκή ισοπαλία. 
Σε αγώνα για την 5η αγωνι-

στική, ο Άρης νίκησε με 3-0 εκτός 
έδρας τον Ακρίτα Χλώρακας, 
πετυχαίνοντας την τέταρτη του 
νίκη σε τέσσερις αγώνες. Τέσσε-
ρις βαθμοί ο μέχρι τώρα απολο-
γισμός του Ακρίτα.  
Στον άλλο Κυριακάτικο αγώνα, 

ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ έμειναν στο 0-0 
στο ΓΣΠ. Στους 8 βαθμούς ο 
ΑΠΟΕΛ, στους 2 βαθμούς η ΑΕΛ. 
Στους αγώνες του Σαββάτου 

σημειώθηκαν τα εξής αποτελέ-
σματα: Απόλλων  - Πάφος 1-1, 
Δόξα - Ομόνοια 0-2 και ΑΕΚ - 
Ανόρθωση 4-0. 
Νίκησαν ΑΕΚ και Ομόνοια, 

στην ισοπαλία έμεινε ο Απόλ-
λωνας με την Πάφο 
Μεγάλη νίκη με σκορ 4 – 0 

πέτυχε η ΑΕΚ Λάρνακας το 
βράδυ του Σαββάτου στο στάδιο 
«ΑΕΚ Αρένα» επί της Ανόρθω-
σης, στο πλαίσιο της 4ης αγωνι-
στικής του Παγκυπρίου Πρωτα-
θλήματος Ποδοσφαίρου Α΄ 
Κατηγορίας. 
Τα γκολ για την ομάδα της 

Λάρνακας πέτυχαν οι Γκιούρτσο 
στο 14’, Τρισκόφσκι στο 45’, με 
πέναλτι, Αμπαρτζουμιάν στο 81’ 
με αυτογκόλ και Χριστοφή στο 
90+4’ με επίσης αυτογκόλ. 
Με τη νίκη της αυτή η ΑΕΚ 

έφθασε την Ανόρθωση στους 7 
βαθμούς με τις δύο ομάδες να 
έχουν από 2 νίκες, μία ισοπαλία 
και 2 ήττες. 
Στους άλλους αγώνες του 

Σαββάτου. 
Η Ομόνοια νίκησε εκτός έδρας 

με 2 – 0 την Δόξα Κατωκοπιάς 

με τον Μπρούνο να πετυχαίνει 
στο 42΄ το 1 – 0 και ο Μπέζους 
στις καθυστερήσεις του αγώνα 
να κάνει το 2 – 0. 
Τέλος, ο Απόλλωνας υποχρεώ-

θηκε σε ισοπαλία 1 – 1 στο Τσίρειο 
στάδιο από την Πάφο, με τις δύο 
ομάδες να συνεχίζουν μαζί στην 
κορυφή της βαθμολογίας με 11 
βαθμούς. 
Η Πάφος προηγήθηκε στο 38΄ 

με τον Ζάιρο και ο Απόλλωνας 
ισοφάρισε στο 66΄ με τον Βα. 
Αποτελεσματα τησ δευτερα 
Παραλίμνι 2 Νέα Σαλαμίνα 0 

και Καρμιώτισσα 1 Ολυμπιακός 0. 

Βαθμολογία: 
(1) Άρης 12, (2) Πάφος 11,

Απόλλων 11, (4)Ομόνοια 9, (5) 
ΑΠΟΕΛ 8, (6) ΑΕΚ 7, Δόξα 7, 
Νέα Σαλαμίνα 7, Ανόρθωση 7, 
(10) Παραλίμνι 6, Καρμιώτισσα
6  (11) Ακρίτας 4,(13 ΑΕΛ 2, (14)
Ολυμπιακός 1.

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο 
μεγάλος νικητής του ντέρ-
μπι της 6ης αγωνιστικής 

της Σούπερ Λιγκ, κερδίζοντας 
τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-1 
με ανατροπή. 
Με τη νίκη του αυτή, ο           

Παναθηναϊκός έφτασε στις 6 
στο πρωτάθλημα και παρέμεινε 
πρώτος στη βαθμολογία και 
αήττητος. 
Ο Παναθηναϊκός αν κι έμεινε 

πίσω στο σκορ από το γκολ του 
Νέλσον Ολιβέιρα (18'), έφερε τα 
πάνω κάτω στην Τούμπα χάρη 
στα δύο τέρματα του Αϊτόρ (51', 

73'πέν.). 
Στους άλλους αγώνες, ο 

Ολυμπιακός κέρδισε εντός τον 
Ατρόμητο  με 2-0 και ο Βόλος 
τον Άρη μέσα στην έδρα του με 
το ίδιο σκορ. 
Τα αποτελέσματα, η βαθμολο-

γία και το υπόλοιπο πρόγραμμα 
της 6ης αγωνιστικής της Super 
League: 

Αποτελέσματα 
Λαμία - Λεβαδειακός 1-0 
Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ 2-0 
Ολυμπιακός - Ατρόμητος 2-0 
ΝΠΣ Βόλος - Άρης 2-0 

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 1-2 

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες) 
(1) Παναθηναϊκός 18
(2)Ολυμπιακός 11, ΠΑΟΚ 11,

ΝΠΣ Βόλος 11 
( 5) Άρης 10
(6) ΑΕΚ 9 -5αγ.
(7) Ατρόμητος 8
(8) Αστέρας Τρίπολης  7,       

Παναιτωλικός  7 -5αγ. 
(10) Λαμία 6
(11) ΟΦΗ 4,
ΠΑΣ Γιάννινα  4 -5αγ.
(13) Λεβαδειακός 2
(14) Ιωνικός 1 -5αγ

Ο Παναθηναϊκός πήρε το 
ντέρμπι στην Τούμπα

Τον πρώτο τίτλο της σεζόν 
2022 – 2023 στην Καλα-
θόσφαιρα ανδρών πήρε 

Κεραυνός νικώντας το βράδυ του 
Σαββάτου με 89-74 την ΑΕΛ στον 
αγώνα του ΟΠΑΠ Σούπερ Καπ 
που έγινε στο στάδιο «Κώστας 
Παπαέλληνας». 
Σύμφωνα με την Κυπριακή 

Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας, 
αυτή είναι η τρίτη σερί χρονιά που 
η ομάδα του Στροβόλου παίρνει 
τον συγκεκριμένο τίτλο αφού τον 
είχε κατακτήσει επίσης το 2019 
και το 2021 (το 2020 δεν πραγμα-
τοποιήθηκε λόγω του κορωνοϊού). 
Συνολικά, οι «ερυθροκίτρινοι» 

πανηγυρίζουν τον έκτο τίτλο 
Σούπερ Καπ στην ιστορία τους, 
καθώς πέραν από τις δύο προ-
αναφερθέντες χρονιές, είχε πάρει 

τον τίτλο και τις χρονιές 1999, 
2000 και 2012. 
Αναφορικά με τον αγώνα, 

σύμφωνα με την ΚΟΚ, στο 4' με 
το λέι απ του Στέφανου Τίγκα η 
ΑΕΛ απέκτησε προβάδισμα οκτώ 
πόντων (5-13), με τον Κεραυνό 
να μειώνει στους δύο στο 6' με το 
καλάθι του Πασιαλή. Οι «γαλα-
ζοκίτρινοι» δεν έχασαν το προβά-
δισμά τους και έκλεισαν το πρώτο 
δεκάλεπτο μπροστά με τέσσερις 
πόντους (17-21). 
Η ομάδα του Στροβόλου μπήκε 

με σερί έξι πόντων στο δεύτερο 
δεκάλεπτο και με το δίποντο του 
Στυλιάνου πέρασε πρώτη φορά 
μπροστά στο σκορ (23-21) στο 
12', ενώ στο 16' με το καλάθι 
του Τίγκα απέκτησε διαφορά με 
διψήφιο αριθμό πόντων (40-29). 

Στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου 
οι αποστάσεις ήταν στους 12 
πόντους (44-32). 
Οι «ερυθροκίτρινοι» στο 27' 

ανέβασαν τη διαφορά στους 25 
πόντους (63-38) μετά από δύο 
βολές του Μαραγκού, με τους 
«γαλαζοκιτρίνους» να έχουν στη 
συνέχεια σερί 12 πόντων μειώνον-
τας σε 63-50 με τις βολές του 
Γεωργίου μισό λεπτό πριν από 
το κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου. 
Η περίοδος έκλεισε με τρίποντο 
του Φίλιππου Τίγκα που έκανε 
το 68-52. 
Ο Κεραυνός έλεγξε και στο 

τέταρτο δεκάλεπτο, παίρνοντας 
το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 
89-74.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-21, 44-32,

68-52, 89-74.

Ο Κεραυνός πήρε το Σούπερ Καπ 
ανδρών στην καλαθόσφαιρα

Οι αρχές της Ινδονησίας 
αναθεώρησαν προς τα 
κάτω τον αριθμό των 

επιβεβαιωμένων θανάτων, από 
την τραγωδία που σημειώθηκε 
χθες στο γήπεδο "Kanjuruhan 
Stadium", μετά τον αγώνα της 
τοπικής Αρέμα με την Περσεμπά-
για Σουραμπάγια.  
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή 

κυβερνήτη της επαρχίας της 
Ανατολικής Ιάβα, Εμίλ Νταρντάκ, 
αυτή τη στιγμή έχουν διαπιστω-
θεί 125 νεκροί, εκ των οποίων οι 
124 έχουν ταυτοποιηθεί. 
Η μείωση σε σχέση με τον 

προηγούμενο τραγικό απολογι-
σμό των 174 θυμάτων οφείλεται 
στο γεγονός ότι κάποια ονόματα 
είχαν εγγραφεί δύο φορές στη 
«μαύρη» λίστα, σύμφωνα με 
τον εν λόγω αξιωματούχο.

Νεότερος απολογισμός κάνει λόγο 
για 125 νεκρούς στην τραγωδία  
σε γήπεδο της Ινδονησίας
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Liz Truss pledges to steer 
Britain through ‘stormy days’

Prime Minister Liz Truss 
on Wednesday urged 
her fractious party to 

stick together and help trans-
form the economy and the 
country, fighting to restore her 
dwindling authority after a 
chaotic first month in office. 

Addressing Conservative 
lawmakers and members at an 
annual conference overshad-
owed by internal bickering and 
confusion over policy, Truss said 
the party needed to unite to kick-
start stagnant growth and tackle 
the many problems facing Britain. 

So far, however, her misfiring 
attempt to cut £45 billion of taxes 
and hike government borrowing 

has sent turmoil through markets 
and her party, with opinion polls 
pointing to electoral collapse 
rather than a honeymoon period 
for the new leader. 

“We gather at a vital time for 
the United Kingdom. These are 
stormy days,” she said, referring 
to the COVID-19 pandemic,  
war in Ukraine and the death of 
Britain’s longest reigning mon-
arch, Queen Elizabeth. 

“In these tough times, we need 
to step up. I’m determined to get 
Britain moving, to get us through 
the tempest and to put us on a 
stronger footing.” 

As she started to speak, two 
protesters held up a sign asking 

“Who voted for this?” before they 
were escorted away by security 
personnel. 

Truss, elected by party mem-
bers and not the broader elec-
torate, was addressing the party 
faithful after she was forced to 
reverse plans to scrap the top 
rate of tax. She acknowledged 
that change brings “disruption”. 

That U-turn has emboldened 
sections of her party who are now 
likely to resist spending cuts as 
the government seeks ways to 
fund the overall fiscal programme. 
That risks not only the dilution 
of her “radical” agenda but also 
raising the prospect of an early 
election. 

Having entered the conference 
hall to a standing ovation and 
the sound of M People’s ‘Moving 
On Up’, Truss told party members 
and lawmakers that she wanted 
to build a “new Britain for the 
new era.” 

“For too long, the political       
debate has been dominated      
by how we distribute a limited 
economic pie. Instead, we need 
to grow the pie so that everyone 
gets a bigger slice,” she said in 
Birmingham. 

“That is why I am determined 
to take a new approach and 
break us out of this high-tax, 

low-growth cycle.” 
As the debate moved on from 

tax cuts to how the government 
would fund them, lawmakers 
and ministers openly clashed, 
in stark contrast to the sense of 
discipline on display at the oppo-
sition Labour Party conference 
last week. 

Some lawmakers fear Truss 
will break a commitment to        
increase benefit payments in 
line with inflation, something they 
argue would be inappropriate at 
a time when millions of families 
are struggling with the cost of 
soaring prices. 

Ministers say they are yet to 
take a decision and are obliged 
to look at economic data later 
this month. 

While markets have largely 
stabilised after the Bank of   
England stepped in to shore up 
the bond market – albeit after 
the cost of borrowing surged – 
opinion polls now point to an 
electoral collapse for the Con-
servatives. 

John Curtice, Britain’s best 
known pollster, said before the 
speech that Labour now held an 
average lead of 25 percentage 
points and the Conservatives 
needed to accept they were “in 
deep, deep electoral trouble.”

MP and Conservative 
Party chairman Jake 
Berry draw criticism 

after saying people struggling 
with bills should get a “new 
job”. 

Speaking to Sky New, Berry 
said: “People know that when 
their bills arrive, they can either 
cut their consumption or they 
can get a higher salary, higher 
wages, go out there and get that 
new job.” 

He added: “I think every 
household understands that 
actually the reason this govern-
ment is going for growth is be-
cause when you are struggling 
with your household budget, as 
many households are, you need 
to grow your personal house-
hold budget. 

“In many cases people’s pay 
packets, that’s why we’re going 
for growth, but you also need to 
manage your expenditure and 
I don’t think it’s unreasonable 
for the government to say that 
the public sector should look 

at its expenses in the same way 
that every single household is 
doing in this country.” 

Responding to Berry’s state-
ment, deputy Labour leader 
Angela Rayner said: “These 
comments show just how out 
of touch with reality Liz Truss’s 
Tories are. 

“Jake Berry thinks people 
consigned to low pay can simply 
magically upgrade to a higher 
wage job. This is a Tory crisis, 
created in Downing Street, paid 
for by working people.”

Tory chairman urges 
struggling Brits to 
‘get a new job’

Mavroyiannis: Now is the time for progressive change

Now is the time for pro-
gressive change, inde-
pendent presidential 

candidate Andreas Mavro-     
yiannis said on Tuesday, pre-
senting his plan as president 
in Nicosia. 

Mavroyiannis, who is inde-
pendent but backed-up by main 
opposition AKEL, said that the 
other two candidates Averof 
Neophytou and Nikos Christo-
doulides, are a continuation of 
the Anastasiades’ government. 

“They are part of the problem. 
They cannot be part of the solu-

tion. They belong to the side that 
created the problems or that let 
them grow,” he said. 

Speaking at Nicosia’s           
Eleftheria Square, Mavroyiannis 
presented his positions on the 
inflation, health, worker’s rights, 
the migrant issue, and the       
Cyprus problem. 

About inflation, he said that 
Cyprus is fourth from the bottom 
in relation to the rest of the        
European countries in support 
policies to deal with inflation. 

“It is self-evident that the       
current administration, and the 

two would-be successors, are 
neither able nor willing to act on 
inflation. They neither want nor 
can implement policies for the 
benefit of the many,” he said. 

On health, Mavroyiannis said 
that the national health scheme 
(Gesy) must be strengthened and 
improved. These must include a 
strong system of checks, better-
ing state hospitals, and their      
independence with policies that 
improve the quality of their servi-
ces. 

He also said that the dignity 
of workers is an absolute priority 
and “that is why we include in 
our policy the abolition of the 
unfair 12 per cent cut in pensions 
for those who retire at the age of 
63 having exceeded the required 
years of work. That’s why we are 
ready to proceed with legislative 
regulations of minimum manda-
tory labour rights and the amend-
ment of the decree on the mini-
mum wage.” 

Commenting on the migration 
crisis, he said that hard work        
is needed with clear goals and 
direction is needed. 

Regarding the Cyprus problem, 
he said: “Real security, stability 
and perspective for tomorrow 
will only exist when the Cyprus 
issue is resolved. 

“Faced with the impasse they 
created as apprentice magicians; 
they naively believe that identi-
fying ourselves as an ‘advanced 
NATO outpost’ or perching in our 
corner and getting comfortable 
with half of Cyprus as long as 
we have the power is the solu-
tion. No. A thousand times no.” 

Anna Theologou spoke at  
the event on behalf of the sup-
port group for the candidacy of      
Andreas Mavroyiannis, while 
statements of support for Mavro-
yiannis were read out on behalf 
of former president Giorgos 
Vassiliou, Martin Schulz, Former 
President of the European      
Parliament and President of      
the Friedrich Ebert Foundation, 
Ozdil Nami, Former negotiator 
of the Turkish Cypriot commu-
nity, Hampis Tsangaris, Charak-
tis, Dr Maria Theodoulou, Oncolo-
gist at Sloan Kettering Memorial 
in New York.

Minister of Energy, Com-
merce and Industry 
Natasa Pilides presen-

ted on Monday an Action Plan 
for the promotion of traditional 
cheese, halloumi, abroad aim-
ing to enhance the brand name 
of the Cypriot PDO product and 
increase exports. 

During the presentation the 
website halloumi.cy was also 
officially launched. 

The Action Plan 2022-2024 will 
use a variety of communication 
and promotion methods, such as 
information campaigns through 
the Ministry's Trade Centres in 
14 countries, that cover a total 
of 42 markets, Pilides said.  

In addition, advertisements will 
be placed in specialised publi-
cations and broadcasts, posts 
will be made on social media, the 
product will be linked with inter-
national culinary personalities, 
etc. 

The aim, Pilides added, is to 
make better use of the opportu-
nities presented in the interna-
tional trade for halloumi after its 
inclusion in the PDO list of the 
European Union. 

Another goal is to increase the 
recognition of halloumi as an 
authentic Cypriot product in new 
promising target markets, as well 

as enhancing its presence in 
existing markets. 

The Action Plan also aims to 
highlight the history of halloumi, its 
tradition, as well as its excellent 
taste and its culinary competitive 
advantages over other cheeses, 
including its unique quality not to 
melt at high temperatures, which 
allows it to also be consumed 
grilled or fried. 

Currently halloumi is exported 
to more than 50 countries, with 
the main export markets being 
the UK, Sweden, Germany, 
Australia, Austria, Denmark and 
Poland. These six markets      
account for 81% of total halloumi 
exports internationally.  

From 2016 to 2021 halloumi 
exports increased by more than 
30%.

Minister presents Action Plan 
to promote halloumi abroad



Royal Mail workers are 
striking on multiple days 
across the next few 

months, with people warned to 
expect delays to their parcels 
and letters. 

Around 115,000 staff are walk-
ing out over pay and conditions 
in what the Communication 
Workers' Union (CWU) says is 
the biggest national strike of any 
sector this year. 

The union says the strikes  
will have a "dramatic impact"  

on peak periods such as Black 
Friday, Cyber Monday and the 
run-up to Christmas. 

Royal Mail says it has "well-
developed contingency plans" 
but "cannot fully replace the 
daily efforts of our frontline work-
force". 

The worst disruption is expec-
ted on 13, 20, 25 October and 
28 November as it involves       
delivery and collection staff, as 
well as those who sort parcels 
and letters. 

Royal Mail says it's "doing what 
we can" to keep services run-
ning but customers are warned 
of "significant disruption". 

No letters at all will be          
delivered (apart from Special 
Delivery). 

Any items posted the day       
before, during, or in the days 
after these dates could be         
delayed. 

Special Delivery mail will      
still be prioritised "as resources 
allow" but the usual next-day 
guarantees are being suspen-
ded and customers can't claim 
compensation for delays. 

Tracked 24 mail, including 
medical prescription items and 
COVID tests, will also be prio-
ritised but people are again 
warned to expect delays. 

Delivery Offices and Customer 
Service Points will be closed. 

Post Offices will stay open 
and offer their usual services 
but Royal Mail collections will 
be limited. 

People can still drop mail at 
post boxes but there will be 
fewer collections and items face 
delays. 

Significant disruption is likely 

on the dates below, but as not 
all staff are involved, Royal Mail 
says it will only affect "parts of 
our operation." 

On 3, 9, 15, 24 November and 
1 December, processing, distri-
bution, international, collections 
and admin workers go on strike. 
Delivery staff are not yet involved 
on these days, so some people 
may still receive items. 

Walkouts on 4, 10, 16, 25   
November and 2 December  
are currently set to only involve 
delivery workers, so collections 
from post boxes and Post Offices 
should take place. 

On 2, 8, 14, 23, 30 Novem-
ber, "network" staff walk out       
but delivery and collection staff 
should be working. However, 
given the close proximity to the 
other strikes and a build-up of 
delayed mail, disruption is still very 
likely and people are advised   
to post items well in advance if 
possible. 

"After industrial action takes 
place, we'll be increasing our 
network capacity and using       
additional resources to assist 
with getting services back to 
normal," says Royal Mail.
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Royal Mail strikes will have dramatic 
impact in run-up to Christmas

Greek PM to tell Truss 
now’s the time to return 
the Parthenon Marbles

Prime Minister Kyriakos 
Mitsotakis is set to seek 
an agreement with his 

British counterpart Liz Truss over 
the return of the Parthenon  
marbles to Athens according to 
a statement published in the 
Sunday Times. 

“At a time when Truss will be 
looking to build her credibility 
and when the UK is sort of       
cornered in terms of its overall 
image after the (Queen’s) funeral 
it will be a fantastic gesture,  
and that’s what I’ll tell her,” said      
Mitsotakis to the Time’s Matthew 
Campbell. 

The prime minister shared  
his belief that King Charles,  
with who he says he has a good 

personal relationship, will have 
to remain neutral on the issue 
due to his position, but is suppor-
tive of the initiative to re-unite the 
Parthenon marbles. 

Mitsotakis stated that this       
belief is based on discussions 
held between the two men when 
Charles was Prince of Wales, 
and noted that sentiment in the 
United Kingdom is shifting. 

Ownership of the sculptures, 
part of a spectacular frieze,      
has been a source of rancour 
between Britain and Greece 
ever since Lord Elgin removed 
them from the Parthenon in 
1801, claiming to have permis-
sion from occupying Ottoman 
authorities.

New coins featuring image 
of King Charles revealed
The first British coins to 

feature the image of King 
Charles have been unveiled 

by the Royal Mint, with the por-
trait of the new monarch facing 
the opposite direction to his late 
mother Queen Elizabeth in keep-
ing with tradition. 

The new image will appear on 
50 pence coins, which will begin 
circulating in the coming months, 
and also on a commemorative 
£5 coin which also features two 
new portraits of Elizabeth on its 
reverse side. 

Since the monarchy was        
restored in 1660 following the 
10-year republic of Oliver Crom-
well, it has become traditional for 
the monarch to face in the oppo-

site direction to their predeces-
sor on coins. 

Charles personally approved 
the official portrait, which shows 
him facing to the left and was 
done by British sculptor Martin 
Jennings.  

The image is surrounded by a 
Latin inscription which translates 
as “King Charles III, by the Grace 
of God, Defender of the Faith.” 

“The portrait was sculpted from 
a photograph of the King and 
was inspired by the iconic effigies 
that have graced Britain’s coins 
over the centuries,” Jennings 
said. 

“It is the smallest work I have 
created, but it is humbling to 
know it will be seen and held  

by people around the world for 
centuries to come.” 

Some 27 billion coins with    
the image of Her Late Majesty 
Queen Elizabeth II are in circula-
tion and will remain legal tender 
as they are gradually phased out 
over time. 

“As we move from the       
Elizabethan to the Carolean era 
it represents the biggest change 
to Britain’s coins in decades and 
the first time that many people 
will have seen a different effigy,” 
said Kevin Clancy, director of 
The Royal Mint Museum.

A 63-year-old UK Cypriot 
man died last Wednes-
day evening while flying 

to Paphos airport from Britain. 
The man lost consciousness 

while still on the air and sadly 
never regained it. His wife first 
alerted officials to the incident. 

He was transferred by ambu-
lance to Paphos General Hospi-
tal once the flight landed, where 

doctors confirmed his death. 
At the same airport, a British 

woman, 73, was left with serious 
injuries after plummeting onto 
the tarmac as she disembarked 
from her Glasgow flight.  

It came just hours after the 
first bleak incident. 

She suffered a head injury, 
broken collarbone and ribs, but 
was said to be out of danger.

British Cypriot dies 
during flight to Paphos
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The letter below was sent by 
Cllr George A Savva MBE, 
Cabinet Member for Social 

Housing to the Parliamentary 
Under Secretary of State Andrew 
Stephenson MP:  

 
Dear Minister  
Congratulations on your ap-

pointment as Housing Minister.  
By way of introduction, I 

wanted to write to you to set out 
the severe homelessness pres-
sures we are facing here in Enfield, 
which I know is a situation faced 
by many other Boroughs.  

In 2020 the Council introduced 
an ambitious homelessness pre-
vention strategy to make home-
lessness something that is rare, 
brief, and non-recurring. This was 
backed by significant investment 
in upstream prevention.  

Enfield has one of the highest 
levels of Temporary Accommo-
dation use in the Country. It also 
has a low level of social housing 
with 15% of homes in the Borough 
being for social rent and 34% of 
homes being for private rent. We 
have been ambitious and bold 
in our commitment to tackling 
the national housing crisis with 
a 3,500-council house building 

programme and stewarding     
the delivery of 10,000 homes on 
Meridian Water, one of London’s 
largest growth opportunities. 
These programmes are now   
affected by inflationary pressures, 
rising costs of borrowing for      
investment and future constraints 
on income to the Housing Reve-
nue Account.  

The impact of landlords evicting 
tenants, combined with the on-
going cost of living crisis has 
meant that the number of house-
holds approaching the Council for 
help has risen from 196 in October 
2021 to 473 in March 2022 (a 241% 
rise). The number of households 
presenting as homeless fell in April 
but rose in May with 355 house-
holds approaching the service. July 
and August are usually the quietest 
time of year but presentations still 
twice the level for the same time 
last year. We anticipate that the high 
number of households in need of 
assistance will continue for at least 
the next two years, reflecting wider 

changes in the housing market.  
At the same time, we are expe-

riencing unprecedented challen-
ges in enabling residents to     
secure private rented accommo-
dation with 1 out of 4 landlords 
issuing s21 notices being made 
to sell their home. Whilst we acti-
vely support measures to improve 
quality in the private rented   
sector and have our own licensing 
scheme tackling this, it is clear that 
the new requirements, on top of 
tax changes are having an impact 
on landlords and their desire to 
continue renting.  

The consequence of this       
increased demand and reduced 
private rented accommodation is 
that we are having to rely on com-
mercial hotels including for fami-
lies with children for increasing 
periods of time.  

We have responded to the 
Homelessness Prevention Grant 
consultation which is set to see 
the Council lose 5% followed by 
a 10% cut in funding. This will add 

financial pressure on the Council 
which as an outer London Borough 
has seen funding from central  
government cut by 60% since 
2010, whilst our population has 
grown by 13%.  

I wanted to write to you to set 
out these serious challenges 
that dwarf the ability of a local 
authority to respond. It requires 
real action from Government to 
take measures to keep afford-
able house building going which 
means increasing grant funding, 
providing increased flexibilities 
on the use of Right to Buy        
receipts, providing incentives for 
landlords to continue renting their 
homes and additional measures 
to enable residents to access 
home ownership.  

There will be a lag in the time 
that any stimulus measures will 
result in more and wider access 
to homes and we therefore ask 
that funding for homelessness 
is sustained and increased to 
enable our pressurised service to 
be able to respond at a time when 
the cost of living crisis compounds 
the problems experienced by 
residents facing or managing 
homelessness.  

I am happy to provide further 
information should this be useful. 

Yours sincerely,  
 

George Savva 
Cabinet Member for  

Social Housing 

10th anniversary  
Butterfly AVM Charity Ball

Saturday 12th November 
2022 sees the welcome 
return of the Butterfly AVM 

Charity Ball! After having to 
cancel our 2020 ball due to the 
COVID pandemic, we are back  
... bigger and better than ever!  

We are delighted to announce 
that we will be holding our Charity 
Ball at The Meridian Grand in 
North London this November and 
would love all our wonderful sup-
porters to join us in celebrating 
the 10th anniversary of this incre-
dible charity! Has it really been 
ten years already?!  

It promises to be a spectacular 

evening of fundraising and enter-
tainment as we celebrate all that 
we’ve achieved over the last 10 
years and what’s yet to come!  

This very special evening will 
help us to continue to raise aware-
ness and vital funding for ground-
breaking research into AVMs.  

If you’re looking for a fantastic 
night out with family and friends, 
you really won’t want to miss it!  

Tickets are priced at £60 per 
head with a table of 12 priced      
at £720 – please visit https://uk.      
g ivergy.com/Butterf lyAVM 
CharityBall to purchase.  
www.butterflyavmcharity.org.uk

Homelessness pressures in Enfield

The Eptakomi Association 
UK invites all Eptakomides 
to attend the church of  

St. Demetrios in Edmonton on 
Sunday 16th October 2022, to 
celebrate the patron Saint of the 
village, Apostle and Evangelist 
Loukas.  

A reception at the church hall 
will follow with souvlakia and       
a display of exhibits from the 
village.  

For further information, please 
call 07973 676 973 or 07952 
296 552.

St. Luke’s Day event

Christos Menidiatis live at Parikiaki’s 
Dinner & Dance - Saturday 15 October

Christos Menidiatis will be 
performing live at Pariki-
aki’s dinner & dance on 

Saturday 15 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. He began singing 
and recording songs in the late 
90’s, under his real surname, 
Kalogranis. 

The talented artist released his 

first single Gia Mena in 2004. 
A year later, he released his 

debut album Sta Asteria Kano 
Mia Efhi, which became highly 
successful; it featured the singles 
Enikiazete, Oi Kiriakes, Mono Ta 
Matia Sou and Posa Parapano.  

In 2007, Menidiatis released 
Vima Vima, which included the 
popular tracks I Kalyteri Fili, Ftaine 
Ta Glika Sou Matia, Tha Vro Tin 
Akri Mou and Katse Fronima. 

The singer went on to release 
a live album and more hit singles 
including favourites Adinamia 
Mou, Hamos Tha Gini, Ta Kleidia, 
Ta Kala Paidia, Se Perimena 
and Kaigomai. 

He has also collaborated      
with other Greek artists such as 
Master Tempo and Kings. 

2019 saw the release of       
Stin Avli Tis, followed by the hit      

single 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, plus support acts 
Marialena Giannarou and Penny 
Triantafyllou...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 also 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. 

by  
 
George A. 
Savva

New academic year blessing at St Barnabas Greek School
On Saturday 24 Septem-

ber 2022, at the Greek 
Orthodox Cathedral of 

the Dormition of the Theotokos, 
the Service of the Blessing of the 
Waters was held to inaugurate 
the 2022-2023 academic year 
for the Greek School of Saint 
Barnabas in Wood Green. 

The Service was attended by 
the Deputy Mayor of Haringey, 

Mr. Lester Buxton, Mrs. Veroni 
and Mrs. Loi, the Heads of the 
Educational Missions of Greece 
and Cyprus, as well as by the 
Coordinator of the Archdiocese’s 
Greek Schools, Mrs. Hatzigianni.  

Numerous students and      
parents were also present. 

Following the Service, a          
reception took place at the       
parish.

On Friday 16 September 
2022, His Majesty King 
Charles III received His 

Eminence Archbishop Nikitas of 
Thyateira and Great Britain at 
Buckingham Palace. 

The meeting took place follow-
ing an invitation to Faith leaders 
to attend an audience with His 
Majesty King Charles III. 

His Eminence congratulated 

His Majesty for His Ascension 
to the Throne and expressed 
thanks on behalf of the Holy 
Archdiocese of Thyateira and 
Great Britain for the honourable 
invitation, wishing the new King 
success, wisdom and length of 
days. 

The Archbishop was also 
present at the Queen’s funeral 
in Westminster Abbey.

Meeting of Archbishop 
Nikitas with King Charles III
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A Disbelief of Flesh by       
UK Cypriot Maria-Sophia 
Christodoulou holds a grief 

not just for the loved and lost, 
but one that comes with depth 
of identity, of culture, of faith. 

Christodoulou’s affection for 
her Cypriot heritage is channelled 
through her grandmother and 
grandfather, through food and 
the walls of home, and through 
her mother, whom she embodies 
sometimes, and who becomes 
a worshipped figure.  

We learn here of a tension      
that exists where pain meets      
catharsis, making possible a 
transformative connection with 
the roots of the self. This debut 
is a lesson in nuanced and 
poignant song. 

Maria-Sophia Christodoulou 

is a British born Cypriot working 
as an English Secondary 
School Teacher, Mental Health 
Advocate and Poet in London. 
She graduated from Goldsmiths 
with a BA and MA in English with 
Creative Writing, and Creative 
and Life Writing. She has since 
been published in Nascent by 
Out-Spoken Press, Away with 
Words by Toothgrinder Press 
and in Ink Sweat & Tears.  

Her work explores her dual-
nationality within her identity 
and her search for acceptance 
within a feeling and state of      
‘in-betweenness’. 

A Disbelief of Flesh will be        
released on 3 November 2022. 
Pre-order your copy now at  
http://www.outspokenldn.com/
shop/disbelief 

A Disbelief of Flesh -  
Poetry about Cypriot identity 

Salman and the spell of stories

Salman Rushdie’s book 
‘Joseph Anton’ is a mem-
oir of his years under the 

protection of Special Branch, 
after the 1989 fatwa from Iran’s 
Ayatollah Khomeini, sanctioning 
his murder for writing an allegedly 
profane book.  

The Satanic Verses is a spirited 
novel about migration, exile,  
belonging, and tradition, and      
included playful sections on the 
prophet Mohamed. Without having 
read the book, many Muslims 
condemned it. 

Rushdie went into hiding and 
was afforded protection from   
the UK state. As Christopher 
Hitchens once eloquently said, 
“Can you think of a better way 
to spend our money, than on the 
defence of free expression?” 
That Special Branch protection 

lasted 13 years, until 2002, when 
the security services deemed 
the threat level to have fallen 
sufficiently.  

Joseph Anton was the pseudo-
nym that he chose in order to 
continue with ‘normal’ life (bank 
accounts, contracts) – combining 
the first names of writers Conrad 
and Chekhov.  

A dinner with friends. What 
could possibly go wrong? 

“Harold Pinter and Antonia 
Fraser came to dinner at The 
Bishop's Avenue. Robert Mc-
Crum, a little slower than he used 
to be, with a sweet, vague smile 
on his face, and his wife, Sarah 
Lyall, were the other guests, and 
when Harold discovered that 
Robert worked for the Observer, 
with which he had some un-
memorable political quarrel, and 

that Sarah worked for the hated, 
because American, New York 
Times, he launched into one of 
his loudest, longest, least attrac-
tive bouts of Pintering. 

 
Dear Harold, 
You know my admiration for 

you and, I hope, that I value our 
friendship highly; but I can't let 
the events of last night pass     
unremarked upon. Robert, a 
good man bravely fighting back 
from a stroke, is simply not able 
to speak and argue as freely as 
he once did, and retreated under 
your assault into a miserable      
silence. Sarah, whom I like very 
much, was almost reduced to 
tears and, worse, amazed to find 
herself in the position of defen-
ding US Zionism-imperialism      
as embodied by the New York 
Times. Elizabeth and I both felt 
that our hospitality had been 
abused and our evening ruined. 
The grand slam, in fact. I can't 
help saying that I mind very much 
about all this. It happens all the 
time, and as your friend I must 
ask you to STOP IT. On Cuba, on 
East Timor, on so many issues 
you are much more right than 
wrong, but these tirades - when 
you appear to assume that others 
have failed to notice the offences 

that outrage you - are just plain 
tiresome. I think you owe us all 
an apology.  

With much love, Salman 
 
Dear Salman, 
Your letter was very painful for 

me to read but I am grateful to 
you for it. You write as a true friend. 
What you say is absolutely true 
and in this case the truth is bitter. 
There is no justification for my 
behaviour and I have no defence. 
I can only say this: I hear myself 
bullying and boring but it's like 
a St Vitus's dance, a fever, an 
appalling sickening - and of 
course drunken - descent into in-
coherence and insult. Lamenta-
ble. Your letter was really a whip 
of iced water and has had a great 
effect on me. I have to believe 
it's not too late for me to grow up. 
I do send heartfelt apologies to 
you and Elizabeth. I care for you 
both so much. I have written to 
the McCrums. 

With my love, Harold  
 
Dear Harold, 
Thank you for your letter. 

Water under the bridge. We love 
you very much.  

Salman”  
 

James Neophytou

Ioanna Avraam, a Cypriot soloist, has been 
appointed as First Soloist of the Vienna 
State Opera. 
Following a performance of John Cranko’s 

ballet classic “Onegin,” Avraam, who played 
the role of Tatiana, was appointed First      
Soloist by ballet director Martin Schläpfer, 
the Vienna State Opera said in a statement 
on Tuesday. 

“Ioanna Avraam has developed into an 
outstanding dancer personality and creates 
the role of Tatiana with a fascinating intimacy 
and credibility, danced at the highest techni-
cal level. For me, this makes her one of the 
best, and it is a great pleasure to appoint her 
First Soloist of the Vienna State Ballet,” said 
Schläpfer. 

Born in Nicosia, Avraam was trained at the 
Nadina Loizidou Ballet School in Limassol and 
the Heinz Bosl Foundation/Ballet Academy 

in Munich. 
Her first performances followed with the 

Diastasis Ballet in Cyprus and the Bavarian 
State Ballet. In 2008 she was engaged by 
the Vienna State Opera and Volksoper Ballet, 
in 2010 she advanced to semi-soloist of the 
Vienna State Ballet, in 2014 to a soloist, and 
2022 to the first soloist. 

Her extensive repertoire includes the title 
roles in Elena Tschernischowa’s “Giselle” and 
Boris Eifman’s “Giselle Rouge”, Tatiana in John 
Cranko’s “Onegin”, Juliet in Davide Bombana’s 
“Roméo et Juliette” and Kitri’s girlfriend in 
Rudolf Nureyev’s “Don Quixote.” 

Among others, she also danced Helena in 
Jorma Elo’s “A Midsummer Night’s Dream,” 
as well as in Nureyev’s “Swan Lake”,         
“Raymonda” and “The Nutcracker”, in Peter 
Wright’s “Sleeping Beauty”, Kenneth Mac-
Millan’s “Mayerling” and “Manon.”

Cypriot Ioanna Avraam appointed as  
First Soloist of  the Vienna State Opera

George Michael’s ‘Older’ tracks get electronic remixes

George Michael’s Older 
album tracks have been 
given the electronic 

treatment. 
The late music legend's team 

joined forces with Amazon Music 
and collaborators, including LF 
System, Emily Nash, Kiimi and 

Absolute, on the four remixes  
in a bid to introduce the Faith 
hitmaker's music to a "whole 
new audience". 

LF System's Fastlove remix 
is out now, with the rest set to 
follow on October 7. 

The Scottish production duo - 

comprising Conor Larkman and 
Sean Finnigan - said: “We were 
honoured to be asked to remix 
George Michael - someone who 
has been so influential in every 
area of music. He merged dance 
and pop so effortlessly and we 
wanted to do that justice with our 
remix. George Michael’s talent is 
clear to see through his music but 
his sampling skills are second to 
none. He was able to creatively 
sample numerous songs to make 
something brand new. It’s some-
thing we really admire and has in-
fluenced how we make our music. 
George Michael brought so much 
positivity to a lot of people and we 
hope this remix displays even a 
little bit of that.” 

Each track features on different 
playlists on Amazon Music, Fast-
love on The Sound of Modern 
House, Emily’s remix of The Stran-
gest Thing on Club Rules, Kiimi’s 
Spinning The Wheel on Signals, 
and Absolute’s Star People ’97 
on Electric Disco. 

Released on 13 May 1996, 
Older spawned six top three  
singles in the UK. 

George - who died aged 50      
in December 2016 - had said of 
the deeply personal LP: “I think 
I wrote the best, most healing 
piece of music that I’ve written 
in my life." 

The four remixes will only be 
available to Amazon Music     
customers. 

When alone you walk amongst the Troodos scented pines, 
And tread in silvery silence 

On slippery fallen needle lines, 
The hushing whispers of a comforting caressing breeze 

Will kiss your aching spirit 
And give you sweet, inner peace; 

 
Pause for an instant, listen, be still, 

Open your senses free,  
And let your soul receive 

This Cyprian forest's soothing balm, 
In a timeless, transcending utopian bliss, 

That this sacred place upon you, gratis, brings; 
 

For it is then you will truly know,  
Like manna from heaven,  
An epiphany, deep within  
Your inner, hidden self, 

That your life's brief journey was not in vain; 
 

That when at times, in obstacled paths and dark despair,  
You craved for that peace of mind 

And soft, dreamless sleep,  
When you questioned the true meaning of life 

And purpose of your own existence, 
Here, humbled and wiser,  
A better, finer, new man, 

You will receive nature's universal gift, 
That long-sought-after honeyed solace 

Of long-lasting, redeeming peace; 
 

Nature's free-giving healers, 
Of Troodos' soothing whispers... 

 
September 2022

Troodos - The Solace 
of Soothing Whispers 
Poetry by Andreas N. Demetriou 
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Travel Itinerary:  
Alfred Hitchcock 
By Rich Karat 

 
And the goddess said,       

“Odysseus, there is another 
journey which you have got to 

take before you can sail   
homewards.” 

 
The Odyssey 

Follow in the footsteps of one 
of the most famous film directors 
of all time. Two books help you on 
your journey to discover Alfred 
Hitchcock film locations from 
London to San Francisco. 

A tourist in San Francisco, 
guided by the itinerary laid down 
in Alfred Hitchcock’s 1958 film, 
Vertigo, would successfully check 
off most of the city’s highlights.  

A retired policeman with a fear 
of heights, Scottie is hired to keep 
covert watch over his friend’s 
depressed, suicidal wife. His sur-
veillance of Madeleine Elster’s 
strolls through the city is a jour-
ney of discovery as her mysteries 
are revealed and he falls in love, 
to the point of obsession. 

1: Begin in North Beach 
(Scottie’s home) where Coit Tower 
rises, or atop affluent Nob Hill 
(the Elsters’ residence) full of 
exclusive apartment buildings 
and hotels, then descend south 
to the bustling shopping district, 
frequented by the characters, 
just off Union Square.  

2: Travel two miles west to 
Mission Dolores, the city’s oldest 
building still standing, to find the 
old cemetery when Carlotta, 
Madeleine’s great-grandmother, 
was buried.  

3: Proceed north to the Palace 
of Fine Arts Park for a walk along 
Scottie and Madeleine’s route.  

4: Drive through the wooded, 
landscaped Presidio to the famous 
underside view of the Golden 
Gate Bridge alongside old Fort 
Point, where Madeleine jumps 
into the bay. 

5: Proceed west into Lincoln 
Park to the California Palace of 
the Legion of Honor art museum, 
where Madeleine visits Carlotta’s 
portrait. 

A tourist seeking to sample 
other major destinations - a world-
class city like London, Paris, or 
New York, or popular attractions 
such as Mount Rushmore, Lake 
Como, or the English Lake Dis-
trict - would do well to watch the 
films Mr. Hitchcock had set there. 
The director filmed his characters 
on the move. Like Scottie and 
Madeleine, they cut a broad swath 
through these locations and 
many others. They had some-
thing major to accomplish, a life-
changing journey to undertake, 
and Hitchcock wanted us along 
for the ride. 

Hitchcock first captured his 
hometown, London, in The Lodger 

(1927); a silent film loosely based 
on Jack the Ripper. It is nighttime, 
and a serial killer’s seventh blond-
haired victim is discovered on 
the Whitehall Stairs, accessing 
the Thames River along the 
Victoria Embankment. Lights on 
the Westminster Bridge appear 
in the distance, but it is too dark 
to make out the riverside. 

If more illumination were poss-
ible, the County Hall, the former 
headquarters of London’s local 
government, would be visible dia-
gonally across the river. From 
the Queen’s Walk in front of the 
County Hall, a pair of stone stair-
cases leads in opposite directions 
into the water. At the base of one, 
another serial killer’s victim is dis-
covered floating dead in the open-
ing scenes of another Hitchcock 
film - 1972’s Frenzy, his last film      
in London, and the penultimate   
one of his career. After a dramatic 
aerial ride along the Thames and 
through the Tower Bridge, the 
camera drops us here, just in 
time for the gruesome discovery. 

Stairs appear frequently in 
Hitchcock films. They are visually 
compelling and integral to the 
action. In London, many old stair-
ways lead from the land to the 
river, remnants of the days when 
the Thames was integral to trans-
portation and commerce. 

The stairs in The Lodger and 
Frenzy, on opposite banks, lead 
to the discovery of murder, kick-
ing off police investigations with 
major repercussions on the char-
acters. The citywide drama plays 
out against London landmarks 
and recognizable places. 

In The Lodger, police inspectors 
predict where The Avenger killer 
will strike next. Hitchcock includes 
brief close-ups of an encircled 
area on a London map, with each 
murder location marked. The 
moment passes too quickly on 
the screen to register more than 
an impression, but the Avenger 
clearly is tracking a southwest 
course through the city. By com-
paring film stills of those maps 
against an actual map of London, 
we can pinpoint many murder 
sites in the film. 

We can even create a walking 
tour, akin to those taking place 
in Whitechapel today, escorting 
fans of the true crime genre from 
one Jack the Ripper murder site 
to another. Following a map of 
The Avenger’s fictitious murders 
takes less than an hour: Begin 
at Trafalgar Square, the northern-
most location, walk south from 
the Whitehall Stairs through the 
heart of Westminster, along the 
rear of St. Margaret’s Church, 
beside the Palace of Westmin-
ster, then along Millbank, ending 
up in Pimlico, where the film’s 
heroine Daisy, her parents, and 
their mysterious lodger reside. 

If The Lodger’s narrative journey 

cuts through the heart of London, 
Frenzy’s journey of the Necktie 
Murderer radiates out from world-
famous Covent Garden. Covent 
Garden was London’s fruit and 
vegetable market before becom-
ing today’s shopping, dining, and 
culture hub, one of London’s must-
see attractions. Hitchcock had 
been born above a greengrocer’s 
shop that his parents leased in 
Leytonstone, East London. He 
likely had an early connection to 
Covent Garden’s stock in trade. 
Frenzy keeps returning us there, 
where its three main characters 
live and work.  

After Richard Blaney is fired 
as bartender from a pub on Bow 
Street, the camera tracks his 
route walking south on Bow, then 
west along Russell Street, full of 
produce trucks making deliveries, 
straight to his friend Bob Rusk’s 
fruit shop in the southeast corner 
of the Central Market Building. 
Next Blaney stops for a drink at 
a pub on Catherine Street, located 
just beyond Bow Street, then he 
is back in the market, walking 
along Henrietta Street, outside 
the building where Rusk’s second-
floor flat is located, across from 
St. Paul’s Church. 

The next necktie strangling 
occurs along a commercial stretch 
of Oxford Street between Dean 
and Wardour Streets where 
Blaney’s ex-wife Brenda runs a 
successful matchmaking agency. 
Blaney walks to Soho Square and 
Leicester Square, then catches 
a cab with Babs, his girlfriend, 
down Irving Street and Charing 
Cross Road to Trafalgar Square. 

The film shuttles us all around 
Hyde Park: south to Brenda’s resi-
dence near Ennismore Gardens; 
north to the old Coburg Hotel in 
Bayswater, where Blaney and 
Babs check in; then east to Park 
Lane and the modern London 
Hilton in the Mayfair district, where 
Blaney seeks refuge with a friend 
and his wife, after the police 
suspect him of the stranglings.  

After this picturesque tour, we 
return to Covent Garden. Rusk 
and Babs pass from Wellington 
Street, through the former Flower 
Market Building (today’s London 
Transport Museum), then along 
Henrietta Street to Rusk’s flat. 

From there, we travel much 
further afield in back of a potato 
truck, stopping off briefly at a pull-
in café in Lincolnshire according 
to the story, but which was filmed 
along Uxbridge Road (the A412) 
in Slough, not far from Pinewood 
Studios, north of London, where 
Frenzy’s interior scenes were 
filmed. Blaney’s trial, imprison-
ment, and hospital escape include 
shots at the Old Bailey, the Worm-
wood Scrubs prison, and the now 
demolished St. Mary Abbotts 
Hospital, all in the Greater London 
area. Then, after these side trips, 

it is back once again to Covent 
Garden, to that little stretch along 
Henrietta Street where, in Frenzy’s 
world, evil lurks. 

Hitchcock’s setting for The Birds 
(1963) recalls the location of his 
little-known 1929 silent film, The 
Manxman.  In contrast to his big 
city thrillers, these were filmed in 
quiet, small-town communities 
along the coast: Bodega Bay in 
Northern California and Polperro, 
Looe, along England’s southern 
Cornwall coast. Well-known      
resort locations today, they attract 
many visitors, with Bodega Bay 
gaining much fame since its  
association with Hitchcock.  

Unlike The Birds, The Manxman 
is not a suspense film. It narrates 
a tragic love triangle between two 
long-time friends, and the girl they 
both love, set on the Isle of Man. 
Polperro was the stand-in for Peel, 
on the west coast of the island, 
halfway between Great Britain 
and Northern Ireland. 

In both films, Hitchcock takes 
great care to show that these 
small villages are remote, his 
characters cut off from the out-
side world. In The Manxman, the 
journey the ill-fated, island-bound 
lovers take to pursue happiness 
is private and emotional. In The 
Birds, the townspeople confront 
hordes of attacking birds, trapped 
by their surroundings with no 
escape route. Their quest is sur-
vival at all costs. These characters’ 
stories do not span many miles, 
so Hitchcock’s on-location foot-
age captures all the beauty and 
charm of these coastal towns.  

In one simple, powerful shot, 
the Manxman, Pete, heading to 
work aboard the fishing fleet, 
exits his house, turns, and waves 
good-bye to his wife. He stands 
outside at the top of a staircase 
descending to the bay, framed 

by a break in a low stonewall 
along the walkway. Behind him, 
the small port village spreads 
out, in magnificent perspective, 
full of depth and detail, including 
boats moored along the dock and 
beside the shore, and tightly 
clustered buildings, hugging the 
slopes behind them. Here is The 
Manxman’s entire insular world, 
where everybody knows every-
body. The tragedy that unfolds 
plays out in full view of the village’s 
inhabitants, and there is nowhere 
to hide. 

Hitchcock filmed The Birds in 
3 small villages - Bodega Bay, 
Bodega Head, and Bodega - all 
within 10 miles of each other. 
Today’s reconstructed and expan-
ded The Tides Wharf & Restau-
rant, featured prominently in the 
film when it had a hotel on the 
premises, is located in Bodega 
Bay. Directly across Bodega Har-
bor, in Bodega Head, Hitchcock 
located Mitch Brenner’s house. 
After driving up from San Fran-
cisco in romantic pursuit of Mitch, 
Melanie hires a boat from the 
Tides Wharf, cuts across the bay, 
and delivers two lovebirds for 
Mitch’s younger sister. Her jour-
ney through town first takes her 
to the school on top of the hill, 
to confirm Mitch’s sister’s name 
with her teacher, Annie Hayworth. 

After Melanie’s visit with Annie 
early in the film, she returns for 
the famous scene in which the 
birds amass and attack the chil-
dren, as they run downhill toward 
the Tides Hotel in the center of 
town.  

In the film, Hitchcock cheated 
the footage to create the illusion 
that the town was located at the 
bottom of the hill. Safety for the 
children was a short run away. In 
reality, the view toward the bottom 
is rural countryside and farmland, 

dotted with houses, with hills and 
wooded areas in the distance. 
Bodega Bay is over 5 miles away. 

For the end of the children’s mad 
dash toward town, where Bodega 
Harbor and the town’s buildings 
are visible, Hitchcock filmed along 
Bodega Bay’s Taylor Street hill, 
a residential area then and now. 
The car in which Melanie, Mitch’s 
sister, and another girl take refuge 
was parked at the intersection of 
Taylor Street and Bodega Avenue. 
Editing footage from Bodega Lane 
and Taylor Street together pro-
vided a convincing escape scen-
ario for the children.  

Settings leave strong impres-
sions in the most memorable 
Hitchcock films. Sites of major 
significance, or great popular in-
terest, they add another dimen-
sion to the film going experience. 
Fans of the films can experience 
vicarious thrills by following in 
characters’ footsteps. Travelers 
interested in locations can com-
pare Hitchcock’s historical record 
against what remains today. 

Taking into account all 50-plus 
Hitchcock movies, there are many 
fascinating locations that merit 
a visit. The Mission Dolores grave-
yard, the steps descending to the 
Thames, the Bodega Bay school-
house, the port of Polperro, and 
many others, all bore witness  
to Hitchcock’s journeys. Now  
captured on film, their flickering      
images beckon to travelers and 
fans who hear the call, “There is 
another journey which you have 
got to take…”  

 
Sources:  

Alfred Hitchcock’s London by 
Gary Giblin;  

Footsteps in the Fog: Alfred 
Hitchcock’s San Francisco by 

Jeff Kraft and Aaron Leventhal; 
A celebration of the San Fran-

cisco films of Alfred Hitchcock.  

Alfred Hitchcock - Film Locations
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Amsterdam 
 
A new David O’ Russell film is 

always an eagerly waited event 
and his latest is yet another 
original piece of filmmaking that 
doesn’t disappoint. His intelligent 
screenplay begins in 1933 and 
follows the story of Dr Burt      
Berendsen (Christian Bale) and 
his attorney friend Harold Wood-
man (John David Washington). 
They are both veterans from the 
Great War and have a plethora 
of scars to prove it – “I’ve left   
my eye in France,” says Burt 
proudly demonstrating his glass 
eye. The friends are assigned to 
investigate a murder but instead 
they find themselves suspects 
and, on the run, and in their quest 
to prove their innocence they 
go back in time during the war 
in France when nurse Valerie 
(Margot Robbie) becomes a 
close associate to the duo…  

It is probably too long but it is 
also a joy watching this mad, film 
noir as it unfolds in front of your 
eyes in the most unexpected way. 
The stellar cast deliver perfectly 
pitched performances and are 
effortlessly blending comedy with 
drama. Bale is on fine form and 
his twinkle in the eye performance 
rates amongst his best. He is also 
the narrator of the story while 
Washington and Robbie are his 
perfect allies in their quest of 
uncovering the truth behind the 
mystery.  

A classy, stylish film! 
 

The Woman King 

A powerful, thrilling adventure 
superbly directed by Gina Prince-

Bythewood with impeccably 
choreographed action sequen-
ces. The story is inspired by true 
events and takes place in the 
African Kingdom of Dahomey in 
the 1800’s. Nanisca (Viol Davis) 
is the fierce leader of the Agojie, 
an all-female group of warriors 
determined to put a stop to          
a vicious enemy and protect      
their people from slavery. Nawi 
((Thuso Mbedu) is a young 
woman who runs away from her 
family when her insensitive father 
decides to marry her off to an 
older, brutal man. She joins the 
Agojie and is soon taken under 
the wing of Izogie (Lashana 
Lynch) another fearless warrior 
prepared to put her life on the 
line in order to save their king-
dom….  

Davis is as compelling as ever 
and so is Lynch following her 
spectacular turn in NO TIME TO 
DIE but the real revelation here 
is newcomer Thuso Mbedu.  

It is an important film with a 
strong message and is worth 
cheering for! 

 

The Lost King 

Stephen Frears, the director of 
THE QUEEN and PHILOMENA, 
brings to the screen another 
true story. It is written by Steve 
Coogan and Jeff Pope who      
follow the story of Phillipa Lang-
ley (Sally Hawkins) a divorced 
woman with two boys living in 
Edinburgh. After she sees a stage 
production of “Richard the III” she 
gets inspired to read more about 
this unfortunate King and soon 
enough becomes manages to 
become even more knowledge-
able about her subject than many 
historians and she sets out to 
prove them all wrong about their 

theories… 
It is wonderfully theatrical with 

a terrific performance from Sally 
Hawkins as the suitably eccentric 
heroine. She gets strong support 
from Coogan as her ex-husband 
and Harry Lloyd as the king 
himself. 

 

Mrs. Harris 
Goes To Paris 

This enjoyable adaptation of 
Paul Gallico’s novel “Mrs. ‘Arris 
Goes to Paris” offers Lesley Man-
ville a dream of a role. The novel 
was also adapted for a television 
movie in 1992 with Angela Lans-
bury as the eponymous heroine 
and Omar Sharif as the Marquis.  

The action takes place in the 
1950’s and follows the story of 
a London cleaning lady, who still 
misses her beloved husband lost 
in the war. She lives an ordinary, 
hard-working life but her dream 
is to save enough money and go 
to Paris in order to buy a couture 
dress from the House of Chris-
tian Dior… 

Manville received and Oscar 
nomination for PHANTOM 
THREAD a couple of years ago 
– another elegant film about 
fashion. Anthony Fabian’s delight-
ful film boasts strong production 
values and delightful perform-
ances. 

 
Nothing  
Compares 
 

Kathryn Ferguson’s excellent 
documentary tells the story of 
Sinead O’Connor the uncompro-
mising and highly talented Irish 
singer. Ferguson follows her 
meteoric rise as she becomes 
one of the most compelling and 
ground-breaking artists perform-

ing live on stage in the late 
eighties and early nineties. But 
her blatantly honest statements 
about America and the Pope put 
her career in jeopardy...  

A brilliant film about an extra-
ordinary talent worth experiencing 
on the big screen! 

 

Vengence 

B.J Novak makes an assured 
directorial debut and plays the 
nerdy New York journalist Ben 
Manalowitz, who finds himself in 
Texas to attend the funeral of a 
woman he hardly knew. However, 
her family believes that he was 
the love of her life and expect 
him to stay and seek vengeance 
to those who caused her untimely 
death.  

It is a watchable dark comedy 
but is not as funny as it thinks it is.  

 
REVEALER: A low budget 

creepy horror that takes place 
in 1980’s Chicago. A protest is 
taking place outside a peep show, 
but it is not too long before one 
of its blinkered religious protest-
ers seeks refuge in the building 
in order to survive an apocalypse 
and out of necessity, she is forced 
to join forces with the stripper - 
the object of her protests….  

It is basically a two hander, 
and the entire action of this     
mediocre horror relies on the   
uneven acting of its two protago-
nists. (SHUDDER) 

 
BLACKS CAN’T SWIM       

REWIND: Mysterex, the director 
of BLACKS CAN’T SWIM offers 
more stories and examines      
the reasons behind the statistics      
that black people can’t swim. A       
15-year-old boy wants to join the 
marines, but his application is 
turned down because he is      
unable to swim while a teenage 
girl decides to give up a promis-
ing career in swimming for social 
reasons.  

A fascinating documentary 
accompanied by honest story-
telling about young people’s con-
tinuous struggle to avoid stereo-  
typical prejudices. 

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

George Savvides 

Words matter. So does 
our prejudice and bias. 
We all have them. In 

March of this year the Royal Court 
apologised “unreservedly” to the 
Jewish community for naming a 
fictional, manipulative billionaire 
Hershel Fink. A stereotype created 
from prejudicial thinking. Jewish 
actress Tracy-Ann Oberman 
knows that. She came up with 
an idea, further developed by 
Jonathan Freedland, which be-
came a piece of verbatim theatre,  
Jews. In Their Own Words 
(Royal Court Theatre). Freed-
land takes the words of those 
interviews, which include conver-
sations with a broad range of 
people from politicians to painter 
decorators, homing in on what 
they perceive to be the main pre-
judices and stereotypes asso-
ciated with their community, 
mainly around money and power. 
Just ask yourself the question, 
how many times have you joined 
the dotted lines of prejudicial 
thought between making money, 
thriftiness, and the Jewish com-
munity? This is but one example. 
Where does that thinking come 
from and why do we allow it to 
be so pervasive even though 
we know it to be wrong?  

That is the essence of this 
theatrical discourse. It opens with 
an amusing divine intervention 
as God appears to unload said 
Hershel Fink on the world. And 
so the Royal Court atoned for its 
sin, Labour Party take note. A 
group of actors bring the words 
to life, directly addressing the 
audience, in a montage of dra-
matic episodes, which are funny, 
sad, compelling and unbeliev-
able. Sometimes it feels like   
the prosecution presenting their 
case in court with a welter of 
evidence given greater impact 
by a sequence of news head-
lines, texts and social media 
feeds appearing on moving 
screens. Just as important is the 
historical context demonstrating 
the deep rooted and engrained 
antisemitism that has been pre-
valent for centuries. A recent visit 
to the United States Holocaust 
Memorial Museum in Washing-
ton brought that vividly, and 
horrifically, to life for me.   

The actors are passionate, 
Vicky Featherstone’s direction 
is kinetic and attention grabbing 
but there is a distinct feeling of 
preaching to the converted. Lib-
eral audiences will be appalled 
but they too need to be chal-
lenged. And in light of Whoopi 
Goldberg’s recent comments on 
Jews, race and the Holocaust, 
perhaps we should be asking 
what is racism and does it apply 
to all minorities or not? Now that 
would really put the provocative 
cat among the liberal pigeons. 
You see words really do matter. 

Yesterday was Yom Kippur, the 
Jewish day of atonement.  

Meanwhile Natalia Mujendra 
wallows in nostalgia… 

First seen in 2004, Jersey 
Boys (New Victoria Theatre, 
Woking) is now taking the UK 
by storm on a nationwide tour. 
It tells the story of Frankie Valli 
and the Four Seasons, a  
quartet born and bred in 1960’s 
New Jersey, who enjoyed a 
star spangled time in the lime-
light with hit after hit. Valli, now 
88, continues performing today. 
This is much more than a juke-
box musical and the story of how 
they formed is quite a revelation, 
including being involved with 
some pretty dodgy characters 
of the New Jersey underworld. 
The four actor singers, Michael 
Pickering (Frankie Valli), Blair 
Gibson (Bob Gaudio), Christo-
pher Short (Nick Massi) and 
Dalton Wood (Tommy Devito) 
are fantastic. Close your eyes 
and you will imagine Pickering 
is the original young Valli, he’s 
that good. As is the music, songs 
that have you singing along. 
Sherry, Walk Like a Man, Big 
Girls Don’t Cry and my personal 
favourite Can’t Take My Eyes 
Off You. Crisply directed by Des 
McAnuff this is the perfect pick 
me up in strange and spooky 
times…and I don’t mean Hallo-
ween!  

Finally, Sotira Kyriakides is in 
classic dance heaven… 

House of Flamenka 
(Sadler’s Wells) mixes classic 
Spanish songs, such as Bésame 
Mucho, with urban sounds to 
create an electric dance mix. It 
is co-created by Arlene Phillips 
- whom you may know from 
BBC’s Strictly with the fabulous 
show-stealing dancer Karen 
Ruimy. There is also choreo-
graphy by James Cousins, with 
Francisco Hidalgo choreograph-
ing the flamenco. Ruimy brings 
glamour to the colourful dance 
numbers. She stars as the 
Goddess, who likes to collect 
beautiful objects in her fantasy 
world. Her prized 'items' are 
twenty dancers, who perform 
for her delight and pleasure. A 
dazzling spectacle of feet stomp-
ing and hip twists, they electrify 
the audience with their fusion 
of flamenco and Latin dance. 
They create a truly memorable 
evening, aided by the array of 
wonderful costumes and the 
remarkable backdrop of the set 
design. Glorious! 

 
Jews. In Their Own Words. – 
www.royalcourttheatre.com 

 
Jersey Boys - 

www.atgtickets.com 
 

House of Flamenka - 
www.sadlerswells.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Challenging tropes 
and mythologies 
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For centuries, people have 
taken holidays to get away 
and relax, but it is not only 

for the sun, sea and sand. Taking 
a vacation is important just for 
the pure taking a break from the 
everyday routine and general 
hustle and bustle of regular life, 
work and chores.  

The stop to take time out and 
unwind is important. In fact, it 
doesn't matter whether it is a 
local trip or to shores abroad, the 
main goal is to let the mind take 
itself away from the everyday 
thinking of what we all should be 
doing when we are back home 
in our usual surroundings. When 
we are at home, we constantly 
think or worry about what we 
should or need to be doing, how-
ever when we are far from home, 
there is simply nothing we can 
actually do about it all because 
we are just 'not there', so switch 
off mode works better. 

So many people work and 
become workaholics, the non-

stop pressures take over to 
earn a good living, some conti-
nue to work even when they are 
supposed to retire, yet they are 
so not used to knowing how to 
relax and unwind, they find it 
difficult and continue to find end-
less things to do in order to keep 
busy in some way, shape or form, 
finding it almost impossible to 
unwind.  

In some states of the USA, 
where people just don't take as 
much time out as necessary and 
have become known as the       
'no vacation nation’, it has been 
found that it has taken its toll, 
with strokes and heart disease 
on the rise, and even higher 
when the Covid pandemic was 
prevalent, as that getaway was 
at a halt and the stress of it all 
made things worse. 

Research has shown that 
working 55 hours a week or more 
is associated with a 35% higher 
risk of stroke and a 17% higher 
risk of dying from heart disease 

than a work week of 35 to 40 
hours. 

Taking time out for vacation  
is essential to well-being and 
employee survival. Time out from 
work is integral to well-being, 
sustained productivity and high 
performance. 

That holiday makes you feel 
more present in the moment and 
stimulated; breaking the old rou-
tine takes us off that auto pilot 
action we all seem to do so well, 
it allows door deeper thought, 
recharging the batteries with 
clarity and mindfulness. 

Taking regular vacations can 
help reduce high blood pressure, 
high blood sugar and abnormal 
cholesterol levels. All these can 
raise the risk of heart disease, 
stroke, and type 2 diabetes. 
Studies have shown that the risk 
goes down by a quarter with 
each additional vacation taken. 
Those who took more yearly 
vacations were less likely to die 
from such cause, including heart 

attacks and other cardiovascular 
disease. 

However you choose or want 
to spend it, is of course up to one’s 
own idea of personal enjoyment. 
Whether it is cycle rides along 
green forests and fresh air of 
woodlands or just laying by the 
sea on sandy beaches soaking 
up some sun, it is what actually 
gives you pleasure that makes 
it the ideal holiday. So, whether 
it is sitting on a veranda or at       
a beach bar drinking those  
Margaritas or shots of whisky, it 
is all about what works for you 
yourself. Each holiday can be 

different and give different com-
bined pleasure activities; holidays 
with friends and/or family near 
or abroad, trips by lakes or the 
seas, sporting holidays of skiing, 
days at fun fairs and amusement 
parks, jumping out of parachutes, 
yoga and meditation, club nights; 
dancing and singing those nights 
away at the bars are all fantastic, 
as long as you are enjoying it all 
and not getting stressed out by 
any of it or attempting to doing 
those things against your will or 
normal plan of action.  

It is all about finding what 
works for you and being amongst 

those you want to be with and 
make you happy, not those that 
usually anger you or play havoc 
with your emotions and well-
being.  

Create perfect memories full 
of fun, love and laughter with 
things you enjoy doing most, with 
the people that please you most 
- those that bring out the best in 
you.  

 
Love and Sparkles, 

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

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

Take time out

Cooking with Loulla Astin 
Potatoes with courgettes & scrambled eggs

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

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

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Potatoes with Courgettes 
& Scrambled Eggs / Πατατούλες 
Με Κολοκυθάκια & Αυγά. 

This simple Cypriot and Greek 
dish is very popular any time     
of the day. It’s made with sliced 
new potatoes and courgettes, 
finished with lots of scrambled 
eggs. Use fresh, organic farm 
eggs for the best flavour and 
taste.    

Every time I make this meal 
it takes me back to Cyprus, 
when my Γιαγιά / grandma used 
to make it for us using the fresh 
eggs from her hens and potatoes 
and courgettes from my Παππού 
/ granddad’s farm. I can just see 
her standing in front of her small 
paraffin stove cooker. 

 
Ingredients: 

500 grams New Potatoes, 
thinly sliced  

4 tbsp olive oil 
6 free range eggs 
4 small courgettes, thinly sliced 

Lemon juice 
Sea salt  
Freshly ground black pepper 
 

Method: 
Heat the olive oil in a large 

frying pan. Add the potatoes and 
fry until lightly browned on both 
sides. Remove and place on 
kitchen paper. 

Fry the courgettes until 
browned on both sides and 
place on kitchen paper. 

Remove oil from the frying 
pan, add the potatoes and 
courgettes, then season. 

Meanwhile, place the eggs in 
a bowl and whip them well until 
the top is covered with air bubbles 
- this makes the eggs nice and 
fluffy when cooked. 

Gently pour the eggs into the 
pan and stir fry, mixing in the 
vegetables until the eggs are 
scrambled. Season with lots of 
ground black pepper. 

Squeeze lemon juice over 
and serve at once! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 6th October 2022 
Europa League 
Omonia v Manchester United 
Fenerbahçe AEK Larnaca 
Arsenal v Boda Glimt 
Olympiakos v Qarabag 
Europa Conference 
Alkamaar v Apoel 
Friday 7th October 2022 
Cyprus Football 
Apoel v Karmiotissa 
Saturday 8th October 2022 
Premier League 
Bournemouth v Leicester City 15.00pm 
Chelsea v Wolves 15.00pm 
Manchester City v Southampton 15.00pm 
Newcastle United v Brentford 15.00pm 
Brighton v Tottenham 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Doncaster v Leyton Orient 15.00pm 
FA Trophy 3rd Round Qualifying 
Hayes & Yeading v New Salamis 15.00pm 
Haringey Borough v Brightlingsea 15.00pm 
Vanarama National League 
Wrexham v Barnet 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon v Stotfold 15.00pm Hertford Town FC, West St, 

Hertford SG13 8EZ . 
Cyprus Football 
Nea Salamis v Doxa 
Pafos v Enosis 
Greece Football 
Panatolikos v Volos NFC 
Ionikos v Lamia 
Sunday 9th October 2022 
Premier League 
Crystal Palace v Leeds United 14.00pm Sky Sports 
West Ham v Fulham 14.00pm 
Arsenal v Liverpool 16.30pm Sky Sports 
Everton v Manchester United19.00pm BT Sport 
Cyprus Football 
Olympiakos Nicosia v Akritas 
Aris Limassol v AEK Larnaca 
Greece Football 
OFI v Olympiakos 
Levadiakos v PAOK 
Panathinaikos v Asteras Tripolis 
Aris v AEK Athens 
Monday 10th October 2022 
Premier League 
Nottingham Forest v Aston Villa 20.00Sky Sportspm  
Cyprus Football 
Anorthosis v Apollon 
AEL v Omonia Nicosia 

Greece Football 
Atromitos v PAS Giannina 
Tuesday 11th October 2022 
UEFA Champions League 
All games shown on BT Sport 
Dinamo Zagreb v FC Red Bull Salzburg 
AC Milan v Chelsea 
Celtic v RB Leipzig 
Shakhtar Donetsk v Real Madrid 
FC Copenhagen v Manchester City 
Borussia Dortmund v Sevilla 
Maccabi Haifa v Juventus 
Paris Saint Germain v Benfica 
Wednesday 12th October 2022 
UEFA Champions League 
All games shown on BT Sport 
Napoli v Ajax 
Rangers v Liverpool 
Atlético Madrid v Club Bruges 
Bayer 04 Leverkusen v FC Porto 
Barcelona v Inter Milan 
Viktoria Plzen v Bayern Munich 
Sporting Lisbon v Marseille 
Tottenham Hotspur v Eintracht Frankfurt 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon v Biggleswade 19.45pm Hertford SG13 8EZ
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New Salamis FA Trophy against Hayes & Yeading this Saturday 
St Panteleimon excite fans with a seven goal extravaganza

Watch the Omonia v 
Manchester United 
match live at the Cyp-

riot Community Centre, Earlham 
Grove, Wood Green, London 
N22 5H on Thursday 6th October 
2022 at 17.45pm.  

The Centre Restaurant and 
coffee shop will also be open to 

serve food and drink. 
For the away game, Man-

chester United v Omonia, Europa 
League on 13th October 2022, 
8.00pm kick off, at Old Trafford, 
Manchester, the Omonia Fan 
Club in the UK would like to       
inform its members and friends 
that coaches will be available for 

those travelling to the match. 
The coach will be travelling 

to Manchester on the day of the 
match, Thursday 13th October 
2022, leaving from the Cypriot 
Community Centre at 12.00 noon 
and returning the same day, 
leaving Manchester at 11.00pm. 

Omonia FC will have repre-

sentatives at the Cypriot Com-
munity Centre, in Wood Green-
from Monday 10th October till 
Wednesday 12 October 2022, 
providing information and selling 
Omonia Nicosia football club 
merchandise. 

For further information, 
please call 07387 265 018.

Omonia v Man Utd - Watch the game live at the Cypriot Community Centre

New Salamis have a big 
game this Saturday away 
to Hayes and Yeading in 

the third qualifying round of the 
FA Trophy 15.00pm at  Beacons-
field Rd, Hayes UB4 0SL. 

On Saturday they played       
unbeaten Heybridge Swifts in the 
Isthmian League. New Salamis 
started the strongest and Swifts 
keeper Callum Chafer had to 
save sharply from Taufee Skan-
dari in the 6th minute.  

The home side took the lead 

as Derek Asamoah found      
himself clear and put the ball 
into the back of the net after just 
ten minutes.       

Five minutes later they dou-
bled their lead - again the experi-
enced Asamoah was involved 
and his pass found Skandari who 
scored.  

Heybridge made a change 
after 33 minutes when Rhys 
Henry was injured and he was 
replaced by Kieran Jones.  

Swifts began to get back     

into the game after a terrible 
opening half-hour and gained a 
series of corners towards the 
end of the half. 

Swifts started more brightly 
after the break; they pulled a 
goal back after 55 minutes 
when a ball through found Kieran 
Jones in space and he calmly 
stroked the ball beyond the      
advancing keeper into the goal 
seemed to rock the home side, 
and Jack Adlington-Pile went 
close to getting on the end of a 

Ben Sartain shot shortly after, 
with Andy fennell then also      
seeing his shot fizz narrowly 
over the bar on 63 minutes. 

Swifts levelled in the 65th       
minute through Sam Carter - a 
corner from Ben Sartain seemed 
to evade the keepers grasp and 
in the melee  Sam described as 
his claim for "his one goal" for 
the season! 

Swifts now sensed a whiff of 
victory and continued to press 
forward but needed to be mind-

ful of the threat of Asamoah and 
the impressive Skandari - who 
had been a constant threat all 
afternoon. There was almost a 
late drama as New Salamis 
claims for two penalties were 
turned aside by the referee. 

 
St Panteleimon  
Seven Goal Extravanganza 
 

St Panteleimon FC were         
involved in a very exciting match  
at Potton Utd to win 4-3 to go 

into second place in the Spartan 
South Midlnds Premier game. 
St Panteleimon were winning 3-1 
they went 1-0 down and came 
back to be winning 3-1 with goals 
coming from Guilherme Monti, 
Michael Frangeskou, Courtney 
Massey. 

Two goals from Cole Potter 
gave Potton hope when they 
equalised.  

The Saints recovered to score 
and win 4-3 with the final goal 
coming from Dean Morgan.

New Salamis  v Heybridge Swifts Potton United v St Panteleimon



 26 | Thursday 6 October 2022

Michael Yiakoumi

This year’s annual holiday 
took place in May at the 
Athena Royal Beach      

Hotel in Paphos, Cyprus. 
36 CGS golfers competed for 

the prestigious title of “Champion 
Golfer of the Week”.  

 
Sunday 1st May  
Yellow Ball Competition at 
Aphrodite Hills 

Winning team: Savva Savva, 
Lakis Chrysostomou, Louis Leo-
nida and Stathis Liasi with 115 
points. 

Runners up: Peter Sandamas, 
Michael Tsangarides, Dino Cap-
salis and Russell Kilikita with 
101 points. 

 
Monday 2nd May  
Day 1 Singles at Elea Golf Club 

1st  Davis Blackwood 36 points 
2nd Andrew Adams 36 points 
3rd Andy Sotiriou 34 points 
 

Tuesday 3rd May  
Day 2 Singles at Aphrodite Hills 

1st Andy Savva 37points 
2nd Abe Basri 36 points 

3rd Andy Odysseous 36 points 
 

Wednesday 4th May  
Amigos at Secret Valley 

1st Andreas Michael and       
Michael Kyriacou 41 points 

2nd Savva Savva and Lakis 
Chrysostomou 38 points 

3rd Chris Georgiou and Andy 
Michanicou 38 points 

 
Thursday 5th May  
Day 3 Singles at Minthis Hills 

1st Charlie Strouthos 34 points 
2nd Lakis Chrysostomou 33 

points 
3rd Andres Stylianou 31 points 
 

Friday 6th May  
Day 4 Singles at Aphrodite Hills 

1st Abe Basri 35 points 
2nd Alex Adams 33 points 
3rd Andy Savva 31 points 
 

Overall Singles Results 
1st David Blackwood 126 points 
2nd Andrew Savva 125 points 
3rd Charlie Strouthos 124 points 
4th Tony Philippou 123 points 
5th Andy Odysseous 123 points 

UK Cypriot Golf  
Society in Cyprus

Michael Falekkos and Savva Savva present the         
trophy to winner David Blackwood   

KOPA League  
Veterans Cup

Pantel - winners of the tournament -  
five clubs took part at Haringey Borough stadium

Komi Kebir

KLN

St Johns

Omonia

Premier League

Arsenal meted out their 
usual punishment to north 
London rivals Tottenham 

Hotspur at The Emirates with 
Thomas Partey, Gabriel Jesus 
and Granit Xhaka all on target 
in a 3-1 win to stay top of the 
Premier League on Saturday. 

Spurs’ Emerson Royal only 
added to the visitors’ misery when 
he was sent off in the second half 
for a reckless tackle on Gabriel 
Martinelli. 

Harry Kane’s first-half equaliser 
for Tottenham saw him set yet 
more scoring records, but his side 
self-destructed after halftime as 
their 12-year wait for a league 
win in the fixture continued. 

Mikel Arteta’s Arsenal have 
now won seven of their opening 
eight games and lead the stand-
ings by four points with second-
placed Manchester City facing 
Man Utd on Sunday. 

An absorbing derby with top-
spot up for grabs was evenly 
poised after Partey’s sublime 20th 
minute opener was cancelled out 
by Kane’s penalty just past the 
half-hour mark — making him the 
first player to score 100 away 
goals in the Premier League. 

But Arsenal were gifted back 
the lead in the 49th minute when 
a dreadful mix-up between Spurs 
keeper Hugo Lloris and defender 
Cristian Romero allowed Jesus 
the easiest of tap-ins. 

Royal was then red-carded in 
the 62nd minute for a needless 
kick out at Martinelli deep in      
Arsenal’s half, and five minutes 
later Xhaka swept in Arsenal’s 
third to leave Tottenham reeling. 

There was a celebratory mood 
around the stadium after that as 
Arsenal moved to 21 points. 

Previously unbeaten Tottenham 
could have gone top with a win 
but have now managed only one 
victory in their last 30 league 
visits to Arsenal. They are third 
with 17 points. 

Manchester City’s Erling  
Haaland became the first player 
to score three successive Premier 
League home hat-tricks as Man-
chester United were humiliated 
in the derby at Etihad Stadium. 

Haaland’s rampant start to the 
season continued as he made it 
17 goals in 11 starts – a goal every 
54 minutes – since his move from 
Borussia Dortmund while Phil 
Foden scored his first treble for 
City as they closed the gap on 
pace-setters Arsenal to one point. 

United’s new signing Antony 

replied with a superb goal from 
25 yards to pull one back. 

Anthony Martial’s late goal for 
United was greeted in near         
silence, as was his added-time 
penalty, on a day of embarrass-
ment for the visitors and their 
manager Erik ten Hag and one 
of elation for City and Pep 
Guardiola. 

Leeds battled to earn a goal-
less draw with Aston Villa despite 
playing with only 10 men for the 
majority of the second half. Conor 
Gallagher returned to Selhurst 
Park to haunt Crystal Palace with 
a stunning late winner to give 
Graham Potter a controversial 
first victory as Chelsea boss. 

Substitute Gallagher, who      
impressed on loan at Palace last 
season, curled home a superb 
right-footed effort to snatch      
victory for Chelsea with his first 
goal for the club.Pierre-Emerick 
Aubameyang also scored his 
first Chelsea goal on his Premier 
League return after Odsonne 
Edouard had poked Palace into 
an early lead. 

Leandro Trossard scored a 
hat-trick as Brighton marked new 
coach Roberto de Zerbi's debut 
with a hugely entertaining and 
battling draw against Liverpool 
at Anfield. 

The Seagulls had raced into 
a two-goal lead with the Reds, 
playing their first Premier League 
game in 28 days after the inter-
national break, having made a 
sluggish start. 

Trossard got the first after just 
four minutes when he thumped 
into the bottom corner from Danny 
Welbeck's pass before adding a 
second in near identical fashion 
13 minutes later, this time from 
Solly March's ball. 

Roberto Firmino started a  
Liverpool fightback before half-
time when he drove in, with the 
goal given by the video assistant 
referee (VAR) after initially being 
ruled out for offside. 

The Brazilian equalised nine 
minutes after the break when 
substitute Luis Diaz found       
Firmino, who coolly wrongfooted 
his marker before firing in from 
close range.There was a sense 
of inevitability as a hungry         
Liverpool continued to come  
forward and they duly got a third 
when Adam Webster turned into 
his own net under pressure 
from Firmino. But Trossard had 
the final say as he scooped in 
at the back post late.

Cyprus Football

AEK Larnaca went to town 
beating Anorthosis 4-0 in 
their local Larnaca derby 

goals coming from Adam 
Adam Gyurcso, Ivan Trickovski 

with a penalty just before half-
time then late in the game two 
own goals to give AEK Larnaca 
a comfortable win. 

Omonia beat Doxa Katokopia 
2 – 0 away from home with Bruno 
scoring a goal in the 42nd minute 
and Bezus making it 2 – 0 late in 
the match to put them in confident 
mood for their Europa League 
match versus Manchester United 
in Cyprus. 

Apollon were held to a 1-1 draw 
by Henning Berg's Paphos who 
took the lead at the 38 minutes-
mark through Jairo and Apollona 
equalised at 66 minutes with a 
goal by Eli Hadji Ba leaving them 
both in second place on 11 points. 

In the other games Karmiotissa 
beat Olympiakos 1-0, Paralimni 
beat New Salamina 2-0, Apoel 
drew with AEL 0-0 and Aris   
continue to lead the table after 
beating Akritas 3-0 with their 
goals coming from Bengtsson 
2 and Gomis.  

The Limassol team has now 
got a competitive edge. 
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†  MEMORIAL

Protopresbyter Andreas Hadjisavvis
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πρωτοπρεσβύτερος Ανδρέας Χατζησαββής

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022,  
το ετήσιο μνημόσυνο του Πρωτοπρεσβύτερου  

Ανδρέα Χατζησαββή, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη  
του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY, και ακολουθούν  

εδέσματα στο χολ της εκκλησία. 
Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του, να παρευρεθούν. 

  
Το τρισάγιο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  

15 Οκτωβρίου 2022, στο κοιμητήριο του New Southgate,  
στον χώρο της Ayia Sophia, στη 1μμ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. 

 
Σύζυγος πρεσβυτέρα Μαρία, παιδιά και εγγόνια.

The 1-year memorial service of our beloved and dearly 
missed Protopresbyter Andreas Hadjisavvis  

will take place on Sunday 9th October 2022,  
at St. John the Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY 

followed by refreshments at the Church Hall. 
We invite all those who honor his memory to attend. 

 
The following Saturday 15th October 2022,  

there will be a Trisagion service at New Southgate Cemetery,  
at Ayia Sophia section, at 1pm. Again everyone is welcome.  

 
His wife Presbytera Maria, children and grandchildren.

16/12/1962 – 15/10/2021

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL †  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

9/4/1926 – 18/9/2022

Christos  
G. Kalisperas
(from Milia, Famagusta, Cyprus)

It is with deep sorrow and sadness  
that we announce the death of our father, grandad 

and great grandad who passed away  
on the 18th of September 2022, at the age of 96.  

 
He leaves behind his daughter Soulla,  

son George, five grandchildren  
and six great grandchildren.  

 
The funeral will take place  

on the 12th of October 2022, at 10.30am,  
at St. Demetrious Church, Town Rd/ Logan Rd 

N9 0LP. The burial will take place  
at Edmonton Cemetery Church Street  

London, N9 9HP  
and the wake at the cemetery, at 12 pm.  

 
Flowers to be delivered to Demetriou & English 

Funeral Directors, 131-133 Myddleton Rd,  
London N22 8NG by Wednesday 12th October 

2022. In the church/cemetery 
there will be a donation box with all proceeds 

to go to charities. 

Χρήστος  
Γ. Καλησπέρας 

(από Μηλιά Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο  
του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού  
και προπάππου Χρήστου Γ. Καλησπέρας,  

ο οποίος απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου 2022,  
σε ηλικία 96 ετών. 

 
Αφήνει την κόρη του Σούλα, τον γιο του Γιώργο, 

πέντε εγγόνια και έξι δισέγγονα. 
 

Η κηδεία του θα τελεστή στις 12 Οκτωβρίου 2022, 
στις 10.30 π.μ., από την εκκλησία του Αγίου  
Δημητρίου, Town Rd/ Logan Rd N9 0LP.  

Η ταφή θα γίνει στο Edmonton Cemetery Church 
Street London, N9 9HP και η παρηγοριά θα δοθεί 

 στο κοιμητήριο, στις 12 μ.μ. 
 

Τα λουλούδια μπορούν να σταλθούν στο γραφείο 
κηδειών του Demetriou & English, 131-133  

Myddleton Rd, London N22 8NG έως την Τετάρτη 
12 Οκτωβρίου 2022. Στην εκκλησία/ κοιμητήριο  
θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα  
να πηγαίνουν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.
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†  MEMORIAL

Αντώνης  
(Τόνι) Ιωάννου

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

 Γρηγόρης Antoni 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 

2022, στην εκκλησία των Aγίων Ραφαήλ  
Νικολάου και Ειρήνης, Hereford Road,  

Hereford Road Cemetery, Enfield EN3 5JE, 
 το 31ον ετήσιο μνημόσυνο  

του πολυαγαπημένου και αξέχαστου γελαστού 
παιδιού μου Γρηγόρη Antoni, και καλούμε 

όλους όσοι τιμούν την μνήμη του,  
όπως παρευρεθούν.  

 
Η μητέρα του Αλέκα Μπούργαλη, ο αδελφός 

του Γιάννης και τα ανίψια του.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, 
το 3ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 

Αντώνη (Τόνι) Ιωάννου (από τους Αγίους  
Βαβατσινιάς), στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Town Road / Logan Road, London N9 0LP,  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του, 

 όπως παρευρεθούν. 
  

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Βασούλα, παιδιά Μιχάλης, 
Γιάννης και Ελένη, εγγόνια Harriott, Αντωνία,  

Γιάννης και λοιποί συγγενείς. 

14/5/1935 – 17/9/2022

† MEMORIAL

Miltos Ioakimidis

†   ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μίλτος Ιωακειμίδης

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
Miltos Ioakimides on Saturday 17th September 2022, at the age of 87. 

 
He leaves behind his beloved wife Loukia,  

nieces & nephews here in London and in Greece. 
 

The funeral will take place on Thursday 13th 2022, at 13.00pm, 
at St Katherines Church, Friern Barnet Ln, London N20 0NL, 

 and the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 
London N11 1JJ. The wake will take place at St Katherines Hall. 

There will be a donation box for Cancer Research.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
Μίλτου Ιωακειμίδη το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 87. 

 
Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Λουκία  

και τα ανίψια του στο Λονδίνο και στην Ελλάδα. 
 

Η κηδεία του θα τελεστή την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022, στη 1μμ. 
από την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Ln, London 

N20 0NL, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 
Park Rd, London N11 1JJ.  Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της Αγίας 

Αικατερίνης. Θα υπάρχει κουτί εισοφρών για το Cancer Research.

(from Patra, Greece) (από Πάτρα, Ελλάδα)

Theophilos Antoniou 
(Filis)

(from Tokhni, Larnaca)

The 40-day memorial of our beloved 
husband, father, grandfather and  

great grandfather, Theophilos Antoniou,  
will take place on Sunday 9th October 
2022, at St Barnabas Greek Orthodox 

Church, Finsbury Road,  
Wood Green, London, N22. 

 
Anyone who would like to attend and 
honour his memory is most welcome. 

  
The family would like to take this  

opportunity to thank everyone  
that attended the funeral,  

sent floral tributes, and supported us  
at this very difficult time. 

Θεόφιλος Αντωνίου 
(Φιλής) 

(από το χωριό Τόχνη, Λάρνακα)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή  
9 Οκτωβρίου 2022, το 40ημερο  

μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και προπάππου,  

Θεόφιλου Αντωνίου, στην Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου  

Βαρνάβα, Finsbury Road,  
Wood Green, Λονδίνο, N22. 

 
Kαλούμε όλους όσοι τιμούν  

την μνήμη του, όπως παρευρεθούν.  
  

Η οικογένεια θα ήθελε με αυτήν την 
 ευκαιρία να ευχαριστήσει όλους όσοι  
 παρευρέθηκαν στην κηδεία, έστειλαν 
λουλούδια και μας στήριξαν σε αυτή  

την δύσκολη στιγμή.

5/3/1934 - 3/9/2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Theofilos Christophorou 

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved husband, dad Theofilos Christophorou 

(known as Filis), on the 19th of September 2022.  
He leaves behind: wife Rena, daughter Hellen, two sons 

Christopher and Alexis, and three grandchildren.   
 

The funeral will be held on Thursday 13th October 
2022, at 11.30am, at St George’s Greek Orthodox 

church, Borough Rd, Kingston upon Thames KT2 6BD. 
The cemetery will take place at St. Peters church yard  
on the Walton Rd, West Molesey KT8 2QF, at 1.15pm.   
The wake will take place at the family home. Flowers to 

be sent to Alan Greenwood & Sons funeral directors,  
103 Terrace Rd, Walton-on-Thames KT12 2SG. 1/4/1940 – 19/9/2022

(from Ayios Sergios Famagusta, Cyprus)

† MEMORIAL

Andreas Chimonas
The one year memorial service of our beloved and dearly missed Husband, Dad,  
Grandfather, Brother and Uncle Andreas Chimonas from Xylotymbou, Cyprus,  

will take place on Sunday, October 9th, 2022, at the Church of Agia Aikaterini, 
Friern Barnet Ln, London N20 0NL,  

followed by a trisagion, at New Southgate Cemetery, at 12:15pm.   
We invite all those who honour his memory to attend.   

Family: wife Anna, children Elena and Stelios, son-in-law Dasos, daughter-in-law Helen, 
grandchildren Sophia, Alanna, Andrew, Savanna and other relatives.  

The family would like to extend their gratitude to all for their continued love  
and support throughout the year. 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, το ετήσιο μνημόσυνο  
του πολυαγαπημένου και αξέχαστου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου  
Ανδρέα Χειμώνα από την Ξυλοτύμβου, Κύπρος, στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Ln, London N20 0NL. Το τρισάγιο θα ακολουθήσει στις 12:15μμ  
στο κοιμητήριο New Southgate. 

  
Καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του,  όπως παρευρεθούν. 

 
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Άννα, παιδιά Έλενα και Στέλιος, γαμπρός Τάσος,  

νύφη Helen, εγγόνια Σοφία, Αλάννα, Ανδρεάς, Σαβάννα και λοιποί συγγενείς.  
 

Η οικογένεια θα ήθελε με την ευκαιρία, να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι  
με την αγάπη και την υποστήριξή τους στάθηκαν δίπλα μας σε τη δύσκολη χρονιά. 

ΣΥΛΛΥΠΗΤHΡΙΑ

Ο Σύνδεσμος  
Αχνιωτών  

Αγγλίας  
εκφράζουν 
τα θερμά  

και ειλικρινή τους  
συλλυπητήρια στους  

οικείους του  
Moisis Panayi.

ΣΥΛΛΥΠΗΤHΡΙΑ

Η οικογένεια Μωυσή 
Αδάμου εκφράζει τα 
θερμά και ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια 
στους οικείους του 
Moisis Panayi, που 
απεβίωσε πρόσφατα. 
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ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Βασίλης Κωστή 
εισφέρει το ποσό των £100 
μέσω της Κ.Ο. Haringey 

στον έρανo της Κ.Ε. ΑΚΕΛ 
εις μνήνη του 

ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ 
 

Απεβίωσε 8/3/2008

Maria Nikolaou Adamou Mαρία Νικολάου Αδάμου
   The 6th year memorial service  

of our beloved and unforgettable wife, mother, 
daughter, sister and aunt Maria Nikolaou Adamou 

will be held on Sunday 9th October 2022,  
at St Mary’s Church, Trinity Road,  

Wood Green, London N22 8LB, and we invite  
all those who honour her memory to attend.

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, 
στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road,  

Wood Green, London N22 8LB, το 6ον ετήσιο 
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 
συζύγου, μητέρας, θυγατέρας, αδελφής και θείας 

Μαρίας Νικολάου Αδάμου και καλούμε όλους όσοι 
τιμούν την μνήμη της, όπως παρευρεθούν.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

We are deeply saddened to announce the death of our beloved husband,  
father, grandfather, great-grandfather, and brother, Charalambos Georgiou, 

who passed away peacefully on 17th September 2022.  
He leaves behind his wife Patra (Kleopatra), two children, Costa, and Liza,  

five grandchildren, Nicholas, Charles, Cleopatra, Sophia and George.   
Two great-grandchildren Leonidas and Michael, daughter-in-law Jenny,  

son-in-law John, brother Joseph and many relatives and friends.   He will forever be in our hearts.  
The funeral will take place on Friday 7th October 2022,  

at St Katherine’s Greek Orthodox Church, Friern Barnet Lane, N20 0NL 
 at 1.30pm, followed by the burial at 3.30pm at Hendon Cemetery, Holders 

Hill Road, NW7 1NB. We will return to the Church Hall for the wake. 
The family ask that instead of flowers, box donations can be made to  

St Katherine’s Greek Orthodox Church, Friern Barnet. 

Charalambos (Bambos) Georgiou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού, προπάππου και αδερφού,  

Χαράλαμπου Γεωργίου, ο οποίος απεβίωσε στις 17 Σεπτεμβρίου 2022. 
Αφήνει τη σύζυγό του Πάτρα (Κλεοπάτρα), δυο παιδιά Κώστα και 
Λίζα, πέντε εγγόνια, Νικόλαος, Χαράλαμπος, Κλεοπάτρα, Σοφία,  
και Γιώργος. Δύο δισέγγονα Λεωνίδας και Μιχάλης, νύφη Τζένη,   

γαμπρός Γιάννης, αδελφός Ιωσήφ, συγγενείς και φίλοι.  
Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας.   

Η κηδεία του θα τελεστή την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022,   
στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL 
στις 1.30 μμ, ενώ η ταφή στις 3.30μμ στο κοιμητήριο του Hendon, 
Holders Hill Road, NW7 1NB. Στην αίθουσα της εκκλησία θα δοθεί  

η παρηγοριά.  Άντι για λουλούδια, η οικογένεια θα επιθυμούσε να γίνουν 
εισφορές για την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet.

Χαράλαμπος (Πάμπος) Γεωργίου

† MEMORIAL † ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

10/2/1935 - 17/9/ 2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our deeply 
loved husband, father, grandfather, and brother Moisis Panayi,  

who died peacefully on the 22nd of September 2022, at the age of 89.    
He leaves behind his wife Stavroulla (Stella), children Paul  

and Katina, grandchildren, family, and friends.  
 

The funeral will take place on Thursday 20th of October 2022, 
 at St. Demetrius Greek Orthodox Church, Logan Road, London 
N9 0LP, at 12pm, followed by a burial at Forest Park Cemetery, 

Hainault IG6 3HP at 2pm. The family kindly ask, instead of flowers, 
donations can be made to the Marie Curie Foundation, there will be  

a donation box at the church.

Moisis Panayi 
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού Μωυσής Παναγή,  

ο οποίος απεβίωσε στις 22 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 89 ετών.  
Αφήνει την σύζυγό του Σταυρούλλα (Στέλλα), τα παιδιά του  

Παύλος και Κατίνα, εγγόνια, οικογένεια και φίλοι.  
  

Η κηδεία του θα τελεστή την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022,  
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

Logan Road, London N9 0LP, στις 12 μμ, και η ταφή στο Forest 
Park Cemetery, Hainault IG6 3HP, στις 2 μμ. Αντί για λουλούδια, η 
οικογένεια θα επιθυμούσε εισφορές για το Marie Curie Foundation. 

Μωυσής Παναγή 

13.11.1932 – 22.09.2022

(From Akhna latterly London) (από Άχνα, τέως κάτοικος Λονδίνου)



Έφυγε από τη ζωή η δημοσιογράφος Βασιλική (Βάνα) Κορομβόκη σε ηλικία 68 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.  
Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ.  

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ: 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο με λύπη ανακοινώνει την απώλεια της συναδέλφου Βασιλικής (Βάνας) Κορομβόκη,  

που απεβίωσε την Δευτέρα, σε ηλικία 68 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Η Βάνα Κορομβόκη γεννήθηκε το 1954  
στο Καινούργιο Φθιώτιδας και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στην Ουαλία. Μετέπειτα, συνέχισε τις σπουδές της  

με αντικείμενο τη δημοσιογραφία στο Πανεπιστήμιο Howard της Ουάσινγκτον. Η πορεία της στη δημοσιογραφία ξεκίνησε το 1990 από την εφημερίδα  
«ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ». Συνέχισε τη σταδιοδρομία της στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης το 1996, ενώ παράλληλα εργαζόταν και στην εφημερίδα «ΝΙΚΗ»,  

ως συντάκτρια του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Συνεργάστηκε, επίσης, με τα περιοδικά «ΕΝΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» και «ΤΗΛΕΘΕΑΤΗΣ», στον Ρ/Σ “Flash 9.61”, 
 απασχολήθηκε στο Τμήμα Ειδήσεων της ΕΤ 2 και διετέλεσε Ειδική Σύμβουλος σε θέματα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στο Υπουργείο Υγείας,  

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η Βάνα Κορομβόκη υπήρξε μια ευγενής και σεμνή συνάδελφος με καλλιέργεια πνεύματος και επαγγελματική επάρκεια.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο την αποχαιρετά στο τελευταίο της ταξίδι. Η κηδεία της Βάνας Κορομβόκη τελέσθηκε την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου στις 12.00’ το μεσημέρι,  

από το Ι.Π. Αγ. Νικολάου στο Νεκροταφείο Ζωγράφου».
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† Απεβίωσε ο βραβευμένος ποιητής και πρώην δημοσιογράφος του ΡΙΚ Πολύβιος Νικολάου

Christina Christofi Leonidas Χριστίνα Χριστοφή Λεωνίδα

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

She leaves behind: parents Andrico (from Gypsou) and Eleni Christofi (from 
Vokolida), husband Leo Leonidas, daughters Chloe and Andrea, two brothers 

James and Chris Christofi, nieces Alexia and Amelia.  
The funeral will be held on Friday 14th October 2022, at 11:30am,  

at St Demetrios Greek Orthodox Church, Corner of Logan Rd & Town Rd, 
London N9 OLF. The burial will be at 2:00pm, at Cheshunt Cemetery 

Cromwell Ave, Cheshunt, Waltham Cross EN7 5DWA. A wake will be held 
straight after at Forty Hall Banqueting Suite Forty Hall Lodge, Forty Hill, 
Enfield EN2 9HA. (Follow signs along the pathway to rear of the building)  

Should you wish to make a donation, a box will be available  
on the day collecting proceeds for the Isabel Hospice Inpatient Unit. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Χριστίνας 
Χριστοφή Λεωνίδα, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 48 ετών. 
Αφήνει τους γονείς της Αντρίκο (από την Γύψου) και Ελένη Χριστοφή  

(από την Βοκολίδα), σύζυγος Λέων Λεωνίδας, κόρες Χλόη και Άντρεα, δύο 
αδέρφια Τζέιμς και Κρις Χριστοφή, ανιψιές Αλεξία και Αμέλια. Η κηδεία της 
θα τελεστή την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στις 11:30 π.μ., από την 

Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Corner of Logan Rd & 
Town Rd, London N9 OLF, και η ταφή στις 2:00μμ, στο Cheshunt Cemetery 
Cromwell Ave, Cheshunt, Waltham Cross EN7 5DW. Η παρηγοριά θα δοθεί 
στο Forty Hall Banqueting Suite Forty Hall Lodge, Forty Hill, Enfield EN2 

9HA. (Ακολουθήστε τις πινακίδες κατά μήκος του μονοπατιού, προς το πίσω 
μέρος του κτιρίου) Για όσους επιθυμούν, μπορούν να κάνουν εισφορές, με όλα 

τα έσοδα να διατίθενται στο Isabel Hospice Inpatient Unit.

NOTE OF THANKS

We would like to thank you for joining us at the funeral.  
We’re grateful for your love, support and compassion. 

Although it was the most difficult of days, we’re grateful  
to you for helping us achieve the perfect send off for our  

beloved Akis. 

 Akis (Neoklis) Ioannides 
 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στην 
κηδεία. Είμαστε ευγνώμονες για την αγάπη, την υποστήριξη  
και τη συμπόνιά σας. Αν και ήταν η πιο δύσκολη μέρα, είμαστε  
ευγνώμονες που μας βοηθήσατε να πετύχουμε τον καλύτερο 

 αποχαιρετισμό για τον αγαπημένο μας Άκη. 

Άκης (Νεοκλής) Ιωαννίδης 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

25/9/1973 – 22/9/2022

(from London) (από το Λονδίνο)

Thanks also for your wonderful generosity, over £8,500  
was collected for Alkionides UK - a charity very close to Aki’s 

heart. The funds will help Alkionides continue supporting  
and housing Greek Cypriot families visiting the UK  

from Cyprus for urgent medical care.

Χάρη και στην υπέροχη γενναιοδωρία σας, συγκεντρώθηκαν πάνω 
από £ 8.500 για τις Alkionides UK - μια φιλανθρωπική  

οργάνωση πολύ κοντά στην καρδιά του Άκη. Το χρηματικό  
ποσό θα βοηθήσει τις Alkionides UK να συνεχίσουν να  

υποστηρίζουν και να στεγάζουν Ελληνοκυπριακές οικογένειες  
που επισκέπτονται το Ηνωμένο Βασίλ   ειο από την Κύπρο  

για επείγουσα ιατρική περίθαλψη. 

Απεβίωσε ο Πολύβιος Νικολάου, βραβευμένος ποιητής, αξιωματούχος της Δημοκρατίας και πρώην δημοσιογράφος 
στο ΡΙΚ, από το 1968 έως το 1979. Όπως μετάδοσε το ΡΙΚ, ο Πολύβιος Νικολάου, μαζί με τον αείμνηστο 

Γλαύκο Ξένο, συνέταξαν το πρώτο δελτίο ειδήσεων στη δημοτική γλώσσα. 
Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1941 και σπούδασε φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σημειώνεται ότι ήταν 

μέλος της ΕΟΚΑ και στα 16 του χρόνια φυλακίστηκε στις Κεντρικές Φυλακές, ενώ βασανίστηκε στους  
αστυνομικούς σταθμούς της παλιάς Αμμοχώστου και της Ομορφίτας. Προστίθεται ότι το 1979 διορίστηκε πολιτικός 

σύμβουλος του τότε προέδρου της  Δημοκρατίας, Σπύρου Κυπριανού.  
Το 1980 διορίστηκε διευθυντής της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων και Επαναπροσέγγισης του υπουργείου  

Δικαιοσύνης. Ήταν ανάμεσα στους ιδρυτές του Νεοκυπριακού Συνδέσμου και ιδρυτικό στέλεχος του ΔΗΚΟ.  
Τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο ποίησης και το βραβείο στη μνήμη Δώρου Λοΐζου. Συνέγραψε και θεατρικά έργα.

† Έφυγε από την ζωή η δημοσιογράφος Βάνα Κορομβόκη
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