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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. 8

Εnglish Section 17-26
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Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη πα-
ρακολουθεί τις αποκαλύψεις για την 
υπόθεση του Κολωνού, για τη σε-
ξουαλική κακοποίηση και εκμετάλ-
λευση του 12χρονου κοριτσιού με 
τον βασικό ύποπτο... 

Σελ. 7

Στον απόηχο των προκλητικών 
ενεργειών και δηλώσεων που έγι-
ναν δύο χρόνια μετά το άνοιγμα της 
περίκλειστης περιοχής της Αμμο-
χώστου οι Αβ. Νεοφύτου και Ν. Χρι-
στοδουλίδης τηρούν... 

Σελ. 6

Ένοχη σιωπή

Κλίμα ενθουσιασμού 
στην παροικία για την 
ιστορική αναμέτρηση

Σελ. 2Σελ. 9 

Πολεμικές προετοιμασίες ΑΗΔΙΑ...

Σελ. 3, 4 & 17

Ανησυχία και στο Μπέρμιγχαμ 
για την παροικιακή εκπαίδευση
Μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στα ελληνικά παροι-

κιακά σχολεία του Λονδίνου με τα απαγορευτικά ενοίκια αιθουσών 
διδασκαλίας, το ολοένα αυξανόμενο κόστος λειτουργίας των εκπαι-
δευτηρίων, τις αυξομειώσεις του αριθμού των μαθητών σε πολλές 
περιοχές (λόγω μετακινήσεων των ελληνόφωνων οικογενειών προς 
αναζήτηση πιο  φτηνών ενοικίων διαμονής) και την έλλειψη εκπαι-
δευτικών, καθώς και άλλων προβλημάτων που είχαν ως αποτέλεσμα 
το κλείσιμο ενός σχολείου και τη δημιουργία δύσκολων καταστάσεων 
σε αρκετά άλλα - κυρίως, μικρά σχολεία - οι διευθύνσεις των οποίων 
προβληματίζονται πλέον για τη συνέχιση της λειτουργίας τους, ανη-
συχία προκαλεί και η οριστική απόφαση για την αναστολή λειτουργίας 
άλλων δύο σχολείων στο Μπέρμιγχαμ. Πρόκειται για τα ανεξάρτητα 
σχολεία – παραρτήματα της Αγίας Τριάδας, Tamworth και Stourbridge, 
οι μαθητές των οποίων καλούνται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους 
στο κεντρικό σχολείο της Αγίας Τριάδας Erdington. Κάτι, που προκαλεί 
προβλήματα στους επηρεαζόμενους γονείς....
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Στο χείλος 
της ύφεσης
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της ύφεσης

Κλίμα ενθουσιασμού 
στην παροικία για την 
ιστορική αναμέτρηση

Ανησυχία και στο Μπέρμιγχαμ 
για την παροικιακή εκπαίδευση



Μετά τα προβλήματα που παρουσιά-
στηκαν στα ελληνικά παροικιακά σχο-
λεία του Λονδίνου με τα απαγορευτικά 
ενοίκια αιθουσών διδασκαλίας, το ολο-
ένα αυξανόμενο κόστος λειτουργίας των 
εκπαιδευτηρίων, τις αυξομειώσεις του 
αριθμού των μαθητών σε πολλές περιο-
χές (λόγω μετακινήσεων των ελληνό-
φωνων οικογενειών προς αναζήτηση 
πιο  φτηνών ενοικίων διαμονής) και την 
έλλειψη εκπαιδευτικών, καθώς και άλ-
λων προβλημάτων που είχαν ως απο-
τέλεσμα το κλείσιμο ενός σχολείου και 
τη δημιουργία δύσκολων καταστάσεων 
σε αρκετά άλλα - κυρίως, μικρά σχολεία 
- οι διευθύνσεις των οποίων προβλημα-
τίζονται πλέον για τη συνέχιση της λει-
τουργίας τους, ανησυχία προκαλεί και η 
οριστική απόφαση για την αναστολή λει-
τουργίας άλλων δύο σχολείων στο 
Μπέρμιγχαμ. Πρόκειται για τα ανεξάρ-
τητα σχολεία – παραρτήματα της Αγίας 
Τριάδας, Tamworth και Stourbridge, οι 
μαθητές των οποίων καλούνται να συ-
νεχίσουν τη φοίτησή τους στο κεντρικό 
σχολείο της Αγίας Τριάδας Erdington. 
Κάτι, που προκαλεί προβλήματα στους 
επηρεαζόμενους γονείς, λόγω μετακινή-
σεων. 
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 

τοπικών παραγόντων, μέχρι και την τε-
λευταία στιγμή, για να κρατηθούν σε λει-
τουργία τα δύο σχολεία, εντούτοις, τα 
οικονομικά δεδομένα σε συνδυασμό με 
τη μείωση του αριθμού των μαθητών 
στάθηκαν, τελικά, ανυπέρβλητο εμπό-
διο.  
Η πρόεδρος του Σχολείου Αγίας Τριά-

δας, Κατερίνα Ιορδάνου, δήλωσε στην 
«Παροικιακή» ότι «Το τελευταίο πρά-
γμα που θέλουμε να κάνουμε είναι 
να κλείνουμε σχολεία. Εμείς, πάντοτε 
αυτό που προσπαθούμε, είναι να 
έχουμε παροικιακά σχολεία σε όλες 
τις περιοχές των Midlands όπου δια-

μένουν Κύπριοι και Ελλαδίτες, ώστε 
όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση 
σε αυτά. Αλλά, αυτό ήταν εφικτό, μέ-
χρι τη στιγμή που λαμβάναμε επιδο-
τήσεις από τα τοπικά Δημοτικά Συμ-
βούλια. Τώρα, λόγω του Brexit, 
έχουν σταματήσει αυτές οι επιδοτή-
σεις, με αποτέλεσμα να δυσκολευό-
μαστε πάρα πολύ να κρατήσουμε 
ορισμένα σχολεία. Παρ’ όλα αυτά, 
εμείς καταβάλλουμε μεγάλες προ-
σπάθειες με τη διοργάνωση διαφό-
ρων εκδηλώσεων οικονομικής ενί-
σχυσης και με την εξεύρεση νέων 
επιδοτήσεων. Στα θετικά, είναι το γε-
γονός ότι στην ευρύτερη περιοχή 
μας, ο αριθμός των μαθητών αυξά-
νεται συνεχώς, κυρίως λόγω της κα-
θόδου Ελλαδίτων. Σε σημείο, μάλι-
στα, που σε ορισμένες περιοχές δεν 
έχουμε επαρκείς χώρους. Ωστόσο, 
δεν είναι δυνατό να ενοικιάσουμε άλ-
λες σχολικές εγκαταστάσεις. Αυτή τη 
στιγμή χρησιμοποιούμε τις εγκατα-
στάσεις της Κυπριακής Εστίας, η 
οποία μας παραχωρεί εντελώς δω-
ρεάν τους χώρους και κάποιες διευ-
κολύνσεις. Και με την ευκαιρία τους 
ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό». 
Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα της έλλει-

ψης εκπαιδευτικών, η κυρία Ιορδάνου 
υπογράμμισε την ανάγκη παρουσίας 
περισσότερων δασκάλων από την Ελ-

λάδα, μέσω της ελληνικής εκπαιδευτικής 
αποστολής. Και όλα αυτά, την ώρα που 
οι φωνές για περαιτέρω στήριξη των πα-
ροικιακών σχολείων από την Ελληνική 
Πολιτεία δυναμώνουν, καθώς, σύμφωνα 
με πληροφορίες, έχουν ήδη αποσταλεί 
επιστολές με πολλούς αποδέκτες από 
Ελλαδίτες, οργανωμένους γονείς του 
Μπέρμιγχαμ, που επηρεάστηκαν άμεσα 
από το κλείσιμο των σχολείων. 

 
Πολιτικές διαστάσεις 
Είναι πλέον φανερό, ότι τα προβλή-

ματα που καλείται φέτος να αντιμετωπί-
σει η παροικιακή εκπαίδευση, ξεπερ-
νούν τους όρους εντολής, τα πλαίσια 
ευθύνης και τις δυνατότητες παρέμβα-
σης των δυο Εκπαιδευτικών Αποστολών 
στο ΗΒ, Κύπρου και Ελλάδας. Και αυτό, 
παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με δη-
λώσεις εκπροσώπων των εκπαιδευτι-
κών φορέων του Λονδίνου, το Κυπριακό 
Κράτος, μετά τη σχετική ενημέρωση και 
παρότρυνση από την ΚΕΑ, στήριξε ήδη 
σημαντικά την παροικιακή εκπαίδευση. 
Από τη μία, η εξόφθαλμη πλέον ανά-

γκη για ευρύτερη, έμπρακτη στήριξη 
από την Ελληνική Πολιτεία και από την 
άλλη, τα προβλήματα που δημιουργή-
θηκαν εξαιτίας του Brexit με τις άδειες 
παραμονής και εργασίας Ελλαδιτών και 
Κυπρίων εκπαιδευτικών, καταδεικνύουν 
ότι το ζήτημα απαιτεί πλέον τη λήψη πο-
λιτικών αποφάσεων και στοχευμένες 
ενέργειες, τόσο από τα υπουργεία Παι-
δείας, όσο και από τα υπουργεία Εξω-
τερικών των δύο χωρών. Όπως γρά-
ψαμε σε προηγούμενες εκδόσεις της 
εφημερίδας μας, μετά τις δηλώσεις του 
Παναγιώτη Γιακουμή του Συνδέσμου 
Ελλήνων Γονέων και της Έλισσας Ξε-
νοφώντος των Ανεξάρτητων Σχολείων 
Αγγλίας που ανέδειξαν το πρόβλημα, ο 
εκ των αντιπροέδρων της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας, Πάμπος Χαρα-

λάμπους του ΑΚΕΛ Βρετανίας, έθεσε το 
θέμα προς συζήτηση στην επόμενη συ-
νεδρία της Γραμματείας προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί συλλογικά και οργανω-
μένα σε πολιτικό επίπεδο, ενώ παράλ-
ληλα, ο Μιχάλης Έλληνας του φορέα 
Ανεξάρτητων Σχολείων Λονδίνου και 
επίσης αντιπρόεδρος της ΕΚΟ (ΔΗΚΟ 
Αγγλίας), ανέλαβε την πρωτοβουλία να 
θέσει το ζήτημα στον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, με την ευκαιρία σχολικής εκ-
δρομής στην Αθήνα και στο Μέγαρο Μα-
ξίμου.  
Αν και μέχρι στιγμής η Αρχιεπισκοπή 

δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, 
οι άλλοι τρεις εκπαιδευτικοί φορείς της 
παροικίας μας, παρουσιάζονται ενωμέ-
νοι και υπογραμμίζουν την ανάγκη άμε-
σης κινητοποίησης για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που απειλούν την 
παροικιακή εκπαίδευση. Κοινή διαπί-
στωση, είναι ότι η πρωτοφανής οικονο-
μική κρίση στη Βρετανία, σε συνδυασμό 
με τους περιορισμούς και τα προβλή-
ματα που δημιούργησε το Brexit, θα 
οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στο 
αναγκαστικό κλείσιμο πολλών άλλων, 
μικρών παροικιακών σχολείων, με όλες 
τις απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλ-

λον της Παιδείας μας. Τα πράγματα γί-
νονται χειρότερα, αν προστεθεί στην εξί-
σωση και η δύσκολη οικονομική κατά-
σταση στην οποία αναμένεται να 
περιέλθουν εξαιτίας της ύφεσης πολλοί 
γονείς, οι οποίοι στο τέλος της ημέρας 
είναι και οι βασικοί «αιμοδότες» της πα-
ροικιακής εκπαίδευσης, καθώς, το ερώ-
τημα που προκύπτει αβίαστα, είναι ση-
μαντικό. Την ώρα που η κρίση απειλεί 
τη συντριπτική πλειοψηφία των βρετα-
νικών νοικοκυριών, θα βρίσκονται σε 
θέση αυτοί οι γονείς, να καταβάλουν τυ-
χόν αυξημένα δίδακτρα; 
Σε ό,τι αφορά την έλλειψη εκπαιδευ-

τικών, τίθεται πλέον επιτακτικά το θέμα 
της ανάγκης σύναψης διακρατικών συμ-
φωνιών μεταξύ Βρετανίας – Ελλάδας – 
Κύπρου για την αντιμετώπιση των συ-
νεπειών του Brexit. 
Στόχος, οι συμφωνίες αυτές, να εξα-

σφαλίζουν ειδικές, ευέλικτες διαδικασίες 
για άδειες παραμονής και εργασίας των 
ελληνόφωνων εκπαιδευτικών, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον, θα λυθεί 
το πρόβλημα της άφιξής τους στη Βρε-
τανία ώστε να στελεχωθούν επαρκώς 
τα παροικιακά σχολεία. 
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Άσχημα τα νέα για την παροικιακή εκπαίδευση και στο Μπέρμιγχαμ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τεράστια ερωτήματα προκαλεί η στάση συ-
γκεκριμένων βρετανικών μέσων ενημέρω-
σης, τα οποία τις τελευταίες ημέρες έχουν 
αναλάβει εκστρατεία σπίλωσης του ονόματος 
γνωστού εστιατορίου του Λονδίνου, με 
αφορμή την καταγγελία γυναικών ότι έπεσαν 
θύμα βιασμού στο εστιατόριο. Συγκεκριμένα, 
και προτού διερευνηθεί πλήρως, προτού τε-
κμηριωθεί και να δικαστεί η εν λόγω καταγ-
γελία, αποκάλυψαν τα πρακτικά συνεδρίας 
δημοτικού συμβουλίου, το οποίο ανέστειλε 
προσωρινά την άδεια λειτουργίας του, στο 
πλαίσιο διευκόλυνσης των ερευνών της Αστυ-
νομίας. 

 
Ως γνωστό, τα βρετανικά ΜΜΕ, είναι πολύ 
προσεκτικά με αυτές τις υποθέσεις, αφού, 
ακόμη και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
συλλαμβάνονται ύποπτοι για σοβαρά εγκλή-

ματα (δολοφονίες κτλ), δεν κατονομάζουν και 
δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, προ-
τού καταδικαστούν ή τουλάχιστον προτού κα-
τηγορηθούν ενώπιον δικαστηρίου.  

 
Στην προκειμένη περίπτωση, όχι μόνο δεν 
επέδειξαν παρόμοια ευαισθησία, αλλά αντί-
θετα δημοσίευσαν φωτογραφίες και το όνομα 
του εστιατορίου, γνωρίζοντας μάλιστα ότι 
αυτό ενδεχομένως να προκαλέσει ανεπανόρ-
θωτη ζημιά στο όνομά του. Ακόμη δηλαδή 
και στην περίπτωση που οι κατηγορίες ενα-
ντίον του αποδειχθούν αβάσιμες ή λανθα-
σμένες, η ζημιά θα έχει ήδη γίνει.  
Μάλιστα, τα ερωτήματα για τη στάση τους 
αυτή, ενισχύονται και από το γεγονός ότι στο 
πλαίσιο του ρεπορτάζ, ανέδειξαν σε μεγάλο 
βαθμό και τα παράπονα που κατέθεσαν στην 
επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου, αντα-

γωνιστικά κέντρα αναψυχής τα οποία λει-
τουργούν στην ίδια περιοχή. Τα παράπονά 
τους, τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε σχέση 
με τον υπό διερεύνηση ισχυρισμό για βιασμό, 
αφορούν… το ωράριο λειτουργίας του εστια-
τορίου! 

 
Η «Παροικιακή», πάντοτε με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα, δεν θα ακολουθήσει τα 
συγκεκριμένα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.  
Παρά το γεγονός ότι οι δημοσιογράφοι της 
εφημερίδας μας γνωρίζουν πολύ περισσότε-
ρες λεπτομέρειες από αυτές που έχουν ήδη 
μεταδοθεί για τους ισχυρισμούς εναντίον του 
εστιατορίου, όχι μόνο δεν πρόκειται να ανα-
παράγει τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, 
αλλά δεν πρόκειται να δημοσιεύσει οτιδή-
ποτε, προτού προκύψει απόφαση δικαστη-
ρίου.

Υπερβολική «ευαισθησία» συγκεκριμένων 
ΜΜΕ ή εκστρατεία σπίλωσης εστιατορίου;

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας εκφράζει τα θερμά και  
ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του Αδάμου 
Μιχαήλ, ο οποίος απεβίωσε στις 06/09/2022, 
στην Κύπρο. Η σορός του μεταφέρθηκε 

στο Λονδίνο, όπου και θα ταφεί κοντά στην 
αγαπημένη του σύζυγο Μυροφόρα, η οποία 

απεβίωσε στις 06/03/2021.   
Ο μακαρίτης Αδάμος καταγόταν από το χωριό Αρναδί  
της Αμμοχώστου και μετανάστευσε στο Λονδίνο το 1967 
με την οικογένεια του με στόχο να τους προσφέρει  
ένα καλύτερο μέλλον, όπως ήθελε ο κάθε Κύπριος  

της τότε εποχής. Εργάστηκαν σκληρά και μαζί κατάφεραν  
να αποκαταστήσουν και τα τέσσερα παιδιά  

τους. Η έννοια του όμως ήταν η Κύπρος και 
ποτέ δεν ξέχασε τον τόπο που γεννήθηκε.  
Πάντοτε πιστός στις αρχές, τις αξίες,  

τα ανθρώπινα ιδανικά και τις κοινωνικές 
ευαισθησίες. Όταν το 1972 ιδρύθηκε το 
ΑΚΕΛ Βρετανίας ήταν από τους 

πρώτους που εντάχθηκε στις γραμμές 
του και παρέμεινε μέχρι το τέλος.  

ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

ΣΥΛΛΥΠΗΤHΡΙΑ



Οι εφημερίδες της Δευτέρας 10/10 προέβλε-
ψαν μια εβδομάδα κρίσιμη για την πρωθυπουργό, 
με τον Guardian να εκτιμά ότι η Τρας είναι κοντά 
σε μια νέα, μεγάλη «αναδίπλωση» σχετικά με την 
περικοπή των επιδομάτων. 
Οι Times εκφράζουν την άποψη ότι η πρωθυ-

πουργός θα εξαπολύσει εντός των ημερών μια... 
«επίθεση γοητείας» που θα περιλαμβάνει «γεύ-
ματα πολιτικής» για να κερδίσει τους βουλευτές. 
Η Mirror ζητά να συνδεθεί η αύξηση των επι-

δομάτων με τον πληθωρισμό, υποστηρίζοντας ότι 
η παράλειψη αυτή θα καταδίκαζε εκατοντάδες χι-
λιάδες ανθρώπους στη φτώχεια. 
Η i αναφέρει ότι ορισμένοι από τους αντάρτες 

βουλευτές εξακολουθούν να ελπίζουν ότι θα ανα-
γκάσουν την Τρας να αποχωρήσει από τον πρω-
θυπουργικό θώκο «εντός εβδομάδων». Ένας από 
αυτούς δήλωσε στην εφημερίδα «θα την ξεφορ-
τωθούμε», ενώ άλλος προσθέτει ότι «πολλά από 
αυτά που κάνει θα προσελκύσουν μόνο την πτέ-
ρυγα του κόμματος που ακολουθεί τον Φάρατζ». 
Η Express καλεί τους Συντηρητικούς να συ-

σπειρωθούν γύρω από το όραμα της Τρας, κά-
νοντας λόγο για «ντροπή εκ μέρους όσων σφυ-
ροκοπούν από το περιθώριο». 
Οι εσωκομματικές αντιπαλότητες απασχόλησαν 

και τις εφημερίδες της Κυριακής 09/10. Το πρω-
τοσέλιδο της Mail on Sunday επικεντρώνεται στη 
«διαμάχη» μεταξύ της Λιζ Τρας και του πρώην 
υπουργού Επικρατείας των Συντηρητικών, Μάικλ 
Γκόουβ. Σε άρθρο της στην εφημερίδα, η Ναντίν 
Ντόρις, η οποία παραιτήθηκε πρόσφατα από τη 
θέση της υπουργού Πολιτισμού, υποστηρίζει ότι 
ο Γκόουβ θα πρέπει να παραμείνει «στον πάγο» 
λόγω της εξέγερσής του κατά των φορολογικών 
σχεδίων της κυβέρνησης. 
Το κύριο άρθρο της Mail βλέπει με δυσάρεστο 

μάτι τις συνεχιζόμενες διαιρέσεις στο εσωτερικό 
του κόμματος. «Πόσες φορές θα χρειαστεί να σας 
δώσουμε αυτή τη συμβουλή;» αναρωτιέται. «Αν 
τσακώνεστε μεταξύ σας, οι ψηφοφόροι θα πιστέ-
ψουν ότι δεν είστε κατάλληλοι για κυβέρνηση». 
Η Sun on Sunday είναι εξίσου απογοητευμένη 

από τις εσωκομματικές διαμάχες, σημειώνοντας 

ότι: «Η Λιζ Τρας δεν διευθύνει μια κυβέρνηση, 
αλλά μια πολιτική δεξαμενή καρχαριών». Συνεχί-
ζει: «Τόσο πολλές αντίπαλες παρατάξεις περιφέ-
ρονται, ώστε οι πιθανότητες να δημιουργήσει τη 
σταθερότητα που χρειάζεται για να κυβερνήσει 
είναι ελάχιστες». 
Ανώνυμος βουλευτής των Συντηρητικών δη-

λώνει στη Sunday Mirror ότι αν η πρωθυπουρ-
γός προωθήσει τα σχέ-
διά της για αύξηση των 
επιδομάτων κάτω από 
τον πληθωρισμό θα αντι-
μετωπίσει πολλές αντι-
δράσεις. «Δεν υπάρχει 
περίπτωση να επιτρέ-
ψουμε σε όσους έχουν 
λίγα χρήματα να μείνουν 
με λιγότερα, ακόμη και αν 
αυτό σημαίνει ότι η κυ-
βέρνηση θα πέσει και θα 
ακολουθήσουν εκλογές», 
είπε χαρακτηριστικά.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε εκ νέου 
για «ουσιώδες ρίσκο για την οικονομική σταθερό-
τητα του Ηνωμένου Βασιλείου» και για «δυσλει-
τουργία» σε τμήμα της αγοράς συντάξεων παρά 
την παρέμβασή της τον περασμένο μήνα με την 
έναρξη έκτακτης αγοράς κρατικών ομολόγων. 

«Απειλή για τις συντάξεις, καθώς η Τράπεζα  πε-
ριορίζει τη στήριξή της» ήταν ο τίτλος των Times 
την Τετάρτη 12/10, μετά τη δήλωση του διοικητή 
της Τράπεζας της Αγγλίας ότι η έκτακτη παρέμβασή 
της στις αγορές χρέους του ΗΒ πρέπει να τερματι-
στεί την Παρασκευή. Η εφημερίδα επικεντρώνεται 
στις προειδοποιήσεις ότι τα συνταξιοδοτικά ταμεία, 
τα οποία είναι μεγάλοι κάτοχοι κρατικού χρέους και 
ομολόγων, «αντιμετωπίζουν έναν γκρεμό». 
Η Daily Telegraph γράφει ότι η απόφαση του δι-

οικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Άντριου Μπέιλι 
να «τραβήξει την πρίζα» για τη στήριξη των συντά-
ξεων προκάλεσε νέα πτώση της στερλίνας και οδή-
γησε σε φόβους για μεγαλύτερο χάος στις αγορές. 
Προσθέτει ότι η πρωθυπουργός Λιζ Τρας αμφι-
σβητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη 
σχετικά με τα σχέδια περικοπής των κοινωνικών 
παροχών σε πραγματικούς όρους, με τέσσερις 
υπουργούς να υποστηρίζουν μια αύξηση συνδε-
δεμένη με τον πληθωρισμό. 
Η ανακοίνωση ότι στις εταιρείες ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας θα επιβληθεί ανώτατο όριο εσό-
δων, στην Αγγλία και την Ουαλία, πυροδότησε τους 
ισχυρισμούς για «άλλη μια κραυγαλέα στροφή» 
της Ντάουνινγκ Στριτ όσον αφορά την οικονομική 
πολιτική της κυβέρνησης, σύμφωνα με την εφημε-
ρίδα Guardian. Η Λιζ Τρας είχε απορρίψει στο πα-
ρελθόν τις εκκλήσεις για την επιβολή πλαφόν στα 

τεράστια κέρδη των εταιρειών. Το υπουργείο Επι-
χειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής Στρατηγι-
κής υποστηρίζει ότι το μέτρο διαφέρει από έναν 
έκτακτο φόρο, επειδή θα εφαρμόζεται στα υπερ-
βάλλοντα έσοδα και όχι σε όλα τα κέρδη, μας ενη-
μερώνει ο Guardian.  
Η εφημερίδα i θεωρεί ότι η κίνηση αυτή είναι ένας 
τρόπος για την κ Τρας να «φιμώσει» τους αντάρτες 
βουλευτές του κόμματός της και μια προσπάθεια 
να «επαναφέρει την πρωθυπουργία της σε τροχιά». 
Η εφημερίδα σημειώνει επίσης ότι δεν θα πρέπει 
να αποκλείεται το ενδεχόμενο οι λογαριασμοί για 
τα νοικοκυριά να μειωθούν, επειδή η ραγδαία αύ-

ξηση των τιμών χονδρικής πώλησης φυσικού αε-
ρίου δεν θα υπαγορεύει πλέον το κόστος της ηλε-
κτρικής ενέργειας. 

 
Η Ρωσία ξεμένει από όπλα 
και αντιμετωπίζει τεράστιες απώλειες      
Η πρωθυπουργός Λιζ Τρας ζήτησε την Τρίτη 

11/10 από τους ηγέτες της ομάδας των κρατών-
μελών της G7 να παραμείνουν σταθεροί στην υπο-
στήριξή τους απέναντι στην Ουκρανία, ενώ θα αι-

τηθεί μία επείγουσα διάσκεψη των ηγετών του 
ΝΑΤΟ, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ μετά 
την κλιμάκωση των ρωσικών πυραυλικών επιθέ-
σεων κατά ουκρανικών πόλεων. 
Εν τω μεταξύ σκληρή γλώσσα κατά της Ρωσίας 

και του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν υιοθέτησε ο 
επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας πληροφο-
ριών (GCHQ), σερ Τζέρεμι Φλέμινγκ, κατά την δη-
μόσια ομιλία στο Royal United Services Institute 
(RUSI) στο Λονδίνο, μετέδωσε το BBC. O Φλέμινγκ 
ισχυρίσθηκε ότι η Ρωσία ξεμένει από όπλα καθώς 
αντιμετωπίζει «συγκλονιστικό» αριθμό απωλειών. 
Κατά την εκτίμησή του, οι ουκρανικές ένοπλες δυ-
νάμεις «αντιστρέφουν την κατάσταση» τόσο στο 
πεδίο της μάχης όσο και στον κυβερνοχώρο. 
Με αυτή την εκτίμηση συμφωνούν και οι περισ-
σότεροι αναλυτές των βρετανικών εφημερίδων της 
Τρίτης 11/10. 
Ο Guardian δημοσιεύει φωτογραφία αιμόφυρτης 
γυναίκας με επιδέσμους, η οποία απομακρύνεται 
από τον τόπο της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης 
στην Ουκρανία τη Δευτέρα. 
Υπό τον τίτλο «η ημέρα που ο θάνατος έπεσε 
βροχή από τον ουρανό», η Daily Mail προβάλλει 
το ρεπορτάζ του δικού της ανταποκριτή σε μία από 
τις πόλεις που έγιναν στόχος, το Ντνίπρο. Ο Ίαν 
Μπίρελ περιγράφει μια «πρωινή ώρα αιχμής από 
την κόλαση», καθώς «ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέ-
λυσε ένα μανιασμένο μπαράζ πυραύλων" σε αυ-
τοκίνητα, σπίτια, γραφεία και σταθμούς. 
Οι Times σημειώνουν ότι η επίθεση έγινε 48 ώρες 
αφότου ο Πούτιν διόρισε επικεφαλής των ρωσικών 
δυνάμεων στην Ουκρανία, τον άνθρωπο που χα-
ρακτηρίζεται ως «στρατηγός Αρμαγεδδών».

Κίνδυνοι για το Ταμείο Συντάξεων και νέα πτώση της στερλίνας

Οι εσωκομματικές διαμάχες των Συντηρητικών απειλούν την πρωθυπουργία Τρας 
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ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΗΚΕ ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ

Η βρετανική οικονομία οδεύει σε ύφεση καθώς 
τα στοιχεία έδειξαν ότι συρρικνώθηκε απρόσμενα 
τον Αύγουστο, γεγονός που αποτυπώνει την πρό-
κληση που αντιμετωπίζει η πρωθυπουργός στην 

προσπάθειά της να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της 
για επιτάχυνση της ανάπτυξης. Η αδυναμία στη με-
ταποίηση και οι εργασίες συντήρησης στα κοιτά-
σματα πετρελαίου και αερίου της Βόρειας 
Θάλασσας συνέβαλαν σε πτώση κατά 0,3% του 
ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος από τον Ιούλιο 
και τα στοιχεία έδειξαν με ποιο τρόπο το άλμα στον 
πληθωρισμό πλήττει τους καταναλωτές. Οικονομο-
λόγοι σε έρευνα του Reuters ανέμεναν μηδενική 
ανάπτυξη. Η αύξηση του ΑΕΠ τον Ιούλιο αναθεω-
ρήθηκε προς τα κάτω στο 0,1% από το 0,2% και 
στους τρεις μήνες έως τον Αύγουστο το ΑΕΠ μει-
ώθηκε κατά 0,3%, στην πρώτη πτώση του από τις 
αρχές του 2021.

Μέσα στην πρώτη τροφή τους, το γάλα, έριχνε η νοσοκόμα Λούσι Λέ-
τμπι την ινσουλίνη με την οποία κατηγορείται ότι σκότωσε επτά βρέφη 
και προσπάθησε να σκοτώσει άλλα δέκα. 

Η 32χρονη σήμερα νοσοκόμα, που είναι αντιμέτωπη με 22 κατηγορίες 
για 17 παιδιά, δηλώνει αθώα. Στο δικαστήριο όμως κατά τη δεύτερη 
ημέρα ακούστηκαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη δράση της. 

Η μητέρα ενός βρέφους διέκοψε τη Λούσι Λέτμπι ενώ βρισκόταν στη 
μονάδα νεογνών και ήταν έτοιμη να επιτεθεί και η 32χρονη την απομά-
κρυνε λέγοντάς της: «Εμπιστευτείτε με, είμαι νοσοκόμα», σύμφωνα με 
την Daily Mail. 

Τελικά το μωρό – το οποίο ονομάστηκε μωρό E για νομικούς λόγους 
– βρέθηκε να αιμορραγεί από το στόμα στην κούνια του στις 3 Αυγού-
στου 2015. Μάλιστα, αφού πέθανε το επόμενο πρωί, ο Λέτμπι έδειξε 
«πολύ ασυνήθιστο ενδιαφέρον» για την οικογένεια του μωρού, σύμφωνα 

με το δικαστήριο. Το μωρό E, το τέταρτο φερόμενο θύμα της, γεννήθηκε 
στις 29 Ιουλίου 2015 και μέχρι τις 3 Αυγούστου τρεφόταν κανονικά. 
Εκείνο το βράδυ, περίπου στις 21:00, η μητέρα του αποφάσισε να πάει 
να το δει στη μονάδα νεογνών. Το βρέφος και ο δίδυμος αδελφός του, 
μωρό F, βρίσκονταν υπό την φροντίδα της Λέτμπι. 

Ο Νικ Τζόνσον που άσκησε τη δίωξη, είπε στους ενόρκους ότι η μη-
τέρα των αγοριών «διέκοψε τη Λούσι Λέτμπ που ετοιμαζόταν να επιτεθεί 
στο μωρό E», αλλά «δεν το κατάλαβε εκείνη τη στιγμή». Και πρόσθεσε: 
«Όταν έφτασε, το μωρό (μωρό Ε) ήταν πολύ στρεσαρισμένο και αιμορ-
ραγούσε από το στόμα του». Η μητέρα του μικρού αγοριού είπε ότι η Λέ-
τμπι «προσπάθησε να την καθησυχάσει» υποστηρίζοντας ότι το αίμα 
οφειλόταν σε ένα σωλήνα σίτισης που «ερέθιζε το λαιμό του». Ο κ. Τζόν-
σον ισχυρίστηκε ότι είπε στη μητέρα να επιστρέψει στον θάλαμό της και 
την παρακάλεσε: «Εμπιστευτείτε με, είμαι νοσοκόμα».

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για τη νοσοκόμα serial killer

ΚΑΤΗΓΟΡΗ�ΘΗΚΕ ΟΤΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ

Βουλή | Σκληρή κριτική στον υπουργό Οικονομικών για το... χάος που προκάλεσε
Στόχος σωρείας επικριτικών ερωτήσεων και τοποθετήσεων έγινε 

ο Υπουργός Οικονομικών της βρετανικής κυβέρνησης Κουάσι Κουάρ-
τενγκ στην πρώτη συνεδρίαση της Βουλής των Κοινοτήτων με θέμα 
την οικονομία μετά από τον αμφιλεγόμενο μίνι προϋπολογισμό της 
23ης Σεπτεμβρίου. 
Βουλευτές της αντιπολίτευσης τον κάλεσαν να απολογηθεί για το 

«χάος» που προκάλεσε με την ανακοίνωση περί μαζικών περικοπών 
φόρων, τις οποίες θα χρηματοδοτήσει με πρόσθετο κρατικό δανεισμό. 
Ένας Βουλευτής της αντιπολίτευσης μάλιστα φώναξε «παραιτήσου» 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ ο κ. Κουάρτενγκ επιχειρημα-
τολογούσε. 
Ο Υπουργός Οικονομικών κατηγορήθηκε, μεταξύ άλλων, ότι ευ-

θύνεται για την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού που έχει προκαλέσει 
μεγάλη ανησυχία στη στεγαστική αγορά και στους ιδιοκτήτες κατοι-
κιών, καθώς και για υπονόμευση των οικονομικών θεσμών της χώρας, 
διότι δε ζήτησε ανεξάρτητη ανάλυση των επιπτώσεων των μέτρων 
που εξήγγειλε. Βουλευτής της αντιπολίτευσης επιτέθηκε γενικότερα 
στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι η Λιζ Τρας μετέτρεψε την Ντάουνινγκ 
Στριτ «από νυχτερινό κλαμπ (επί Μπόρις Τζόνσον και partygate) σε 
καζίνο». Ο κ. Κουάρτενγκ και οι Υφυπουργοί του αντέτειναν ότι τα 
μέτρα που έχουν εξαγγείλει αποσκοπούν στην τόνωση της ανάπτυξης 
της οικονομίας και παρέπεμψαν για το πλήρες σχέδιο αποκατάστασης 
της εμπιστοσύνης των αγορών στο «Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό 

Πλάνο» που τελικά θα παρουσιαστεί στις 31 Οκτωβρίου, τρεις εβδο-
μάδες νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο. 
Λίγο πριν από τη συνεδρίαση στη Βουλή, το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο είχε παρουσιάσει μία μικτή εικόνα για την οικονομική προ-
οπτική του Ηνωμένου Βασιλείου στην εξαμηνιαία ενημέρωσή του. 

«Η πρόγνωση ανάπτυξης είναι στο 3,6% για το 2022 και στο 0,3% 
το 2023, καθώς ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύ-
ναμη και η πιο σφιχτή νομισματική πολιτική έχει αντίκτυπο στην κα-
ταναλωτική δαπάνη και στις επιχειρηματικές επενδύσεις», αναφέρεται 
για τη Βρετανία στην έκθεση. Αυτή η πρόγνωση για τη βρετανική οι-
κονομία ωστόσο διαμορφώθηκε πριν από το μίνι προϋπολογισμό 
της βρετανικής κυβέρνησης που προκάλεσε αμφιβολίες για τη στα-
θερότητα των δημοσίων οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Επ’ αυτού στην έκθεση του ΔΝΤ αναφέρεται: «Το δημοσιονομικό 

πακέτο αναμένεται να ανεβάσει κάπως την ανάπτυξη πάνω από την 
πρόγνωση βραχυπρόθεσμα, ενώ παράλληλα θα περιπλέξει τη μάχη 
κατά του πληθωρισμού». Σημειώνεται ότι μετά από την παρουσίαση 
του μίνι προϋπολογισμού το Ταμείο είχε προειδοποιήσει τη βρετανική 
κυβέρνηση για υπονόμευση των προσπαθειών χαλιναγώγησης του 
πληθωρισμού, σε μία ασυνήθιστη παρέμβαση προς χώρα μέλος του 
G7. 
Την ίδια ώρα, μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις στην πραγματική 

αξία των απολαβών των εργαζομένων την τελευταία 20ετία κατα-

γράφηκε στο Ηνωμένο Βασί-
λειο τον τελευταίο χρόνο, σύμ-
φωνα με τα νεότερα επίσημα 
στοιχεία. 
Το Γραφείο Εθνικής Στατι-

στικής ανακοίνωσε πως συ-
νυπολογίζοντας το ύψος του 
πληθωρισμού (στο 9,9% αυτή 
την περίοδο), η μέση αμοιβή 
περιλαμβανομένων επιμι-
σθίων έπεσε κατά 2,4% σε 
πραγματικούς όρους, ενώ οι 
μισθοί χωρίς μπόνους μει-
ώθηκαν αντιστοίχως κατά 
2,9%. 
Η πτώση την απολαβών σε 

πραγματικούς όρους έρχεται 
παρά την ονομαστική αύξηση 
στις απολαβές. Συγκεκριμένα, 
η μέση αμοιβή (μαζί με τα μπόνους) έχει αυξηθεί κατά 6% τον τελευ-
ταίο χρόνο και χωρίς τα μπόνους κατά 5,4%. 
Εν τω μεταξύ, το ποσοστό μειώθηκε κατά το μήνα Αύγουστο κατά 

0,3%, πέφτοντας στο 3,5%. 

Η βρετανική οικονομία στο χείλος της ύφεσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΚΙΓΧΑΜ

Τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσαν ότι η 
στέψη του Βασιλιά Καρόλου θα πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 6 Μαΐου 2023. 
Η τελετή στέψης θα πραγματοποιηθεί στο Αββα-

είο του Ουέστμινστερ του Λονδίνου και θα διεξαχθεί 
από τον επικεφαλή της Αγγλικάνής Εκκλησίας, Αρ-
χιεπίσκοπο του Καντέρμπουρυ. 
Στην τελετή ο Βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα στεφθεί 

μαζί με τη Βασιλική Σύζυγο του, την Καμίλλα. 
«Η στέψη θα αντικατοπτρίζει τον ρόλο του μο-

νάρχη σήμερα και θα κοιτάζει προς το μέλλον, ενώ 
θα έχει τις ρίζες του σε μακροχρόνιες παραδόσεις 
και επιδείξεις», αναφέρει το ανακοινωθέν του Πα-
λατιού κάτι που προϊδεάζει για μία πιο σύγχρονη 
μορφή Στέψης από εκείνη της μητέρας του Βασί-
λισσας Ελισάβετ. 
Περισσότερες λεπτομέρειες για την τελετή θα 

ανακοινωθούν αργότερα αναφέρει το Παλάτι.

Στις 6 Μαΐου η στέψη του βασιλιά Καρόλου
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
 
• Κυβερνητική αναλγησία χωρίς 

έλεος! Εφαρμόζουν το  πλέον βάρ-
βαρο μοντέλο οικονομικής ανάπτυ-
ξης! 

 
• Επιπλέον έσοδα 953,2 εκ. ευρώ 

από φόρους λόγω της ακρίβειας, 
αλλά αρνούνται να μειώσουν να προ-
χωρήσουν σε μέτρα ανακούφισης 
έστω των ευάλωτων ομάδων του 
πληθυσμού 

Επιβεβαιώνουν συνεχώς οι κυβερ-
νώντες του ΔΗΣΥ πως ανέλαβαν τη 
διακυβέρνηση της χώρας με κύρια 
έγνοια τους την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων της πλουτοκρατίας και 
του μεγάλου κεφαλαίου, χωρίς να 
γνοιάζονται για τους απλούς πολίτες 
είτε τα βγάζουν πέρα είτε όχι! Εφαρ-
μόζουν το χειρότερο μοντέλο καπιτα-
λιστικής ανάπτυξης, τις πλέον συντη-
ρητικές, νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
λιτότητας ρίχνοντας όλο και περισ-
σότερους ανθρώπους στη φτώχεια 
και τη δυστυχίας.  
Τα απρόβλεπτα, επιπρόσθετα, έσοδα 

της τάξης των 953,2 εκ. ευρώ από τους 
φόρους λόγω της ακρίβειας που μπήκαν 

στα κρατικά ταμεία την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Αυγούστου 2022, αφαίρεσαν κάθε 
επιχείρημα της κυβέρνησης για δήθεν  
προβλήματα με τα δημόσια οικονομικά 
για μέτρα ανακούφισης των πολιτών, 
έστω στοχευμένα υπέρ των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού. Κι όμως, σύμ-
φωνα με τα τελευταία στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Στατιστική 
Υπηρεσία, το κράτος έχει τις δυνατότη-
τες για στήριξη των νοικοκυριών και της 
οικονομίας, μιας και το δημοσιονομικό 
πλεόνασμα έφτασε στα 379,9 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με έλλειμμα 535,2 
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή πε-

ρίοδο. 
 
• Παρ’ όλα αυτά, πεισματικά αρνού-

νται να εκταμιεύσουν έστω κι ένα 
σεντ και κοκορεύονται πως κάνουν 
«μαξιλαράκια» για… ώρα περίστα-
σης. Μαζεύουν για να τα δίνουν στη 
συνέχεια υπό μορφή  κρατικής συ-
νεισφοράς σε σχέδια για ενίσχυση 
των μεγαλοεπιχειρηματιών με πρό-
φαση την αναθέρμανση της οικονο-
μίας.  

 
Οι κυβερνώντες εφαρμόζουν το «Μα-

νιφέστο» του ΔΗΣΥ, όπως πλείστες φο-
ρές το επεξήγησαν ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
και ο Χάρης Γεωργιάδης, σύμφωνα με 

το οποίο ο ρόλος του κράτους είναι να 
μαζεύει φόρους από τους πολλούς και 
να «λαδώνει» την ατμομηχανή του συ-
στήματος, το μεγάλο κεφάλαιο.  
Έτσι αντί να στηρίζουν όσους από 

τους πολίτες έχουν ανάγκη, δημιουρ-
γούν πλεονάσματα στη ράχη των φο-
ρολογουμένων. Έτσι, το δημοσιονομικό 
πλεόνασμα έφτασε στα 379,9 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με έλλειμμα 535,2 
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο.  
Ωστόσο, τα γεμάτα κρατικά ταμεία 

προέρχονται από αυξημένους φόρους 
που πληρώνουν οι πολίτες στον ηλε-
κτρισμό, στα καύσιμα, στο γκάζι, στο 
ψωμί, στα τρόφιμα κ.λπ. Το γνωρίζει 
αυτό πολύ καλά και ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
και ο πρώην αλλά και ο νυν υπουργός 
Οικονομικών, πλην όμως αδιαφορούν 
και αρνούνται να ικανοποιήσουν το κα-
θολικό αίτημα για ανακουφιστικά μέτρα.   
Οι μεγάλες αυξήσεις στις τιμές βασι-

κών αγαθών και υπηρεσιών, κυρίως του 
ηλεκτρικού ρεύματος και των πετρελαι-
οειδών, «σκοτώνουν» τα νοικοκυριά, 
ενώ την ίδια ώρα οι τραπεζίτες συμπε-
ριφέρονται όπως πάντα, κτυπούν αλύ-
πητα τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις με αυξημένες χρεώσεις σε 
όλες τις υπηρεσίες, με μεγάλες αυξήσεις 
στα επιτόκια των δανείων και μαζικές 
εκποιήσεις. 

 
• Υπολογίζεται ότι το κόστος ζωής 

έχει αυξηθεί σε ποσοστό πέραν του 
10% τους τελευταίους μήνες, ενώ 
αντίθετα οι μισθοί των εργαζομένων 
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα με 
την ανεργία να ακολουθεί συνεχή αυ-
ξητική τάση! 

 
Αυτός είναι ο ΔΗΣΥ, αυτή είναι και η 

πολιτική του και είχε διατυπωθεί με τον 
πλέον γλαφυρό τρόπο από τον τέως 
υπουργό Οικονομικών και νυν αναπλη-
ρωτή πρόεδρο του Συναγερμού Χάρη 
Γεωργιάδη ο οποίος χωρίς αναστολές 

δήλωνε δημόσια πως ο μισθός των 750 
ευρώ, είναι πολύ ικανοποιητικός.  
Αυτή είναι η θέση και του ΔΗΣΥ και 

του νυν υπουργού Οικονομικών και της 
κυβέρνησης τους. Γι’ και ο υπουργός 
Εργασίας καθόρισε τον «εθνικό» κατώ-
τατο μισθό στα 940 ευρώ, λέγοντας είναι 
και πολλά, άσχετα εάν στην πραγματι-
κότητα και λαμβάνοντας υπόψη την 
ακρίβεια και τον πληθωρισμό, η αγορα-
στική δύναμη των 940 ευρώ είναι μει-
ωμένη σε σύγκριση με το ίδιο ποσό που 
δινόταν προτού εισαχθεί ο περιβόητος 
«εθνικός κατώτατος μισθός». Προφανώς 
και είναι θέμα ιδεολογίας και η ηγεσία 
του ΔΗΣΥ παραμένει προσκολλημένη 
στις ιδεολογικο-πολιτικές αγκυλώσεις της 
αρνούμενη να υιοθετήσει μέτρα υπέρ 
των εργαζομένων και των ευάλωτων 
ομάδων του πληθυσμού. Είναι θεματο-
φύλακες των συμφερόντων της πλου-
τοκρατίας και του μεγάλου κεφαλαίου.  
Γι’ αυτό και ο αρχηγός του ΔΗΣΥ και 

υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Αβέρωφ Νεοφύτου, ακόμη και αυτή την 
περίοδο, παραμονές εκλογές «τα 
μασά», αρνείται να αποδεχτεί επιστροφή 
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπρο-
σαρμογής (ΑΤΑ).  

 
• Στα ζητήματα αυτά παρόμοιες 

απαντήσεις δίνει ή μασά τα λόγια του 
και ο έτερος των Συναγερμικών υπο-
ψηφίων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, 
οποίος δηλώνει πλήρως ικανοποι-
ημένος από τις πολιτικές της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, στην 
οποία μετείχε μέχρι πρότινος.  

 
Αυτές είναι οι απόψεις τους που πη-

γάζουν από την πολιτική φιλοσοφία του 
ιδίου και του κόμματος του ενώ γνωρίζει 
πως η ΑΤΑ είναι «κόκκινη γραμμή» για 
τις οργανώσεις των μεγαλοεπιχειρημα-
τιών, την ΟΕΒ και το ΚΕΒΕ οι οποίες 
ούτε καν συζήτηση  δεν σηκώνουν για 
το θέμα. Και ο λόγος τους είναι διαταγή 
για τον όποιο ηγέτη και στέλεχος του Συ-

ναγερμού. Όποιος παραβιάσει τις εντο-
λές τους εξοστρακίζεται από το βαθέως 
κράτος της Ελληνοκυπριακής Δεξιάς. 
Με τις πολιτικές τους, οι κυβερνώντες 

δημιούργησαν την κατηγορία των αν-
θρώπων οι οποίοι άνκαι ανήκουν στην 
κατηγορία όσων έχουν απασχόληση, 
ζουν στα όρια ή κάτω από τα όρια της 
φτώχειας! Αυτό κι αν είναι επίτευγμα της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ! 

 
ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ,  
 
Η ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 
 
Αυτές είναι οι πραγματικότητες ενώ 

έχουμε εισέλθει στην τελική ευθεία για 
τις προεδρικές εκλογές του Φλεβάρη του 
2023. Με τις ίδιες πολιτικές κατεβαίνουν 
στις εκλογές και οι δυο υποψήφιοι της 
Δεξιάς Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χρι-
στοδουλίδης. Για αν ελπίζουμε σε αλ-
λαγή, σε πραγματική αλλαγή, όχι προ-
σώπων αλλά ουσίας, για να γυρίσουμε 
σελίδα, δεν έχουμε παρά να συμπορευ-
θούμε με τον ανεξάρτητο υποψήφιο Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος απέδειξε 
στην πράξη πως αντιλαμβάνεται τα προ-
βλήματα των πολιτών και έχει τη θέληση 
να δουλέψει μεθοδικά για αντιμετώπιση 
τους. Για να δημιουργηθούν οι προϋπο-
θέσεις να τεθούν οι βάσεις για πραγμα-
τική, προοδευτική αλλαγή στην κυ-
πριακή κοινωνία.  
Συνάμα να συστρατευθούμε με την 

κόμμα των Κυπρίων Εργαζομένων, το 
ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κίνημα που αποτε-
λούν διαχρονικά τη δύναμη εγγύησης 
για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των ευρύτερων λαϊκών 
στρωμάτων και προάσπιση των κεκτη-
μένων και γενικότερα των συμφερόντων 
των απλών ανθρώπων της χώρας που 
δεν ανήκουν στη μικρή κατηγορία των 
προνομιούχων του συστήματος και του 
καθεστώτος Αναστασιάδη – Συναγερ-
μού.

ΔΙΠΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ� ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΡΑΣ

Γ. Νταλάρας για Α.Μαυρογιάννη: «...γιατί είναι ένας άνθρωπος καθαρός»

ΕΝΩ ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ… «ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ!

Καταδικάζουν τους πολίτες να ζουν με στερήσεις!

«Η σχέση μου με τον Ανδρέα είναι μακρόχρονη», 
ανέφερε σε δηλώσεις του ο Γιώργος Νταλάρας. 
Πρόσθεσε ότι, γνώρισε τον κ. Μαυρογιάννη μέσα 

σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές, κυρίως, πέραν της Κύ-
πρου, όπως στην Νέα Υόρκη και στο Παρίσι. 
Ο κ. Νταλάρας γνωστοποίησε ότι, έχουν πολλούς 

κοινούς φίλους με τον κ. Μαυρογιάννη, που ασχο-

λούνται με το Κυπριακό. «Έχουμε ελπίδες για τον 
Ανδρέα, γιατί είναι ένας άνθρωπος ευαίσθητος με 
καθαρό μυαλό και βλέμμα», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. Τόνισε ότι, επειδή η πολιτική είναι μία διαδι-
κασία που κρίνεται επί του αποτελέσματος, ανα-
γκάζεσαι να την αποδυναμώνεις μέσα σου. «Λες, 
‘’όποιος μπλέκει με την πολιτική, μπλέκει με πολλά 

πράγματα που δεν γνωρίζεις αν θα βγει αλώβη-
τος’’», υπογράμμισε. Στην περίπτωση του Ανδρέα, 
πρόσθεσε, δίνεται μία ελπίδα γιατί είναι ένας άν-
θρωπος καθαρός. 

«Για το Κυπριακό, ασχολήθηκαν και άνθρωποι 
οι οποίοι δεν ήταν ικανοί και άξιοι, για ένα τόσο με-
γάλο πρόβλημα»
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ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΤΩΝ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έκθεση καταπέλτης για «Δημοκρατική οπισθοδρόμηση» της Τουρκίας
Για «επιδείνωση» των σχέσεων της Τουρκίας με την 

ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2022, λόγω των επανειλημ-
μένων παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου 
από τουρκικά μαχητικά στο Αιγαίο και των απειλητικών 
τουρκικών δηλώσεων σχετικά με την κυριαρχία των ελ-
ληνικών νησιών και κατά της Κύπρου, κάνει λόγο η έκ-
θεση της Επιτροπής για την ενταξιακή πορεία της 
Τουρκίας, στην οποία σε γενικές γραμμές διαπιστώνεται 
η «δημοκρατική οπισθοδρόμηση» της χώρας. 
Επιπλέον, η Τουρκία συνέχισε να πραγματοποιεί 

στρατιωτικές ασκήσεις στις θαλάσσιες ζώνες της Κύ-
πρου και τουρκικά πολεμικά πλοία παρεμπόδισαν πα-
ράνομα τις ερευνητικές δραστηριότητες στην Κυπριακή 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Παρά τη διεθνή 
καταδίκη, η Τουρκία συνέχισε το σχέδιό της να ανοίξει 
την περιφραγμένη περιοχή των Βαρωσίων. Οι εντάσεις 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν ευνοούσαν 
τις σχέσεις καλής γειτονίας και υπονόμευσαν την περι-
φερειακή σταθερότητα και ασφάλεια», αναφέρει η έκ-
θεση της Επιτροπής. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι η ΕΕ 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2022, αλλά και 

επανειλημμένα έχει προτρέψει την Τουρκία να αποφύγει 
κάθε είδους απειλή, οποιαδήποτε πηγή τριβής ή οποι-
αδήποτε ενέργεια που βλάπτει τις σχέσεις καλής γειτο-
νίας και την ειρηνική επίλυση διαφορών. Η έκθεση 
αναφέρει, ακόμη, ότι «η ΕΕ επιβεβαίωσε εκ νέου ότι έχει 
στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές πε-
ριβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο και για την ανάπτυξη 
μιας συνεργατικής και αμοιβαίως επωφελούς σχέσης με 
την Τουρκία». Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι η 
ΕΕ και η Τουρκία συνέχισαν τη δέσμευση υψηλού επι-
πέδου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως το κλίμα, η 
υγεία ή η μετανάστευση και η ασφάλεια. Αναφορικά με 
το κράτος δικαίου, η Επιτροπή διαπιστώνει «σοβαρές 
ελλείψεις» στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών 
της Τουρκίας. «Κατά την περίοδο αναφοράς, η δημοκρα-
τική οπισθοδρόμηση συνεχίστηκε. Οι διαρθρωτικές ελ-
λείψεις στο προεδρικό σύστημα παρέμειναν σε ισχύ. Οι 
βασικές συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
των οργάνων του δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί. Το 
Κοινοβούλιο συνέχισε να μην διαθέτει τα απαραίτητα 
μέσα για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση. 

Η συνταγματική αρχιτεκτονική συνέχισε να συγκε-
ντρώνει τις εξουσίες στο επίπεδο της Προεδρίας χωρίς 
να διασφαλίζει τον υγιή και αποτελεσματικό διαχωρισμό 
των εξουσιών μεταξύ της εκτελεστικής, της νομοθετικής 
και της δικαστικής εξουσίας. Ελλείψει αποτελεσματικού 
μηχανισμού ελέγχου και ισορροπίας, η δημοκρατική λο-
γοδοσία της εκτελεστικής εξουσίας εξακολουθεί να πε-
ριορίζεται στις εκλογές», αναφέρει η Επιτροπή.

 «Ένοχη σιωπή από τους Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστοδουλίδη»

ΑΚΕΛ: Ανησυχίες για τις πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνησης για τον Ακάμα
«Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» για 

τη χθεσινή σύσκεψη στο Προεδρικό για το θέμα του Ακάμα, προ-
καλεί νέες ανησυχίες για τις πραγματικές επιδιώξεις της κυβέρνη-
σης σε σχέση με το μέλλον της Χερσονήσου», τονίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. 

«Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο ίδιος ο Νίκος Αναστασιάδης 
αναζητεί τρόπους παράκαμψης της γνωμοδότησης της Περιβαλ-
λοντικής Αρχής για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα και των όρων που 
περιλαμβάνονται σε αυτή. Οι όροι αυτοί δεν αποτελούν συστάσεις, 
αλλά είναι νομικά δεσμευτικοί. Αποτελεί υποχρέωση της κυβέρνη-
σης και του Πολεοδομικού Συμβουλίου να συμμορφωθεί με αυτούς. 
Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σήμερα εξηγήσεις και να διαψεύσει 
ή να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες. Αν δεν διαψευστούν ρητά και 

πειστικά αυτές οι πληροφορίες, γίνεται φανερό ότι η κυβέρνηση 
συνεχίζει να μεθοδεύει τρόπους και να ασκεί πολιτικές πιέσεις στο 
παρασκήνιο για παράκαμψη διαδικασιών προκειμένου να εξυπη-
ρετήσει μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα οδηγώντας στην καταστροφή 
του Ακάμα. Το ΑΚΕΛ διαμηνύει εκ νέου στο Συναγερμό και την κυ-
βέρνησή του ότι δεν θα επιτρέψει να θυσιαστεί ο μοναδικός αυτός 
οικότοπος του νησιού μας, για χάρη επιχειρηματικών συμφερόντων 
και μικροπολιτικών επιδιώξεων». 
Εξάλλου, μιλώντας στον Άστρα, Η Επικεφαλής του Γραφείου 

Περιβάλλοντος του ΑΚΕΛ Χριστίνα Νικολάου, αφού τόνισε ότι η 
κυβέρνηση πρέπει είτε να διαψεύσει είτε να επαληθεύσει τις πλη-
ροφορίες, ξεκαθάρισε ότι οι όροι της Περιβαλλοντικής Αρχής είναι 
ουσιώδεις και δεσμευτικοί.

Στον απόηχο των προκλητικών ενεργειών και δηλώ-
σεων που έγιναν δύο χρόνια μετά το άνοιγμα της περί-
κλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, οι κ.κ. Αβέρωφ Νεο-
φύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης τηρούν ένοχη σιωπή. 
Ως έχοντες την πολιτική ευθύνη για τους χειρισμούς που 
έγιναν στο θέμα της Αμμοχώστου και ως βασικοί πρωτα-
γωνιστές στους χειρισμούς που έγιναν σε ό,τι αφορά το 
Κυπριακό Ζήτημα την τελευταία δεκαετία, θα έπρεπε να 
είχαν ήδη τοποθετηθεί, όχι μόνο για το τί έγινε, αλλά και 
για το τί πρέπει να γίνει, αναφέρει σε ανακοίνωση το επι-
τελείο Μαυρογιάννη. 
Αν η Τουρκία συνεχίσει ανενόχλητη να προχωρά στους 

σχεδιασμούς της για δημιουργία τετελεσμένων όπως της 
επιτρέπουν να πράττει τα τελευταία χρόνια, κανένας δεν 
πρέπει να αμφιβάλλει ποια θα είναι η κατάληξη: Η οριστι-
κοποίηση της διχοτόμησης. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
έχει ήδη διατυπώσει ξεκάθαρες και σαφείς θέσεις για το 
πώς μπορούμε να την αποτρέψουμε και πώς μπορούμε 

να προχωρήσουμε για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες 
και να οδηγηθούμε σε δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική 
λύση. Στον αντίποδα, οι δύο κύριοι ανθυποψήφιοι του, 
περί άλλων τυρβάζουν. Ο μεν κ. Νεοφύτου, εμμένει στη 
θέση του για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ δίχως όμως 

να μπορεί να τεκμηριώσει πώς αυτό θα βοηθήσει την Κύ-
προ, θα σπάσει το αδιέξοδο, θα δώσει προοπτική στην 
επίλυση του Κυπριακού. 
Ο δε κ. Χριστοδουλίδης, που δήλωσε προ μηνών ότι 

δε νιώθει ότι έχει κάνει λάθος εκτίμηση για το θέμα της 
Αμμοχώστου, προσπαθεί να ισορροπήσει πάνω στη λε-
πτή κλωστή των διαφορετικών θέσεων που έχουν τα κόμ-
ματα που υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του. Για αυτό 
καλό θα ήταν, αντί το ΔΗΚΟ να εφευρίσκει ζητήματα εκ 
του μη όντος για να αναδείξει δήθεν ασυνέπεια στις θέσεις 
του κ. Μαυρογιάννη και να υποβάλλει ερωτήματα που 
έχουν χιλιοαπαντηθεί, να ρωτήσει τον κ. Χριστοδουλίδη 
αν νιώθει ήσυχος με τη συνείδηση του για τους χειρισμούς 
στο θέμα της Αμμοχώστου, αν έχει καταλήξει ποια πορεία 
πλεύσης θέλει να ακολουθήσει για τη λύση του Κυπριακού 
και ποια συγκεκριμένα βήματα θέλει να ακολουθήσει για 
να επιτευχθεί η επανέναρξη των συνομιλιών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Πορεία ενάντια 
στην εμπορία 
προσώπων

O οργανισμός Times 
Higher Education ανακοί-
νωσε τα αποτελέσματα για 
την κατάταξη THE World Uni-
versity Rankings 2023, στην 
οποία το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου, κατατάσσεται ανάμεσα 
στα κορυφαία 401-500 Πανε-
πιστήμια παγκοσμίως. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι 
η όγδοη συνεχόμενη χρονιά 
που το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου περιλαμβάνεται στην 
κατάταξη ΤΗΕ World Univer-
sity Rankings, γεγονός που 
αποτελεί τεράστια επιτυχία 
και απόδειξη της σταθερής 
ποιότητας και αριστείας του 
ιδρύματος. Η επίδοση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου πέ-
τυχε βελτίωση της βαθμολο-
γίας του στις τέσσερις από τις 
πέντε κατηγορίες.

Διάκριση για το 
Πανεπ. Κύπρου

Για πρώτη φορά θα πρα-
γματοποιηθεί από την τ/κ 
πλατφόρμα ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, η πορεία που 
πραγματοποιείται παγκο-
σμίως ενάντια στο εμπόριο 
προσώπων με την ονομασία 
“Walk for Freedom”. Όπως 
μεταδίδεται στα κατεχόμενα, 
η πορεία που θα πραγματο-
ποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 
θα καταλήξει στο Λήδρα Πά-
λας όπου θα συναντηθούν με 
την αντίστοιχη πορεία που 
διοργανώνει στην ε/κ πλευρά 
η οργάνωση Cyprus Stop 
Trafficking. Η τ/κ πλατφόρμα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
υπενθυμίζει ότι προσφέρει 
δωρεάν νομική στήριξη στα 
θύματα εμπορίας προσώ-
πων και συμμετέχει στην 
προσπάθεια τερματισμού αυ-
τού του φαινομένου. Σημεί-
νωεται ότι οι περιπτώσεις 
εμπορίας προσώπων και ει-
δικά εξαναγκασμού γυναικών 
σε πορνεία έχουν αυξηθεί 
στα κατεχόμενα.

ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΩ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

Την έναρξη διαδικασίας 
αποστέρησης της υπηκοό-
τητας από 3 επενδυτές και 7 
εξαρτώμενα τους στη βάση 
έρευνας των υπηρεσιών του 
ΥΠΕΣ αποφάσισε το υπουρ-
γικό συμβούλιο της Κύπρου, 
το οποίο συνεδρίασε σήμερα 
υπό τον ΠτΔ. .Όπως αναφέ-
ρει σε γραπτή δήλωσή της η 
αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπος Νιόβη Παρισι-
νού, από τον Οκτώβριο 2021 
μέχρι σήμερα το συμβούλιο 
αποφάσισε την έναρξη διαδι-
κασίας αποστέρησης υπη-
κοότητας από 60 επενδυτές 
και 159 εξαρτωμένων τους. 
Επροσώπων από τους οποί-
ους έχουν αφαιρεθεί τα ταξι-
διωτικά έγγραφα.

Αποστερήσεις 
υπηκοότητας

Θέμα συζήτησης η Φενέρμπαχτσε

Με τίτλο «H Φενέρμπαχτσε μεταβαίνει 
στο νότο για τον αγώνα και στο βορρά γί-
νεται συζήτηση για το από που θα έρθει», 
η Κίπρις γράφει ότι συνεχίζονται οι συζη-
τήσεις στα κατεχόμενα για το από πού θα 
έρθει η τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα Φε-
νέρμπαχτσε στην Κύπρο, για την αναμέ-
τρηση της με την ΑΕΚ Λάρνακας την Πέ-
μπτη 13 Οκτωβρίου. 
Σύμφωνα με το ΓΤΠ η Φενέρμπαχτσε 

θα έπρεπε να έρθει στην Κύπρο μέσω 
του παράνομου αεροδρομίου της Τύμπου, 
ενώ άλλοι ρίχνουν την μπάλα στο 

«υπουργείο εξωτερικών» υποστηρίζοντας 
ότι ο Ταχσίν Ερτουγρούλογλου θα έπρεπε 
να φέρει τους ποδοσφαιριστές από το πα-
ράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύ-
μπου. Ο πρόεδρος της τ/κ ομοσπονδίας 
ποδοσφαίρου, Χασάν Σέρντογλου  ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη να διερευνηθεί τί 
κάνουν ακριβώς οι «κρατικοί αξιωματού-
χοι» όσον αφορά στο θέμα της «άρσης 
των εμπάργκο στον αθλητισμό» και δή-
λωσε ότι δεν θα ήταν εύκολο για την 
ομάδα της Φενέρμπαχτσε αν εισερχόταν 
στην χώρα μέσω του ψευδοκράτους και 
ακολούθως να μετέβαινε στον «νότο», 
όπως αποκάλεσε την Κυπριακή Δημοκρα-
τία για τον αγώνα. 
Εξάλλου, ο πρόεδρος του ποδοσφαιρι-

κού σωματείου της Τσεντίκαγια, Σουλεϊμάν 
Γιεμέν δήλωσε ότι εφαρμόζονται «εμπάρ-
γκο σε όλες τις τουρκοκυπριακές ομάδες 
και σε όλους τους τομείς του αθλητισμού».

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας γύρω από το σκάνδαλο των 
παρακολουθήσεων που εμπλέκουν τον 
Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου 
και τον συνδέουν ξανά με τους Ισραηλι-
νούς πράκτορες του διαβόητου μαύρου 
βαν. Το ΑΚΕΛ με ανακοίνωση του αναφέ-
ρει ότι «ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ –που τάχα 
«δεν κρύφτηκε ποτέ»- ας φανερωθεί τώρα 
και ας μιλήσει επιτέλους για την πραγμα-
τική του σχέση με τους Ισραηλινούς πρά-
κτορες, από τους οποίους άλλωστε αγό-
ραζε υπηρεσίες και προϊόντα για τον 
Συναγερμό. Ας δώσει εξηγήσεις πώς είναι 
δυνατόν η εταιρία αυτών των Ισραηλινών 
να έχει τον αέρα να ζητά παρέμβαση του 
Αβέρωφ Ν. στο Υπουργείο Εμπορίου για 
να προωθηθούν τα συμφέροντά της; Ο 
δε Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος συνε-
χίζει να υπερασπίζεται την κυβέρνηση 
Αναστασιάδη ας πάρει θέση για όσα βα-

ραίνουν αυτή την κυβέρνηση και στο ζή-
τημα των παρακολουθήσεων. Για παρά-
δειγμα, ας τοποθετηθεί ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης επί των ισχυρισμών του τέως 
ειδικού συμβούλου του Προέδρου για πα-
ρακολουθήσεις εν γνώσει του ίδιου του 
Νίκου Αναστασιάδη. Γνωρίζει τίποτα επί 
αυτού ή δεν έτυχε; Συνολικά η κυβέρνηση 
Συναγερμού θα πρέπει να απαντήσει 
έμπρακτα και πειστικά: Θα συνεργαστεί 
με την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου 
που ερευνά τα κατασκοπευτικά δίκτυα και 
η οποία θα βρίσκεται στην Κύπρο σε με-
ρικές εβδομάδες ή αν θα συνεχίσει τη συ-
νωμοσία της συγκάλυψης και της σιω-
πής;Η αλλαγή στη διακυβέρνηση του 
τόπου απαιτείται λοιπόν για ένα ακόμη τε-
ράστιο λόγο. Για να υπερασπιστούμε τη 
δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και την εθνική ασφάλεια 
της χώρας».

ΤΟ ΑΚΕΛ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

«Να λογοδοτήσουν για το βαν»
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Εν συντομία

Ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης και κακοποίησης παιδιών
Στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, αναζητούν οι 

ερευνητές των εγκληματολογικών εργαστηρίων τα ηλε-
κτρονικά ίχνη των συνομιλητών του 53χρονου φερόμενου 
παιδεραστή. Ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει τρία 
ψεύτικα προφίλ με φωτογραφίες της 12χρονης σε ανώνυμα 
Chat , και από εκεί ψάρεψε τους 213 ενδιαφερόμενους πε-
λάτες, που ήταν έτοιμοι να δώσουν από 50 έως 100 ευρώ 
για να εκμεταλλευτούν και να κακοποιήσουν με το παιδί. 
“Όλοι όσοι πήγαν με το παιδάκι έχουν αφήσει ίχνη και 
μπορούν να βρεθούν. Αυτά που λένε ότι μπήκαν στο ανώ-
νυμο δίκτυο και δεν μπορούν να βρεθούν είναι παραμύθια 
της Χαλιμάς. Στο ανώνυμο δίκτυο δεν αφήνεις ίχνη, αλλά 
μόλις φύγεις από αυτό, αφήνεις ίχνη.” δήλωσε ο Μανώλης 
Σφακιανάκης Πρόεδρος του CSI Institute. 
Τις 1.000 σελίδες ξεπερνάει η δικογραφία που έχει σχη-

ματίσει η Υποδιεύθυνση προστασίας Ανηλίκων για την 
δράση του 53χρονου, με απομαγνητοφωνημένες συνομι-

λίες, μηνύματα, καταθέσεις , φωτογραφίες και σκληρά βί-
ντεο. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει αρχικά 16 
άτομα, τα οποία σύμφωνα με την κατάθεση της ανήλικης 
την κακοποίησαν σεξουαλικά και αναμένεται να ταυτοποι-
ηθούν. “Θεωρώ ότι θα προκύψουν και άλλα άτομα γιατί 
υπάρχουν στοιχεία. Αν κάνουν καλά την δουλειά τους, 
όπως την έχουν κάνει μέχρι τώρα θα προκύψουν και άλλα 
άτομα” επισήμανε η Ασπασία Ταραχοπούλου δικηγόρος 
της οικογένειας της 12χρονης.  
Οι αστυνομικοί του τμήματος ανηλίκων ερευνούν αν ο 

κατηγορούμενος δρούσε μόνος του, ή εμπλεκόταν σε με-
γάλο κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποί-
ησης παιδιών. 
Σε βάρος του 53χρονου ασκήθηκε συμπληρωματική 

δίωξη, σε βαθμό κακουργήματος, (ΕΦΕ) για διακεκριμένη 
εμπορία ανθρώπων και οπλοκατοχή σε βαθμό πλημμελή-
ματος. 

«ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΥΡΟΣ ΤΡΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΤΑ ΕΠΟΧΩΝ»

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις Ερντογάν

Νέες εμπρηστικές δηλώσεις έκανε ο Τα-
γίπ Ερντογάν λέγοντας πως η Τουρκία δεν 
αποτελείται από τα σύνορα που εμφανί-
ζονται στους χάρτες, αλλά «τα σύνορα 
της καρδιάς μας έχουν εύρος τριών 
ηπείρων και επτά εποχών». Παράλληλα, 
σημείωσε πως «ο Αριστοτέλης και ο 
Όμηρος και οι πόλεις τους είναι τα ίχνη 
της ιστορίας μας όπως και της ανθρω-
πότητας». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 
ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία στην κοι-
νοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος 
κόμματος: «Όπως όλα τα σημεία της 
Ανατολίας κάθε σημείο των Δαρδανελ-
λίων είναι στολισμένο με τα πολύτιμα 
ίχνη της ιστορίας της ανθρωπότητας 
και της ιστορίας μας. Aνάμεσα σε αυτά 
είναι η πόλη του Αριστοτέλη, η Άσσος 
και η πόλη του Ομήρου, η Τροία. Η 

Τουρκία δεν είναι μόνο μια χώρα που 
αποτελείται από τα σύνορα που εμφα-
νίζονται στους χάρτες. Τα σύνορα της 
καρδιάς μας έχουν εύρος, όπως το πε-
ριγράφουν οι προγονοί μας ως 'τρεις 
ήπειροι, επτά εποχές'. Oικοδομούμε την 
μεγάλη και ισχυρή Τουρκία για όλους 
τους φίλους μας που έχουν στρέψει το 
βλέμμα και την καρδιά τους σε εμάς, 
για όλα τα θύματα για όλους τους κα-
ταπιεσμένους». Οι δηλώσεις του Ερντο-
γάν έρχονται τη στιγμή που αποσύρθηκε 
από το νομοσχέδιο της Γερουσίας για τον 
αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ 
(NDAA) οι τροπολογίες Μενέντεζ, που επέ-
βαλαν όρους στην Τουρκία για την αγορά 
και την αναβάθμιση των F-16. 
Τα τουρκικά ΜΜΕ σχολίαζαν πως έγινε 

μεν ένα βήμα, αλλά υπάρχουν κι άλλα που 
πρέπει να γίνουν, σημειώνοντας πως 
πρώτη φορά οι ΗΠΑ στέλνουν μήνυμα 
προσέγγισης στην Τουρκία.  
Σημειώνεται πως μεταξύ των όρων που 

έθετε τροπολογία του γερουσιαστή Ρό-
μπερτ Μενέντεζ, ήταν πως η Άγκυρα δεν 
θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 πα-
ραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ναζιστικός χαιρετισμός στο δικαστήριο

Ο υπουργός Υγείας αποδοκίμασε τον 
πατέρα του για τον ναζιστικό χαιρετισμό 
μέσα στο Εφετείο και μπροστά στη μάνα 
του Παύλου. Έντονα αποδοκίμασε ο Θά-
νος Πλεύρης την κίνηση του πατέρα του, 
Κώστα Πλεύρη, δικηγόρου του χρυσαυγίτη 
Γιάννη Λαγού, να χαιρετίσει ναζιστικά μέσα 
στο Εφετείο κατά τη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής.  
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Θάνος Πλεύρης 

χαρακτήρισε αποκτήνωση το γεγονός ότι 
ο ναζιστικός χαιρετισμός έγινε, μάλιστα, 
κατά την κατάθεση της Μάγδας Φύσσα, 

μητέρας του δολοφονημένου από τους 
χρυσαυγίτες, Παύλου.  

 
«Ο πατέρας μου ποτέ δεν έχει κρύψει 

την ιδεολογία του που η δημοκρατία 
του επιτρέπει να έχει». Ο ναζιστικός χαι-
ρετισμός, είπε, «με κάνει να αισθάνομαι 
πολύ άσχημα για δύο λόγους, ο πρώ-
τος ότι έγινε μέσα στη δικαστική αί-
θουσα και ο δεύτερος μέσα σε μια δι-
καστική αίθουσα και μπροστά σε μια 
γυναίκα που το παιδί της δολοφονή-
θηκε από έναν ναζί».

Στα Χανιά  
αεροπλανοφόρο 

των ΗΠΑ
Το αεροπλανοφόρο των 

ΗΠΑ “George H.W. Bush” 
που κατέπλευσε στη νατοϊκή 
προβλήτα στον κόλπο της 
Σούδας καλωσορίζει με μή-
νυμά της μέσω Twitter η αμε-
ρικανική πρεσβεία στην Ελ-
λάδα. Στο ίδιο μήνυμα, η αμε-
ρικανική πρεσβεία υπογραμ-
μίζει πως οι αμυντικοί δεσμοί 
μεταξύ της Ελλάδας και των 
ΗΠΑ είναι ισχυρότεροι από 
ποτέ και διαμηνύει ότι η δι-
μερής εταιρική σχέση τους 
ενισχύει το ΝΑΤΟ και καθιστά 
την περιοχή πιο ασφαλή. 
Όπως σημειώνεται, η επί-

σκεψη στο λιμάνι παρέχει 
την ευκαιρία να ενισχυθεί πε-
ραιτέρω η διαρκής σχέση με-
ταξύ των Ηνωμένων Πολι-
τειών και της Ελλάδας και 
να δοθεί η ευκαιρία στο ναυ-
τικό του «George H.W. Bush» 
να γνωρίσει τον πολιτισμό 
του συμμαχικού έθνους.

Δέκα νέα κρούσματα, σε 
σύνολο 278 και 26 θανάτων 
από τον ιό του Δυτικού Νεί-
λου καταγράφει η Εβδομαδι-
αία έκθεση επιδημιολογικής 
επιτήρησης της λοίμωξης 
από τον Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας. Σύμφωνα 
με τον ΕΟΔΥ, από την αρχή 
της περιόδου 2022, μέχρι τις 
11/10/2022, έχουν διαγνω-
στεί συνολικά διακόσια εβδο-
μήντα οκτώ εγχώρια κρού-
σματα λοίμωξης από τον ιό 
του Δυτικού Νείλου στην Ελ-
λάδα.

Ιός Δυτικού  
Νείλου

Ο κ. «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» ήταν παιδοβιαστής και μαστροπός!
Ήταν μια ευυπόληπτη οικογένεια που ποτέ δεν είχε 

δώσει «αφορμή». Μια οικογένεια υπόδειγμα: πατέρας 
επαγγελματίας με επιχείρηση στον Κολωνό, μητέρα δια-
μερισματική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, γιος 
δημοσιογράφος σε μεγάλη εφημερίδα κ.λπ. Μια οικογέ-
νεια υπεράνω υποψίας, πιστή -όπως προκύπτει από όλα 
όσα έχουν δημοσιευτεί- στις παραδόσεις τού «Πατρίς, 
Θρησκεία, Οικογένεια», με τον πατριώτη πατέρα να 
σηκώνει το λάβαρο του «Μακεδονικού» και της χριστιανι-
κής πίστης. 
Μια οικογένεια που δεν είδε, δεν άκουσε, δεν φαντά-

στηκε - και πώς άλλωστε να το φανταστεί- ότι ο 
«πυλώνας» της είναι ένας άθλιος μαστροπός παιδόφιλος 
παιδεραστής που κρυβόταν πίσω από τις φωτογραφίες 
του με τα στελέχη της Ν.Δ. και της Εκκλησίας, που κρυ-
βόταν πίσω από το «καθαρό του κούτελο»! Είναι και μια 
άλλη οικογένεια που ζούσε στην αφάνεια, μια οικογένεια 
πολύτεκνη κι ανήμπορη στη φτώχεια της, που έστειλε για 
λόγους βιοποριστικούς το υπάκουο κοριτσάκι της στο 
στόμα του «φιλεύσπλαχνου» λύκου. Μια οικογένεια που 
βιώνει τώρα τη φρίκη κι ένα κορίτσι που έγινε αποδέκτρια 
της πιο σκληρής και ανελέητης σεξουαλικής βίας, της 
αδιάκοπης κακοποίησης, των απειλών από τα όπλα του 
πατριώτη. Είναι όμως κι άλλες πολλές οικογένειες, πάνω 
από 200 -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα-, επίσης υπε-
ράνω υποψίας, των οποίων τουλάχιστον ένα μέλος βίαζε 
ένα 12χρονο παιδί ή «απολάμβανε» στο διαδίκτυο τις 
φωτογραφίες που αναρτούσε ο μαστροπός. Κι είναι αυτοί 
οι πελάτες που στη συνέχεια γυρνούν στο σπίτι τους και 
συνεχίζουν να ζουν στην οικογενειακή θαλπωρή. Και είναι 
και η αστυνομία που οφείλει με κάθε τρόπο να ξετυλίξει 

όλο το κουβάρι με τα σιχαμερά όντα που τόλμησαν να 
αγγίξουν ένα παιδί. 

 
Ένταλμα σύλληψης για την μητέρα της 12χρονης 
 
 Ο ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα 

του μικρού κοριτσιού. Η γυναίκα έχει ήδη μεταφερθεί στη 
ΓΑΔΑ όπου θα εξεταστεί για τυχόν εμπλοκή της στη φρι-
κτή υπόθεση παιδοβιασμού και μαστροπείας και στη 
συνέχεια θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. 
Ένω, οι δύο κατηγορούμενοι μετά τις απολογίες τους 

ενώπιον της 33ης τακτικής ανακριτρίας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, εμφανίστηκαν προκλητικοί. Συγκεκριμένα, 
ο Μίχος φέρεται να «βάφτισε» σεξουαλικές επαφές τους 
βιασμούς της 12χρονης. Τήρησε πάντως το δικαίωμα 
σιωπής που προβλέπει ο νόμος σε ό,τι αφορά τις άλλες 
βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται όπως ο βιασμός, 
η εμπορία ανθρώπων και η μαστροπεία. Κατά τις ίδιες 

πληροφορίες, ο Σοφιανίδης ομολόγησε ότι είχε συνευρε-
θεί με τη 12χρονη περισσότερες από μια φορές έναντι 
αμοιβής. Μάλιστα, υποστήριξε ότι πλήρωνε το παιδί και 
όχι τον συγκατηγορούμενο του, ενώ κατέθεσε ότι βρήκε 
το κορίτσι μέσω εφαρμογής. 

 
Χαμόγελο του Παιδιού/Είχε δεχθεί ανώνυμη 
καταγγελία για το βιασμό της 12χρονης 
 
Το Χαμόγελο του Παιδιού, όπως αναφέρει σε ανακοί-

νωσή του, δέχθηκε ανώνυμη καταγγελία για σεξουαλική 
κακοποίηση ανήλικης από ενήλικο άνδρα στις αρχές 
Σεπτεμβρίου, χωρίς, όπως υποστηρίζει, τόσο το παιδί 
όσο και οι γονείς του να επικοινωνήσουν με την  Γραμμή 
Βοήθειας και Υποστήριξης του Οργανισμού. 
Ο Οργανισμός υποστηρίζει ότι σε συνέχεια της δημο-

σιότητας διαπίστωσε και επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το 
ιστορικό, ότι η κλήση που δέχθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2022 αφορούσε στην υπόθεση κακοποίησης της 12χρο-
νης. Στην ανακοίνωση υποστηρίζεται ακόμα ότι από τα 
στοιχεία που είχε στις αρχές Σεπτεμβρίου στη διάθεσή 
του δεν ήταν δυνατή η συσχέτιση της κλήσης με την υπό-
θεση σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον 
Κολωνό ενώ μη έχοντας κάποιο στοιχείο κατηύθυνε την 
οικογένεια να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Ανηλίκων. Το Χαμόγελο του Παιδιού, αναφέρει 
ακόμα ότι έχει ζητήσει να στηρίξει το παιδί, και μετά από 
σχετική σύσταση αναμένει την έγκριση και συναίνεση των 
γονέων και των αρμόδιων ανακριτικών υπαλλήλων προ-
κειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία κατάθεσης της 
12χρονης.

Το πετρέλαιο κίνησης κα-
ταγράφει αύξηση 30 λεπτών 
μέσα στο επόμενο 10ήμερο, 
ενώ η τιμή του θα ξεπερνά 
την αντίστοιχη της αμόλυ-
βδης. Η κατάργηση της επι-
δότησης των 15 λεπτών 
στην αντλία, η μείωση της 
παραγωγής πετρελαίου από 
τον ΟΠΕΚ αλλά και η υπο-
χώρηση του ευρώ έναντι του 
δολαρίου, έφεραν το ντίζελ 
στα 2,1 ευρώ το λίτρο, από 
1,83 ευρώ στο τέλος Σε-
πτεμβρίου. Την ίδια στιγμή, 
ανησυχία προκαλούν οι ανα-
τιμήσεις στο πετρέλαιο κίνη-
σης και για το πως θα επη-
ρεαστούν οι τιμές στα 
σούπερ μάρκετ, καθώς αυ-
ξάνεται το κόστος στις μετα-
φορές των αγαθών. Ο Σω-
τήρης Αναγνωστόπουλος, 
Γενικός Γραμματέας Εμπο-
ρίου σημείωσε «Κάθε ένα 
χαμηλό χρονικό διάστημα, το 
οποίο μπορεί να είναι μιας 
εβδομάδας ή 15 ημερών, 
αυτό το καλάθι θα ανανεώ-
νεται προκειμένου να εντάσ-
σονται νέα αγαθά ανταγωνι-
στικά, αλλά και προκειμένου 
να είναι σταθερή η ενημέ-
ρωση του καταναλωτή». 

«Ράλι» τιμών στο  
πετρέλαιο  
κίνησης

ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ 200 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΟΝ... ΜΑΣΤΡΟΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 12ΧΡΟΝΗ



Επικίνδυνη κλιμάκωση στο μέτωπο του πολέμου μετά 
και τη συνάντηση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλε-
ξάντερ Λουκασένκο με την ηγεσία των ενόπλων δυνά-
μεων και των δυνάμεων ασφαλείας της χώρας του. 
Σε μια ημέρα που τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία 

πληθαίνουν ο ηγέτης της φιλικής με τη Ρωσία χώρας δεν 
έκρυψε την ανησυχία του λέγοντας πως «η Ουκρανία 
δεν σκέπτεται απλώς, αλλά σχεδιάζει πλήγματα στο έδα-
φος της Λευκορωσίας» εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως 
«αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει». 

 Σε αυτό το πλαίσιο συμφώνησε με τον πρόεδρο Πούτιν 
για την οργάνωση και ανάπτυξη κοινής στρατιωτικής πε-
ριφερειακής δύναμης. 

«Το Κίεβο δέχεται πιέσεις από τους ιδιοκτήτες του [σ.σ. 
τη Δύση] για να κηρύξει πόλεμο κατά της Λευκορωσίας 
προκειμένου να μας σύρει και εμάς στη σύρραξη. Η πο-
λιτική ηγεσία του ΝΑΤΟ και ένας αριθμός ευρωπαϊκών 
χωρών ήδη ανοιχτά συζητούν σενάρια για πιθανή επί-
θεση κατά της χώρας μας, έως και πυρηνικό χτύπημα» 
ανέφερε. 
Το Reuters μεταδίδει ότι οι δύο χώρες συγκεντρώνουν 

δυνάμεις (εδώ και δύο ημέρες), προφανώς μετά την 
έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας. 
Περισσότεροι από 1.000 Ρώσοι στρατιώτες θα πάνε 

στη Λευκορωσία, είπε ο Λουκασένκο. Ο Ρώσος πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα στον επικεφαλής του 
Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ρα-

φαέλ Γκρόσι, ότι η κατάσταση γύρω από τον πυρηνικό 
σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από την Ρωσία 
προκαλεί ανησυχία. 
Κατά την διάρκεια συνάντησης που είχαν στην Αγία 

Πετρούπολη, ο Πούτιν είπε στον Γκρόσι ότι η Ρωσία είναι 
ανοιχτή στον διάλογο και μπορεί να συζητήσει όλα τα θέ-
ματα που σχετίζονται με την λειτουργία του πυρηνικού 
σταθμού. Ο πυρηνικός σταθμός που καταλήφθηκε από 
τον ρωσικό στρατό έχει επανειλημμένα δεχθεί βομβαρ-
δισμούς, απο τους οποίους έχει υποστεί μέχρι στιγμής 
μικρές ζημιές, αλλά εγείρονται εξαιτίας τους φόβοι για 
πυρηνική καταστροφή.  
Το ζήτημα των κυρώσεων για την Τουρκία σε Κομισιόν 

και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θέτει με ερώτησή του ο αντι-

πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και ευρωβουλευτής 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο οποίος 
επισημαίνει τον διπλό ρόλο της Άγκυρας στον πόλεμο 
στην Ουκρανία, αλλά και την εντεινόμενη επιθετική πρα-
κτική και ρητορική της έναντι Αθήνας και Λευκωσίας. 
Ρωτά αν οι Βρυξέλλες προτίθενται να επιβάλουν κυρώ-
σεις στην Άγκυρα για παράκαμψη των κυρώσεων της 
Ε.Ε. κατά της Ρωσία και αν εξετάζεται η δημιουργία αυ-
τοματοποιημένου συστήματος επιβολής κυρώσεων σε 
περιπτώσεις αμφισβήτησης ή/και παραβίασης της εδα-
φικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των 
κρατών-μελών. 
Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ διέκρινε 

«αμοιβαία κατανόηση» για την ανάγκη εκεχειρίας στην 
Ουκρανία κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με 
τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Σοϊγκού. 

«Υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα για κατεπείγουσα 
κήρυξη εκεχειρίας προκειμένου να αποφευχθούν περαι-
τέρω απώλειες ζωών και να αποκατασταθεί η ειρήνη και 
η σταθερότητα στην περιοχή. Διαπιστώθηκε με ικανο-
ποίηση ότι υπήρξε αμοιβαία κατανόηση σε ό,τι αφορά 
την εκεχειρία», αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού 
υπουργείου. 
Οι υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας και της Ρωσίας συ-

ζήτησαν επίσης για τη συμφωνία σχετικά με τις εξαγωγές 
σιτηρών και την ανθρωπιστική βοήθεια, καθώς και για 
τις εξελίξεις στη βόρεια Συρία.
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Πολεμικές προετοιμασίες στη Λευκορωσία μετά τη συμφωνία Λουκασένκο και Πούτιν

Ιράν: Καλύπτουν τα αίτια θανάτων τους

Οι ιρανικές Αρχές διαψεύδουν τις κα-
ταγγελίες ότι οι δυνάμεις ασφαλείας σκό-
τωσαν 16χρονο κορίτσι, κατά τη διάρκεια 
των διαδηλώσεων που πυροδότησε ο θά-
νατος της 22χρονης Μάχσα Αμινί, υπο-
στηρίζοντας ότι η ίδια αυτοκτόνησε πέφτο-
ντας από ταράτσα. Έκθεση της Διεθνούς 
Αμνηστίας καθώς και πληροφορίες που 
αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, αναφέρουν ότι η Σαρίνα Ισμαϊλ-
ζαντέχ σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφα-
λείας όταν τη χτύπησαν με γκλομπ στο 

κεφάλι. Στις αρχές της εβδομάδας οι αρχές 
είχαν ανακοινώσει ανάλογη αιτία θανάτου 
-την πτώση από ταράτσα- για τη 17χρονη 
Νίκα Σακαραμί, η οποία σύμφωνα με ακτι-
βιστές σκοτώθηκε ενώ διαδήλωνε. Οργα-
νώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
υποστηρίζουν ότι πάνω από 150 άνθρω-
ποι έχουν σκοτωθεί, εκατοντάδες τραυμα-
τίστηκαν και χιλιάδες συνελήφθησαν.Η 
Διεθνής Αμνηστία σε έκθεσή της στις 30 
Σεπτεμβρίου αναφέρει ότι η Ισμαϊλζαντέχ 
ήταν μια από τους τουλάχιστον 52 ανθρώ-
πους που σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις 
ασφαλείας στο διάστημα 19 με 25 Σεπτεμ-
βρίου και ότι το κορίτσι «κατέληξε αφού 
ξυλοκοπήθηκε άγρια στο κεφάλι με 
γκλομπ». 
Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τα κρα-

τικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 
άνοιξε φάκελος για τις συνθήκες θανάτου 
της Σακαραμί.

Υπόθεση Μαντλίν 
ΜακΚαν

Όπως αναφέρεται σχετικά 
από τους εισαγγελείς, ο Κρί-
στιαν Μπ. φέρεται να διέπρα-
ξε τα αδικήματα μεταξύ 2000 
και 2017, ωστόσο σημει-
ώνεται ότι οι κατηγορίες δεν 
σχετίζονται με την συγκεκρι-
μένη υπόθεση.Υπενθυμίζεται 
ότι η Μαντλίν έκανε διακοπές 
με την οικογένειά της στην 
περιοχή Αλγκάρβε της Πορ-
τογαλίας το 2007, όταν ξα-
φνικά χάθηκε από το διαμέ-
ρισμά τους. Οι ερευνητές πι-
στεύουν ότι ο 45χρονος κα-
ταδικασμένος σεξουαλικός 
δράστης σκότωσε τη Μαντλίν 
αφού την απήγαγε. 
Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποι-

αδήποτε ανάμειξη στην υπό-
θεση. Ωστόσο αναγνωρίστηκε 
ως ύποπτος στην υπόθεση 
από Πορτογάλους αξιωμα-
τούχους τον Ιούνιο του 2020. 
Πάντως, για την ώρα εκτίει 
ποινή στη Γερμανία για βια-
σμό γυναίκας στην ίδια πε-
ριοχή – το Αλγκάρβε της Πορ-
τογαλίας, από όπου χάθηκε 
η Μαντλίν το 2007. Σόιμπλε: Κακομαθημένοι οι Γερμανοί, ας φορέσουν πουλόβερ το χειμώνα

Κακομαθημένους αποκάλεσε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε τους Γερμανούς, συνιστώντας 
τους να «φορέσουν και ένα δεύτερο πουλόβερ το χειμώνα», αλλά και να είναι εφοδια-
σμένοι με σπίρτα, κεριά και φακούς για ενδεχόμενες διακοπές ρεύματος. Ο πρώην 
πρόεδρος του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου συμβούλευσε επίσης τη Δύση να μην 
υποχωρήσει μπροστά στις πυρηνικές απειλές του Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον οποίο είπε 
είναι πεπεισμένος ότι «στο τέλος θα υπολογίσει με τη λογική». 
Σε αυτό το πλαίσιο δήλωσε ο κ. Σόιμπλε σε συνέντευξή του στην τηλεόραση της 

BILD, «θα μπορούσαμε να πούμε: “Πούτιν, άστο! Θα πληρώσεις πολύ υψηλό τίμημα!”. 
Αλλά πρέπει να στοιχηματίσουμε ότι στο τέλος ο Πούτιν θα τα υπολογίσει με τη λογική. 
Μέχρι τώρα φαίνεται να υπολογίζει ότι θα κάνουμε όλοι εμείς πίσω υπό τις απειλές 
του. Δεν επιτρέπεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός ο πόλεμος είναι και δική μας 
υπόθεση», υπογράμμισε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι Γερμανοί δεν το έχουν 
ακόμη αντιληφθεί, παρά τις τρομερές επιπτώσεις του πληθωρισμού και των υψηλών 

τιμών ενέργειας. 
Ο κ. Σόιμπλε εξήγησε ακόμη ότι το κράτος δεν μπορεί να απαλλάξει όλους από τα 

επιπλέον βάρη, αλλά θα πρέπει να βοηθήσει εκείνους οι οποίοι έχουν πραγματική 
ανάγκη. «Στους άλλους θα πρέπει να πούμε: Εν ανάγκη, ας μην πας μια φορά διακο-
πές», είπε χαρακτηριστικά. Ερωτώμενος σχετικά, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παραδέχθηκε 
ακόμη ότι η γερμανική κοινωνία είναι κακομαθημένη. «Και εγώ επίσης», ομολόγησε. 
Δήλωσε ανήσυχος από το γεγονός, όπως είπε, ότι όλο και περισσότεροι Γερμανοί 
προτιμούν να εργάζονται όλο και λιγότερο. «Πολλοί Γερμανοί θα πρέπει να παγώσουν 
αυτόν τον χειμώνα», επισήμανε στον κ. Σόιμπλε ο δημοσιογράφος, για να πάρει την 
απάντηση:«Τότε απλά ας φορέσουν ένα πουλόβερ. Ή ίσως και ένα δεύτερο πουλόβερ. 
Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε για αυτό, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πολλά δεν είναι 
αυτονόητα», ούτε καν το ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο, όπως είπε, μπορεί κάποιες φορές 
να διακοπεί.

«ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΣΠΙΡΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥΣ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ»

Νόμπελ Ειρήνης 
σε αντιφρονούντα
Φυλακισμένος από το 2021 

στη Λευκορωσία ο Άλες Μπια-
λιάτσκι, ο οποίος τιμήθηκε 
στις 7 Οκτωβρίου, με το Νό-
μπελ Ειρήνης, ενσαρκώνει 
με την οργάνωσή του Viasna 
την προάσπιση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Λευκορω-
σία. Ο 60χρονος Μπιαλιάτσκι 
συνελήφθη για «φοροδιαφυ-
γή», μια υπόθεση που θεω-
ρείται εκδίκηση του προέδρου 
της Λευκορωσίας ο οποίος 
έχει φιμώσει κάθε μορφή αμ-
φισβήτησης μέσω συλλήψε-
ων και της βίαιης καταστολής 
του κινήματος αμφισβήτησης 
μετά τις εκλογές. Σχεδόν όλα 
τα μέλη του Viasna φυλακί-
στηκαν ή ωθήθηκαν στην εξο-
ρία, δεκάδες ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης και ΜΚΟ διαλύ-
θηκαν έπειτα από απόφαση 
της δικαιοσύνης.

NASA: Αποστολή 
εξετελέσθη

Το διαστημικό σκάφος το 
οποίο η NASA έστειλε επίτη-
δες να συντριβεί σαν πύραυ-
λος σε έναν αστεροειδή, τον 
περασμένο μήνα, κατάφερε 
να βγάλει από τη φυσική τρο-
χιά του τον διαστημικό βράχο, 
κάτι που συμβαίνει για πρώτη 
φορά στον κόσμο, ανακοί-
νωσε απόψε ο επικεφαλής 
της αμερικανικής διαστημικής 
υπηρεσίας. Η αποστολή αυτή 
θα επιτρέψει στην ανθρωπό-
τητα να μάθει πώς μπορεί να 
προστατευθεί από μια ενδε-
χόμενη μελλοντική απειλή, 
εκτρέποντας τους αστεροει-
δείς από την πορεία τους. 
Σύμφωνα με τον Μπιλ Νέλ-
σον, από την πρόσκρουση 
αυτή μειώθηκε η τροχιά του 
Δίμορφου κατά 32 λεπτά.

Έπεσε κάτω από τις $20.000 το bitcoin

Απώλειες στην αγορά των κρυπτονομι-
σμάτων έφερε η είδηση για το «χτύπημα» 
χάκερ στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων 
Binance, οι οποίοι απέσπασαν λεία 100 
εκατ. δολαρίων. Σημαντικό ρόλο στη δι-
εύρυνση της πτώσης είχαν και τα στοιχεία 
για την πορεία της αμερικανικής αγοράς 
εργασίας και εν αναμονή των επόμενων 
κινήσεων της ομοσπονδιακής τράπεζας 
των ΗΠΑ. Σε αυτό το κλίμα, σήμερα το 
bitcoin υποχώρησε 2,04% στα 19.639 δο-
λάρια, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από ότι 

ήταν πριν από τις ανακοινώσεις. Την ίδια 
ώρα, το ether χάνει 2,48% στα 1.330 δο-
λάρια. Μη αναμενόμενη υποχώρηση κα-
ταγράφηκε τον Σεπτέμβριο στην αγορά 
εργασίας των ΗΠΑ, παρά τις πιέσεις που 
ασκεί η σύσφιξη νομισματικής πολιτικής 
της Fed.Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο 
Εργασίας των ΗΠΑ, οι νέες θέσεις εργασίας 
ανήλθαν τον Σεπτέμβριο σε 263.000 εμ-
φανίζοντας μεν επιβράδυνση από την αύ-
ξηση κατά 315.000 του Αυγούστου, αλλά 
σε γενικές γραμμές κοντά στους ιδιαίτερα 
ανθεκτικούς ρυθμούς που ανέμεναν οι 
αναλυτές.Το ποσοστό ανεργίας, το οποίο 
υποχώρησε στο 3,5% έναντι εκτίμησης 
για 3,7%, αυξάνει την πίεση στην ομο-
σπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ, καθώς οι 
αριθμοί δείχνουν ότι δεν επιτυγχάνεται η 
εξισορρόπηση της αγοράς εργασίας που 
επιδιώκει προκειμένου να καταπολεμήσει 
τον πληθωρισμό. 

Φρίκη στην Γκάμπια: 69 παιδιά νεκρά από σιρόπι νοθευμένο με αντιψυκτικά
Οργή στην Γκάμπια για τον θάνατο 69 παιδιών τους 

τελευταίους τρεις μήνες, λόγω οξείας νεφρικής ανεπάρ-
κειας που προκλήθηκε από νοθευμένο σιρόπι.  Στην 
οδύνη που εκφράζουν οι κάτοικοι της χώρας στα ΜΚΔ 
ήρθε να προστεθεί η οργή: για την ξένη φαρμακοβιομη-
χανία που ίσως ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών, 
για την κατάρρευση του συστήματος υγείας και για τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση το 
θέμα.Τέσσερα σιρόπια για τον βήχα και την καταρροή, 
όλα της ινδικής εταιρείας Maiden Pharmaceuticals, θε-
ωρούνται ύποπτα για τους θανάτους. Οι έρευνες που 
διεξάγουν οι τοπικές αρχές και ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας θα δείξουν εάν η ζωή των παιδιών κόπηκε 
πρόωρα επειδή τους χορήγησαν αυτά τα φάρμακα που 
περιείχαν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, «απαράδεκτα υψηλές» 

ποσότητες διαιθυλαινογλυκόλης και αιθυλενογλυκόλης, 
ουσίες που χρησιμοποιούνται ευρέως ως αντιψυκτικά. 
Η κατάποση μπορεί να επιφέρει τον θάνατο. Ο ΠΟΥ  
ζήτησε να αποσυρθούν αυτά τα σιρόπια από την κυ-
κλοφορία.  Μόλις το Σάββατο ο πρόεδρος Αντάμα Μπά-
ροου απευθύνθηκε στον λαό. Έδωσε εντολή να ληφθούν 
μέτρα για να σταματήσει η εισαγωγή των νοθευμένων 
φαρμάκων και ζήτησε να ιδρυθεί ένα εργαστήριο ελέγ-
χου. Την επομένη, ανέστειλε την άδεια του εισαγωγέα 
των σιροπιών. Ταυτόχρονα, η αστυνομία ανακοίνωσε 
ότι ξεκινά έρευνα. 
Το διάγγελμα του προέδρου δεν κατεύνασε την οργή. 
Το UDP και άλλοι ζητούν να λογοδοτήσουν οι υπεύ-

θυνοι για τους θανάτους. «Είμαστε κατάπληκτοι» από 
την αντίδραση της κυβέρνησης, είπε η Νάνσι Τζάλοου, 

της μη κυβερνητικής οργάνωσης Global Bridges. Που-
θενά αλλού στον κόσμο δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο 
χωρίς να χάσει τη θέση του κανένας αξιωματούχος ενώ 
εδώ «όλοι πάνε κανονικά στη δουλειά τους την επο-
μένη», πρόσθεσε. 
Ο υπουργός Αχμαντού Λαμίν Σαματέχ απέκλεισε το 

ενδεχόμενο να παραιτηθεί.
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Κλίμα ενθουσιασμού στην παροικία για την ιστορική αναμέτρηση 
Η μεγάλη μέρα έφτασε και όλα είναι 

έτοιμα για τον ιστορικό αγώνα της Ομό-
νοιας με την Μάντσιεστερ Γιουνάιτεντ 
στο «Ολντ Τράφορντ», για την 4η αγω-
νιστική των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ. 
Μια σημαντική στιγμή στην ιστορία του 
«τριφυλλιού» καθώς είναι η πρώτη φορά 
που κυπριακή ομάδα θα βρεθεί αντιμέ-
τωπη με τους «Κόκκινους Διαβόλους» 
στην έδρα τους. Μιλώντας στα ΜΜΕ 
πριν την αναχώρηση της αποστολής 
από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, την 
Τρίτη, ο εκπρόσωπος Τύπου των 
«πρασίνων», Ανδρέας Δημητρίου 
είπε: «Είναι μια μεγάλη στιγμή 
για την Ομόνοια το γεγονός 
ότι θα έχει την ευκαιρία να 
αγωνιστεί σε αυτό το γή-
πεδο, με αυτό τον αντί-
παλο. Είναι σημείο αναφο-
ράς για την ιστορία της 
Ομόνοιας και θα είναι εκεί για 
πάντα. Θέλουμε να παρουσια-
στούμε ανταγωνιστικοί, αξιοπρεπείς 
και να καταφέρουμε να ευχαριστή-
σουμε τον κόσμο μας που θα είναι 
αρκετός την Πέμπτη». 

Κλίμα ενθουσιασμού επικρατεί και με-
ταξύ των φιλάθλων της «βασίλισ-
σας» που ζουν στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Κι΄ αυτό φάνηκε από την 
προσέλευσή τους στο Κυ-
πριακό Κέντρο, όπου για 
πρώτη φόρα λειτούργησε 
παράρτημα του Green Bou-
tique με τα επίσημα προϊόντα 
της ομάδας. Οι φίλοι της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο Λονδίνο είχαν 

την ευκαιρία να αγοράσουν συλλε-
κτικά κομμάτια από τη μεγάλη συλλογή 
προϊόντων, όπως t-shirts, ομπρέλες, 
μπρελόκ, γυαλιά ηλίου και κασκόλ. Δια-
θέσιμα ήταν και δυο συλλεκτικά κομμά-

τια όπως το «Χρυσό Παπούτσι» του Rei-
ner Rauffmann και μια ιστορική μπάλα 
του ΑΣΟΛ. Το Green Boutique λει-
τούργησε το τριήμερο 10, 11 και 
12 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε 
στην «Π» εκ μέρους της ομά-
δας ο εκ των προπονητών, 
Γιώργος Λιασής: «Ήταν κα-
θήκον μας να βρεθούμε δί-
πλα στους απόδημους της 
Κύπρου στην Αγγλία, για να 
τους βοηθήσουμε με τα εισιτήρια 
και το ταξίδι τους την ημέρα του 
αγώνα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι 
που βρισκόμαστε στο Κυπριακό Κέ-
ντρο όπου οι φίλαθλοι της ΟΜΟ-

ΝΟΙΑΣ έχουν την ευκαιρία, να προ-
μηθευτούν για πρώτη φορά στο Λον-

δίνο, προϊόντα της αγαπημένης 
τους ομάδας.» Σημειώνεται ότι 
ανάμεσα σε αυτούς που βρέ-
θηκαν από την πρώτη στιγμή 
στο κατάστημα της Ομόνοιας 
στο Κυπριακό Κέντρο, ήταν 
και ο Γενικός Πρόξενος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-

μένο Βασίλειο, Οδυσσέας Οδυσ-
σέως. 
Σε ό,τι αφορά τα εισιτήρια, ο κύριος 

Λιασής είπε έγιναν στην κυριολεξία 
«φύλλο και φτερό» μέσα σε λίγες μέρες. 
Συνολικά 4.500 φίλοι της Ομόνοιας ανα-

μένεται να δώσουν δυναμικά το παρών 
τους στις εξέδρες του Old Trafford. Πρό-
κειται για 3 χιλιάδες φίλαθλους οι οποίοι 
θα ταξιδέψουν από την Κύπρο και άλ-
λους 1.500 που ζουν στη Βρετανία. 
Όπως μας λέχθηκε, πρόκειται για τη με-
γαλύτερη, οργανωμένη «απόβαση» Κύ-
πριων φιλάθλων στο ΗΒ.

ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΟΙΙΑΣ ΤΙΜHΘΗΚΑΝ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ S. BAXTER & Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ B. HUGHES

Ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Ευποιίας της ελληνικής 
πολιτείας απονεμήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη διάσημη 
Βρετανίδα ιστορικό Μπέτανι Χιουζ και στη διακεκριμένη Βρετανίδα 
δημοσιογράφο Σάρα Μπάξτερ, σε τελετή στην επίσημη κατοικία 
του πρέσβη της Ελλάδας στο Λονδίνο. Το Τάγμα της Ευποιίας 
είναι ελληνικό τάγμα αριστείας και τα παράσημά του απονέμονται 
αποκλειστικά σε γυναίκες από το 1948. 
Τα παράσημα απονεμήθηκαν από τον πρέσβη Ιωάννη Ραπτάκη 

εκ μέρους της Προέδρου της Δημοκρατίας ως ηθική ανταμοιβή για 
την προσφορά της κ. Χιουζ και της κ. Μπάξτερ στην προβολή της 
Ελλάδας. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στον ανταποκριτή του στο λον-
δίνο, Θανάση Γκαβό, αμφότερες οι παρασημοφορηθείσες στάθη-

καν στο ελληνικό αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών του 
Παρθενώνα, το οποίο η καθεμία μέσα από τον τομέα της έχει προ-
ωθήσει στη Βρετανία. 
Κληθείσα να δώσει την οπτική της ιστορικού όσον αφορά τη ση-

μασία της επανένωσης των Γλυπτών, η κλασική ιστορικός, συγ-
γραφέας και πασίγνωστη παρουσιάστρια τηλεοπτικών ιστορικών 
ντοκιμαντέρ Μπέτανι Χιουζ είπε: «Η αποκατάσταση των Γλυπτών 
του Παρθενώνα είναι ξεκάθαρα κάτι που κάποια στιγμή πρέπει να 
συμβεί, διότι είναι Γλυπτά που ανήκουν στην Ελλάδα. Ως ιστορικός 
αυτό που βλέπω μέσα από την ιστορία του χρόνου είναι ότι ανταλ-
λάσσουμε αγαθά και τέχνη και πολιτισμό και συχνά αυτά τα αγαθά 
ταξιδεύουν ανά τον κόσμο. Άρα θα πρέπει να αγαπάμε τον πολιτι-

σμό που καταλήγει στη χώρα μας, θα πρέπει να τον σεβόμαστε, 
αλλά επίσης να μοιραζόμαστε υλικά αντικείμενα. Θα ήταν τρομερό 
για εμάς ως ανθρώπινο είδος αν δεν το κάναμε. Νομίζω ότι από το 
κλίμα που εισέπραξα σήμερα, βήμα-βήμα πηγαίνει προς τη σωστή 
κατεύθυνση». Η μέχρι πρότινος αναπληρώτρια διευθύντρια των 
Sunday Times Σάρα Μπάξτερ δήλωσε ότι όταν έγραψε για πρώτη 
φορά υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών στη ναυαρχίδα του βρε-
τανικού Τύπου το έκανε διότι θεώρησε ότι ήταν προφανές πως θα 
έπρεπε να είναι ενωμένα στην Αθήνα και ότι δεν είχε καν ακόμα 
επισκεφθεί το Μουσείο Ακρόπολης. «Αργότερα επισκέφθηκα την 
Ελλαδα και πείστηκα εντελώς για τα επιχειρήματα. Είναι το φυσικό 
σπίτι για τα Γλυπτά του Παρθενώνα», σημείωσε.

«Ως ηθική ανταμοιβή για την προσφορά τους στις προσπάθειες προβολής της Ελλάδας»

Μια σύντομη συζήτηση περί σχεδίων για μελ-
λοντική αλλαγή του νόμου που απαγορεύει σε 
ορισμένα πολιτιστικά ιδρύματα της Βρετανίας, 
όπως το Βρετανικό Μουσείο, να αφαιρούν αντι-
κείμενα από τις συλλογές τους, έχει εγγράψει στη 
Βουλή των Λόρδων ο πρώην Υφυπουργός Πολι-
τισμού λόρδος Βέιζι. 
Ο Συντηρητικός πρώην Υφυπουργός επί δια-

κυβέρνησης Κάμερον, το μακροβιότερο πολιτικό 
στέλεχος του βρετανικού Υπουργείου Πολιτισμού 
έχει καταστεί πλέον από τους πιο ένθερμους υπο-
στηρικτές της επιστροφής στην Αθήνα των Γλυ-
πτών που βρίσκονται στο Λονδίνο. Τα επιχειρή-
ματά του τα ανέπτυξε τόσο σε εκδήλωση του 
περιοδικού Spectator στο περιθώριο του πρό-
σφατου συνεδρίου του κυβερνώντος Συντηρητι-
κού Κόμματος στο Μπέρμιγχαμ, όσο και στο Λο-
γοτεχνικό Φεστιβάλ του. Μιλώντας στους Times 

από το φεστιβάλ, ο 54χρονος πολιτικός δήλωσε 
ότι πιστεύει «ακράδαντα» πως τα Γλυπτά πρέπει 
να επιστραφούν, καθώς και γενικότερα ότι θα 
πρέπει να δοθεί στα βρετανικά μουσεία η ευχέρεια 
«να δίνουν πίσω διαφιλονικούμενα έργα τέ-
χνης». 
Όπως επισημαίνουν οι Times, ο λόρδος Βέιζι 

γίνεται το πιο υψηλόβαθμο στέλεχος των Συντη-
ρητικών που τάσσεται δημοσίως υπέρ της επα-
νένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, παρα-
δεχόμενος ότι η άποψή του έχει αλλάξει σε σχέση 
με την περίοδο της θητείας του στο Υπουργείο 
Πολιτισμού (2010-2016). 
Υπέρ της αναθεώρησης του νόμου του 1983 

έχει ταχθεί και ο διευθυντής του Victoria & Albert 
Museum Τρίστραμ Χαντ, γνωστός ιστορικός και 
πρώην σκιώδης Υπουργός Παιδείας των Εργατι-
κών.

Συζήτηση στη Βουλή των Λόρδων για τροποποίηση του 
νόμου που απαγορεύει την επανένωση των Γλυπτών 

ΑΘΡΟΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ‘GREEN BOUTIQUE’ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο για την ‘Green Boutique’ στο Κυπριακό Κέντρο, από το κανάλι της «Π» στο YouTube
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Αγιασμός στο παροικιακό σχολείο του Ashmole 
Με τον καθιερωμένο αγιασμό σηματοδοτήθηκε η έναρξη της νέας σχολικής χρο-

νιάς στο ελληνικό παροικιακό σχολείο Ashmole του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, 
το περασμένο Σάββατο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. 
Τον αγιασμό, τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Δαμιανός Κωνσταντίνου του Ιερού Ναού 

Αγίας Αικατερίνης Barnet, ενώ, στο πλαίσιο της λιτής τελετής, απηύθυναν σύντομο 
χαιρετισμό ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Οδυσσέας Οδυσσέως, η Προϊστάμενη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, 
Μαρία Λοή, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων, Παναγιώτης Γιακουμή 

και η Διευθύντρια του Ashmole, Νίκη Ανδρέου. 
Παρουσία των εκπαιδευτικών και πολλών γονέων, υπογράμμισαν τη σημασία 

διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για τους δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς 
απόδημούς μας και παρότρυναν τα παιδιά να εξασκούν την ελληνική γλώσσα, 
όπου μπορούν. Ευχήθηκαν στα παιδιά και τους γονείς «καλή σχολική χρονιά» 
ενώ συνεχάρηκαν τους δασκάλους για το έργο που επιτελούν στο Ashmole, το 
οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα σχολεία της ελληνικής παροικιακής εκ-
παίδευσης.

Ο Σύνδεσμος Επτακώμης  
Αγγλίας καλεί όλους 
τους Επτακωμίτες 
στην εκκλησία 

του Άγιου Δημητρίου 
στο Edmonton,  

την Κυριακή 16 Οκτω-
βρίου  

για να γιορτάσουμε τον  
πολιούχο του χωριού μας 

Απόστολο και 
Ευαγγελιστή Λουκά. 
Θα ακολουθήσει έκθεση 

φωτογραφιών 
από το χωριό και δεξίωση 
με σουβλάκια στο Hall 
του Αγίου Δημητρίου. 

 
Για πληροφορίες στα  
τηλ. 0797 367 6973 
και 07952 296 552. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Εορτή 
Ευαγγελιστή 
Λουκά 

Συνδέσμου 
Επτακώμης
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Έλληνες μετανάστες και φοιτητές παρακολού-
θησαν με μεγάλο ενδιαφέρον τη βιβλιοπαρουσίαση 
της έκδοσης του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της 
ΚΕ του ΚΚΕ με τίτλο «Πανδημία Covid-19: Ο κα-
πιταλισμός στη δύση του» στο Λονδίνο το Σάβ-
βατο 8 Οκτωβρίου. Το άνοιγμα της βιβλιοπαρου-
σίασης έκανε η Γιώτα Σταθοπούλου,  
μέλος της ΕΟΕ της ΤΟ Βρετανίας και νοσηλεύτρια 
στη Βρετανία, περιγράφοντας την κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται σήμερα το σύστημα υγείας στη 
Βρετανία μετά από την πανδημία και τις επιπτώσεις 
πάνω στο λαό και τους εργαζομένους στο βρετα-
νικό ΕΣΥ (NHS). 
Τη βιβλιοπαρουσίαση έκανε ο Γιώργος Σιδέρης, 

μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήμα-
τος Υγείας - Πρόνοιας του Κόμματος. Την ομιλία 
του ξεκίνησε αναδεικνύοντας την ανισότιμη επί-
πτωση της πανδημίας στην εργατική τάξη: «Στο 
Λονδίνο έως το Μάρτιο του 2021 τα κρούσματα 
ανέρχονταν σε 7.816/100.000 Λονδρέζους, την 
ώρα που στην υπόλοιπη χώρα ήταν 6.260 ανά 
100.000 πληθυσμού. Η θνητότητα ήταν 264 θά-
νατοι/100.000 σε αντίθεση με τους 187 θανά-
τους/100.000, ενώ κατά τη διάρκεια του πρώτου 
έτους της πανδημίας το 20% των πιο φτωχών 
συνοικιών παρουσίασε 23% περισσότερους 
θανάτους από ότι το 20% των πιο πλούσιων.» 

Στη συνέχεια ανέλυσε πως βρήκε η πανδημία 
τα συστήματα δημόσιας περίθαλψης: «Οι αντοχές 
των συστημάτων υγείας ξεπεράστηκαν, επειδή 
τα υλικά πάνω στα οποία οικοδομούνταν ήταν 
σάπια, επειδή καθορίζονται με βάση το κέρδος 
και τις κάθε φορά αντοχές της καπιταλιστικής 
οικονομίας.» Ανέδειξε το αρνητικό παράδειγμα 
του βρετανικού ΕΣΥ το οποίο «τα τελευταία 30 
χρόνια έχει υποστεί αλλεπάλληλα κύματα ιδιω-
τικοποιήσεων με αποτέλεσμα όλες οι υποστη-
ρικτικές υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκο-
μείων, πρωτοβάθμιες κλινικές υπηρεσίες, μη 
επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, υπηρε-
σίες ψυχικής υγείας, κοινοτικής φροντίδας και 
διαγνωστικής τεχνολογίας να παρέχονται από 
ιδιώτες συμβεβλημένους προμηθευτές. Στα 
πλαίσια του «νοικοκυρέματος» και της μείωσης 
των εξόδων ήρθαν σταδιακά και οι περικοπές 
σε κρεβάτια (14.500 γύρω στο 10% από το 2010 
έως το 2019) και σε προσωπικό (40.000)» 
Σε αυτά τα πλαίσια υπογράμμισε ότι η πανδημία 

φανέρωσε τη χρεοκοπία των εμπορευματοποι-
ημένων συστημάτων υγείας σε όλο τον καπιταλι-
στικό κόσμο και ότι καμία αστική κυβέρνηση δεν 
έθιξε τα κέρδη των καπιταλιστών επιχειρηματιών 
στην Υγεία.  «Στο βρετανικό NHS η κατάσταση 
που παρουσιάστηκε παραπάνω με ελλείψεις 

σε κρεβάτια και προσωπικό έχουν τη σφραγίδα 
τόσο των Εργατικών όσο και των Συντηρητι-
κών. Η βρετανική κυβέρνηση από την αρχή 
κιόλας της πανδημίας έδειξε τις προθέσεις της 
που κινούνταν αποκλειστικά στην κατεύθυνση 
στήριξης των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων 
βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την υγεία των ερ-
γαζομένων και των φτωχών μεσαίων στρωμά-
των. Δύο εβδομάδες πριν ανακοινωθεί το 
πρώτο lockdown η κυβέρνηση του Μπόρις 
Τζόνσον ανακοίνωσε ένα πακέτο στήριξης 330 
δισεκατομμυρίων λιρών (15% του ΑΕΠ) προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η ρευστότητα πρωτί-
στως των μεγάλων επιχειρήσεων.» 
Ανέδειξε τη συνέχεια στην πολιτική της εμπο-

ρευματοποίησης του ΕΣΥ από ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και 
ΠΑΣΟΚ, καθώς «τόσο το νέο ΕΣΥ της ΝΔ, όσο 
και οι προτάσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ κινούνται 
στην ίδια κατεύθυνση. Ο νόμος της κυβέρνησης 
της ΝΔ για τη μεταρρύθμιση του ΕΟΠΥΥ, την 
ΠΦΥ αποτελεί συνέχεια της αντιλαϊκής μεταρ-
ρύθμισης της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που 
αποτελεί συνέχεια των αντιλαϊκών μεταρρυθ-
μίσεων των προηγούμενων κυβερνήσεων και 
πάει λέγοντας. Στο νομοσχέδιο που έχει στα 
σκαριά η ΝΔ για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη 
ένα νομοσχέδιο πραγματικά οδοστρωτήρα σε 
βάρος της υγείας του λαού και των εργασιακών 
δικαιωμάτων των υγειονομικών, η κυβέρνηση 
χρησιμοποιεί, για να καταργήσει την πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση στους γιατρούς του 
ΕΣΥ και ώστε να μπορούν να ασκούν ιδιωτικό 
έργο, ακριβώς τα ίδια επιχειρήματα με την κυ-
βέρνηση Σημίτη όταν εγκαινίασε το 1997  το 
θεσμό του επικουρικού γιατρού, θεσμός που 
αξιοποιήθηκε στο έπακρο από όλες τις υπό-
λοιπες κυβερνήσεις για να μην κάνουν προσ-
λήψεις.  Οι άξονες προτεραιότητας που παρου-
σίασε ο Τσίπρας στη ΔΕΘ κάνουν λόγο για 

ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. 
Πέρα από το γεγονός ότι δε μπορεί να ισχυρί-
ζεται ότι είναι ενίσχυση οι 5.500 προσλήψεις 
μόνιμων υγειονομικών τον 1 χρόνο αν θα βγει 
κυβέρνηση όταν λέει για ενίσχυση του δημό-
σιου συστήματος υγείας αναφέρεται στην πρα-
γματικότητα στην ενίσχυση του εμπορευματο-
ποιημένου δημόσιου συστήματος υγείας που 
ως κυβέρνηση προώθησε, π.χ. με την εφαρ-
μογή σε 18 νοσοκομεία του νόμου της ΝΔ-ΠΑ-
ΣΟΚ για να αλλάξει τον τρόπο χρηματοδότησης 
των δημόσιων νοσοκομείων ανάλογα με την 
ικανότητα τους να προσελκύουν πελάτες.» 
Αντίστοιχα, τόνισε ότι στη Βρετανία «74 χρόνια 
μετά η κατάσταση της όλο και μεγαλύτερης 
εμπορευματοποίησης, η εικόνα του NHS σή-
μερα χαρακτηρίζεται από μεγάλες ελλείψεις σε 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Οι κενές 
θέσεις εργασίας έφτασαν τις 132.139 σχεδόν 
το 10% του συνολική με αντίστοιχα μεγάλες ελ-
λείψεις στα κέντρα αποκατάστασης.» Κλείνο-
ντας τόνισε πώς «αυτές οι συναινέσεις και συ-
νευρέσεις επιβεβαιώνουν την εκτίμηση του 
ΚΚΕ ότι τα δύσκολα για την υγεία της εργατικής 
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων είναι επίσης 
μπροστά σε όλες τις χώρες.       
Το ΚΚΕ συνέβαλε στον αγώνα για την προ-

στασία της υγείας και της ζωής του λαού.  
Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται μαζί με τον αγώνα 
ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπε-
ριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, ενάντια στη 
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ που μας μπλέκει σε νέες 
περιπέτειες, ενάντια στην ακρίβεια, την καθή-
λωση των μισθών, τα ωράρια-λάστιχο, τη με-
ρική απασχόληση, τις απολύσεις και το ξεσπί-
τωμα εργαζομένων, τις αυξήσεις σε ρεύμα, 
πετρέλαιο, καύσιμα, το ξεκλήρισμα των βιοπα-
λαιστών αγροτών, πρέπει να ενταθεί και να  μα-
ζικοποιηθεί το επόμενο διάστημα»

Βιβλιοπαρουσίαση: «Πανδημία Covid-19: Ο καπιταλισμός στη δύση του» 
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗ�ΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ TOY ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ



▪�  Το 2021 ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Πα-
παδόπουλος χαρακτήρισε την κυβέρνηση Νίκου 
Αναστασιάδη την πιο διεφθαρμένη που υπήρξε 
ποτέ. Μετά την πολιτική απόφαση "αρχών" του 
Νικόλα Παπαδόπουλου να συγκυβερνήσει με τον 
Νίκο Χριστοδουλίδη, τον τέως Υπουργό Εξωτερι-

κών της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης που υπήρξε ποτέ και δεξί 
χέρι του Νίκου Αναστασιάδη, μύγα που τους  τσίμπησε όλους! Ο 
Νίκος Αναστασιάδης παίζει θέατρο χωρίς θεατές αφού όλος ο κό-
σμος γνωρίζει ότι υποστηρίζει την υποψηφιότητα του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
▪�  Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι είναι περήφανος συνα-

γερμικός και δεν θεωρεί την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη διε-
φθαρμένη! 
▪�  Για τον Αβέρωφ Νεοφύτου το έργο της κυβέρνησης Νίκου Ανα-

στασιάδη είναι προίκα. Όντως κυβερνώντες και ημέτεροι, οι λίγοι, 
έκαναν προίκα, μεγάλη προίκα! Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, που έβαλε 
πλάτες για να σώσει τις τράπεζες, υποστήριξε το κούρεμα χιλιάδων  
καταθετών και τη διάλυση της Συνεργατικής Τράπεζας, και πολέ-
μησε το μονοασφαλιστικό Γενικό Σύστημα Υγείας(ΓεΣΥ) θεωρεί 
ότι άδικα τον κατηγορούν πως "όποια πέτρα σηκώσεις θα τον 
βρεις από κάτω". Για το αντίθετο, πρέπει να πείσει χιλιάδες μέλη 
του ίδιου του κόμματός του που τον απαξιώνουν πριν πείσει εμάς. 
▪�  Για δέκα χρόνια μια συμμορία διεφθαρμένων απαξίωσε τον 

λαό και τον καταδίκασε στη φτώχεια και την ανέχεια. 
▪�   Αν έχετε εξοικειωθεί με τη διαπλοκή, τη διαφθορά, την αναξιο-

κρατία και την αδικία και έχετε την ψευδαίσθηση ότι θα πιάσετε και 

εσείς την καλή, δηλαδή θα γίνετε και εσείς απατεώνες και κλέφτες, 
να ψηφίσετε τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου 
που θα συνεχίσουν το έργο της πιο διεφθαρμένης, κατά τον Νικόλα 
Παπαδόπουλο, κυβέρνησης. 
▪�  Αν θέλετε να σας περιπαίζει ο Αβέρωφ Νεοφύτου, που είναι 

εκπρόσωπος ενός αποδεδειγμένα σάπιου πολιτικού και οικονομι-
κού κατεστημένου, και να σας πείθει ότι δήθεν ζείτε σε συνθήκες 
οικονομικής σταθερότητας και σιγουριάς και καλύτερα δεν θα βρείτε, 
να τον ψηφίσετε! Η επιλογή είναι δική σας. 
▪�  Αν θέλετε να σας περνάει για παλαβούς ο Νίκος Χριστοδουλί-

δης, που αναδείχθηκε μέσα από το σαθρό κομματικό κατεστημένο 
του ΔΗΣΥ, και να σας πείθει ότι είναι δήθεν αντισυστημικός και εκ-
προσωπεί την κοινωνία των πολιτών που βαρέθηκε τα κόμματα, 
να τον ψηφίσετε! Δικαίωμά σας να πιστεύετε ότι δήθεν  υπάρχει 
κοινωνία των πολιτών. Δεν υπάρχει. Τι υπάρχει; Μια ταξική κοινω-
νία υπάρχει με ανταγωνιστικές αντιθέσεις, κραυγαλέες ανισότητες 
και αδικίες που σίγουρα ο Θεός, στον οποίο, ο Νίκος Χριστοδουλί-
δης λέει ότι πιστεύει, δεν θα την ήθελε. Εκατομμυριούχοι που δεν 
ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους και φτωχοί που δεν έχουν λεφτά 
για να φάνε ή να πληρώσουν το ρεύμα. 
▪�  "Παραδόξως" τον Νίκο Χριστοδουλίδη στηρίζει και ο Νίκος 

Αναστασιάδης. 
Ποια είναι κατά την κρίση μου η ουσία της ανεπιφύλακτης στήρι-

ξης του Νίκου Χριστοδουλίδη από τον Νίκο Αναστασιάδη που λο-
γικά έπρεπε να στηρίζει τον ηγέτη του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου; 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποτελεί τη σανίδα σωτηρίας του Νίκου 
Αναστασιάδη και της σαθρής διακυβέρνησής του. Διασφαλίζει την 

ατιμωρησία της συμμορίας, τη νομιμοποίηση των λαφύρων και 
του κλεμμένου εθνικού πλούτου, τη συνέχεια της διαφθοράς και 
του κατεστημένου της αρπαχτής που εξευτελίζει για δέκα χρόνια 
την Κύπρο. 
▪�  Είναι γνωστά τα οικονομικά και τα πολιτικά κατεστημένα, τα τα-

ξικά συμφέροντα που είναι πίσω από τον Αβέρωφ Νεοφύτου και 
τον Νίκο Χριστοδουλίδη.  
▪�  Αν θέλετε να ζήσετε με αξιοπρέπεια και αλήθειες και να αγωνι-

στείτε συλλογικά για αυτά που δικαιούστε και σας τα στερούν οι 
εκπρόσωποι του άσπλαχνου κυπριακού κατεστημένου, Νίκος Ανα-
στασιάδης, Νίκος 
Χριστοδουλίδης, Αβέρωφ Νεοφύτου κ.ά., έχετε ξεκάθαρη επιλογή! 

Αν θέλετε μια καθαρή και δίκαιη κοινωνία, μια κοινωνία για όλους 
και όχι μόνο για τους λίγους, να ψηφίσετε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
ένα αποδεδειγμένα ικανότατο και αδιάφθορο άνθρωπο που είναι 
ο αντίποδας του  ξεπερασμένου κυπριακού κατεστημένου. 
▪� Το ΑΚΕΛ στηρίζει την υποψηφιότητα του ανεξάρτητου υποψή-

φιου Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο κάθε Κύπριος δημοκράτης που θέλει 
μια πραγματική αλλαγή στηρίζει την υποψηφιότητα του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. Για την απαλλαγή του τόπου και του λαού από τη 
διαπλοκή και τη διαφθορά, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι η επι-
λογή! Η επιλογή για να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και οι λαϊκές τάξεις και να ξεκλειδώσει η πόρτα του πεντάχρονου 
αδιεξόδου στο Κυπριακό. Να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί 
που έμειναν στο Κραν Μοντανά τον Ιούλιο του 2017 με αμετάθετα 
στόχο την επίτευξη λύσης που να στηρίζεται στη συμφωνημένη 
βάση της ΔΔΟ και να επανενώνει τον τόπο και τον λαό.
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Ανδρέας Μαυρογιάννης: Επιλογή αξιοπρέπειας 
Του Βασίλη  

Κωστή

Αναφορικά με την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη 
κάποιος θα μπορούσε να πει πάρα πολλά. 
Στο πολιτικό επίπεδο για τις λανθασμένες εκτι-

μήσεις του για τη «θωράκιση» της ΑΟΖ που έμεινε 
διάτρητη, το «προεκλογικό πυροτέχνημα» της Αμ-

μοχώστου που έγινε εφιάλτης, τις «κυρώσεις που θα πονέσουν 
την Τουρκία» και ούτε καν την αγγίξαν και για τα γεωτρύπανα που 
δεν θα εξασφάλιζε η Τουρκιά και τελικά βρήκε τέσσερα.  
Θα μπορούσε επίσης κάποιος να αναφερθεί στην αντιγραφή 

μεγάλου μέρους της προεκλογικής ομιλίας του Ιωάννη Κασουλίδη 
το 2008 ή στις οδηγίες του για δημιουργία fake λογαριασμών για 
να κτυπούν τους ανθυποψηφίους του και δημοσιογράφους. 
Γεγονός που από μόνο του θα έπρεπε να ήταν αρκετό να τον ξη-
λώσει από υποψήφιο. Πέραν όμως από τα πιο πάνω που είναι 
εξαιρετικά σημαντικά υπάρχει και μια μεγάλη αντίφαση που χρει-
άζεται να απαντηθεί.  Ξεκαθαρίζω βέβαια ότι δεν αναμένω πως ο 
Ν. Χριστοδουλίδης ή το επιτελείο του θα απαντήσουν.  Αντιθέτως 

είμαι βέβαιος ότι με τη συμβουλή του επικοινωνιολόγου του θα 
ακολουθήσει την ίδια τακτική όπως σε όλα τα άλλα θέματα.  

«Σιωπάτε μέχρι να περάσει η μπόρα. Που θα πάει θα βαρεθούν 
να τα αναφέρουν». 
Ποια είναι αυτή η αντίφαση;   
Ο Ν. Χριστοδουλίδης δηλώνει περήφανος που είναι Συναγερμικός. 

Μάλιστα αν ο Αβ. Νεοφύτου δεν ήταν υποψήφιος, το πιο πιθανό 
είναι ότι θα ήταν εκείνος ο υποψήφιος του Συναγερμού.  
Δηλώνει περήφανος για την συμμετοχή του στην Κυβέρνηση 

Αναστασιάδη χαρακτηρίζοντας την ως πολύ καλή και αδιάφθορη.  
Στον αντίποδα ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ χαρακτηρίζουν την Κυβέρνηση 

Αναστασιάδη ως την πιο διεφθαρμένη. Λένε ότι δεν θα μπορούσαν  
να συνεργαστούν με τον αντιλαϊκό και διεφθαρμένο Συναγερμό.  
Ότι ο κύριος τους στόχος ήταν να διώξουν τον Συναγερμό από 
την εξουσία. Ποια πολιτική θα εφαρμόσει ο κ. Χριστοδουλίδης αν 
παρ’ ελπίδα εκλεγεί; Τη δική του που, όπως λέει είναι περήφανος 
συναγερμικός; Του Νικόλα Παπαδόπουλου και του ΔΗΚΟ; Του 

Μαρίνου Σιζόπουλου και της ΕΔΕΚ; Ιδιαίτερα στο κυπριακό που 
οι θέσεις τους συγκρούονται στο πιο βασικό, στο πλαίσιο λύσης, 
τι θα κάνει; Όλα αυτά συνιστούν κοροϊδία για τον λαό. Δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να γίνουν ανεχτά από τους ψηφοφόρους.

 O   Αμερικανός πρόεδρος Richard Nixon έλεγε 
ότι, για να υπάρξει ειρήνη πρέπει να προηγηθεί 
πόλεμος. Γνωρίζουμε που κατέληξε η Αμερική με 
την συμμετοχή της στον πόλεμο του Βιετνάμ.  
Δεν θα ασχοληθούμε με το πόλεμο του Βιετνάμ ή 
με τους εκάστοτε.  

Όμως οι  δηλώσεις της κας Truss ότι θα υπάρξουν καταστροφές  
αποδεικνύει ότι η γραμμή της πολιτικής που πήρε  θα έχει κακά 
αποτελέσματα. Με τέτοια Πρωθυπουργό, που μας έφεραν οι ίδιοι 
οι Συντηρητικοί,  μέλη του ιδίου αυτού του κόμματος, που μόνο 
καταστροφές μας  σέρβιραν τα τελευταία 12 χρόνια και η κα Truss 
μας το επιβεβαιώνει  ότι οι καταστροφές θα συνεχίσουν με τις πα-
νύψηλες τιμές, μαζί με τις περικοπές και μείωση επιχορηγήσεων 
στα Δημαρχεία. Δηλαδή το γνωρίζουν όλοι τους και συνεχίζουν να  
κτυπούν ανελέητα  ακριβώς εκεί όπου πονά ο λαός. 
Θα γκρεμίσουν  τις κοινότητες, θα καταστρέψουν τις οικογένειες 

και θα έχουμε το ίδιο σενάριο που είχαμε κάτω από ακόμα μία 
άλλη Συντηρητική κυβέρνηση και κάτω από την κα Θάτσερ, όπου 
οι νέοι δεν μπορούσαν να πληρώνουν το δάνειο του σπιτιού, και 
ακολούθησαν οι επανακτήσεις (repossessions ) από τις δανειστικές 
εταιρίες, που ως αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν πολλοί άστεγοι, 
πράγμα που κινδυνεύουμε να δούμε  να επαναλαμβάνεται.  
Με άλλα λόγια δεν γνωρίζουν αυτοί οι καπιταλιστές, κάποιο  κα-

λύτερο τρόπο να χειριστούν τα πράγματα διότι ακόμη δεν έμαθαν, 
και φοβάμαι δεν πρόκειται να το συνειδητοποιήσουν ότι έχουν να 
κάνουν με ανθρώπους και οικογένειες, δεν το εννοούν ότι έχουν 
να κάνουν και με ανθρώπινες ζωές. Δεν έχουν την ανθρωπιά να 
καθίσουν να μιλήσουν ειρηνικά και να λύσουν τα προβλήματα, 
αλλά σώνει και καλά θέλουν να κατεβούν  σε πόλεμο και να 
δίδουν εκατομμύρια για οπλισμό έτσι για να χάνονται ανθρώπινες 
ζωές. Την στιγμή που κάθε οικογένεια δεν γνωρίζει τι να κάνει με 
τα λίγα λεφτά που έχει. Να θερμανθεί ή να αγοράσει φαγητό ή 
ρουχισμό. Θα έχει να πληρώσει μέχρι, ή και περισσότερο των 

£3,000 για θέρμανση; Η ανικανότητα μίας εντελώς αχάπαρης Κυ-
βέρνησης που κυριολεκτικά μας πήρε 40 τόσα χρόνια πίσω με τις 
περικοπές ηλεκτρισμού και γιατί ο κος Heath και αργότερα η κα 
Θάτσερ δεν ήθελαν να συνομιλήσουν με τους απεργούντες αν-
θρακωρύχους, και η Θάτσερ νόμιζε ότι θα κατέστρεφε τα Συνδικάτα 
μα το τι  έλαβε μέρος ήταν εντελώς το αντίθετο. Αυτή είναι η  Συ-
ντηρητική Κυβέρνηση, που ο λαός ξεγελάστηκε από τις ψευδοϋ-
ποσχέσεις ενός Πρωθυπουργού που ξεγέλασε μίαν ολόκληρη 
χώρα.    
Τώρα, η δεκαετία του 1970 έρχεται να μας βρει και πάλι με περι-

κοπές ηλεκτρισμού, και η δεκαετία του 1980 με το Θατσερικό Poll 
Tax που μέχρι να καταργηθεί προηγήθηκαν ένα σορό επεισόδια 
στους δρόμους. Τώρα ακούμε κάθε μέρα ότι ο τάδε κλάδος 
εργασίας κατεβαίνει σε απεργία και τώρα ακόμα και οι νοσοκόμες. 
Η  στήλη αυτή  και μιλώ μόνο για την στήλη μου (και δεν γνωρίζω 
για την εφημερίδα εξολοκλήρου) υποστηρίζει κάθε απεργούντα 
εργάτη ή και  οικογενειάρχη που ζητά με τον πλέον ειρηνικό τρόπο 
το δίκαιο του  και εργάζεται για ένα καρβέλι ψωμί. 
Ένα δριμύ κατηγορώ απευθύνετε στην σημερινή κυβέρνηση 

που δεν λέει να κατεβεί σε συνομιλίες και γυρεύει με τον πλέον 
δόλιο τρόπο να ρίξει το φταίξιμο στους αθώους εργάτες. Μακριά 
τα χέρια σας από κάθε εργάτη. 
Ήμουν και είμαι μέλος συνδικάτου και συγχαίρω κάθε συνδικαλιστή 

που δεν σκύβει κεφάλι. Ακόμη και μία δημοσιογράφος περιέγραψε 
κατά την διάρκεια της ανταπόκρισης προς ένα τηλεοπτικό κανάλι 
ότι  η κα Truss είναι  «disgusting».  Κοίταξα στο λεξικό να δω τι 
ακριβώς σημαίνει η λέξη  «disgusting». Το λεξικό δίδει: Αηδιαστικός, 
σιχαμερής, αηδής.… 
Ο κάθε πολίτης περιμένει να ακούσει από την κυβέρνηση κάτι το 

θετικό κατά την διάρκεια της ομιλίας της κας Τρας, μα το τι 
ακούσαμε ήταν πράγματι αηδιαστικό ότι θα κερδίσει τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, Ο λαός της Αγγλίας έχει τα δικά του προβλήματα 
και η κα Τρας αγρόν ηγόραζε. Το τι μας έλεγε είναι ότι έχουμε 

λεφτά να δώσουμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά όχι για 
σας. Διακοπές ηλεκτρισμού και μας λένε να πλένουμε τα ρούχα 
μας την νύχτα και τα μεσάνυχτα παρακαλώ που θα έχει περισσότερο 
ηλεκτρισμό.  
Αυτή είναι η χώρα κάτω από μία Συντηρητική κυβέρνηση που 

προειδοποίησα προ καιρού, και με κατέκριναν γιατί γράφω τέτοια 
για αυτήν την ακροδεξιά κυβέρνηση που βοηθά τους πάμπλουτους 
και ξεχνά, και περιφρονά την φτωχολογιά. Που κρύβονται τώρα 
αυτοί και δεν βγαίνουν να μας πουν έστω και μια κουβέντα.  
Η σιωπή τους μας έχει κουφάνει.Η κα Truss μας μιλά για ανάπτυξη 
της οικονομίας. Μα πώς μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη όταν 
υπάρχουν τόσες απεργίες και αδυνατεί να τις λύσεις Πώς είναι 
δυνατό να δούμε ανάπτυξη στην οικονομία με τόσο πληθωρισμό, 
(inflation) ακόμη και ύφεση (recession). Είναι κατορθωτό με τους 
ψηλούς τόκους  και τις  τιμές;  
Οι απαντήσεις είναι όχι. Με τέτοια κυβέρνηση και με τέτοια Πρω-

θυπουργό ας περιμένουμε ακόμα χειρότερα. Μόνο κάθε φορά 
που ακούγεται το όνομα Truss μέσω των οικονομικών φορέων η 
στερλίνα χάνει από την αξία της.  Όσον πιο γρήγορα έλθει η 
αλλαγή τόσο  το καλύτερο.

H ομάδα κατεδαφίσεως
Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Για την υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη
Του Άντρου 
Κυπριανού



Οι σκέψεις και οι απόψεις έχουν την προτεραιότητα 
στα πάνω του μυαλού μας. Είναι πολλές οι φορές 
που αφηνόμαστε και δίχως να το αντιληφθούμε κά-
νουμε ταξίδια στις μνήμες, ή ανακατεύουμε τα 
κύτταρα της μνήμης για να φτιάξουμε διάθεση που 

να μας απαλλάξει από κάτι που δεν μας κάνει να νιώθουμε και πολύ 
καλά. Συμβαίνουν πράγματα στην καθημερινότητα που μας πληγώνουν 
και μας χαλούν τη διάθεση μας. 
Αφηνόμαστε λοιπόν στο αίσθημα της φυτοθεραπείας και ο μόνος 

τρόπος είναι να μπούμε στο χώρο των αναμνήσεων για να βρούμε 
κάτι να πιαστούμε ίσως και απαλλαχτούμε από αυτό το ανεπιθύμητο 
αίσθημα. Και πέφτουμε πάνω σε διάφορα, που τα διαπερνούμε 
βλέποντας εικόνες που μας συγκινούν, μας αναστατώνουν, μας θυ-
μίζουν δρόμους και παραστάσεις ζωής που ζήσαμε στο παρελθόν.  
Ξαφνικά πέφτουμε πάνω σε κάτι που μας συγκινεί και μας αλλάζει 

την διάθεση μας. Μας κάνει να νιώσουμε κάπως καλύτερα. Το αρ-
πάζουμε λοιπόν και μένουμε για λίγο μαζί του έτσι για να το αναλύ-
σουμε! Τότε αντιλαμβανόμαστε πως δεν είναι το τέλος του κόσμου. 
Υπάρχει για όλα πάντα η ελπίδα. Η ελπίδα λοιπόν είναι το τελευταίο 
που ακουμπούμε απάνω, και την αρπάζουμε, και προχωράμε. Για 
τούτο σου λέω να μην χάνεις την ελπίδα σου. Η ελπίδα μας δίνει 
κουράγιο και μας ανανεώνει τις σκέψεις μας και τις επιθυμίες μας. 
Μας ανανεώνει τα θέλω μας, και μας ξυπνάει από τον βαθύ ύπνο 

και μας απαλλάσσει από τις απελπιστικές καταστάσεις που έλαχε 
να πέσουμε. Με αφορμή όλα τούτα, θέλω να στείλω μήνυμα σε 
οποιοδήποτε που τυχών να νιώθει κάτι σχετικό με όσα ανέφερα πιο 
πάνω. Να πιστεύουμε και να ελπίζουμε, αλλά και να ξέρουμε ότι δεν 
είμαστε μόνοι. Κάποιος θα βρεθεί δίπλα μας σε οποιαδήποτε στιγμή 
στη ζωή μας που κάτι δεν πήγε και πολύ καλά. 
Να το θυμάσαι! Αν είσαι πόνος θέλω να είμαι το κορμί που 

ταξιδεύεις. Αν είσαι η χαρά θέλω να είμαι το χαμόγελο σου. Αν είσαι 
ο έρωτας θέλω να γίνω η καρδιά που θα πεζεύεις. Αν είσαι η μέρα 
θέλω να είμαι το ξημέρωμα σου. Αν είσαι ο ήλιος θέλω να είμαι οι 
φωτεινές ακτίνες σου. Αν γίνεις το φεγγάρι θέλω να είμαι ο ουρανός 
που ξαγρυπνάς. Αν είσαι το γέλιο, αν είσαι το φιλί,  θέλω να είμαι το 
δικό σου στόμα. Αν είσαι το κλάμα θέλω να είμαι τα δικά σου μάτια, 
το δικό σου δάκρυ. Ότι κι’ αν είσαι θέλω να είμαι κομμάτι από σένα. 
Αν πονάς πονάω. Αν χαίρεσαι χαίρομαι κι’ εγώ. Αν κλαις τότε κι’ εγώ 
θα κλαίω. Αν υποφέρεις υποφέρω 
Αν διψάς διψάω. Αν θέλεις,  θέλω το ίδιο κι’ εγώ. Πιάστηκα από τη 

δική σου ευαισθησία. Κρατιέμαι από τη δική σου διάθεση, την δική 
σου ενέργεια. Δώσε μου την αγάπη σου να  μ’ ανεβάσει εκεί που δεν 
μπορούν να πάνε οι κακές ψυχές. Δώσε μου το χαμόγελο σου να με 
στείλει σε τόπους που δεν μπορούν να φτάσουν οι σκληροί του 
κόσμου. Δώσε μου την καρδιά σου να την κρατάω για προσκέφαλο. 
Δώσε μου την ανάσα σου να συνεχίσω να ονειρεύομαι. Είσαι η 

όχθη που κρατιέμαι. Βοήθησε με να περάσω στην πιθανή πλατφόρμα 
της αιωνιότητας. Μην μου αρνηθείς αυτό που πίστεψα για σένα! 
Μην με ρωτάς για όλα αυτά, και μην ζητάς καμιά εξήγηση. Είσαι σαν 
ένα μικρό λαχταριστό ψάρι στο ναυάγιο της απέραντης λεωφόρου 
της ζωής. Χαμένο μέσα στο πέλαγος. Σήμερα ήθελα να σου  μιλήσω 
για τα πουλιά και τα τραγούδια τους! Ήθελα να σου μιλήσω για 
μακρινά ταξίδια. Ήθελα να σου μιλήσω για τον πόνο τον ανθρώπινο. 
Ήθελα να σου μιλήσω για τα χαμόγελα που απαλύνουν τις ψυχές. 
Για τα μάτια και τη δύναμη της ακτινοβολίας που διαθέτουν. Όταν 
όμως σε κοίταξα στα  μάτια, αυτά λαμποκοπούσαν. Ήθελα να σου 
πω κάτι απλό. Όταν όμως σε κοίταξα,  οι ακτίνες των ματιών σου, 
δεν με άφησαν. Είναι τόσο δυνατές, που καίνε τη φωνή  μου! Θα 
σου μιλήσω με τα μάτια της ψυχής. Μην σε φοβίζει το μυστήριο! 
Ήθελα να σου  μιλήσω για τα πουλιά και τα τραγούδια τους! Να σου 
μιλήσω για μακρινά ταξίδια. Πάρε το τραίνο και έλα να με βρεις.  
Θα σε περιμένω το ηλιοβασίλεμα. Εκεί που αρχίζει το μακρινό 

ταξίδι. Εκεί που τα όνειρα δεν τελειώνουνε ποτέ! Σήμερα ήθελα να 
σου μιλήσω για τα πουλιά και τα τραγούδια τους! Ήθελα να σου 
μιλήσω για μακρινά ταξίδια. Να μην φοβάσαι γιατί ποτέ κανείς δεν 
είναι μόνος. Να ελπίζεις και να κρατάς ψηλά το κεφάλι. Μόνο έτσι θα 
μπορέσεις να κάνεις ταξίδια μακρινά. Πάρε τον δρόμο προς την 
Ιθάκη σου και απόλαυσε το ταξίδι προς τα εκεί! Δικός σας.
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Υπάρχει για όλα, πάντα η ελπίδα!
Του Βασίλη 
Παναγή

Αισθάνομαι συναισθηματική κούραση…Νοιώθω 
κούραση σε συναισθηματικό επίπεδο, λες. Πολλοί 
άνθρωποι όταν αισθάνονται έτσι το αναγνωρίζουν, 
το εντοπίζουν γιατί απλά αντιλαμβάνονται τι τους 
συμβαίνει. Το να εντοπίσεις κάτι που σου συμ-
βαίνει είναι το πρώτο βήμα για να το ψάξεις και 
αυτό δείχνει ότι είσαι ένα βήμα πιο κοντά στο να 
το διαχειριστείς και να το λύσεις. Κι αυτό ισχύει 

και για πολλά άλλα προβλήματα. Πολλοί άλλοι όμως διερωτώνται τι 
τους συμβαίνει… Τι είναι ακριβώς η συναισθηματική κούραση;  
Είναι μια δυσάρεστη ψυχολογική κατάσταση που συνήθως την 
βιώνουν οι άνθρωποι που αισθάνονται  ότι κάνουν πολλές υποχω-
ρήσεις. Ναι, υποχωρήσεις στις σχέσεις με ανθρώπους, στην 
οικογένεια ή στη δουλειά τους. Και τι είναι αυτό ακριβώς; Απλά 
δίνεις χωρίς να παίρνεις κι αυτό σε αδειάζει.  
Σκεφτείτε ότι όλοι πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις και στις 

σχέσεις μας και στις συνεργασίες μας και σε κάθε πλαίσιο συνύπαρξης 
διαφυλάσσοντας όμως τα όρια μας.  Αν το μέτρο και τα όρια δεν 
είναι ευδιάκριτα τότε ίσως αρχίσεις να αισθάνεσαι ότι δίνεις ψυχικά 
και ενεργειακά αποθέματα χωρίς να παίρνεις. Δεν παίρνεις δηλαδή 
αυτό που θέλεις. Και τι συμβαίνει μετά; Απλά αρχίζεις να νοιώθεις 
στρες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι τα συναισθήματα 
δεν ανήκουν στον κόσμο των ιδεών. Τα συναισθήματα κάνουν κα-
ταγραφές στο νευρικό μας σύστημα και προκαλούν χημικές εκκρίσεις 
μέσα στο σώμα μας. Οτιδήποτε επηρεάζει το νευρικό μας σύστημα 
επιδρά και στα ζωτικά όργανά μας. Κάποιο συναίσθημα για παρά-
δειγμα, μπορεί να μας προκαλέσει πόνο στο στομάχι μας.  Δεν είναι 
απλά η ιδέα μας ή ο ψυχισμός μας. Η αγωνία πράγματι πυροδοτεί 
στομαχικές αντιδράσεις. Αυτό συμβαίνει και με τα θετικά και με τα 
μη θετικά συναισθήματα. Όταν βιώνεις παρατεταμένα τη συναισθη-
ματική κούραση αρχίζεις να αισθάνεσαι χάλια, να μην έχεις όρεξη 
και κέφι. Ή από την άλλη, ενώ δεν έχεις ενέργεια, αισθάνεσαι  
υπέρ-διέγερση και  δυσκολεύεσαι να χαλαρώσεις, να συγκεντρωθείς 
ή να κοιμηθείς. Αρκετοί άνθρωποι με συναισθηματική κούραση 
μπορεί να έχουν πονοκεφάλους, να νοιώθουν ότι δεν έχουν διάθεση. 

Μπορεί ακόμη από τη μία να γίνονται ευέξαπτοι κι από την άλλη να 
νοιώθουν απάθεια. Αρχίζουν να κάνουν απαισιόδοξες σκέψεις και 
να μην έχουν κίνητρα ή σκοπό. Ακόμη ένα άλλο σύμπτωμα είναι να 
έχεις συναισθηματική πείνα. Να βρίσκεις σαν λύση και καταπραϋντικό 
την τροφή με αποτέλεσμα να επιβαρύνεις την υγεία σου. Η αλήθεια 
είναι ότι η υπερβολική τροφή που συνήθως είναι σοκολάτες κλπ. 
δεν είναι λύση. Όταν αισθάνεσαι συναισθηματικά κουρασμένος, 
αρχίζεις να χάνεις την επαφή με τους γύρω σου ακόμα και με 
πλευρές του ίδιου σου του εαυτού. Είσαι εκεί αλλά ουσιαστικά δεν 
είσαι παρόν.  Για να βάλετε λοιπόν τα πράγματα σε μια λογική 
σειρά σκεφτείτε: Πότε αρχίσατε να νοιώθετε έτσι; Με ποια ακριβώς 
συμπτώματα εκδηλώνεται η συναισθηματική σας κόπωση; Τι είναι 
αυτό που συμβαίνει στην καθημερινότητα σας και ενδεχομένως 
διατηρεί αυτή την συναισθηματική κούραση; Ποια δική σας συνήθεια 
ή συμπεριφορά πυροδοτεί και διατηρεί αυτήν την κατάσταση. 
Σκεφτείτε τι μπορεί να κάνετε και βρίσκεστε συνεχώς στο σημείο 
που δεν θέλετε να βρίσκεστε ή στο σημείο από το οποίο θέλετε να 
βγείτε. Για παράδειγμα: Σκεφτείτε τη γλώσσα, τις λέξεις που χρησι-
μοποιείτε  για να εκφραστείτε. Πολλές φορές κουραζόμαστε από 
αυτά που επαναλαμβάνουμε. Μήπως η γλώσσα σας είναι απαισιό-
δοξη; Σκεφτείτε πώς περνάτε τον χρόνο σας. Μήπως δεν κάνετε 
κάτι καλό στον εαυτό σας και συνεχώς τον παραμελείτε; Σκεφτείτε 
επίσης τι δεν κάνετε και αισθάνεστε συναισθηματικά κουρασμένοι. 
Μήπως αποφεύγετε να πείτε «όχι» στους άλλους που συνεχώς 
ζητάνε από εσάς; Οι απαντήσεις που θα δώσει ο καθένας σας στα 
πιο πάνω ερωτήματα θα σας βοηθήσουν σίγουρα να εντοπίσετε τα 
λάθη που κάνετε.  
Προτείνω πέντε καλούς τρόπους λοιπόν για να ξεκουραστείτε!  

Ξεκινήστε από την αυτοπαρατήρηση για επαναπροσδιορισμό. Με 
αυτό θα αντιληφθείτε και θα έχετε μια ξεκάθαρη εικόνα της 
κατάστασης που βιώνετε. Αυτή την γνώση χρησιμοποιείστε την για 
να παρατηρείτε σε πραγματικό χρόνο πώς λειτουργείτε. Στο πλαίσιο 
της αυτοπαρατήρησης είναι το να παρατηρείτε  πώς εκφράζεστε. 
Είναι σύνηθες, ο συναισθηματικά κουρασμένος άνθρωπος να εκ-
φράζεται αρνητικά και να συγκρίνει τον εαυτό του ή να γίνεται 

ακόμα πιο επικριτικός. Παρατηρήστε το αυτό με την πρόθεση να το 
αλλάξετε. Γι΄αυτόν κάθε φορά που κάνετε μια καλύτερη επιλογή  να 
την υιοθετείτε. Δεύτερο: Οριοθετήστε προσωπικό ποιοτικό χρόνο. 
Είναι απαραίτητο. Πού θα βρείτε τον χρόνο; Ξυπνήστε πέντε δέκα 
λεπτά πιο νωρίς. Ή να περιορίσετε τον χρόνο που περνάτε μπροστά 
στις οθόνες του κινητού σας. Άρα αν συμβαίνει και σε εσάς αυτό 
αντικαταστήστε αυτόν το χρόνο κάνοντας ένα χόμπι ή κάνοντας 
κάτι που πραγματικά σας αρέσει και ευχαριστεί. Τρίτη πρόταση 
είναι να κάνετε καταγραφές των συναισθημάτων σας. Ναι, καλά 
διαβάσατε. Ένα ημερολόγιο συναισθημάτων…έτσι όπως αυτά που 
κρατούσαμε παλιά… Πριν πέσετε για ύπνο ανατρέξτε και κάνετε  
μια καταγραφή των συναισθημάτων σας  κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Απλώστε το περιεχόμενο του νους σας λοιπόν σε ένα 
χαρτί. Θα σας εκτονώσει και θα σας βοηθήσει να έχει καλό έλεγχο 
και διαχείριση. Τέταρτη πρόταση: Βοηθήστε το σώμα σας να 
αποβάλει το συναίσθημα. Υπάρχουν σημεία του σώματος που 
κρατάνε το μη εκτονωμένο συναίσθημα. Συνήθως είναι ο αυχένας, 
οι ωμοπλάτες και τα ισχία. Αφού εντοπίσετε που ενδεχομένως είναι 
συσσωρευμένη η συναισθηματική ένταση στο δικό σας σώμα  προ-
σφέρετε του ένα μασάζ ή κάντε μια άσκηση όπως κολύμπι ή 
τρέξιμο. Σίγουρα η γιόγκα βοηθά πολύ στην αποφόρτιση της 
έντασης. Πέμπτη πρόταση είναι να κάνετε τακτικά πρακτικές συναι-
σθηματικής διαχείρισης όπως διαλογισμό! Ναι, ακριβώς!  Πάνω 
λοιπόν από όλα πρέπει να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Να 
ακούσεις τον εαυτό σου. Να τον προσέξεις. Η ερώτηση «πώς αι-
σθάνομαι» είναι μια ερώτηση με μεγάλη βαρύτητα. Θα σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας. Αισθάνεστε καλά σε μια κα-
τάσταση ή θα μπορούσε να νοιώσετε καλύτερα; Σε αυτό είναι που 
χρειάζεται να δώσετε προσοχή. Έτσι καλλιεργώντας μια τέτοια νο-
οτροπία  θα είναι πολύ δύσκολο να φτάσετε σε σημείο συναισθημα-
τικής εξάντλησης  διότι θα εκφράζεστε με υγιή τρόπο με τα  συναι-
σθήματά σας και θα κάνετε πράγματα όπως αυτά που διαβάσατε 
πιο πάνω  για να εκτονώνεστε και να αποφορτίζεστε έγκαιρα. Ξεκι-
νήστε λοιπόν σήμερα με ότι σας είναι πιο εύκολο και άμεσα προ-
σβάσιμο. 

Συναισθηματική κούραση; Όχι πια…
Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
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Ένα οργανωμένο έγκλημα κατά των Ελλήνων
Στις αρχές Οκτωβρίου του 1941, στην Αθήνα αρχίζουν να καταγράφονται οι εικόνες και τα σημάδια 

αυτού που επρόκειτο να επακολουθήσει τον τρομερό χειμώνα του '41-'42: Της μεγάλης πείνας. 
Τον Απρίλιο του 1941 οι Γερμανοί ολοκληρώνουν την κατάληψη και κατοχή της Ελλάδας και το 

πρώτο που κάνουν είναι ο σχηματισμός δωσίλογης κυβέρνησης υπό τον Γεώργιο Τσολάκογλου, 
ένα όνομα που έχει μείνει στην ιστορία ως συνώνυμο με την προδοσία. 

Φυσικά ο Τσολάκογλου δεν έδρασε μόνος του· υπήρχε ένα ολόκληρο σύστημα που τον 
στήριξε και συμμετείχε πρόθυμα στη δημόσια διοίκηση της χώρας όπως αυτή διαμορφώθηκε. 
Πολλοί -αν όχι οι περισσότεροι- από αυτούς τους ανθρώπους δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. 

Η κυβέρνηση του Τσολάκογλου υπήρξε απολύτως συνένοχη στο έγκλημα που συντελέστηκε τον 
επόμενο χρόνο και είναι ο Μεγάλος Λιμός της Κατοχής. 

Η Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες κατοχής. Οι Γερμανοί περιορίστηκαν σε περιοχές στρατηγικής 
σημασίας: θύλακες στην Αττική, Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία, ορισμένα νησιά του Αιγαίου, 
το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης και την όχθη του Έβρου. Οι Ιταλοί κατέλαβαν το μεγαλύτερο 
μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ οι Βούλγαροι την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. 

Η κατοχική πραγματικότητα άρχισε να ξεδιπλώνεται αμέσως: Υπερπληθωρισμός και ανεξέλεγκες 
επιτάξεις. Τα υπέρογκα έξοδα που ξαφνικά 
όφειλε η Ελλάδα στους κατακτητές υπήρξαν 
τα υψηλότερα κατά κεφαλήν της κατεχόμενης 
Ευρώπης, φτάνοντας στο 113,7% του ΑΕΠ. 
Πλουσιότερες χώρες, επιβαρύνθηκαν με πολύ 
μικρότερα ποσά. Η Νορβηγία κατέβαλλε το 
69% του ΑΕΠ, ενώ το Βέλγιο και η Ολλανδία 
το 24% και 18% αντίστοιχα. 

Επιπροσθέτως η άγρια επιδρομή στα συ-
ναλλαγματικά αποθέματα των τραπεζών γο-
νάτισε τα οικονομικά μεγέθη. 

Μια άνευ προηγουμένου ληστρική επι-
δρομή 

Από τα μέσα Μαΐου του 1941, το Γραφείο 
Πολεμικής Οικονομίας της Βέρμαχτ κατέά-
σχεσε όλα τα διαθέσιμα ζωτικής σημασίας 
εμπορεύματα και τα βιομηχανικά προϊόντα, 
για να τα στείλει στη Γερμανία. Ακολούθησαν 
όλα τα σημαντικά ακατέργαστα υλικά και τα 
αγροτικά προϊόντα. Κατά παράβαση των κα-
νόνων περί επιτάξεων σε κατεχόμενη χώρα, 
οι γερμανικές και οι ιταλικές κατοχικές Αρχές 
αντιμετώπισαν τα περισσότερα προϊόντα ως 
λάφυρα πολέμου. Επιχειρήσεις που δεν δέ-
χονταν να συνεργαστούν με τις κατοχικές Αρ-
χές, δημεύονταν και τα κινητά τους περιου-
σιακά στοιχεία (μηχανήματα κάθε είδους) 
αποστέλλονταν στο Γ΄ Ράιχ για εκμετάλλευση. 
Ακόμη και πολλές που συνεργάστηκαν είχαν 
την ίδια τύχη, με διάφορες «αφορμές», δεν 
υπήρχαν κανόνες στην πραγματικότητα, ήταν 
«ό,τι βόλευε». Οι Γερμανοί παρά τις περί του 
αντιθέτου διαβεβαιώσεις, δεν έδιναν δεκάρα 
για τους ντόπιους πληθυσμούς και αν αυτοί 
μπορούσαν να επιβιώσουν. Μοναδικά και διαρκής τους προτεραιότητα ήταν η συνεχής τροφοδοσία 
της μητέρας πατρίδας και της αδηφάγου πολεμικής της μηχανής. 

Όπως ήταν φυσικό, αυτά που χτυπήθηκαν πιο αλύπητα ήταν τα αστικά κέντρα. Με κλατεστραμμένες 
όλες τις υποδομές, ήταν αδύνατη η μεταφορά τροφίμων από την επαρχία προς την πρωτεύουσα. 
Ακόμη και αν έμεναν τρόφιμα στην επαρχία. 

Τα ίδια και χειρότερα έκαναν και οι Βούλγαροι στις παραδοσιακά εύφορες περιοχές της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης, που παρείχαν την μεγαλύτερο μέρος των τροφίμων σε ολόκληρη την 
χώρα προπολεμικά. Τα τρόφιμα έφευγαν πλέον προς τη Βουλγαρία. 

Το Σεπτέμβριο του 1941, και ενώ τα πρώτα σημάδια του λιμού διαφαίνονταν, η κυβέρνηση του Γ΄ 
Ράιχ δήλωνε: «Είναι πολύ πιο επείγον να στηρίξουμε με τρόφιμα το Βέλγιο και ίσως την Ολλανδία 
και τη Νορβηγία, υπό το πρίσμα των στρατιωτικών μας προσπαθειών, από το να στηρίξουμε την 
Ελλάδα». Μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το λιμό φέρουν και οι Άγγλοι, οι οποίοι επέβαλαν ναυτικό 
αποκλεισμό. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, βρίσκει την Ελλάδα ο χειμώνας του 1941–1942, που είναι επιπλέον και 

πολύ κρύος. 
Οι άνθρωποι πεθαίνουν στους δρόμους 
«Στο δρόμο κυκλοφορούν φαντάσματα», έγραψε η Ελένη Βλάχου. «Άνθρωποι με άτονο βλέμμα, 

με σκυμμένες πλάτες, κοκαλιασμένοι από το κρύο, αφανισμένοι από την πείνα. Καμιά φορά τους 
βλέπεις πεσμένους χάμω στο πεζοδρόμιο. Είναι ζωντανοί, πεθαμένοι;» 

«Η πείνα θερίζει, έγραφε συγκλονισμένος και ο Ροζέ Μιλλιέ, τότε διευθυντής του Γαλλικού Ινστι-
τούτου, «από Πανεπιστημίου ίσαμε το Ινστιτούτο είδα ακόμη δυο παιδάκια 14 – 15 χρονών το ένα, 
7 – 8 το άλλο, να πέφτουν κάτω από την εξάντληση. Δεν υπάρχουν πια ούτε φέρετρα για τους νε-
κρούς». Ο λιμός έπληξε κυρίως τις μεγάλες πόλεις της χώρας: Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, αλλά 
και τη νησιωτική Ελλάδα και ιδιαίτερα τη Μύκονο, τη Σύρο και τη Χίο. 

Τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα, όπως πάντα, ήταν τα πιο ευάλωτα: Άνεργοι, εργάτες, 
συνταξιούχοι και υπάλληλοι, καθώς το χρήμα έχανε ραγδαία την αξία του. 

Βαρύ φόρο πλήρωσαν και οι στρατιώτες του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Οι τραυματίες και ασθενείς 
είχαν αφεθεί στα νοσοκομεία χωρίς μέριμνα και οι υγιείς στρατιώτες από την επαρχία δεν μπορούσαν 
να επιστρέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους και γίνονταν επαίτες στους δρόμους της Αθήνας και 

του Πειραιά. 
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922, που 

ήταν εγκατεστημένοι στα αστικά κέντρα, δο-
κιμάστηκαν για μια ακόμη φορά, καθώς έμε-
ναν σε παραπήγματα σε προσφυγικές γειτο-
νιές. Πολλοί από αυτούς, που δούλευαν ως 
εργάτες σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες έμειναν 
χωρίς εισόδημα. 

Ο Σουηδός διπλωμάτης και μέλος του Ερυ-
θρού Σταυρού στην Ελλάδα από το 1942, 
Πολ Μον, περιγράφει την πρωτεύουσα της 
χώρας: 

«Η πόλη παρουσίαζε θέαμα απελπι-
στικό. Άντρες πεινασμένοι, με τα μάγουλα 
ρουφηγμένα, σέρνονταν στους δρόμους. 
Παιδιά, με όψη σταχτιά και γάμπες λιγνές 
σαν πόδια αράχνης, μάχονταν με τα σκυ-
λιά γύρω στους σωρούς των σκουπιδιών. 
Όταν το φθινόπωρο του 1941 άρχισε το 
κρύο, οι άνθρωποι έπεφταν στους δρό-
μους από εξάντληση. Τους μήνες εκείνου 
του χειμώνα σκόνταφτε κανείς κάθε πρωί 
πάνω σε πτώματα. Σε διάφορες συνοικίες 
της Αθήνας οργανώθηκαν νεκροφυλάκεια. 
Τα καμιόνια της δημαρχίας έκαναν κάθε 
μέρα τον γύρο τους, για να μαζεύουν τους 
πεθαμένους. Στα νεκροταφεία τούς σώρια-
ζαν τον έναν πάνω στον άλλο. Ο σεβασμός 
για τους νεκρούς, τόσο βαθιά ριζωμένος 
στους Έλληνες, είχε στομωθεί». 

Όπως αναφέρει ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ 
«το Υπουργείο Τροφίμων και Γεωργίας του 
Ράιχ γνώριζε το μέγεθος της κατάστασης, 
αλλά ήταν ενάντια στο να δοθεί οποιαδήποτε 

βοήθεια στην Ελλάδα». Τα στελέχη του υποστήριζαν ότι «δεν μπορούσαν να σταλούν σιτηρά στην 
Ελλάδα χωρίς να μπει σε κίνδυνο η τροφοδοσία της ίδιας της Γερμανίας». Η στάση τους μεθόδευσε 
τους μαζικούς θανάτους. Σύμφωνα με τα αρχεία των κατοχικών Αρχών ο αριθμός των θανάτων τον 
χειμώνα του 1941–1942 εκτοξεύτηκε: ο μέσος όρος θανάτων τον Νοέμβριο του 1941 τετραπλασιά-
στηκε από τον αντίστοιχο της περιόδου 1931–1940, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου–Μαρτίου εξαπλα-
σιάστηκε. 

Η πραγματική έκταση της ανθρωπιστικής καταστροφής ήταν πολύ πιο δραματική, καθώς 
ένας μεγάλος αριθμός θανάτων δεν αναφέρονταν στις Αρχές, προκειμένου τα κουπόνια δια-
τροφής που χρησιμοποιούσαν οι νεκροί για τα συσσίτια να χρησιμοποιηθούν κυρίως από 
συγγενείς τους. 

Στην πραγματικότητα, στην Αθήνα την περίοδο 1941 – 1942 πέθαναν από τον λιμό κατά προσέγ-
γιση 45.000 άνθρωποι, ενώ στη Θεσσαλονίκη το χρονικό διάστημα 1942 – 1943 πέθαναν από 
ασιτία, σε συνδυασμό και με την ελονοσία, περίπου 5.000 άνθρωποι. Στην κορύφωση του λιμού, 
τον Ιανουάριο του 1942, πέθαιναν περίπου 600 άτομα καθημερινά από την πείνα. 
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ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:35 Ύποπτος Πολίτης 
(1994).  Πολιτική ταινία με τους 
Πιέρ Κλεμεντί, Αμαλία Μου-
τούση, Ηλία Λογοθέτη, Ανδρέα 
Θωμόπουλο, Καίτη Ιμπρα-
χώρη. Ο Λεωνίδας Καραβίτης, 
ο επονομαζόμενος ‘Λοχαγός’, 
θα συλληφθεί μαζί με άλλους 
αριστερούς, κατά τη διάρκεια 
της Χούντας. Στη φυλακή θα 
αναπτύξουν δυνατούς δεσμούς 
φιλίας μεταξύ τους.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
00:25 Ένας Τρελός Τρελός 
Βέγγος (1965). Κωμωδία με 
τους Θανάση Βέγγο, Κλεό 
Σκουλούδη,  Λαυρέντη Δια-
νέλλο, Νανά Σκιαδά, Τάκη Μη-
λιάδη. Ο Θανάσης είναι ένας 
φουκαράς που πέρασε τα παι-
δικά του χρόνια στο ορφανο-
τροφείο. Εκεί τον είχε εγκατα-
λείψει η μητέρα του με ένα 
σημείωμα "αγνώστου πατρός". 
Όταν βγαίνει από το ίδρυμα 
αυτό, ανοίγει ένα κουρείο και 
γνωρίζει μια καλή κοπέλα την 
οποία ερωτεύεται. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:35 Η Νήσος (2009).  Περι-
πέτεια  με την Ελένη Καστανή, 

Ντορέττα Παπαδημητρίου, Τά-
νια Τρύπη, Βλαδιμήρο Κυρια-
κίδη, Δημήτρη Τζουμάκη, Ελι-
σάβετ Κωνσταντινίδου, 
Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, 
Κώστα Τριανταφυλλόπουλο. Η 
κλειστή κοινωνία ενός νησιού 
που όλα δείχνουν να κυλάνε 
ήσυχα, αναστατώνεται από τον 
ξαφνικό και περίεργο θάνατο 
του άρχοντα του τόπου, Θεμι-
στοκλή Δίκαιου. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:10 Αν (2012). Αισθηματική 
περιπέτεια με τους Χριστόφορο 
Παπακαλιάτη, Μαρίνα Καλογύ-
ρου, Γιώργο Κωνσταντίνου, 
Μάρω Κοντού, Μαρία Σολω-
μού, Φάνη Μουρατίδη. Βγάζο-
ντας ένα βράδυ το σκύλο του 
βόλτα, ο Δημήτρης θα γνωρίσει 
τη Χριστίνα, την οποία και θα 
ερωτευτεί. Πώς όμως θα εξε-
λισσόταν η ζωή του αν εκείνο 
το βράδυ έμενε στο σπίτι; 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 00:00 Οι Ιππείς της 
Πύλου (2011).  Περιπέτεια με 
τους Νίκο Καλογερόπουλο, 
Ηλία Λογοθέτη, Βάνα Μπάρ-
μπα, Γιώργο Κιμούλη, Τάκη 
Σπυριδάκη, Δημήτρη Καμπε-

ρίδη, Ιουλία Καλογρίδη, 
Αντώνη Καφετζόπουλο. Ο  Τη-
λέμαχος, ηθοποιός με ένδοξο 
παρελθόν και αβέβαιο μέλλον, 
εγκαταλείπει στα πενήντα του 
την Αθήνα για να γλυτώσει από 
τις τράπεζες.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:00 Ορατότης Μηδέν 
(1970).  Δράμα με τους Νίκο 
Κούρκουλο, Μαίρη Χρονοπού-
λου, Άγγελο Αντωνόπουλο, 
Μάνο Κατράκη, Νίκο Γαλανό, 
Βαγγέλη Καζάν, Γιάννη Αρ-
γύρη. Όταν το ατμόπλοιο «Χρι-
στίνα» βυθίζεται, ο μοναδικός 
επιζών καταθέτει εναντίον του 
πλοιοκτήτη, ο οποίος μετά την 
καταδικαστική απόφαση, αυτο-
κτονεί.  
                                                                     
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:55 Πεθαίνω για Σένα 
(2009).   Κωμωδία με τους Μι-
χάλη Ιατρόπουλο, Μάρθα Κα-
ραγιάννη, Ελένη Ράντου, Φάνη 
Μουρατίδη, Σήφη Πολυζωίδη, 
Νεκτάριο Λουκιανό, Ευγενία 
Δημητροπούλου, Στράτο Χρή-
στου. Η μητέρα είναι μια 
πρώην χορεύτρια, που διδά-
σκει ταγκό σε σχολή χορού την 
ώρα που ο έφηβος γιος της 

ψάχνει την ερωτική του ταυτό-
τητα. Ο πατέρας είναι ένας τρο-
χονόμος με έφεση στη στιχουρ-
γική βρίσκει τη πηγή της 
έμπνευσής του στον αντίζηλό 
του και εραστή της γυναίκας 
του. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:10 Κορίτσια για Φίλημα 
(1965). Μιούζικαλ με την Ρένα 
Βλαχοπούλου, Ζωή Λάσκαρη, 
Κώστα Βουτσά, Μάρθα Καρα-
γιάννη, Ανδρέα Ντούζο, Γάννη 
Βογιατζή, Αλέκο Τζανετάκο. Η 
Ρένα, ιδιοκτήτρια μεγάλου τα-
ξιδιωτικού πρακτορείου στην 
Νέα Υόρκη, αποφασίζει να έρ-
θει στην Ελλάδα μαζί με την 
ανιψιά της Τζένη, για μια σειρά 
διαφημιστικών φωτογραφή-
σεων στη Ρόδο.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:00 Για Ένα Ζευγάρι Γοβά-
κια (1983). Κωμωδία με τους 
Μιχάλη Μητρούση, Στάθη Κα-
καβά, Δημήτρη Γεννηματά. Δύο 
νέοι άντρες είναι σε μια παρα-
λία. Είναι κολλητοί φίλοι και συ-
ζητούν για πολλά θέματα ανά-
μεσα σε καφέδες και ποτά: Για 
τον έρωτα, τις γυναίκες, τη ζωή. 
Κάποια στιγμή θα έρθει η σύ-

γκρουση.  
 
ΤΡΙΤΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:30 
Φεύγω με Πίκρα στα Ξένα 
(1964). Δράμα με την Μάρθα 
Βούρτση, Χρήστο Νέγκα, Ζωρζ 
Σαρρή, Γιώργο Νέζο και Άγγελο 
Μαυρόπουλο. Ένας νεαρός 
αξιωματικός του ναυτικού επι-
στρέφει στην Ελλάδα μετά από 
χρόνια. Η μητέρα του θέλει να 
τον παντρέψει με την κόρη 
ενός εφοπλιστή αλλά εκείνος 
αγαπάει την κόρη ενός φτωχού 
μουσικού που συνεργάζεται με 
τον Τσιτσάνη.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:30 Ο Άνθρωπος που Γύ-
ρισε από τα Πιάτα (1969). 
Κωμωδία με τους Κώστα Χα-
τζηχρήστο, Διονύση Παπαγιαν-
νόπουλο, Νίτσα Μαρουδα . 
Ένας ομογενής εξ Αμερικής, 
που έκανε περιουσία πλένο-
ντας πιάτα, ο Λάκι Πέτρις, φτά-
νει στην Ελλάδα με τις συστά-
σεις ενός φίλου του, για να 
παντρευτεί μια καλή κοπέλα η 
οποία να ξέρει να φτιάχνει εξαι-
ρετική φασολάδα.Κάνοντας λά-
θος στο διαμέρισμα, γνωρίζεται 
με κάποιον κύριο Σπύρο, βιο-
μήχανο πιάτων.
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ΠΕΜΠΤΗ 13/10 
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 14/10 
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 15/10 
06.00 Αποτυπώματα (Ε 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε) 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  

15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21.05 Προσωπικότητες 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10 
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 17/10 
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 18/10 
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 19/10 
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 13 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 
22:35 Ελ/κή ταινία: Ύποπτος Πολίτης 
(1994) 
00:25 Ελ/κή ταινία: Ένας Τρελός 
Τρελός Βέγγος (1965) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 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: 
Αγιασμός Σχολής Βυζαντινής Μουσι-
κής της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας 
20:35 Ελ/κή ταινία: Η Νήσος (2009) 
22:10 Ελ/κή ταινία: Αν (2012) 
00:00 Ελ/κή ταινία: Οι Ιππείς της Πύ-
λου (2011) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 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: Αγια-
σμός στο Ελληνικό Ανεξάρτητο Ελλη-
νικό Σχολείο του Manor Hill 
21:00 Ελ/κή ταινία:Ορατότης Mηδέν 
(1970) 
22:25 Ελ/κή ταινία: Πεθαίνω για Σένα 
(2009) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 

12 Αποστόλων 
19:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά ΡΙΚ  
21:10 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:35 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:10 Ελ/κή ταινία: Κορίτσια για Φί-
λημα (1965) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 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 Ελ/κή ταινία: Για Ένα Ζευγάρι 
Γοβάκια (1983) 
22:05 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 18 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: Φεύγω με Πίκρα 
στα Ξένα (1964) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Ο Γεροντοκόρος 
(1967) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 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: Ο Άνθρωπος που 
Γύρισε από τα Πιάτα (1969) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Φουκαράδες και 
Λεφτάδες (1970)
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Η Ομόνοια στάθηκε αξιοπρεπέστατα απέναντι στη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Η Ομόνοια στάθηκε αξιο-

πρεπέστατα απέναντι στη 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 

από την οποία ηττήθηκε με 2-3 
στο ΓΣΠ την Πέμπτη, στο πλαίσιο 
του Europa League. 
Στο σκορ προηγήθηκε η 

Ομόνοια με γκολ του Ανσαρι-
φάρντ στο 34ο λεπτό, μετά από 
πάσα του Μπρούνο που έφυγε 
στην αντεπίθεση.  
Το γκολ ενίσχυσε την αυτοπε-

ποίθηση της ομάδας του Νιλ 
Λένον, η οποία προσπάθησε 
μέχρι το τέλος του πρώτου ημι-
χρόνου να δημιουργήσει ευκαι-
ρία για δεύτερο γκολ.  
Στο δεύτερο ημίχρονο, η     

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφά-

ρισε στο 53ο λεπτό σε 1-1 με τον 
Ράσφορντ, ο οποίος έκανε ένα 
άπιαστο σουτ και νίκησε τον 
Φαμπιάνο.  
Η φιλοξενούμενη ομάδα  

προηγήθηκε στο 63ο λεπτό     
με γκολ του Μαρσιάλ, ο οποίος 
έκανε το 2-1. Στο 83ο η Γιουνάι-
τεντ πέτυχε το τρίτο της γκολ, 
όταν ο Ρονάλντο έκανε το γύρι-
σμα από τα αριστερά και ο    
Ράσφορντ από κοντά έκανε το 
3-1, σημειώνοντας το δεύτερό
του τέρμα στον αγώνα. Η απά-
ντηση των γηπεδούχων ήταν
άμεση, αφού στο 86ο λεπτό
διαμόρφωσαν το τελικό 3-2 με
γκολ από τον Παναγιώτου.
Η Ομόνοια στην τρίτη αγωνι-

στική των ομίλων του Europa 
League δέχθηκε ισάριθμες 
ήττες και παραμένει τελευταία 
στη βαθμολογία του γκρουπ στο 
οποίο αγωνίζεται.  
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 

ανέβηκε στους έξι πόντους και 
στη δεύτερη θέση, αφού την 
πρώτη θέση πήρε η Σοσιεδάδ 
με εννέα πόντους, κερδίζοντας 
τη Σέριφ. 
Στους επόμενους τρεις αγώνες, 

οι πράσινοι θα προσπαθήσουν 
να εξασφαλίσουν την τρίτη θέση 
που οδηγεί σε μπαράζ για τη 
συνέχεια του Europa Conference 
League. 
Σήμερα η Ομόνοια παίζει με 

την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. 

Το πάλεψε αλλά δεν τα     
κατάφερε η ΑΕΚ Λάρνακας 
καθώς γνώρισε την ήττα 

με 2-0 από τη Φενέρμπαχτσε στη 
Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο 
της 3ης αγωνιστικής των ομίλων 
του Europa League. 
Η τουρκική ομάδα προηγήθηκε 

με τον Μπατσουαγί στο 26’ ενώ 
το δεύτερο τέρμα προήλθε από 
αυτογκόλ του Μάμα στο 80’. 
Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή 

ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή εκτός 
έδρας ήττα στη φετινή χρονιά 
για την ΑΕΚ. 
Στον άλλο αγώνα του Ομίλου, 

η Ρεν κέρδισε με 2-1 την Ντιναμό 
Κιέβου. Στη βαθμολογία η        
Φενέρ προηγείται με 7 βαθμούς, 
ακολουθεί με τους ίδιους βαθ-
μούς η Ρεν, στην 3η θέση είναι 
η ΑΕΚ με 3 και τελευταία η     
Ντιναμό χωρίς βαθμό. 
Ο Απόλλωνας το πάλεψε 

στην Ολλανδία, αλλά ηττήθηκε 
με 3-2 από την Άλκμααρ. 
Η ομάδα της Λεμεσού παρά 

τα αγωνιστικά προβλήματα έπαιξε 
με αγωνιστικό «θράσος» τους 
Ολλανδούς και θα μπορούσε να 
φύγει τουλάχιστον με την ισοπα-
λία από το γήπεδο. 

Η Άλκμααρ άνοιξε το σκορ 
στο 16΄ με  τον Όντγκαρντ 16’, 
ο Γιόστεν στο 19’ ισοφάρισε για 
τον Απόλλωνα. 
Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ντε 

Βιτ στο 62’ έκανε με πέναλτι το 
2-1 για τους γηπεδούχους για να 
ισοφαρίσει ο Απόλλωνας με τον 
Καμπράλ στο 70’. Ωστόσο, οι 
Ολλανδοί είχαν απάντηση και με 
τον Κάρλσον στο 85’ πήραν τη 
νίκη με 3-2. 
Το ισόπαλο 2-2. Στη βαθμο-

λογία προηγείται η Άλκμααρ με 9, 
ακολουθεί η Ντνίπρο με 4, η Βαν-
τούζ με 2 και ο Απόλλωνας με 1.

Η ΑΕΚ το πάλεψε αλλά ηττήθηκε από την Φενέρ για το Europa League
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UK on brink of recession 
after economy shrinks again

Britain’s economy looks 
set to go into recession 
as data showed it un-

expectedly shrank in August, 
underscoring the challenge 
for Prime Minister Liz Truss to 
make good on her promises 
to speed up growth. 

Weakness in manufacturing 
and maintenance work in the 
North Sea oil and gas fields 
contributed to a 0.3% fall in gross 
domestic product from July, and 

the report also showed how a 
jump in inflation was hitting  
consumers. 

July’s increase in output      
was revised down to 0.1% from 
a previous estimate of 0.2%, 
and in the three months to      
August GDP fell 0.3%, its first 
decline since early 2021 when 
the country was mired in the     
coronavirus crisis. 

The economy was now         
believed to be back at its size 

just before the pandemic,          
having previously been estima-
ted at 1.1% above that, the       
Office for National Statistics 
said. 

Manufacturing fell by 1.6% 
from July and more mainte-
nance than unusual in the North 
Sea hit the mining and quarrying 
sector which includes oil and 
gas. It slumped by 8.2%. 

GDP in September is likely to 
be weakened by a one-off public 
holiday to mark the funeral of 
Queen Elizabeth. 

Further ahead, Britain’s eco-
nomy looks set to slow sharply 
as surging inflation hits house-
holds and forces the Bank of 
England to raise interest rates 
quickly, even as activity stag-
nates. 

The International Monetary 
Fund said on Tuesday it expec-
ted British GDP to grow in 2023 
but only by 0.3%. That was 
stronger than its forecasts for 
the economies of Germany and 
Italy to shrink next year as they 

feel the full force of gas supply 
cuts from Russia caused by the 
war with Ukraine. 

Truss and finance minister 
Kwasi Kwarteng have promised 
to speed up economic growth 
but their plan for unfunded tax 
cuts sent financial markets into 
turmoil and has raised expecta-
tions for how quickly the BoE will 
push up borrowing costs. 

The central bank is also trying 
to slow the surge in market     
interest rates which has put 
pension funds under severe 
strain. It has said it will end its 
emergency bond-buying sup-
port scheme on Friday. 

However, amid calls from the 
funds for a deadline extension, 
the Financial Times on Wednes-
day cited three sources as      
saying the BoE had signalled 
privately to lenders that it was 
prepared to continue the emer-
gency programme beyond Friday 
if market conditions demanded 
it.

The European Commis-
sion’s position regard-
ing the Turkish embargo 

on Cypriot-flagged ships and 
airplanes remains unchanged 
and has been clear for a long 
time, said EU Transport Com-
missioner Adina Valean. 

Speaking at a joint press con-
ference with Minister of Trans-
port Yannis Karousos and Dep-
uty Shipping Minister Vassilis 
Demetriades on the sidelines 
of their meeting in Limassol on 
Monday, Valean said “we are 
standing by Cyprus on this and 
we are using all the opportuni-
ties internationally we have to 
raise this issue.” 

For his part, Demetriades 
said that “it takes two to tango” 
adding that it is not only up to 
the government or the Euro-
pean Commission. 

“Our problem is not only in 

shipping but also in aviation, 
it is well reflected in the annual 
report on Turkey and this is 
actually the reason the trans-
port chapter has never opened 
for negotiations with Turkey,” 
he said. 

Demetriades added that  
Cyprus is ready to negotiate with 
Turkey any time and reminded 
that President Nicos Anastasi-
ades included this as one of the 
confidence building measures 
for the peace negotiations to 
resume. 

“Turkey refused that offer so 
we still continue to raise this 
issue in all international fora 
and of course we do believe that 
the Commission always stands 
by our side because this is an 
issue against all the principles 
of international law and the 
acquis Communautaire,” he 
stressed. 

EU backs lifting of 
Turkey embargo 
on Cyprus ships

Britons turn to electric blankets and candles as winter looms

British shoppers are 
stocking up on electric 
blankets, candles and 

energy-efficient slow cookers 
as surging gas bills and record 
food price inflation force       
millions of people to prepare 
for a tough winter ahead. 

Market research released on 
Tuesday showed that grocery 
inflation hit another new record 
of 13.9% in September, deepe-
ning the cost-of-living crisis, 
while BRC-KPMG data showed 
people were investing in items 
to help them save cash. 

The worsening consumer  
outlook came as the Bank of 
England was forced to intervene 
again in the government bond 
market to maintain financial  
stability, and as the labour mar-
ket shrank, potentially adding to 
inflationary pressures. 

The brewing economic storm 
means consumers are cutting 
back on any unnecessary spend-
ing, threatening the viability of 
hospitality and leisure busines-
ses once again as they struggle 
to recover from the pandemic. 

Inflation started to rise in       
Britain in mid-2021 as supply 
chain blockages and the change 
to post-Brexit trading rules were 
followed by rising energy prices. 
It hit 9.9% in August, down from 
a July 40-year high of 10.1%, 
and the BoE expects it to peak 
at just under 11% in October. 

While the government is 
spending around 60 billion 
pounds to subsidise energy bills 
for households and businesses 
over the next six months, the 
average household is still paying 
twice as much each month for 
heat and lighting as a year ago. 

Nine out of 10 people surveyed 
by Barclaycard in Britain from 
Sept. 23-26 said they were con-
cerned about household energy 
bills. 

Kantar said sales of cooking 
appliances including slow 
cookers, air fryers and sandwich 
makers, which generally use 
less energy, rose 53% in the four 
weeks to Sept. 4 year-on-year. 

Demand for duvets and      
electric blankets was 8% higher 
in the month, with candle sales 
up 9%, fitting a trend identified 
by department store chain John 
Lewis which said that Britons 
were buying more thermal under-
wear, gloves and dressing gowns 
to keep warm at home without 
turning up the thermostat. 

The pressure on budgets 
pushed people to shun big ticket 
items such as new computers, 
televisions and furniture in      
September, according to data 
from the British Retail Consor-
tium (BRC)-KMPG Retail Sales 
Monitor, sparking concerns 
about the key Christmas shop-
ping season. 

And the threat to the broader 
economy was also on display 
on Tuesday, with the country’s 
biggest airport, Heathrow, warn-
ing that it could not predict how 
many people would want to fly 
this winter – given the growing 

economic headwinds, plus the 
impact of a new wave of COVID-
19 and the escalating situation 
in Ukraine. 

Heathrow, situated west of 
London, said while it expected 
peak Christmas days to be very 
busy, the overall outlook was 
uncertain.  

During September, Heathrow 
said 5.8 million passengers 
passed through the airport, 15 
per cent below levels seen in 
2019, showing that travel was 
recovering from pandemic lows 
but was held back by a cap on 
departures introduced by the 
airport to cope with labour short-
ages and congestion.  

The airport is due to remove 
the 100,000 daily cap at the end 
of October. 

Over half of those surveyed 
by Barclaycard said they were 
planning to cut down on discre-
tionary spending so they can  
afford their energy bills this winter, 
with nights out most likely to be 
canned. 

British pub operator Marston’s 
said on Tuesday that it had so 
far not seen any hit to sales, and 
appetite for visits to its community 
pubs remained strong. Rival JD 
Wetherspoon’s said last week that 
its sales had been boosted by 
young people drinking cocktails 
and spirits. 

The NHS has declared its 
first-ever amber alert as 
blood supplies dropped 

to a critically low level. 
Hospitals have been told to 

implement plans to protect their 
stocks, meaning non-urgent 
operations requiring blood could 
be postponed to ensure they are 
prioritised for patients who need 
them most. 

As news of the amber alert 
broke, the blood donor website 
became very busy, with people 
being placed in a queue. 

A spokeswoman for Blood and 
Transplant (NHSBT) said current 
overall blood stocks in the NHS 
stand at 3.1 days but levels of O 
type blood have fallen to below 
two days. 

Blood can only be stored for 
35 days, which means there is 
a constant need for donations 
– and a need for specific blood 
types. It aims to hold more than six 
days of blood in stock, but levels 
are currently predicted to fall 
below two days – hence the alert. 

O negative blood is the univer-

sal blood type which can be given 
to everyone. It is vitally important 
during emergencies and when 
the blood type of the recipient 
is unknown. 

Existing O negative and O 
positive donors are now being 
asked to book in at blood donor 
centres to give blood. Around one 
in seven people have O negative 
blood. 

Air ambulances and emergency 
response vehicles carry O nega-
tive supplies for emergencies. 

NHS issues first ever amber 
alert as blood stocks fall



Presidential candidate      
Andreas Mavroyiannis, 
said in a statement that 

the Turkish side made clear its 
intentions for Famagusta two 
years ago, after opening the 
fenced off part of the city, aiming 
to create a fait accompli in rela-
tion to the Cyprus problem. 

Mavroyiannis adds that both 
the Turkish side and the Turkish 
Cypriot leader take advantage 
of the government of Cyprus and 
its mistakes, to proceed with 

settling Turkish population in 
Famagusta and accomplish their 
ultimate goal, which is the perma-
nent division of Cyprus. 

He also said that when the 
Turkish government announced 
its intentions for Famagusta, fellow 
presidential candidates Averof 
Neofytou and Nikos Christodou-
lides reassured the people of 
Cyprus that it was merely a com-
munication trick, but he notes that 
their reaction was "short-sighted" 
and has enabled the illegal      

regime in the occupied areas to 
be able to celebrate today. 

During his visit to Greece, 
Mavroyiannis spoke in a gathe-
ring attended by students and 
members of the Cypriot commu-
nity in Greece, who support his 
candidacy. The Greek musician 
Giorgos Dalaras was also present 
at the gathering, as an old friend 
of the candidate, and expressed 
his support to him. 

Mavroyiannis also commented 
on the government’s policy 
about special education, which, 
according to him, has been "cruel" 
throughout the years. He criticizes 
the government for inertia and 
notes that equal rights in educa-
tion and access for all without 
discriminations is non-negotiable. 

During a televised debate on 
Saturday, Mavroyiannis put     
forward society’s demand for 
change. It is time to think with a 
greater sense of duty towards 
our country and people, he said. 

Cyprus ranks fourth from the 
bottom across EU member states 

in terms of taking measures 
against inflation. He stressed that 
we are in a desperate situation 
and as a society we have to react. 

Responding to the lectures 
delivered about a supposed 
sound handling of the economy, 
Mavroyiannis asked “what have 
we done in this country to fortify 
our state and economy to be able 
to respond to difficult times? 
What have we done to address 
impoverishment, what have we 
done for our people? What counts 
is the end result.” 

Among the measures proposed 
by the presidential candidate for 
the relief of households and busi-
nesses, are the reduction of taxes 
on electricity and fuel, the provi-
sion of scaled subsidies for the 
direct installation of photovoltaic 
panels, the taxation of super profits, 
but also a series of measures to 
strengthen people’s purchasing 
power, concerning the Cost of 
Living Allowance, the minimum 
wage and the abolition of the 
12% penalty on pensions. 
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Turkish side made clear its intentions 
for Famagusta two years ago

Celebration of Cyprus 
gala rescheduled for  
14 January 2023

The National Federation  
of Cypriots in the UK is 
proud to announce, our 

‘Celebration of Cyprus’ Gala 
dinner has been rescheduled for 
Saturday 14 January 2023, with 
H.E. The President 
of the Republic of 
Cyprus, Mr Nicos 
Anastas iades,  
as the Guest of 
Honour. 

We thank all  
our guests for their 
patience while we have 
been rescheduling the 
event, following the funeral 
of Her late Majesty, Queen 
Elizabeth II. 

The Gala Dinner, which will 
take place at the Royal National 
Hotel, 38-51 Bedford Way,  
London WC1H 0DG, is a belated 
celebration of the 60th Anniver-
sary of the Republic of Cyprus, 
which we were unable to com-
memorate amid the COVID-19 
pandemic.  

We will celebrate both the    
60 years of independence, as 

well as the immense contribu-
tions made by UK Cypriots 
during this time. 

We have received a small 
number of cancellations due the 
rescheduling, so a very limited 

number of 
tickets for the 
Gala Dinner 
are available 
and will be 

sold on a first-
c o m e - f i r s t -

served basis. 
Ticket price: 

£70, includes silver 
service 3 course meal, 

wine with meal and live 
entertainment. Dress code: 

Lounge suits and cocktail 
dresses.  

For further details please 
email enquiries@cypriotfed-
eration.org.uk.  

We are now very much 
looking forward to celebrating 
the start of the New Year 2023, 
as well as Cyprus and our 
vibrant diaspora at our Gala 
Dinner! Coronation of King Charles 

to be held next May
King Charles III will be 

crowned at London’s 
Westminster Abbey next 

May in a ceremony set to follow 
the traditional pageantry used 
for anointing monarchs over the 
last 1,000 years, Buckingham 
Palace announced on Tuesday. 

Charles, 73, automatically 
became king on the death of his 
mother Queen Elizabeth last 
month, but the grand coronation 
ceremony for him and his wife 
Camilla, who will be crowned 
queen, will now take place on 
Saturday, May 6. 

“The coronation will reflect the 
monarch’s role today and look 
towards the future, while being 
rooted in longstanding traditions 
and pageantry,” the palace said 
in a statement. 

The ceremony, a solemn and 

religious event which will be 
conducted by the Archbishop of 
Canterbury, the spiritual head 
of the Anglican Communion, 
usually comes several months 
after the accession of the new 
monarch. 

Kings and queens of England, 
and later Britain and the United 
Kingdom, have been crowned at 
Westminster Abbey since William 
the Conqueror in 1066. Charles 
is the 41st monarch in a line that 
traces its origins back to William, 
and he will be the oldest      
monarch to be crowned. 

His mother, who died aged 96 
at her Scottish holiday home, 
holds the record for the longest 
reign at 70 years. 

Report suggest that Charles 
wants to scale down some of 
the customary grandeur around 

the coronation, mindful that it 
would come as the country grap-
ples with a cost of living crisis. 

The palace said it would 
maintain the “core elements” of 
the traditional ceremony “while 
recognising the spirit of our 
times.” 

Elizabeth’s coronation as 
queen on June 2, 1953, was 
the first to be televised and    
was regarded as a milestone in 
modernising the monarchy, a 
move that her husband Prince 

Philip was said to have pushed 
for strongly. 

The Abbey, whose royal links 
are extensive, was the setting 
for Elizabeth’s funeral service 
and it was also where Charles’ 
son and now heir, Prince William, 
married his wife Kate. 

Charles is king and head of 
state not only of the United 
Kingdom but of 14 other realms 
including Australia, Canada, 
Jamaica, New Zealand and 
Papua New Guinea.

Iconic musical and film star 
Angela Lansbury has died 
aged 96. 
The actress, who won interna-

tional acclaim as the star of the 
US TV crime series Murder, She 
Wrote, died peacefully in her 
sleep early on Tuesday, just five 
days before her 97th birthday, 
her family said in a statement. 

The five-time Irish-British 
Tony Award-winner was born   
in London and appeared in a 
variety of stage and screen 
productions after first debuting 
on Broadway in 1957.  

On screen, she famously     
appeared in Disney's Bedknobs 
and Broomsticks as well as 
voicing Mrs Potts in Beauty and 

the Beast. 
The performer was made 

dame by the Queen in 2014, 
while also receiving an Honorary 
Academy Award, a Lifetime 
Achievement Award from the 
BAFTA, a Lifetime Achievement 
Tony Award, six Golden Globes, 
and an Olivier Award.  

Stage and screen star     
Angela Lansbury dies at 96



Congratulations to UK 
Cypriot Anastassis     
Leventis Georgiou who 

celebrated his 100th birthday 
on Thursday 22nd September 
2022, with his four children: 
Maria, Christine, George and 
Faye. 

A party was held in his honour 
on Sunday 25th September 
2022 at Brookman’s Park Golf 
Club, attended by his growing 
family of 4 children, 9 grandchil-
dren and 8 great grandchildren, 
partners and in-laws, as well as 
many other relatives and close 
friends, where bouzouki player 
and singer Vasilis Chari kept 
everyone entertained with a      
variety of Greek golden oldies.  

A special party cake was 
baked by Maria Kolatsi Joannou. 

Anastassis was born 22 Sep-
tember 1922  in Rizokarpasso, 
Cyprus He married Katina in 
1944, also from Rizokarpasso, 
and both shared the same 
birthday. 

He came to the UK in 1947, 
with his wife and their eldest 
daughters, Maria and Christine, 
following after he had settled.  

He worked as a chef in 5 star 
hotels and casinos and the 
family lived at various times      
off the Caledonian Road, in 
Archway, and later in Palmers 
Green.  

Sadly Katina passed away  
27 years ago. Anastassis now        
resides in Cockfosters where      
as a proud man, he still lives      
independently, though close to 
his daughters.
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October is Breast Cancer 
Awareness month and 
under the motto Gathe-

ring Love, Giving Light, the     
Cyprus Association of Cancer 
Patients and Friends (PASYKAF) 
has kicked off its 31st awareness 
and financial assistance cam-

paign Together in Life, which will 
run throughout the month. 

The campaign will raise funds 
to maintain, develop and conti-
nually upgrade the Association’s 
services and programmes. 

As part of the campaign,       
PASYKAF is organising events 
across Cyprus, which includes 
a 185km charity hike by George 
Stylianou. 

Starting at Karma Life in      
Protaras on Friday 14th October 
at 9.00am, the trek will see 
George walking 10 hours a day, 
from one end of the island to the 
other; through Paralimni, then 
onto Sotira, Liopetri, Xylofagou, 
Dhekelia onto CTO Beach and 
past Oroklini, Larnaca, Klavdia, 
Alethriko, Anglisides, Kofinou, 
Skarinou, Choirokitia, Mari, past 
Governors Beach, Agios Geor-
gios, through Limassol along 
the coast road, past Kolossi and 
Episkopi, Paramali, Avdimou, 
Pissouri, Petra tou Romiou, 
Kouklia, Mandria, Timi, Acheleia, 
Yeroskipou and finishing at       
Paphos Port on Sunday 16th 
October. 

“It’s a long walk,” the 55-year-
old told Parikiaki. “But I’m doing 
it for every family member or 
friend who has been affected by 
cancer.” 

George’s charitable work goes 
back years; When he was based 
in the UK, he ran 300 kilometres 
round the city of Leicester to 

raise money for cancer research.  
He’s also rowed 325,000 kilo-

metres on a rowing machine in 
the gym for the same cause!  

In 2019, he planned to climb 
Everest, though after much train-
ing and preparation, the news 
came through that all climbing 
expeditions had been suspen-
ded.  

Thankfully, not one of the 
pledges were recalled and a 
total of £5,000 was donated to 
cancer research. 

George is hoping for the same 
support this coming weekend as 
he completes his epic trek. Even 
the smallest donation can make 
a real difference.  

“It’s not just the research,” 
said George. “PASYKAF ferries 
cancer patients to and from  
hospital appointments, helps 
people through treatment and 
supports grieving families.” 

You can donate by visiting 

www.jccsmart.com/e-bill/invoices/ 
6670/pay or Direct Deposit to 
PASYKAF Bank Account: Bank 
of Cyprus Account Number: 
35701214575 IBAN: CY32 0020 
0195 0000 3570 1221 4575. All 
proceeds go to PASYKAF.  

“Whenever I undertake a spon-
sored event, I cover all my own 
expenses,” George emphasised, 
“so every cent will go to PASY-
KAF.”  

He added, “This walk isn’t a 
solo effort. I’m just the one doing 
the walking. It’s you out there 
who, through your donations, 
make the true difference and I 
thank you from the bottom of 
my heart.” 

Follow George’s walk live      
online through Instagram 
@y0g5_5tylianou or Facebook 
page ‘Protaras to Paphos’ 

For further information on the 
work of PASYKAF, please visit 
www.pasykaf.org 

Anastassis Leventis 
Georgiou celebrates his 
100th birthday!

The International Family 
Law Group LLP, where 
UK Cypriot Lucy Loizou 

(right) is a partner, are proud to 
announce that they have again 
been ranked as a leading Family 
Law Firm in The Legal 500 2023. 
‘An excellent team that is able 
to deal with the complexities of 
international assets and cross-
border disputes.’ 

The International Family Law 
Group LLP has an excellent team 
that is able to deal with the com-
plexities of international assets 
and cross-border disputes. It 
has a superb reputation for its 
work with international families 
and families living in England 
and Wales in the areas of rela-
tionship breakdown and children 
matters.  

Under the leadership of Ann 
Thomas (who heads the children 
team) and Lucy Loizou (managing 
partner and head of the finance 
& forum team), it acts for a diverse 
range of clients from wealthy 
individuals, professionals, entre-
preneurs, CEOs, media, enter-

tainment and sports persona- 
lities. Stuart Clark is now at 
Rayden Solicitors. 

Helen Blackburn and David 
Hodson OBE are among the 
other well-known members of 
the practice that is lauded for 
its ability to ‘deal with complex 
cases with justified confidence, 
achieving great results through 
complete dedication to their 
clients’ best interests by using 
their top flight expertise.’

George Stylianou to trek from Protaras to 
Paphos to raise funds for cancer research

Hollie Paphitis conquers the London 
Marathon for UK Thalassaemia Society

Hollie Paphitis, a vibrant 26-year-old 
growth marketing manager, cham-
pioned the staggering 26.2-mile  

London Marathon on Sunday 2nd October 
2022 in 4:16:03. 

Running her first full marathon, Hollie’s 
motivation was purely to raise awareness 
of thalassaemia, a genetic blood condition 
passed on from parents to their children. 

Hollie said, “With thalassaemia being        
extremely prevalent in the Mediterranean I 
strongly believe that awareness is impera-
tive, especially in the younger population of 

people like myself from Cypriot heritage. I, 
like many others, was not aware that a      
simple GP blood test can tell you if you are 
carrying the thalassaemia gene. 

“Learning more about how difficult and 
challenging it is to live with a moderate or 
severe form of thalassaemia with life-long 
blood transfusions and extensive daily iron 
removing medication, I felt compelled to help 
and contribute to the excellent work of the 
UKTS.  

“UKTS not only provides advice, support 
and education tailored to all audiences but 
advocates for individuals and their families 
battling the demands of the condition. I am 
thrilled I completed the marathon for this 
incredible charity.” 

As well as raising much needed screening 
awareness for thalassaemia, Hollie raised 
an incredible £3,030.00 to support the work 
of the UK Thalassaemia Society (UKTS). 
Anyone wanting to add to her funds raised 
can do so by visiting www.justgiving.com/ 
fundraising/hollie-paphitis 

UKTS Executive Director Romaine Maha-
raj said, “It is a real pleasure to have Hollie 
join TEAM UKTS. Hollie is a highly motivated 
individual who not only trained hard but sup-
ported UKTS as much as she could. Raising 
much needed funds to support our work was 
truly the icing on the cake.  

“Thank you so much Hollie, we look forward 
to collaborating in future. Best of luck in all 
your life’s ambitions. I know you will continue 
to achieve amazing things!” 

 What is thalassaemia?  
Thalassaemia forms part of the haemo-

globinopathies, a group of genetic blood 
disorders affecting the production of haemo-
globin, when the body makes less haemo-
globin than normal. It used to be the case that 
thalassaemia was confined to certain geo-
graphic regions. This is because it initially 
developed as an evolutionary response to 
malaria; thus, it mainly affected people from 
malarial regions such as Asia and South East 
Asia, the Mediterranean, South America, 
the Caribbean, Northern and Central and the 
Middle East. If a person was a thalassaemia 
carrier, it appeared to give them some        
protection against malaria. The human body 
had developed an effective evolutionary     
defence but had not anticipated what might 
happen if two carriers had children. This is 
where the issue arose, in the form of thalas-
saemia major. 

Whilst it was initially prevalent in the        
regions mentioned, this is no longer the case, 
and anyone can be at risk. Due to several 
socio-economic and demographic changes 
– for example, the migration of communities 
over the centuries and the rise of inter-racial 
families – thalassaemia is no longer confined 
to people from certain ethnicities. 

This is why everyone should get tested. As 
said earlier, because carriers are generally 
healthy, you may not know if you are a carrier 
unless you have the test. 

For more information please visit 
www.ukts.org or call 020 8882 0011.

International Family Law 
Group LLP ranked as 
leading Family Law Firm



Beauty giant Sephora is to 
return to the UK after 
closing stores in 2005. 

Sephora, which bought Feel-
unique last year for £135million, 
will switch the website of its    
acquisition to Sephora.co.uk on 
October 17 and is set to open a 
flagship store in London next 

spring. 
The store will feature the        

in-store beauty expertise and 
experiences that have made the 
retailer so popular across North 
America and other nations. 

The website, twinned with the 
Sephora app, will offer UK shop-
pers an extensive range of pro-

ducts from makeup to fragrance, 
skincare, haircare and wellness, 
and big-name brands including 
Drunk Elephant, Makeup by 
Mario, ILIA Beauty, Pat McGrath 
Labs, Rose Inc, Glow Recipe 
and Fenty. It will also bring its 
eponymous own brand, Sephora 
Collection, as well as Tarte Cos-

metics and ONE/SIZE by Patrick 
Starrr to the site – all of which are 
currently unavailable in the UK. 

Upon the Sephora takeover, 
Feelunique’s reward programme 
will remain but will be renamed, 
with customers receiving £5 off 
for every £75 spent, alongside 
other benefits.
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Presenting the best fish and 
chip restaurants in London, 
from retro caffs to luxury 

seafood hotspots, The Standard 
included UK Cypriot owned Toff’s 
in Muswell Hill as one of them. 

The chippie has repeatedly 
been voted among the UK’s best 
fish shops. That’ll be due to the 
crunchy batter, juicy fish and 
fluffy-centred chips - plus the 
unbeatably warm welcome.  

Toff’s is as much of a restau-
rant as a fish shop, though, and 
while traditional cod, scampi and 
skate are on offer, the extensive 
menu also includes Dover sole, 
halibut and sea bass, plus fish 
soup to start and a syrup sponge 
with custard for pud. To drink, the 
short French wine list includes 
Moët & Chandon by the bottle 
to prove the theory that Cham-
pagne’s high acidity makes it the 
perfect partner to cut through 
the fattiness of fish and chips. 

There has been a fish and chip 
shop at these premises since 
1968. The original name of the 
chippie was called Barracuda. 
Then in 1988, Andreas Ttoffalli 
took the business over and 
changed the trading name to 

Toff’s of Muswell Hill. Mr Ttoffalli 
won best Fish and Chip Shop     
in the UK as voted by The Sea-
fish Industry Authority and The     
British Potato Council in 1989. 

In 1999, George and Costas 
Georgiou took over Toff’s and ran 
it according to Mr T’s winning 
formula, and recently they won 
the Best British Restaurant in 
London as voted by the Archant 
group of newspapers in their Food 
and Drink Awards. Furthermore, 
the two brothers took it to another 
level, literally, by expanding it 
to the first floor and adding the 
Captain’s Table.  

George sadly passed away in 
April 2020, however his wife Giga 
and son Christopher have come 
on board to run Toffs to continue 
George’s legacy. 

Toff’s of Muswell Hill prides 
itself in serving fresh fish bought 
directly from the UK’s fish docks. 
Fish is coated in a specially 
blended batter mix and fried in 
refined ground nut oil. The menu 
has been extended to include 
skate, rock, salmon and many 
other soles.  

Visit Toff’s at 38 Muswell Hill 
Broadway, N10 3RT.

The Standard recognises 
Toff’s as one of the best 
fish restaurants in London

London Autism Group Charity launching drop-in 
autism cafe for Greek and Cypriot community

The London Autism Group Charity are 
launching a new drop-in autism com-
munity cafe scheme for the Greek 

and Greek Cypriot community of London, 
although all people from any background 
are welcome.  

The community cafe ́will be at the Cypriot 
Community Centre in Wood Green every last 
Saturday of the month, from 11am to 1pm. 
The charity is having the brief launch cere-
mony on Saturday 29th October at 10.45am 
where there will be time to meet the team, 

answer questions and take some photos.  
The scheme is aimed at anyone with an 

interest or connection with autism and neuro-
diversity, including Autistics (of any age), 
parents, carers and allies. It is entirely free, 
with biscuits, cakes, drinks and sensory toys 
available, and no pre-registration required.  

Regarding what the initiative is trying to 
achieve, Charity lead, and co-lead of this 
initiative, Dr Chris Papadopoulos said: “Up 
to now, there haven’t been any clear and 
regular opportunities for Greek Autistics – 
and the wider Greek community – to regularly 
come together in a safe, inclusive place so 
they can meet others, relax in a friendly and 
welcoming space, and, really importantly, 
feel less isolated. This is really important 
because autism isn’t something that is very 
openly discussed in the Greek community, 
the result of which can mean that autistic 
people feel misunderstood or rejected. So 
an initiative like this which has a clear focus 
on autism in the Greek community, and helps 
bring people together, can help with that.”  

Ellie Kolatsi, a parent of an autistic child 
and co-lead of the initiative, said: “I am ex-
tremely excited to be involved in such a great 
initiative which is important to me and my 
family as my son is autistic. It is an opportu-

nity for the Greek community who are autistic 
or carers of autistic people to connect with 
each other in a meaningful way. Our aim is 
to create a space for conversations to 
happen in a non-judgemental environment 
and where better than in the heart of our 
community, the Cypriot Community Centre. 
We are also fortunate to be able to share 
information and our experiences every first 
Thursday evening of the month on London 
Greek Radio who are also kindly supporting 
this initiative.”  

Sophia Christophi, an autistic adult and 
co-lead of the initiative, said: “As a Greek 
Cypriot autistic adult, I have not had much 
opportunity to talk about autism within the 
community... until now! I am delighted to be 
part of this new initiative to help Greek and 
Greek Cypriots understand more about      
autism and to promote the social inclusion 
and acceptance of autistic people. It’s so 
important for people to have accurate infor-
mation about autism, and we are fortunate 
to have a monthly All About Autism show 
on LGR where we will be discussing various 
autism-related topics. We extend our thanks 
to the Cypriot Community Centre for support-
ing the community cafe,́ which will be a great 
way of bringing people together.” 

“If you call someone racist 
in modern Britain you are 
telling them that you have 
run out of words. You are 
shutting the debate down 

and running off. The word is 
meaningless now.”  

– Morrissey 
 
From the start of his career, 

singer Steven Patrick Morrissey 
was not like anybody else. He 
hasn’t wavered in 40 years. He 
has created 13 beautiful solo 
studio albums and 59 singles. His 
cause has always been the same: 
the outsider, the neglected, the 
ignored, the helpless, the margin-
alised, the awkward, the anxious, 
the outliers. It just so happens 
that in 2022, one of those outcast 
tribes now appears to be white 
working class men and boys. 
Today, they’re the lowest attain-
ing educational socio-economic 
group. Someone has to speak 
for them.  

Name one other artist who has 
recorded a moving song about a 
disabled girl. Or about a soldier’s 
cry for help. Have a listen to I 
Bury the Living and November 
Spawned a Monster if you don’t 
know them. Spellbinding story-
telling and musical invention.  

Escaping his provincial   
Northern suburbia, he never hid 

his rejection and distaste for      
established norms, institutions, 
royal privilege, political cynicism 
and the mediocre music industry. 
His solo music after The Smiths 
has been described by Canadian 
author Douglas Coupland, as 
“punchy rockabilly, glam rock, 
misfit Americana.”  

 
Mexicana 

In early 1991, Morrissey began 
to cultivate the rockabilly style, 
a subculture that mirrored the 
Hispanic greaser lifestyle of Los 
Angeles – the clothes, the hair.   

Chas Smyth of the band  
Madness took Morrissey to the 
Camden Workers Social Club 
while he was recording his     
second solo album Kill Uncle. 
The Camden Workers Social 
Club exclusively played rocka-
billy music and the people who 
attended the club wore 1950s 
clothes, and splendid quiffs. 
Morrissey was looking for musi-
cians to take on tour. He met 
Alain Whyte and Boz Boorer, 
and hired them. A new look and 
sound was born. 

The archetypal Smiths and early 
Morrissey audiences were teen-
age school and college kids, '80s-
era goths, and Northern Soulsters. 
Then in the early nineties there 
appeared young Mexican men 

dressed in rolled-up Levi’s,  
Morrissey t-shirts, and biker boots, 
along with Mexican girls dressed 
like the Pink Ladies from Grease. 
Of course, the music was central.  
Panache, longing, drama, aching 
vocals, and pulsating rhythms.  

Professor Melissa Hidalgo,      
of University College San Diego, 
wrote a 2016 book, Mozlandia: 
Morrissey Fans in the Borderlands. 
She was drawn to “both the music 
and the look. My fandom was 
about the songs, the music, his 
brattiness. I loved all that.” 

Morrissey these days seems 
to have a resilient audience of 
hardcore fans who just love him 
and don’t care what others say. 
Or even care what he says,  
outside his music.  

“Fandom is very personal,” 
says Hidalgo. “It’s about the self. 
You’re going to like something 
you like, and no one in the world 
is going to tell you not to do it. 

Because if they tell you not to 
do it, you’ll do it even more.” 

 
Litigation 

Morrissey sued the New      
Musical Express paper for sug-
gesting he was a racist. They 
reached a settlement.  

The NME’s statement read: 
“We wish to make it clear that we 
do not believe we ever called 
Morrissey a racist and nor do 
we believe he is. We have said 
sorry to Morrissey for any mis-
understanding that may have 
arisen.” 

Morrissey’s lawyer, John Reid, 
said: “My client is obviously 
pleased that the NME have pub-
licly apologised to him. This claim 
was never about financial dama-
ges. No money was sought as 
part of a settlement. The NME 
apology in itself is settlement 
enough.”  

James Neophytou

Morrissey and I

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

Global beauty retailer Sephora to relaunch in the UK



Girls Aloud launch Primark range 
in memory of Sarah Harding 

Girls Aloud have teamed up with Primark to launch a new 
nightwear range in memory of their bandmate Sarah Harding. 

Sarah, 39, died in September 2021 after revealing that she had 
been diagnosed with cancer which had spread to other parts of 
her body. 

Since her death, Nadine Coyle, Cheryl, Nadine Roberts and 
Kimberly Walsh have being carrying out a number of her wishes 
including raising funds for cancer charities. 

In their latest venture, they have joined forces with Primark to 
design a nightwear range, with proceeds being donated to various 
charities dedicated to helping those with cancer. 

Sharing the new range on Instagram, Nadine posted: "Thank 
you so much to @primark for asking us to curate this wonderful 
nightwear range in honour of our lovely Sarah. Thanks to them 
we are set to raise a huge amount of money. 50% of the sales 
price will be given in equal portions to The Christie Charitable 
Trust and Cancer Research UK." 

Cheryl also shared images of the new range adding: "Before 
Sarah passed away, we promised her we would fulfil her wish of 
raising money for vital research to help determine young women 
between the ages of 29 and 40 who could be at risk of breast 
cancer with no genetic history. These pyjamas with @primark will 
raise a significant amount of money to help us achieve our promise 
to her." 

The pyjama sets retail for £18 each while the nightshirts cost £14. 
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Andrea Georgiou 

Christos Menidiatis 
live in London  
this Saturday! 

 
This Saturday (15 Oct) Christos 

Menidiatis is performing live at 
Parikiaki’s dinner & dance, at the 
newly refurbished main hall of the 
Cypriot Centre in Wood Green. 

The son of the legendary  
laiko singer Mihalis Menidiatis,     
Christos will be belting out his 
hit singles including Oi Kiriakes, 
Mono Ta Matia Sou, Adinamia 
Mou, Hamos Tha Gini, Ta Kleidia 
and Erotevmenos Mazi Sou. 

Support acts on the night are 
Marialena Giannarou and Penny 
Triantafyllou. 

Last few remaining tickets - 
call 020 8342 5853 to grab yours! 
Ticket price includes a delicious 
meal consisting of mini meze with 

dips and bread, lamb kleftico 
served with roast potatoes, pour-
gouri and salad (chicken / vegeta-
rian options available), lokouma- 
des, fruit and vegetable platters 
and cheesy nibbles, washed 
down with Cypriot wine.  

Limited parking available. £5 
per parking space with all proceeds 
to be donated to charitable orga-
nisations of the Cypriot Centre. 

Don’t miss a great night! 
 
Christos Menidiatis released 

his first single Gia Mena in 2004, 
followed by a debut album Sta 
Asteria Kano Mia Efhi a year later. 
In 2007, he released Vima Vima 
and in 2009, Kapies Stigmes. The 
talented artist recorded a live 
album in 2016 and from then on, 
a string on hit singles including 
the 2019 release Stin Avli Tis and 
Erotevmenos Mazi Sou which hit 
the airwaves earlier this year. 

The Eurovision Song Contest 
(ESC) is heading to Liverpool on 
May 13, 2023, after the city was 
selected to host the event.  

The news was announced by 
comedian and Eurovision com-
mentator Graham Norton on The 
One Show. “I’m so glad there      
is a podium to hold onto, I’m 
shaking like a leaf,” he said.  

ESC Executive Supervisor 
Martin Österdahl welcomed the 

news: “Liverpool is the ideal place 
to host the 67th Eurovision Song 
Contest on behalf of Ukraine. The 
city is synonymous with music and 
Liverpool Arena exceeds all the 
requirements needed to stage a 
global event of this scale.” 

With the ongoing conflict in 
Ukraine, it was confirmed earlier 
this year that the 2023 contest 
would break with tradition and 
be held in the UK instead. 

Liverpool to host  
Eurovision Song Contest 2023
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Emily 
 

This engaging period film 
marks the directorial debut of 
Frances O’Connor, the celebrated 
Australian actor whose intelli-
gent screenplay tells the story of 
Emily Bronte (Emma Mackey), 
with particular emphasis on     
her early life before she wrote 
“Wuthering Heights”.  

The action takes place outside 
Bradford by the Yorkshire Moors, 
and at the start it focuses on 
the rivalry between Emily and 
her two sisters especially with 
Charlotte (Alexandra Dowling), 
the future writer of “Jane Eyre”.  

Her younger sister Anne       
(Amelia Gething) is not featured 
fully here - she is always on the 
periphery of the action and her 
relationship with her sisters is not 
fully explored. But the strength 
and centre of the film lies in 
Emily’s relationship with her 
sensitive older brother Branwell 
(Fionn Whitehead) and the man 
she falls in with - the dashing 
priest Weightman (Oliver Jack-
son-Cohen)… 

An assured directorial debut 
from Frances O’Connor who 
elicits magnetic performance 
from her cast. Mackie last seen 
in the French feature EIFFEL       
is on fine form and shares an 
incredible chemistry with White-
head, her beloved brother. There 
is a natural bond and love for 
each other until Emily falls for 
Weightman. This is clearly a       
labour of love for O’Connor, who 
covers a lot of material in the life 
of the Brontës but curiously the 
action towards the end of the 
film feels rushed and I suspect 
that a lot of material has prob-
ably ended on the cutting room 
floor.  

An enjoyable big screen       
experience! 

All That 
Breathes 
 

This fascinating documentary 
arrives in cinemas direct from its 
London Film Festival premiere. 
It takes place in New Delhi, one 
of the world’s most populated 
cities and follows the story of two 
brothers - Nadeem and Saud, 
who dedicate their lives in look-
ing after the black kite.  

This majestic bird of prey is 
essential to the city’s ecosystem 
but lately it has been falling from 
the sky at alarming rate. Thank-
fully the two Muslim Brothers are 
there to protect them and nurse 
them from their small basement 
hospital until they are ready to 
return to the skies.  

Shaunak Sen directs a mes-
merising, essential film of great 
beauty and humanity found in 
the most unexpected places. 

 

Benedetta 

The name of Dutch director 
Paul Verhoeven has become 
synonymous with controversy 
and his latest continuous the 
tradition that began with such 
films as BASIC INSTINCT, 
SHOWGIRLS and ELLE.  

The action of this true story 

takes place in the Italian City of 
Pescia during the 17th Century 
- Benedetta (Virginie Efira), I  
devoted to the Virgin Mary and 
as a child is given entry to the 
Theatine Convent. When she 
grows up, she becomes a a 
prominent figure in the convent 
until she begins to claim that 
she has violent visions of Jesus 
and things get even worse when 
she begins a forbidden lesbian 
affair with a farm girl called  
Bartolomea (Daphne Patakia)… 

It is a provocative film that 
works thanks to Efira’s luminous 
and daring performance. Char-
lotte Rampling striking presence 
as the Abbess adds class to the 
proceedings.  

It is probably the most sensa-
tional film about nuns since Ken 
Russell’s highly controversial 
THE DEVILS. (MUBI) 

 

All Is Vanity 

When I first saw this at last 
year’s London Film Festival, I 
found it pretentious and dull. 
On a second viewing I disliked 
it even more – a group of utterly 
unsympathetic characters – an 
eccentric, smug photographer 
(Sid Phoenix), his inexperienced 
assistant (James Aroussi), a 
distracted make-up artist (Rosie 
Steel) and an indifferent model 
(Isabelle Bonfrer) get together 
for a fashion shoot in a London 
warehouse.  

Writer/director Marcos Mereles’ 
dialogue feels forced and never 

rings true, which makes the  
performances even more unen-
gaging. The premise may show 
promise but overall, a disappoint-
ing film. 

 

One More Time 
With Feeling 

A brilliant documentary from 
Andrew Dominic which follows 
the talented musician Nick Cave 
as he embarks on a deeply  
personal journey.  

The brilliant musician is       
very charismatic, and his mag-
netic personality was previously         
explored in 20.000 DAYS ON 
EARTH.  

Dominic’s black and white 
cinematography with occasional 
splashes of colour highlights 
Cave’s inner turmoil.  

An honourable film about a 
unique artist from Australia who 
made his home in Brighton until 
tragedy strikes. Unmissable! 
(MUBI) 

 

Camping Trip 

An urgent horror movie that 
takes place during the summer 
of 2020 just after the first lock-
down.  

Two couples tired of being 
isolated for months decide to 
go on a camping trip by the lake 
far away from the city. But their 
joy is cut short when they find a 
dead body in the woods and 
soon after things get even worse 
when two strangers arrive on 
the scene… 

Co-director and writer        
Leonardo Luca plays also one 
of the friends, who struggle to 
survive against the odds. His 
screenplay makes great use of 
the Covid paranoia and explores 
the challenges of being loyal       
in moments of crisis. It works       
despite the hysterical acting! 

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

George Savvides 

We start this week with 
Magdalena Praxiou… 
My first visit to The 

Olivier at the National and a 
memorable one. Arthur Miller’s 
The Crucible is one that has 
passed me by but Lyndsey Tur-
ner’s scorching production had 
me absorbed throughout. Salem 
1692, a group of young women 
are hunted down accused of 
witchcraft. As a climate of fear 
spreads, public accusations 
abound, but what is the truth? 
The play is an allegory for the 
"witch-hunt" atmosphere that 
pervaded America when Joseph 
McCarthy, a Republican repre-
sentative from Wisconsin, led the 
nation on a search for communists 
in the American government 
during the 1940’s and 1950’s.  

Walking into the auditorium 
is quite an experience. We are 
greeted by an arresting rain sim-
ulation, framing the stage like 
a curtain. A cool effect in every 
sense. It is used throughout,     
at the end of some scenes the 
sudden deluge accompanied by 
choral singing heightening the 
drama and emotion. The acapella 
chorus are both creepy and 
moving, extremely effective. The 
excellent cast, with Rachelle 
Diedericks and Erin Doherty both 
outstanding as Mary Warren 
and Abigail Williams respectively, 
keep you absorbed and wrapped 
up in the conflicting emotions. 
The set suggests doom and 
gloom and the lighting is parti-
cularly good in creating ghostly 
scenes going on all round accen-
tuated by the depth of the stage. 
Most surprising of all is the laugh-
ter, mostly at how ludicrous some 
of the arguments are, primarily 
the religious zealotry, extreme 
piety and gender inequality of 
the time. Miller’s play is as rele-
vant and powerful today as it 
was when first staged in 1953. 

Majorie Blackman’s Noughts 
and Crosses (Yvonne Arnaud 
Guildford) is set in an alternative, 
segregated Britain where the 
dark-skinned Crosses hold the 
power and the white-skinned 
Noughts suffer institutional 
racism. It was inspired by the 
murder of Stephen Lawrence in 
1993 and the subsequent police 
ineptitude and failing. We see 
Sephy (Effie Ansah) and Callum 
(James Arden), a childhood friend, 
sitting together on a beach. They 
are in love. It is forbidden. She 
is a Cross and he a Nought. 
Between them there are racial 
and social divides and society 
is in turmoil. Violence breaks out, 
they become closer but their 

future is perilous.  
Sabrina Mahfouz’s adaptation, 

directed by Esther Richardson 
for Pilot Theatre, is a bold attempt 
at reimagining Romeo and Juliet 
in this brave new world. The 
2020 BBC series was difficult to 
follow and this production also 
struggles to create a cohesive 
whole, relying on sparks of drama-
tic excitement and clever theatri-
cality to maintain our interest. 
The cast are brimful with pep 
and vitality and a belief in the 
metamorphosing going on around 
them. They depict the brutality 
of this new world with great con-
viction. Yet the overall impression 
is that of the drama being too pre-
occupied with making sure we 
understand the importance of 
its message which is itself con-
fused. The Liberation Militia being 
a perfect example of that con-
fusion. They sound like a radical 
and rebellious resistance move-
ment but are much more akin to 
a group of grumpy white blokes. 

Ultimately, despite the strong 
and passionate performances, 
the narrative is far too prosaic. 
Two hours later I remained      
indifferent to the plight of the 
Noughts. Black or white, that 
can’t be what Blackman wanted. 

Finally, Athasha Lyonnais is 
almost frozen out… 

Dash Arts' (The Factory, E16) 
new immersive production, Dido's 
Bar (dir Josephine Burton) is an 
adaptation of Virgil's epic poem 
The Aeneid - Aeneas, a refugee 
from the ruined city of Troy is 
looking for work as a travelling 
musician: the sanctuary of Dido's 
Bar seems inviting, but how vir-
tuous are the owners motives? 
The bar employs undocumented 
refugees, but are they offering a 
lifeline for the desperate, or ex-
ploiting a group who have no 
rights? The 'immersive' aspect 
of this immersive performance 
was interesting - you sat down 
at a table, musicians performed 
songs throughout the night, and 
the actors walked between the 
tables, chatting to guests and 
arguing with each other. The 
writing was unfortunately a little 
stiff, and there were moments 
where I was tempted to shush 
one of the actors for talking over 
the truly wonderful music, but 
this was a fun, unusual night out. 
Be warned the venue is cold! 

The Crucible -  
www.nationaltheatre.org.uk 

Noughts and Crosses –  
on tour - www.pilot-theatre.com 

Dido’s Bar -  
www.dasharts.org.uk 

Photo by Johan Persson

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A burning  
allegory 
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Antigoni Buxton in talks to 
take part in Eurovision 2023
Love Island star Antigoni 

Buxton is thought to be in 
talks to represent Greece 

at the Eurovision Song Contest 
next year.  

According to MailOnline, the 
UK Cypriot singer, 26, submitted 
three songs to the country’s 
main broadcaster, and travelled 
to Athens to showcase her talent.  

It is thought her songs were 
well received by bosses of the 
channel, and is now waiting for 
the green light to participate in 
next year’s contest in Liverpool. 

Antigoni said of her Eurovision 
hopes: "I'm submitting three 
songs but one in particular is 
my favourite. It's an up-tempo, 
powerful, fiery and romantic 
track with both Greek and     
English lyrics.  

“Combining modern sounds 
and hip-hop production with 
Greek traditional sounds and 
melodies is my style." 

The singer, who hails from 

North London, also opened up 
about performing in the UK. 

"I'm so proud of my Greek 
roots and my goal as a musician 
is to share Greek sounds and 
culture with the world.  

“As the Eurovision is being 
held in the UK where I live, it 
would be an honour to be able 
to use my platform here to 
shine a light  on the country I'm 
representing." 

Antigoni appeared as a  

bombshell in this year's ITV2 
Love Island show. 

She previously signed for       
Island Records when she was 
just 20, but later parted ways 
with the company to set up her 
own independent label, Sirena. 

The UK is hosting Eurovision on 
behalf of 2022 winners Ukraine, 
whose act Kalush Orchestra      
triumphed in May, with the UK's 
entrant Sam Ryder finishing in 
second place. 

The album Throisma         
by Cypriot artist Antonis     
Antoniou is at the top of 

the World Music Charts Europe 
this month.  

With one foot in the East and 
the other in the West, with one 
ear in the past and the other in 
the future, Antonis continues to 
develop his experimental and 
often eccentric practice. 

With Throisma, Antonis’ world 
music vision includes psyche-
delia and dub with a strong        
Eastern Mediterranean flavour,     
enriched with heavily-filtered 
zuras (small bouzouki) lines, 
fuzzy bass riffs, dirty analog 
synthesizer tones and hypnotic 

floor tom grooves.  
Cypriot musician, lyricist and 

composer Antonis Antoniou is 
the founder and the prime mover 
of the award-winning bands 
Monsieur Doumani and Trio 
Tekke. 

In his native Greek-Cypriot 
tongue, Antonis combines sound-
scapes and qualities he has  
collected during the course of 
his exploratory musical journey: 
from classical music to jazz, rock, 
traditional, experimental and 
sound art. 

On his debut album,             
Kkisméttin, Antonis used the 
Middle Eastern melodies of the 
lute that resonate with analog 

synthesizer glides and guitar 
riffs, pushing the boundaries 
and forming a distinct contem-
porary musical assortment. 

The barrels that line the    
separated city of Nicosia across 
its buffer zone also appear in 
Kkisméttin. They have become 
musical instruments, providing 
the album’s rhythmic foundation, 
creating a rusty/grimy quality. 

Kkisméttin was created during 
the unprecedented lockdown 
enforced in Cyprus as a measure 
against the spread of COVID-19. 
During the initial period of con-
finement that lasted two months, 
many people felt asphyxiated 
behind closed doors. For some, 
including Antonis, the imposed 
confinement also served as a 
reminder of the limitations to 
their freedom of movement and 
to other fundamental freedoms 
that have long existed in the      
divided island. 

Kkisméttin hit #1 at World 
Music Charts Europe in June 
and July 2021. It also charted 
at #1 at the Transglobal World 
Music Chart in July 2021. 

Antonis released his second 
album, Throisma, which trans-
lates as ‘rustling’, in September 
2022. The lyrics are performed 
in the Cypriot dialect. 

Antonis Antoniou tops the  
World Music Charts Europe
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As the summer vacation 
comes to a full close, the 
sun and all the outdoor 

fun seems to go with it.  
There are no longer invites to 

garden barbeques or picnics by 
the lakes, meeting with friends 
in open air bar gardens, the out-
door sports lessen and people 
tend to hit those gyms instead - 
if they can actually work their 
way to venture out the house 
again after getting in from the 
cold outdoors. Who can blame 
anyone with those early, dark 
evenings and everything look-
ing dull and miserable.  

The ease of light summer 
clothing goes out and in comes 
the start of all those layers that 
we start to pile on throughout 
the winter. The house heating 
goes on at some point of despe-
ration for most, fighting to the 
end in avoidance of admitting 
the winter finally arrives.  

Some adapt and handle all 
this change really well, while 

others struggle to take on this 
new restructure of time due to 
weather conditions and what 
actions it allows comfortably. 

So, okay it may not be         
practical or pleasing to say,  
play a game of cricket, soccer, 
tennis or beach volleyball. It is 
not an excuse and does not 
mean hang up those football 
boots for the whole year, it just 
means temporarily finding other 
different sports and strength-
ening exercises that will help 
benefit that soccer when the 
outdoor soccer season starts 
up again.  

Utilize the winter months to 
the maximum in whatever way 
it suits you to get the best in       
all you do.  

In the winter, gyms and 
sports halls can be used  for 
physical exercise; from yoga, 
meditation, to martial arts; in  
the summer all this can be done 
outside which is great, as I   
personally would avoid being 

indoors for sure, as doing      
any physical or even any class        
indoors just frustrates me when 
I could instead be out in the 
fresh open air. 

Find winter projects to do  
that keep you active and can 
give you satisfaction at the 
same time.  

Indoor projects, be it decora-
ting, reorganizing furniture, 
changing or clearing out cup-
boards etc can be active; That 
old spring cleaning can be the 
new winter cleaning; switching 
from minimum effort cool summer 
recipes to hot winter warmer 
recipes that may take longer to 
do, doesn't seem so bad in the 
winter, as we are not all working 
with those hot stoves for too 
long getting all hot and flus-
tered. 

Finding some old creative 
hobbies or seeking some new 
ones to experience can be great 
for the mind as well as dexterity 
in all. There are so many      

things from cookery, sewing,  
restoration projects of virtually 
anything, arts, crafts, reading, 
watching an educational box 
set, learning a new skill or even 
a language, it is all good for the 
soul.  

Finding winter sports and      
exercise to keep up that        

physical fitness in the winter      
is important, finding winter      
projects and activities, be it 
singing or dancing those nights 
away, sharing this time also 
with friends of the same interest 
is also good for calming and  
relaxing the mind and is good 
for the soul.  

Create your own winter     
wonderland! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Winter Wonderland

Cooking with Loulla Astin 
Brioche Bread and Butter Pudding

Autumn baking has started        
in my house! The season 
is famous for its harvest 

times, turning leaves, cooling tem-
peratures and darkening nights, 
so we need comfort food to warm 
us up, like this delicious pudding.  

Unlike many other desserts, 
bread and butter puddings have 
never truly gone out of fashion. I 
love this old family favourite with 
the addition of autumn caramelised 
apples for even more decadence!  
 
Ingredients: 

4-5 medium Granny Smith or 
Braeburn apples  

40g butter, plus extra for brush-
ing the dish 

40g Demerara sugar  
300g (11oz) brioche bread 
1 tsp ground cinnamon  
75g (3oz) sultanas 
75g (3oz) flaked almonds  
 

For the custard: 
4 eggs 
75g (3oz) Demerara sugar 
150ml (5fl oz) double cream 
600ml (1 pint) full-fat milk 
 

For the topping:  
3 tbsp Demerara sugar 
Lightly grease a 2 pint / 1 litre 

pie dish with butter 
 

Method:  
Peel and cut the apples in half. 

Remove the cores and then slice 
apple halves into thin slices, about 
1/4-inch thick. 

Place butter in a frying pan,  

add the sugar and mix the apples; 
cook them for 5 minutes until soft-
ened and caramelised, then mix 
in the cinnamon and remove from 
the heat 

Cut the brioche into medium 
pieces, layer 1/2 of them in the 
buttered dish, spoon the apples, 
scatter over 1/2 the sultanas and 
1/2 of the almonds, then add the 
remaining brioche.  

Make the custard by placing all 
the ingredients in a large bowl and 
whisking together really well by 
hand until well mixed.  

Pour the custard over the 
brioche in the dish and gently 
press the bread down into the 

liquid. Sprinkle with the remain-
ing sultanas, almonds and      
Demerara sugar and leave to 
stand for about 30 minutes.  

While the pudding is standing, 
preheat the oven to 180°C/160°C 
fan/Gas mark 4. 

Cover the pudding with foil, 
half-fill a large roasting tin with 
boiling water and place the oven-
proof dish in this.  

Bake in the oven for about  
20 minutes, remove foil and cook 
for another 20 minutes until golden 
on top and puffed up. The layers 
will shrink down a little on cooling.  

Serve warm or cold with cream, 
custard or vanilla ice cream. 



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 13th October 2022 
Europa League 
Manchester United v Omonia 
AEK Larnaca v Fernebache 
Europa Conference  
Apollon v Alkamaar 
Friday 14th October 2022 
Premier League 
Brentford v Brighton & Hove Albion BT Sports 
Cyprus Football 
Doxa v Paphos 
FA Youth Cup 
New Salamis v Dereham 19.45pm White Hart Lane N17 7PJ 
Saturday 15th October 2022 
Premier League 
Leicester City v Crystal Palace 15.00pm 
Fulham v Bournemouth 15.00pm 
Wolves v Nottingham Forest 15.00pm 
Tottenham Hotspur v Everton 17.30pm Sky Sports 
FA CUP 4th Qualifying Round 
Barnet v Weston Super Mare The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 
Isthmian League Premier 

Haringey Borough v Bowers Pitsea 15.00pm White Hart Lane 
N17 7PJ 
Isthmian League North 
AFC Sudbury v New Salamis 
Spartan South Midlands League 
Risborough Rangers v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus Football 
Paralimni v Anorthosis 
Greece Football 
Volos v Levadiakos 
Aris v Ionikos 
Sunday 16th October 2022 
Premier League 
Aston Villa v Chelsea 14.00pm 
Leeds United v Arsenal 14.00pm Sky Sports 
Manchester United v Newcastle United 14.00pm 
Southampton v West Ham United 14.00pm 
Liverpool v Manchester City 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Karmiotissa v AEL 
Akritas v Apoel 
Greece Football 
AEK Athens v Atromitos 

PAS Giannina v OFI 
Lamia v Panathinaikos 
Asteras Tripolis v Panaitolikos 
Monday 17th October 2022 
Cyprus Football 
AEK Larnaca v Olympiakos Nicosia 
Apollon v Aris Limassol 
Omonia Nicosia v Nea Salamis 
Greece Football 
Olympiakos v PAOK 
Tuesday 18th October 2022 
Premier League 
All on Amazon Prime 
Brighton & Hove Albion v Nottingham Forest 19.30pm 
Crystal Palace v Wolverhampton Wanderers 20.15pm 
Wednesday 19th October 2022 
Premier League 
All on Amazon Prime 
Bournemouth v Southampton 19.30pm 
Brentford v Chelsea 1930pm 
Liverpool v West Ham United 19.30pm 
Newcastle United v Everton 19.30pm 
Manchester United v Tottenham Hotspur 20.15pm 
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The Cypriot side took a 
shock lead into half time 
through Karim Ansarifard, 

however Rashford equalised 
eight minutes after the break 
before setting up Martial just 
past the hour mark. 

Rashford made it 3-1 late on, 
before Nikolas Panayiotou pulled 
one back. 

Following United’s chastening 
derby defeat at the weekend, 
Ten Hag made three changes 
with the headline being the        
return of Cristiano Ronaldo in 
place of Rashford up front. 

However it was ultimately     
the English forward who saved     
his side from an embarrassing 
defeat, while Ronaldo spurned 
several chances to score his 
700th club career goal. 

Up against the Red Devils 

was an Omonia line-up which 
featured few star names – and 
with just one win in their past 
26 European games – but  
managed by former Celtic boss 
Neil Lennon who had clearly 
emphasised effort and disci-
pline. 

The visitors made all the     
running in the first half an hour 
– nine shots and around 80     
per cent possession – but the 
Cypriots stood up well and took 
their chance when it came. 

United’s clearest chance came 
on 17 minutes when Antony 
was played through and tried to 
square the ball for Bruno Fer-
nandes to score an open goal 
with keeper Fabiano committed. 
However, the £87m Brazilian 
winger played the ball too far 
behind his team-mate. 

Fernandes hit the crossbar 
with a chipped effort a minute 
later, and shortly after Fabiano 
brilliantly denied a 25-yard effort 
from Antony before Iran striker 
Ansarifard struck. 

United overcommitted at a 
corner, allowing a three-on-one 
Omonia breakaway with striker 
Bruno carrying the ball nearly 
50 yards.  

The Brazilian played in Ansa-
rifard, and the former Nottingham 
Forest striker superbly finished 
into the roof of the net. 

The boisterous Nicosia crowd 
celebrated wildly and United 
were visibly rattled, leading to 
Ten Hag making a double      
half-time change with Rashford 
and Luke Shaw replacing Tyrell 
Malacia and the ineffective 
Jadon Sancho. 

“I think we started well, a  
couple of chances, and then  
unnecessarily down,” Ten Hag 
said after the game.  

“The mistake cannot happen, 
we have to take responsibility 
there. But then a really bad 10 
minutes and we have to learn 
from that.” 

It paid off eight minutes after 
the restart – Rashford was re-
leased by a raking ball down the 
left by Fernandes, Ronaldo’s run 
drew the defence and the Eng-
land international had time and 
space to curl beyond Fabiano. 

Ten Hag then introduced  
Martial after the hour, and he 
combined with Rashford to put 
his side ahead. 

Martial’s second touch of the 
game began a flicked one-two 
with Rashford, the third saw him 

finish with power a shot past  
Fabiano at the near post. 

It also gave Martial more 
valuable minutes after an injury-
interrupted start to the season, 
having scored twice after coming 
on as a sub against Manchester 
City on Sunday. 

Instead Ronaldo had to settle 
with an assist for United’s third 
and Rashford’s second, firing a 
low cross for a tap-in. 

Spirited Omonia were not done 
reducing the deficit as Panayio-
tou turned a tricky bouncing cross 
home with his left foot. 

United remain second in Group 
E after Real Sociedad won 2-0 
in Sheriff Omonia have a chance 
of going into the Europa Confe-
rence if they get third spot.  

Tonight, Omonia play Man-
chester United at Old Trafford. 

Man Utd struggle against the inspirational Omonia

Our Michaei Yiakoumi  
reporting from Cyprus
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Massive FA Youth Cup tie for  
New Salamis U18’s this Friday

A big FA Youth Cup tie for New Salamis Youth U18's when they play Dereham 
FC in the third qualifying round of the FA Youth Cup on Friday 14th October 2022 
at 7.45pm at Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ. In the previous 
rounds New Salamis beat Woodford Town, Romford and Colney FC.

Bukayo Saka’s penalty set-
tled a thrilling encounter 
and put Arsenal back on 

top of the Premier League with 
victory over Liverpool at Emirates 
Stadium. 

Arsenal got off to a perfect start 
when Gabriel Martinelli put them 
ahead after 58 seconds but      
Liverpool responded well and 
striker Darwin Nunez deservedly 
got them level when he slid home 
Luis Diaz’s cross after 34 minutes. 

Saka restored Arsenal’s lead in 
first-half added time after Marti-
nelli broke clear on the counter-
attack only for Liverpool to level 
once more eight minutes after the 
break when substitute Roberto 
Firmino, on for the injured Diaz, 
fired beyond keeper Aaron Rams-
dale. 

Liverpool, who felt they were 
denied a penalty when defender 
Gabriel handled in the first half, 
felt a further sense of injustice 
when Thiago Alcantara was      
penalised for a challenge on 
Gabriel Jesus with 14 minutes 
remaining, with Saka coolly con-
verting from the spot. 

City, who had trounced Man-
chester United 6-3 last week, 
barely had to break stride against 
Southampton, with Joao Cancelo, 
Phil Foden and Riyad Mahrez 
netting before Erling Haaland 
struck the fourth goal to stretch 
his scoring streak to 10 straight 
matches in all competitions. 

 City have won all five of their 
Premier League games at the 
Etihad Stadium, scoring 24 goals 
in the process. Southampton are 
16th on seven points . 

A Harry Kane header earned 
Tottenham a gritty 1-0 win at 
Brighton & Hove Albion. 

Spurs players wore t-shirts 
before the game saying ‘Always 
in our hearts, Gian Piero’ in  
honour of Ventrone, who passed 
away on Thursday aged 61 after 
being diagnosed with leukaemia. 

Chelsea continued to show 
signs of improvement under 
coach Graham Potter as they 
strolled to a 3-0 win at home to 
Wolves, who are without a mana-
ger after sacking Bruno Lage last 
week. Former Chelsea forward 

Diego Costa made his first start 
for the visitors but Potter’s side 
were dominant and goals from 
Kai Havertz, Christian Pulisic and 
Armando Broja secured a third 
consecutive win in all competitions 
following successes over Crystal 
Palace and AC Milan. 

Newcastle climb up the table 
with an emphatic 5-1 home victory 
over Brentford, one year and one 
day after the completion of their 
Saudi Arabia-backed takeover. 

Bruno Guimaraes, a 40-million-
pound arrival from Olympique 
Lyonnais and one of the club’s 
biggest signings since the take-
over, scored in each half. Bourne-
mouth came from behind to beat 
Leicester City 2-1, scoring two 
goals in the space of five second-
half minutes to and inflict a fifth 
consecutive away defeat on 
Brendan Rodgers’ side. 

Leeds had deservedly taken 
the lead early in Sunday’s game 
when Pascal Struijk drove in after 
Brenden Aaronson hit the post 
following excellent work inside 
the box. 

But the hosts equalised mid-
way through the first half when 
Odsonne Edouard headed in 
from Michael Olise’s free-kick. 

Jordan Ayew was unable to 
put Palace ahead in the second 
half when he appeared in on 
goal, only for Rasmus Kristensen 
to make an excellent last-ditch 
challenge. But Eze secured the 
three points with a superb indivi-
dual strike, running across the 
edge of the area before firing 
low into the back of the net. 

Gianluca Scamacca scored 

for a third successive game as 
West Ham came from behind to 
beat Fulham. 

Fulham led after six minutes 
as Andreas Pereira fired in from 
a tight angle. But Pereira then 
fouled Craig Dawson from a 
corner, Jarrod Bowen scoring the 
penalty. Scamacca missed a 
series of good chances but netted 
when it counted as he lobbed 
Bernd Leno, Cristiano Ronaldo 
scored his 700th club goal as 
Manchester United came from 
behind at Goodison Park to end 
Everton’s two-game winning run. 

Introduced as a first-half     
substitute after Anthony Martial 
suffered another injury just three 
games into his comeback from 
the last one,. 

Ronaldo raced on to Casemiro’s 
through ball and beat Jordan 
Pickford with a low drive to the 
England man’s near-post. 

It was the 37-year-old’s first 
goal on this ground since 2005 
and was enough for United, 
who kept Everton at arm’s length 
after Alex Iwobi capitalised on 
Casemiro’s early mistake to put 
the hosts in front. 

Antony became the first United 
player to score in his first three 
Premier League games when he 
levelled after being sent through 
by Martial. 

The evening would have been 
more comfortable for the visitors 
had Marcus Rashford not had a 
goal disallowed for handball eight 
minutes from time and it took an 
acrobatic clearance  from David 
de Gea to deny Amadou Onana 
and preserve their victory. 

Arsenal head Premier League

Cypriot Golf Society
CGS PAST CAPTAINS AND 
COMMITTEE TOURNAMENT 

  
Past Captains and Committee 

members competed at Thorndon 
Park Golf Club in Essex, on 28th 
June 2022. 

The course was in excellent 
condition, the sun was shining, 
but blustery wind conditions made 
the golf quite challenging at times. 

The winner of the day was the 
popular founder member, Kyria-
kos Tsirpis, with an excellent 38 
pts. Kyriako also won the nearest 
to the pin, making it a clean sweep 
of the prizes! Winner Kyriacos Tsirpis

A great battle between two 
good footballing teams, 
left the spectators enter-

tained and enthused. 
AEK started strongly with pur-

pose and intent, moving the ball 
well and stretching the Omonia 
back line. Their enterprising play 
was rewarded and after some 
good play from Tristan on the left 
wing, released Lucca who calmly 
slotted the ball in the bottom 
corner. 

With Omonia rattled by an 
early goal, AEK continued to 
create chances but could not 
double their lead. Omonia then 
grew into the game and started 
to impose themselves playing 
some good football and forcing 
the AEK keeper Theo into making 
some good saves. 

The second half was end to 
end and with both teams creating 
chances, AEK could not capita-
lise and despite their endeavour, 

Omonia could not find a way 
through the resolute AEK defence 
or their keeper Theo who was 
magnificent. 

Omonia could claim they     
deserved a draw, but they lacked 
composure in front of goal and 
could not find a way through a 
resilient and organised AEK. 

In the end, a solid AEK team 
performance merited their 1-0 
victory to help maintain their 
strong start to the season.

Omonia Greens U14 v AEK U14s

New Salamis lost Away to 
Hayes and Yeading 1-0 
in the FA Trophy. 

Hayes and Yeading started 
confidently with the lead coming 
after just 11 minutes as Alfie 
Williams fed the ball to Hassan 
Jalloh who moved forwards        
10 yards before smashing a 
screamer into the top left-hand 
corner of the New Salamis net 
giving keeper Emmanuel Olajide 
no chance. 

The final seven minutes of the 
game saw more chances than the 
rest of the second half as firstly 

for the visitors, Evander De Brito’s 
cross from the right found Luke 
Foster on the edge of the box but 
he fired over and a minute later 
United should have put the game 
out of reach when Adam Liddle 
broke away and squared the ball 
to Bettamer, but he fired straight 
into Olajide’s midriff. 

Williams soon after fed Liddle 
but his effort was too high and as 
the clock hit 90, a New Salamis 
free-kick was played in to the 
United six yard box and as the ball 
pinged around, substitute Mitchal 
Gough was perfectly placed to 

clear the ball away off the line. 
The final effort saw a dipping 

Taufee Skandari effort for the 
visitors clear Churchwell’s goal 
and seconds later the game came 
to an end with United moving 
through to Monday’s first round 
draw in the Isuzu FA Trophy. 

The Saints St Panteleimon had 
a hit and miss week with two 
games against the same oppo-
sition Stotfold FC and both home 
games in their Premier League 
Cup match they won 1-0 and in 
their League match the week-
end they lost 1-0. 

Hit and miss for New Salamis  
and St Panteleimon
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

George Panayi
†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γιώργος Παναγή

 Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού  
και προπάππου Γιώργου Παναγή στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 97 ετών. Ο Γιώργος 

ξανά ανταμώνει με την αγαπημένη του σύζυγο, η οποία απεβίωσε πριν δυο χρόνια. 
 

Ήρθε στο Λονδίνο το 1945, όπου ξεκίνησε την δική του επιχείρηση ραπτικής στο Greek 
Street. Γνώρισε και παντρεύτηκε την αγαπημένη του Δώρα το 1948. Λίγο αργότερα  

"μετακόμισαν στην ύπαιθρο" - στο Colindale! - και έζησαν για 65 χρόνια, ευτυχισμένοι 
μεγαλώνοντας την οικογένειά τους. Ο Γιώργος ήταν γνωστός στο Colindale για την  

ευγένεια και την καλοσύνη του. Του άρεσε πολύ κάθε φορά που τελείωνε την δουλειά του 
να πηγαίνει για περπάτημα στην γειτονιά και να μιλάει με τους γείτονες του. Όμως  
η μεγαλύτερη χαρά του ήταν να βρίσκεται περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.  

  
Αφήνει τα παιδιά του: Fedos και Mary, εγγόνια: Damian, Sophie, Carmen, Daniel  

και Nicola, δισέγγονά: Jack, Rae, Solène, Sevrin, Poppy, Tallulah, Leo, Finlay, Lucy, 
και Artemis. Όλοι τους τον αγαπούσαν πολύ. Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 17 
Οκτωβρίου 2022, από τον Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders 

Green, στις 12:00μμ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Hendon Cemetery και η παρηγοριά 
στο Mill Hill Golf Club, 100 Barnet Way, London NW7 3AJ.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Adamos Michael
(From Arnadi, Famagusta)

It is with deep sadness and a heavy heart that we announce the death of our dearly beloved father, grandfather  
and great-grandfather following a battle with dementia and the wider health complications that it brought. 

He leaves behind four children Panos, Nitsa, Androulla, Michael, sons-in-law Andreas, Costas, daughters-in-law Androulla,  
Maria, seven grandchildren, Chriso, Christos, Andrea, Loukia and three Adams  

who are proud to carry his name, and four great-grandchildren.  
 

Like many, he worked hard throughout his life, both in Cyprus and following his family's migration to the UK,  
to ensure that his children achieved better and had a better life. However, Cyprus was never far from his heart and mind,  

and his hope was always to live to see a united Cyprus, return to his home and his village, and return to his siblings.  
This is a passion he has instilled in his family. We will continue this fight on your behalf.  

 
The funeral will take place on Friday 21st October 2022, at St. John the Baptist, Wightman Road, at 10am. The burial will  

follow at New Southgate Cemetery, where he will be reunited with the love of his life Mirofora. There will be a wake at the cemetery. 
You'll be forever in our hearts. May your memory be eternal. 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου,  
 Αδάμου Μιχαήλ (από Αρναδί, Αμμοχώστου) μετά από μια μεγάλη μάχη με την άνοια και τις αλλαγές που επέφερε στην υγεία του. 

Αφήνει τα παιδιά του: Πάνος, Νίτσα, Ανδρούλλα, Μιχάλης, γαμπροί Ανδρέας, Κώστας, νύφες Ανδρούλλα, Μαρία,  
επτά εγγόνια: Χρύσω, Χρίστος, Άντρια, Λουκία και τρείς Αδάμους που περήφανα φέρουν το όνομά του,  

και τα τέσσερα δισέγγονα του.  
 

Όπως και πολλοί άλλοι, ο Αδάμος εργάστηκε σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωή του, τόσο στην Κύπρο όσο και μετά τη  
μετανάστευση της οικογένειάς στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά του θα πετύχαιναν κάτι  
καλύτερο και θα είχαν μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, η Κύπρος δεν ήταν ποτέ μακριά από την καρδιά και το μυαλό του,  

και η ελπίδα του ήταν πάντα να ζήσει για να δει μια ενωμένη Κύπρο, να επιστρέψει στο σπίτι, στο χωριό και στα αδέλφια του. 
Ένα όνειρο και πάθος που έχει μεταδώσει στην οικογένειά του. Θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα εκ μέρους σου.  

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού,  

Wightman Road, στις 10:00 π.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, κοντά στον έρωτα της ζωής του,  
την Μυροφόρα. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο κοιμητήριο.  

Θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας. Ας είναι αιώνια η μνήμη σου.

(From Limassol, Cyprus) (από την Λεμεσό, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved father, bapou and 
great-grandfather George Panayi, on 28th September 2022, at the age of 97,  

who joined his beloved wife Dora that passed away two years ago.  
 

He came to London in 1945 where he started his tailoring business in Greek Street.  
He met Dora and they married in 1948. Soon after they “moved to the country” –  

Colindale! - and spent 65 years happily raising their family there. 
George was a popular figure in Colindale, especially once he finished his tailoring  

and always stopped to pass the time with his neighbours when out for his regular walks.  
His greatest joy though was being surrounded by his large family. 

 
George leaves behind his children: Fedos and Mary, grandchildren: Damian, Sophie, 

Carmen, Daniel, Nicola, great-grandchildren: Jack, Rae, Solène, Sevrin, Poppy,  
Tallulah, Leo, Finlay, Lucy and Artemis. All of whom loved him very much. 

His funeral will be held at the Holy Cross St Michael’s in Golders Green, on Monday 
17th October, at 12:00pm, followed afterwards by a burial at Hendon cemetery and  

then a celebration of his life at Mill Hill Golf Club, 100 Barnet Way, London NW7 3AJ.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Zacharias Spyrou Karayianni
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ζαχαρίας Σπύρου Καραγιάννη

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
Ζαχαρία Σπύρου Καραγιάννη τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2022, 

σε ηλικία 93 ετών.  
 

Αφήνει τη σύζυγό του Άντζελα, τους γιους του Σπύρο, Κρις, Άντι 
και την κόρη του Μαρία, γαμπρό Γιώργο, νύφες Χρυσάνθη, Άννα, 

11 εγγόνια και 11 δισέγγονα.  
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 17 Οκτωβρίου 2022, στη 1:00 μ.μ. 
από την εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green, N22 
8LB, και θα ακολουθήσει η ταφή στις 2:30 μ.μ. στο κοιμητήριο 

New Southgate. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ οι εισφορές 
σας θα διατεθούν στο British Heart Foundation. 

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved Zacharias Spyrou Karayianni, 

 on Monday 27th September 2022, at the age of 93.   
He leaves behind his wife Angela, sons Spyro, Chris, Andy  
and daughter Maria, son-in-law George, daughters-in-law 

Chrisanthi, Anna, 11 grandchildren  
and 11 great-grandchildren.   

The funeral service will be held on the 17th of October 2022,  
at 1:00 pm, at St. Mary’s church, Trinity Road, Wood Green  

N22 8LB, and the burial at 2:30pm, at New Southgate  
Cemetery. Flowers are welcome .There will be_-  a donation box 
for the British Heart Foundation for anyone wishing to donate.

02/05/1932 – 27/09/2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Pierakis Mitsides

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Πιεράκης Μιτσίδης

We sadly announce the passing of our beloved husband, father,  
grandfather, and great-grandfather, Pierakis Mitsides,  

on Tuesday 27th September 2022, at the age of 89.  
 

Pierakis came to England in 1954 and moved to Bristol in 1965, 
where he had businesses, and became an active member of the Greek 
community, serving many years as president. He became an Archon 

of the Patriarchion and Benefactor of the Greek Community and 
was a regular and much loved Psaltis in Bristol for many years.  

 
The funeral will take place on Friday 21st October 2022, at 1pm,  

at St Peter and Pauls Church, Lower Ashley Road, Bristol,  
 BS5 0UL. The burial will follow at Arnos Vale Cemetery  

with refreshments at the church hall afterwards.  
Family flowers only, donations to the church in the box provided.

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

την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 89 ετών.  
Ο Πιεράκης ήρθε στην Αγγλία το 1954 και μετακόμισε στο Μπρίστολ  
το 1965, όπου κατάφερε να αποκτήσει τις δικές του επιχειρήσεις και να 
γίνει ένα ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας, υπηρετώντας πολλές 

φορές ως πρόεδρος της. Κατέκτησε τον τίτλο του «Αρχων Δεπουτάτος του 
Πατριαρχείου» και ήταν ευεργέτης της κοινότητας και ψάλτης  

για πάνω από 50 χρόνια στο Μπρίστολ.  
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, στη 1μμ, 
από την εκκλησία του Άγιου Πέτρου και Παύλου, Lower Ashley Road, 
Bristol,  BS5 0UL. Ακολουθεί η ταφή στο κοιμητήριο Arnos Vale και η  
παρηγοριά στην αίθουσα της εκκλησίας. Τα λουλούδια ειναι ευπροσδέκτα 

μόνο από την οικογένεια, και οι εισφορές θα δοθούν στην εκκλησία.

Andreas Loizou  
(From Aradippou, Larnaca)

It is with broken hearts and great sadness that 
we announce the passing of Andreas Loizou,  

on Wednesday 5th of October 2022,  
at the age of 81 years old.  

 
He leaves behind his beloved wife Maria, 

children: Lisa, Gina and Helen, eleven  
grandchildren, and four great-grand-

children. 
 

The funeral will be held on Friday 21st  
October 2022, at 12.30pm, at the Greek  

Orthodox Church of the 12 Apostles, Kentish 
Town Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 

6NG. The burial will be held at New Southgate 
Cemetery N11 1JJ, and the wake at Ariana 

Banqueting Hall North London Business Park, 
Oakleigh Road South London N11 1NP. 

 
The family kindly ask instead of flowers,  

donations can be made to the Palliative Care 
Team. There will be a donation box at the 

church.

Ανδρέας Λοΐζου
(από την Αραδίππου, Κύρπος)

Με ραγισμένες καρδιές και μεγάλη θλίψη  
ανακοινώνουμε το θάνατο του Ανδρέα Λοΐζου 
από την Αραδίππου, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 

2022, σε ηλικία 81 ετών. 
  

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία,  
τα παιδιά του Λίζα, Τζίνα και Έλενα, έντεκα  

εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.  
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή  
21 Οκτωβρίου 2022, στις 12.30μμ,  

από την εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, 
Kentish Town Lane, Brookmans Park, Hatfield 

AL9 6NG. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο 
New Southgate N11 1JJ και η παρηγοριά  
στο Ariana Banqueting Hall, North London  

Business Park, Oakleigh Road South,  
London N11 1NP. 

 
Αντί για λουλούδια, η οικογένεια επιθυμεί  

εισφορές τα οποία θα διατεθούν  
για το Palliative Cancer Care. Θα υπάρχει 

κουτί εισφορών στην εκκλησία.9/10/1940 - 5/10/2022 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(from Leonarisso, Cyprus)

2/3/1929 - 27/9/2022

(από το Λεονάρισσο, Κύπρος) 

(from Achna, Cyprus) (από την Άχνα, Κύπρος)
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Elli Georgiou

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Stavroulla  
Demetriou Louca

(From Gipsou, Cyprus)

It is with deep sorrow and sadness that  
we announce the death of our beloved mother, 

grandmother and great-grandmother who passed 
away on the 1st of October 2022, at the age of 92.  

 
She leaves behind her sons Demetris, Emilios, 

Marios and Christos, seven grandchildren  
and four great-grandchildren. 

 
The funeral will take place on the 20th  

of October 2022 at 12:00 pm, at St. John  
the Baptist Church, Whightman Road N8 0LY 
followed by the burial and wake that will take 

place at New Southgate Cemetery, at 2:00 p.m. 
Flowers to be delivered to Demetriou & English 

Funeral Directors 131-133 Myddleton Road,  
London, N22 8NG, by Wednesday 19th October. 
There will be a donation box wi    th all proceeds  

going to the British Heart Foundation.

It is with great sadness that we announce the passing of Elli Georgiou,  
on Tuesday 27th September 2022, at the age of 88. Elli leaves behind her 
husband Pavlos, her children Mary and George, her son-in-law Peter, 

daughter-in-law Janet and four granddaughters Ellie, Nicki, Rachel  
and Kathy, and her beloved sister Christalla. 

 
The funeral will take place on Tuesday 18th October 2022, at 12:00pm, 

 at Panayias (St Marys) Church, Trinity Rd, London, N22 8LB.  
The burial will take place at Strayfield Rd Cemetery, Enfield EN2 0TL, 

at 2:00pm. The wake will take place at the cemetery. Instead of flowers the 
family kindly ask for a donation to the Monastery of Ayios Minas, Larnaca, 

which was close to her heart. There will be a donation box at the church.

20/8/1934 - 27/9/2022

(from Ora, Larnaca, Cyprus)

30/9/1930 - 1/10/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Έλλη Γεωργίου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 
 Έλλης Γεωργίου, την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 88 ετών.  
Η Έλλη αφήνει τον σύζυγό της Παύλο, τα παιδιά της Μαίρη και  

Γιώργο, τον γαμπρό της Πέτρο, την νύφη της Τζάνετ και τις τέσσερις  
εγγονές της: Έλλη, Νίκη, Ρέιτσελ, Κάθι καθώς και την αγαπημένη της 

αδερφή Χρυστάλλα. 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 18 Οκ τωβρίου 2022, στις 12:00 μ.μ., 
από την εκκλησία της Παναγίας (St Marys), Trinity Rd, Λονδίνο, N22 8LB. 
Η ταφή θα γίνει στο Strayfield Rd Cemetery, Enfield EN2 0TL, στις 14:00. 
Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Αντί για λουλούδια η οικογένεια  
επιθυμεί εισφορές για την Ιερά Μονή Αγίου Μηνά στην Λάρνακα,  

που ήταν κοντά στην καρδιά της. Κουτί εισφορών θα υπάρχει στην εκκλησία. 

(από το χωριό Oρά, Λάρνακα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Σταυρούλα  
Δημητρίου Λουκά

(Από Γύψου, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς 
η οποία απεβίωσε το Σάββατο 1η Οκτωβρίου 

2022, σε ηλικία 92 ετών.  
 

Αφήνει τους γιους της Δημήτρη, Αιμίλιο, 
Μάριο και Χρήστο, εφτά εγγόνια και τέσσερα 

δισέγγονα. 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 20 Οκτωβρίου 
2022, στις 12:00 μ.μ., από τον Ιερό Ναό του 
Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Whightman 
Road N8 0LY και θα ακολουθήσει η ταφή και  
η παρηγοριά στο κοιμητήριο New Southgate  

στις 2:00 μ.μ. 
Λουλούδια μπορούν να σταλθούν στο γραφείο 
κηδειών του Demetriou & English Funeral  

Directors 131-133 Myddleton Road, London, 
N22 8NG, έως την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022.  
Θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα  
να πηγαίνουν στο British Heart Foundation.



 30      | Πέμπτη 13 Οκτωβρίου      2022

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους 
όσοι παραβρέθηκαν στην κηδεία  

της αγαπημένης μας  

Μαρία (Λουλού) Τσιελεπή  
(από τον Δαυλό της Κύπρου), 
 έστειλαν λουλούδια και μας  
συμπαραστάθηκαν σε αυτή τη  

δύσκολή στιγμή. 

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τελούμε την προσεχή  
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022,  

στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood 
Green το ετήσιο μνημόσυνο του  
πολυαγαπημένου μας Ανδρέα Ηλία  
Ιωαννίδη (από τις Γερακιές Κύπρου)  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη 
του όπως παρευρεθούν. 

  
Η σύζυγος, παιδιά, νύφη και εγγόνια.

Σωτήρης  
Σάββας Μαστίχης (από την Γύψου, Κύπρος)

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή  
16 Οκτωβρίου 2022, στην εκκλησία 
της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet 

Lane N20 0NL, το 30ον ετήσιο  
μνημόσυνο του αγαπημένου μας 

 Σωτήρη Σάββα Μαστίχη  
και καλούμε όλους όσοι  

επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη 
του, όπως παραστούν.  

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης  
Friern Barnet, N20 0NL, το μνημόσυνο των γονιών μας Χαμπής Μιχαήλ (από την Χοιροκοιτία)  

ο οποίος απεβίωσε στις 19.10.2013 και Μαρούλλα Χαμπή Μιχαήλ (από την Ορά - Λαρνάκα) η οποία  
απεβίωσε στις 19.07.2017, και καλούμε όσους επιθυμούν να τιμήσουν την μνήμη τους, όπως παραστούν. 

 
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Μιχάλης, Αντρέας και Ειρήνη, 6 εγγόνια: Marie, Andrew, Sarah, Nicola, Alexandra 

και Kristina, και 11 δισέγγονα. 

Christalla Christodoulou
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της Χρυστάλλας Χριστοδούλου,  
η οποία απεβίωσε στις 26.09.22, σε ηλικία 83 ετών.  

 
Ήταν μια αγαπημένη μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά που θα μας λείψει πολύ,  

και θα παραμείνει για πάντα στις καρδιές μας. 
 

Η Χρυστάλλα γεννήθηκε στη Γιαλούσα και ήρθε στην Αγγλία το 1958  
όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον σύζυγό της Κώστα το 1959. Απέκτησαν δύο  
παιδιά, τον Χρηστάκη και την Θεμούλλα. Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 

19 Οκτωβρίου 2022. Η πομπή θα αναχωρήσει από το σπίτι της στις 10:15 π.μ.  
και θα ακολουθήσει η νεκρώσιμος ακολουθία στις 11:00 π.μ. από την Ελληνική  

Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London 
N8 OLY. Θα κηδευτεί στο κοιμητήριο του St Pancras and Islington, High Road, 

East Finchley, London N2 9AG. Η παρηγοριά θα δοθεί στη 1:30 μ.μ.,  
στο The Clissold Arms, 105 Fortis Green, Muswell Hill, London N2 9HR.  

Τα λουλούδια μπορούν να σταλθούν στην διεύθυνση του σπιτιού της μέχρι και τις 
9.00 π.μ. την ημέρα της κηδείας ή στο γραφείο τελετών του Demetriou and English 

Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road London N22 8N,  
μέχρι και τις 16:00μμ, την Τρίτη 18 Οκτωβρίου.

Χρυστάλλα Χριστοδούλου 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ανδρέας  
Ηλίας Ιωαννίδης

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
Κώστα Κούμα, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022,  

σε ηλικία 97 ετών. Αφήνει έξι παιδιά, δώδεκα εγγόνια 
 και δεκατέσσερα δισέγγονα.  

 
Ήταν κάτοικός Λευκόνοικου από το 1945 όταν παντρεύτηκε εκεί 
την αγαπημένη του Νίνα. Το 1967 μετανάστευσε στο Λονδίνο με 
την οικογένεια του. Η αγαπημένη του γυναίκα Νίνα Κούμα έφυγε 
από την ζωή το 1996, και η μεγάλη του κόρη Έλλη απεβίωσε το 
2015. Σε ηλικία 18 ετών υπηρέτησε στο Cyprus Volunteer Force 
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ήταν και αγωνιστής της 

ΕΟΚΑ.   
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022,  
από τον Ιερό Ναό Γέννησης Χριστού, Στρ. Δάβαρη, Παιανία  

190 02, Ελλάδα, στις 12 μμ., και η ταφή στο κοιμητήριο Παιανίας. 

Κώστας Κούμας

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The memorial service of our beloved Hambis Michael (from Hoirokoitia) who passed away on 19.10.2013  
and Maroulla Hambi Michael (from Ora - Larnaca) who passed away on 19.07.2017,  

will take place on Sunday 16 October 2022, at St Katherine’s church Friern Barnet, N20 0NL  
and we invite anyone who wishes to honour their memory to attend. 

 
With thanks: children: Michalis, Andreas and Irini, 6 grandchildren: Marie, Andrew, Sarah, Nicola,  

Alexandra and Kristina, and 11 great-grandchildren. 

It is with great sadness that we announce the passing of Christalla Christodoulou  
who peacefully fell asleep on the 26.09.22, age 83.  

 
She was a beloved mother, grandmother and great grandmother  

who will be greatly missed, but will be forever in our hearts.  
 

Christalla was born in Yialousa and came to England in 1958 where she met  
and married her husband Costas in 1959. They had two children a son Christakis  

and a daughter Themoulla. The family would like to invite you on 19.10.22  
to celebrate her life. Her funeral procession will be leaving from her house at 10:15am 
followed by a service at 11:00am, at St John the Baptist Greek Orthodox Church, 

Wightman Road, London N8 OLY. She will be laid to rest at St Pancras and Islington 
Cemetery, High Road, East Finchley, London N2 9AG. Followed by a wake at 

1:30pm, at The Clissold Arms, 105 Fortis Green, Muswell Hill, London N2 9HR. 
Flowers can be sent to her home address to arrive by 9.00am on the day of the  

funeral or to Demetriou and English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road  
London N22 8NG. Flowers sent to the Funeral Directors need to arrive by 4pm  

on 18.10.22, the day before the funeral.
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It is with much sadness and sorrow that we announce the passing of our beloved parents Kyriacou and Gregorios Xenophontos.  
Kyriacou, from Leonarisso, passed away on 28 September 2022 from kidney disease, at the age of 87.  

Gregorios, from Agridaki, passed away on 5 October 2022 from pneumonia, at the age of 93.  
 

Our parents were a very loving couple who were married for 62 years and were never apart.  
They are survived by their daughters Erene, Anastasia and Elena, son-in-law Andreas, grandchildren Barry, Greg, Dimitris, Christina, Kyriaki,  

Alexandra, Sophia, George, Greg, and Alberto. 
 

The funeral service will take place on Tuesday 18 October 2022, at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, London, N8 0LY,  
at 12.30pm. Following the service, there will be a burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, at 2.30pm. 

 The wake will be held at Ariana Banqueting Hall, North London Business Park; one of the entrances to this area is opposite the cemetery. Floral 
 tributes to be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Middleton Road, London N22 8NG by 8.30am on Tuesday 18 October 2022.  

There will be a donation box in the church and at the cemetery, collecting for the charity Royal Free Hospital Kidney Patients Association (RFHKPA).

 
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο των αγαπημένων μας γονέων Κυριακού και Γρηγόριος Ξενοφώντος. Η Κυριακού (από το Λεονάρισο),  

απεβίωσε στις 28 Σεπτεμβρίου 2022 από νεφροπάθεια σε ηλικία 87 ετών. Ο Γρηγόριος (από το Αγριδάκι), απεβίωσε στις 5 Οκτωβρίου 2022  
από πνευμονία, σε ηλικία 93 ετών.  

 
Οι γονείς μας ήταν ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, που ήταν παντρεμένοι για 62 χρόνια και ήταν αχώριστοι.  

Αφήνουν τις κόρες τους Ειρήνη, Αναστασία και Έλενα, τον γαμπρό τους Ανδρέα, τα εγγόνια τους Μπάρι, Γκρεγκ, Δημήτρη, Χριστίνα, Κυριακή,  
Αλεξάνδρα, Σοφία, Γιώργο, Γκρεγκ και Αλμπέρτο. 

 
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεσθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022, από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, Λονδίνο, N8 0LY, στις 12.30 μ.μ. Μετά τη λειτουργία θα γίνει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road,  
London N11 1JJ, στις 2.30μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Hall, North London Business Park (η είσοδος είναι απέναντι από το  

κοιμητήριο). Λουλούδια μπορούν να σταλθούν στο γραφείο κηδειών του Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Middleton Road, London N22 
8NG έως τις 8.30 π.μ. την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022. Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία και στο κοιμητήριο, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο  

Royal Free Hospital Kidney Patients Association (RFHKPA).

Kyriacou and Gregorios Xenophontos
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL
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