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Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη 
διοργάνωσε η «Παροικιακή» σε συ-
νεργασία με την Showtime Promo-
tions το βράδυ του Σαββάτου 15 
Οκτωβρίου στο ανακαινισμένο main 
hall του Κυπριακού Κέντρου... 

Σελ. 10 & 21 

Εnglish Section 17-28

8 ΣΤΟΥΣ 10 ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑ Η ΛΙΖ ΤΡΑΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ

ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΡΙΣΙ ΣΟΥΝΑΚ ΚΑΙ ΠΕΝΙ ΜΟΡΤΑΝΤ 

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝΤΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ SUELLA BRAVERMAN

«Ό,τι κάναμε έγινε με τη συναί-
νεσή της, γνώριζα την ηλικία της, 
αλλά φαινόταν μεγαλύτερη. Δεν 
έχω καμία σχέση με τους οίκους 
ανοχής» επανελάβε ο 53χρονος 
μετά την προφυλάκιση του... 

Σελ. 7

Πληροφορίες  φέρουν τις κατοχι-
κές αρχές να ανοίγουν μέρος της 
περίκλειστης περιοχής στο Βαρώσι 
με τη Λευκωσία να έχει  επιδοθεί 
σε ένα διπλωματικό αγώνα δρόμου 
για την αποτροπή... 

Σελ. 6

Αναβρασμός για Βαρώσι

Νέα δημοσκόπηση 
υπέρ της επανένωσης 

των Γλυπτών
Σελ. 2Σελ. 4 

Μια εκπληκτική βραδιά Αμετανόητος

Σελ. 3, 4, 8 & 17

«Στοχευμένη εκστρατεία για 
διάσωση της παροικιακής Παιδείας»
Στοχευμένη εκστρατεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που ταλανίζουν την παροικιακή εκπαίδευση, εισηγείται με παρέμβαση 
του στην «Παροικιακή», ο εκπαιδευτικός και πρώην προϊστάμενος 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, Σάββας Παυλίδης, ο 
οποίος εδώ και χρόνια είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που 
απειλούν την Παιδεία μας. Στην παρέμβασή του, υπογραμμίζει ως 
σοβαρότερο πρόβλημα, τη μείωση του αριθμού των μαθητών. Όπως 
μας είπε: «Κάθε χρόνο παρατηρούσαμε μείωση του αριθμού των μα-
θητών στα παροικιακά σχολεία. Θυμούμαι ότι όταν ανέλαβα το έτος 
2000 Επιθεωρητής - Προϊστάμενος της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 
Αποστολής, είχαμε πέραν των 10 χιλιάδων μαθητές. Χρόνο με το 
χρόνο μειωνόντουσαν. Εγώ αφυπηρέτησα το 2012 και ο αριθμός είχε 
μειωθεί τότε λίγο πιο κάτω από τις 10 χιλιάδες. Σήμερα, και χωρίς να 
έχω ακριβή στοιχεία, υπολογίζω ότι πέραν του 50 τοις εκατόν του 
αριθμού των μαθητών έχει μειωθεί. Δηλαδή, είναι ζήτημα αν έχουμε 
4-5 χιλιάδες μαθητές που φοιτούν στα παροικιακά σχολεία....
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«Στοχευμένη εκστρατεία για 
διάσωση της παροικιακής Παιδείας»

Νέα δημοσκόπηση 
υπέρ της επανένωσης 

των Γλυπτών

Επικίνδυνη 
πολιτική  
αστάθεια



Στοχευμένη εκστρατεία για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων που ταλα-
νίζουν την παροικιακή εκπαίδευση, ει-
σηγείται με παρέμβαση του στην 
«Παροικιακή», ο εκπαιδευτικός και 
πρώην προϊστάμενος της Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής, Σάββας 
Παυλίδης, ο οποίος εδώ και χρόνια είχε 
προειδοποιήσει για τους κινδύνους που 
απειλούν την Παιδεία μας. Στην παρέμ-
βασή του, υπογραμμίζει ως σοβαρότερο 
πρόβλημα, τη μείωση του αριθμού των 
μαθητών. 
Όπως μας είπε: «Κάθε χρόνο πα-

ρατηρούσαμε μείωση του αριθμού 
των μαθητών στα παροικιακά σχο-
λεία. Θυμούμαι ότι όταν ανέλαβα το 
έτος 2000 Επιθεωρητής - Προϊστάμε-
νος της Κυπριακής Εκπαιδευτικής 
Αποστολής, είχαμε πέραν των 10 χι-
λιάδων μαθητές. Χρόνο με το χρόνο 
μειωνόντουσαν. Εγώ αφυπηρέτησα 
το 2012 και ο αριθμός είχε μειωθεί 
τότε λίγο πιο κάτω από τις 10 χιλιά-
δες. Σήμερα, και χωρίς να έχω ακριβή 
στοιχεία, υπολογίζω ότι πέραν του 50 
τοις εκατόν του αριθμού των μαθη-
τών έχει μειωθεί. Δηλαδή, είναι ζή-
τημα αν έχουμε 4-5 χιλιάδες μαθητές 
που φοιτούν στα παροικιακά σχο-
λεία. Αυτό ήταν μια σαφής ένδειξη ότι 
κάτι δεν πήγαινε καλά και ότι έπρεπε 
να γίνει μια εκστρατεία για να αυξη-
θούν οι μαθητές, ως πρώτο θέμα για 
να διατηρηθούν τα σχολεία και είχα 
πράγματι προειδοποιήσει πολλές 
φορές, και ειδικότερα τελευταία πριν 
τον κορωνοϊό με μια ομιλία που είχαν 
κάνει στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Για 
μένα το πρώτιστο που πρέπει να γί-
νει είναι να φροντίσουμε να πείσουμε 
τους γονείς της σημερινής γενιάς, 
που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας, 
να στέλνουν τα παιδιά τους στα ελ-
ληνικά παροικιακά σχολεία για να 
έχουμε προοπτική να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους». 

 
Ο κύριος Παυλίδης, αποδίδει τη δρα-

ματική αυτή μείωση του αριθμού των 
μαθητών στο γεγονός ότι πολλοί γονείς 
θεωρούν πως τα παιδιά τους πρέπει να 
ασχολούνται με άλλες δραστηριότητες, 
όπως ποδόσφαιρο, χορό, μπαλέτο, άλ-
λες ξένες γλώσσες κλπ. Μάλιστα έφερε 
ως παράδειγμα τις προσπάθειες που 
έγιναν στο παρελθόν για εισαγωγή του 
μαθήματος της ελληνικής γλώσσας στα 
βρετανικά σχολεία (ως δεύτερης ή τρίτης 
γλώσσας) και οι γονείς δεν είχαν ενθαρ-
ρύνει τα παιδιά τους να επιλέξουν την 
Ελληνική ως δεύτερη ξένη γλώσσα.    
Σε ό,τι αφορά την έλλειψη εκπαιδευ-

τικών, ο κ. Παυλίδης είπε ότι κατά την 
περίοδο που ήταν ο ίδιος προϊστάμενος 
της ΚΕΑ, «είχαμε από την Κύπρο κά-
που 42 δασκάλους, ενώ διορίζαμε και 
επιτόπιο διδακτικό προσωπικό γύρω 
στα 200 με 250 άτομα κάθε χρόνο, τα 
οποία πλήρωνε η ΚΕΑ. Σήμερα, απ’ 
ό,τι ακούω, δεν έχω δυστυχώς 
ακριβή στοιχεία, αλλά ξέρω από πλη-
ροφορίες που παίρνω δεξιά – αρι-

στερά, ότι οι δάσκαλοι που είναι απο-
σπασμένοι εδώ, έχουν μειωθεί στους 
22, ενώ, το επιτόπιο προσωπικό είναι 
πολύ μειωμένο και δυστυχώς δεν 
εξευρίσκεται κατάλληλο επιτόπιο 
προσωπικό να στελεχώσει τα σχο-
λεία.» 

 
Στάθηκε ειδικότερα στο θέμα των εκ-

παιδευτικών που ζουν μόνιμα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, για να υπογραμμίσει ότι 
«από τον καιρό που αφυπηρέτησα, 
το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δασκά-
λων Ομογένειας, έπαψε να λειτουρ-
γεί. Άρα οι μειώσεις των μαθητών 
ήταν αναμενόμενες, εφόσον και η 
ποιότητα της διδασκαλίας σε κάποια 
παροικιακά σχολεία μειώθηκε. 

 
-Ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του Ιν-

στιτούτου Επιμόρφωσης Επιτόπιου Δι-
δακτικού Προσωπικού; 

 
-Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Δα-

σκάλων Ομογένειας, ιδρύθηκε και 
λειτούργησε τότε με πρωτοβουλία 
του Φορέα Ενιαίας Παροικιακής Εκ-
παίδευσης και με καθόδηγηση του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
της Κύπρου και πιο συγκεκριμένα 
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύ-
πρου. Στο Ινστιτούτο φοιτούσαν τα 
ενδιαφερόμενα άτομα από την Ομο-
γένεια, που δεν ερχόντουσαν από 

την Κύπρο δηλαδή, καταρτισμένα 
κατά κάποιο τρόπο, και παρακολου-
θούσαν ειδικά μαθήματα και προ-
γράμματα για να διδάσκεται η ελλη-
νική ως δεύτερη γλώσσα, ως ξένη 
γλώσσα εις τα παιδιά της παροικίας. 
Διότι αυτό συμβαίνει. Σήμερα η Ελ-
ληνική στα παροικιακά σχολεία πρέ-
πει να διδάσκεται ως ξένη γλώσσα. 
Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα αν κά-
ποιος δάσκαλος δεν έχει εκπαιδευτεί 
για τούτο το σκοπό. Το Ινστιτούτο 
Επιμόρφωσης Δασκάλων, πρόσφερε 
μια κάποια γνώση, τουλάχιστον την 
απαιτούμενη ελάχιστη γνώση, για να 
μπορούν οι εκπαιδευτικοί που μπαί-
νουν στις τάξεις να κάνουν πιο απο-
τελεσματική τη διδασκαλία τους. Τα 
χρόνια πέρασαν χωρίς να έχουμε τέ-
τοιες επιμορφώσεις δασκάλων. Φυ-
σικά, κατά καιρούς γίνονται κάποια 

επιμορφωτικά σεμινάρια από την 
ΚΕΑ, όμως είναι πολύ πολύ λιγότερα 
τα όσα γίνονται σήμερα και που στη-
ρίζουν τρόπο τινά το έργο των σχο-
λείων, κι αυτό πρέπει να μας βάλει 
όλους σε ανησυχίες. 

 
-Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο διέ-

κοψε τη λειτουργία του το Ινστιτούτο; 
 
-Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω 

τον λόγο. Όσο ήμουν εγώ λειτουρ-
γούσε. Το γιατί δεν το ξέρω. 

 
-Βλέποντας όμως το πως εξελίχθηκε 

η κατάσταση δέκα χρόνια μετά, φαίνεται 
ότι ήταν μια λανθασμένη απόφαση… 

 
-Πιστεύω ακράδαντα, ναι. Και δεν 

ξέρω αν είναι δυνατό και πως θα είναι 
δυνατό, αν χρειάζεται να επαναλει-
τουργήσει το Ινστιτούτο ή κάποιου 
άλλου είδους μορφή επιμόρφωσης 
που να κεντρίσει το ενδιαφέρον να 
έχουμε και επιτόπιο διδακτικό προ-
σωπικό. Διότι κακά τα ψέματα, με τη 
διακοπή της παροχής δασκάλων και 
από την Ελλάδα, οι δάσκαλοι της Κύ-
πρου μειώνονται επίσης και δεν είναι 
δυνατόν να καλύπτουν όλες τις ανά-
γκες. 

 
-Ειδικότερα τώρα, που εξαιτίας του 

Brexit απαιτούνται άδειες παραμονής και 
εργασίας για τους Κύπριους και τους Ελ-
λαδίτες εκπαιδευτικούς… 

 
-Ακριβώς. Προέκυψε και αυτό το 

πρόβλημα το οποίο ήρθε να εμποδί-
σει τη δυνατότητα παροχής δασκά-
λων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι 
ένας επιπρόσθετος λόγος που θα 
πρέπει να δούμε και επιτόπια τι μπο-
ρούμε να κάνουμε. 

 
Ρωτήσαμε τον κ. Παυλίδη και για το 

θέμα που τέθηκε ήδη από τους τρεις εκ 
των τεσσάρων εκπαιδευτικών φορέων 
(αφού η Εκκλησία δεν έχει ακόμη τοπο-
θετηθεί επί του θέματος), σε σχέση με 
την ανάγκη στήριξης της παροικιάκης 
εκπαίδευσης και από την Ελληνική Πο-
λιτεία. Η απάντησή του, ήταν στο ίδιο 
μήκος κύματος: «Η εξεύρεση διδακτι-
κού προσωπικού, πέραν των δασκά-
λων της Κυπριακής Αποστολής είναι 
πολύ δύσκολη, δεδομένου ότι και η 
ελληνική κυβέρνηση σταμάτησε να 
στέλνει δασκάλους για τα παροικιακά 

σχολεία. Δεν ξέρω αν διαθέτει ένα ή 
δύο. Απ’ ό,τι ξέρω, λειτουργεί μόνο 
το Ελληνικό Γυμνάσιο – Λύκειο και 
το συντηρεί η Ελληνική Δημοκρατία. 
Ευτυχώς που λειτουργεί ακόμα. Αλλά 
πέραν τούτου, χρειάζονται πολύ πε-
ρισσότερα.» 

  
Παράλληλα, ο κύριος Παυλίδης, υπο-

γράμμισε την ανάγκη μιας στοχευμένης 
εκστρατείας για την προσέλκυση μαθη-
τών στα παροικιακά σχολεία. «Πρέπει 
να πω ότι είχα αναλάβει μια πρωτο-
βουλία και το κουβέντιασα ήδη με αρ-
κετούς φίλους, γνωστούς και συνερ-
γάτες και είχα σκοπό να τους στείλω 
την πρότασή μου ως πρωτοβουλία 
για να διασωθεί ακριβώς η παροι-
κιακή εκπαίδευση και όχι μόνο. Και 
οι σύνδεσμοί μας, και οι κοινότητες 
οι εκκλησιαστικές, και όλες οι οργα-
νώσεις μας, ώστε να έχει μέλλον η 
ομογένεια. Να επιβιώσει. Εκείνο που 
χρειάζεται σήμερα πιστεύω είναι να 
γίνει ακριβώς μια εκστρατεία από αν-
θρώπους που όχι μόνο πιστεύουν 
στην παροικιακή εκπαίδευση, αλλά 
να έχουν κι’ ένα πάθος με τη γλώσσα. 
Να καταλάβουν ότι είναι ανάγκη επεί-
γουσα και αδήριτη, να διατηρηθεί η 
εθνική ταυτότητα της ομογένειας στο 
ΗΒ και να αποφύγουμε τη αφομοί-
ωση. Αυτό, δεν μπορεί να γίνει με ευ-
χολόγια και με κουβέντες. Πρέπει να 
γίνει με ανάληψη εκστρατείας για να 
εντοπίσουμε που είναι τα κενά. Για 
παράδειγμα, έφυγαν παιδιά από κά-
ποιο σχολείο. Που πήγαν αυτά τα 
παιδιά; Γιατί έφυγαν; Πως μπορούμε 
να τα ξαναφέρουμε πίσω και πως 
μπορούμε να φέρουμε κι’ άλλα; Αν 
δεν γίνει μια εκστρατεία με συγκεκρι-
μένες κατευθύνσεις, στόχους και σκο-
πούς, δύσκολα θα μπορέσουμε να 
λύσουμε το πρόβλημα που παρου-
σιάζεται. Έχω πάρα πολλές απόψεις 
για διάφορα θέματα όπως είναι η 
βιωσιμότητα των σχολικών μονά-
δων. Για να έχεις απαίτηση από την 
κυβέρνηση της Κύπρου ή της Ελλά-
δος να στείλουν δασκάλους, θα πρέ-
πει να έχουν έναν τόπο να δουλέ-
ψουν για να δικαιολογούν την 
παρουσία τους εδώ. Διότι υπάρχουν 
περιπτώσεις που τις καθημερινές δεν 
λειτουργούν πλέον σχολεία. Και 
έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Ενώ 
προηγουμένως λειτουργούσαν δύο 
φορές τη βδομάδα τα πιο πολλά και 

τουλάχιστον μια φορά τα περισσό-
τερα. Να ληφθεί φυσικά υπόψη και η 
δυνατότητα που θα πρέπει να εξα-
σφαλιστεί, στις μικρές κοινότητες που 
έχουν λίγους μαθητές, να μπορούν 
κι’ αυτές αν είναι απομακρυσμένες 
οι περιοχές, να έχουν δασκάλους. 
Αλλά, συγχρόνως, όπου γειτνιάζουν 
πολλές σχολικές μονάδες, να συμ-
μειχθούν για να γίνουν βιώσιμες οι 
σχολικές μονάδες. Να δικαιολογούν 
την καταβολή μισθών σε δασκάλους 
που θα ασχολούνται πλήρως και 
εποικοδομητικά για να προωθηθούν 
οι σκοποί της παροικιακής εκπαίδευ-
σης. Και συγχρόνως να έχουμε δι-
καιολογημένη αξίωση από τις μητέ-
ρες πατρίδες να στηρίξουν ακόμη 
περισσότερο την παροικιακή εκπαί-
δευση. Πρέπει να πω ότι η ομογένεια 
αναγνωρίζει ότι η Κυπριακή Πολιτεία 
ανταποκρίνεται μέχρι σήμερα αρκετά 
ικανοποιητικά στις ανάγκες που 
υπήρχαν. Τώρα, πρέπει να κάνουμε 
τούτες τις προσπάθειες για να πεί-
σουμε και την ελληνική Κυβέρνηση 
ότι αξίζει τον κόπο να επανέλθει η 
Αποστολή δασκάλων, οι οποίοι όμως 
πρέπει να έχουν αντικείμενο. Να δι-
καιολογούν την παρουσία τους εδώ. 
Και αυτά όλα, είναι εμείς ως ομογέ-
νεια που πρέπει να τα εξασφαλί-
σουμε. Υπάρχουν σήμερα βιώσιμες 
σχολικές μονάδες, μετρημένες, υπάρ-
χουν άλλες που επειδή δεν είναι βιώ-
σιμες, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
που ήδη είναι φανερό εδώ, να κλεί-
νουν σχολεία. Και υπάρχει και το 
πρόβλημα της μη εξεύρεσης διδακτι-
κού προσωπικού, ακόμη και από το 
επιτόπιο προσωπικό και μάλιστα χω-
ρίς να έχουν κατάρτιση. Εγώ πιστεύω 
ότι δεν πρέπει να είναι οι δάσκαλοι 
του επιτόπιου προσωπικού ακατάρ-
τιστοι. Διαφορετικά, πάλι θα σκοντά-
ψουμε.» 

 
Υπενθυμίζεται ότι όπως είχαμε γράψει 

και σε προηγούμενες εκδόσεις μας, το 
θέμα της παροικιακής εκπαίδευσης θα 
τεθεί στην επόμενη συνεδρία της Γραμ-
ματείας της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας από τον εκ των αντιπροέδρων 
της, Πάμπο Χαραλάμπους του ΑΚΕΛ, 
ενώ, τις δικές τους προτάσεις θα κατα-
θέσει και ο κύριος Παυλίδης, ο οποίος 
συμμετέχει επίσης στη Γραμματεία ως 
πρόεδρος του Συνδέσμου Αποδήμων 
Λαπήθου, Καραβά και Περιχώρων. 
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΕΑ ΣΑΒΒΑ ΠΑΥΛΙΔΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

«Στοχευμένη εκστρατεία για να διασωθεί η παροικιακή Παιδεία»
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΑΡΧΕΙΟΥ



Οι εικασίες στον ημερήσιο Τύπο της Τρίτης 
18/10 για το μέλλον της Λιζ Τρας είναι πολλές. 
Η Telegraph μας ενημερώνει ότι οι αντάρτες 

βουλευτές των Τόρις έχουν επιταχύνει τα σχέδια 
για την απομάκρυνσή της Λιζ Τρας από το αξίωμα 
της πρωθυπουργού. Η εφημερίδα μας πληροφο-
ρεί επίσης ότι η κ. Τρας αναμένεται να έχει μια 
δεύτερη συνάντηση αυτή την εβδομάδα με τον 
βουλευτή των Τόρις και πρόεδρο της Επιτροπής 
1922, σερ Γκράχαμ Μπρέιντι - μια κίνηση που 
«είναι πιθανό να θεωρηθεί ως ένδειξη ότι η θέση 
της κρέμεται πλέον από μια κλωστή». 
Το κύριο άρθρο της Daily Mail θεωρεί ότι έχει 

έρθει η ώρα για τους «σοφούς άνδρες και γυναί-
κες» του Συντηρητικού κόμματος να αποφασίσουν 
αν η απώλεια εμπιστοσύνης προς την πρωθυ-
πουργό είναι «τελεσίδικη». Και αν είναι «πρέπει 
να βρουν μια λύση -και γρήγορα- που να μπορεί 
να εξασφαλίσει την υποστήριξη των βουλευτών 
και των εκατομμυρίων ψηφοφόρων των Τόρις που 
παρακολουθούν με τρόμο». 
Σύμφωνα με την i οι αντίπαλοι της Λιζ Τρας 

εξακολουθούν να αναζητούν έναν «ενωτικό υπο-
ψήφιο» για να την αντικαταστήσει, αν η πρωθυ-
πουργός αναγκαστεί να αποχωρήσει. Οι επικρα-
τέστεροι υποψήφιοι, όπως ο Ρίσι Σουνάκ, 
θεωρούνται πολύ διχαστικοί για να συσπειρώσουν 
το κόμμα των Τόρις και ο υπουργός Άμυνας Μπεν 
Γουάλας έχει επιμείνει ότι δεν θέλει να αναλάβει. 
Ένας ανώνυμος πρώην υπουργός τόνισε στην 
εφημερίδα ότι αν βρεθεί υποψήφιος που θα ενώ-
σει το κόμμα, τότε η Τρας θα «φύγει αμέσως». 
Ένας κυβερνητικός insider δήλωσε στην Ex-

press ότι η πρωθυπουργός θα επιβιώσει επειδή 
δεν μπορεί να υπάρξει  συμφωνία για το πρό-
σωπο που θα τη διαδεχθεί με αποτέλεσμα να μι-
λάμε για έναν «παρατεταμένο θάνατο». 

 
Στο χείλος του γκρεμού η Λιζ Τρας  
Περί τα 100 μέλη των Τόρις θα κινήσουν διαδι-

κασίες με σκοπό να αποπέμψουν τη Λιζ Τρας 
από τον θώκο της πρωθυπουργού της Βρετανίας 
εντός της εβδομάδας, παρά την προειδοποίηση 
ορισμένων στελεχών του κόμματος  ότι η κίνηση 

μπορεί να οδηγήσει στην προκήρυξη πρόωρων 
εκλογών, αναφέρει ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε 
στον ιστότοπο της εφημερίδας Daily Mail. 
Στην Daily Telegraph (17/10), η πρώην υπο-

ψήφια για την ηγεσία των Τόρις Πένι Μόρντοντ 
επιμένει ότι «η Βρετανία χρειάζεται σταθερότητα 
και όχι μια σαπουνόπερα». Η εφημερίδα σημει-
ώνει, ωστόσο, ότι το άρθρο της κ. Μόρντοντ απη-
χεί θέματα από την προεκλογική της εκστρατεία 
και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ 
νέου τον πρωθυπουργικό θώκο.  
Οι επικεφαλής των Τόρις έχουν πραγματοποι-

ήσει μυστικές συνομιλίες για την απομάκρυνση 
της πρωθυπουργού και τη διοργάνωση «τελετής 
στέψης» νέου ηγέτη σύμφωνα με τους Times. Σε 
μια κίνηση που χαρακτηρίζει ως εμπρηστική πα-
ρέμβαση, η εφημερίδα επικαλείται σύμμαχο της 
Τρας, ο οποίος κατηγορεί τους συνωμότες ότι ερ-
γάζονται εναντίον του βρετανικού λαού τροφοδο-
τώντας την αναταραχή στις αγορές σημειώνοντας 
ότι δεν θα πετύχουν «ενθρόνιση νέου ηγέτη», και 
ότι απλά θα προκαλέσουν πρόωρες εκλογές.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό δεί-
χνουν ότι το κόστος ζωής αυξήθηκε κατά 10,1% 
τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω 
της αύξησης των τιμών των τροφίμων. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό 
των τελευταίων 40 ετών. Το ποσοστό για τον Αύ-
γουστο ήταν 9,9%. Οι τιμές των τροφίμων και των 
μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 14,6% 
τους 12 μήνες έως τον Σεπτέμβριο του 2022, από 
13,1% τον Αύγουστο. Η μέτρηση του πληθωρισμού 
του Σεπτεμβρίου είναι σημαντική επειδή θα χρησι-
μοποιηθεί για να βοηθήσει στον υπολογισμό της 
αύξησης της κρατικής σύνταξης του Απριλίου κα-
θώς και της αύξησης των επιδομάτων. 
Τα στοιχεία δημοσιοποιούνται  καθώς η πρωθυ-

πουργός Λιζ Τρας δέχεται αυξανόμενες πιέσεις από 
τους βουλευτές για μια σειρά υπαναχωρήσεων στα 
σχέδια της για την οικονομία.   

«Η στροφή για τις συντάξεις φέρνει την Τρας αντι-
μέτωπη με νέο κίνδυνο», είναι ο τίτλος της εφημε-
ρίδας i (19/10), μετά την πρόταση της Ντάουνινγκ 
Στριτ ότι η κρατική σύνταξη θα μπορούσε να αυξά-
νεται σύμφωνα με την άνοδο των μισθών και όχι 
με βάση τον πληθωρισμό. 
Όπως γράφει η Daily Mail, μια τέτοια απόφαση 
θα στερούσε από τους συνταξιούχους 8,35 λίρες 
την εβδομάδα. 
Η Καρολάιν Άμπραχαμς από την Age UK γράφει 
στη Daily Express ότι η μη σύνδεση της αύξησης 
των συντάξεων με τον πληθωρισμό θα θεωρηθεί 
από πολλούς ως αθέτηση των δεσμεύσεων του 
κυβερνώντος κόμματός. 
Οι Financial Times εκτιμούν ότι τα κέρδη των 

τραπεζών βρίσκονται στη «γραμμή του πυρός», 

καθώς ο υπουργός των Οικονομικών  προσπαθεί 
να καλύψει μια δημοσιονομική τρύπα 40 δισ. λιρών. 
Ο Τζέρεμι Χαντ φέρεται να "ζυγίζει" το ενδεχόμενο 
να φορολογήσει τις τράπεζες με 33% - φορολογική 
επιβάρυνση που περιλαμβάνει το νέο εταιρικό συ-
ντελεστή 25% καθώς και τον υφιστάμενο τραπεζικό 
πρόσθετο φόρο 8%. 
Παράλληλα, το πολιτικό μέλλον της πρωθυπουρ-

γού συνεχίζει να απασχολεί τις στήλες των εφημε-
ρίδων. Η Metro αναδεικνύει δημοσκόπηση της You-
Gov που τοποθετεί τη δημοτικότητά της Λιζ Τρας 

στο -70 , χαμηλότερη από τον Μπόρις Τζόνσον και 
τον Τζέρεμι Κόρμπιν. 
Αλλά η Daily Mail σημειώνει ότι ένα «άμεσο πρα-

ξικόπημα» είναι απίθανο, επειδή ο πρόεδρος της 
επιτροπής 1922, σερ Γκρέιχαμ Μπρέιντι, εκτιμά ότι 
η πρωθυπουργός και ο υπουργός Οικονομικών δι-
καιούνται περισσότερο χρόνο για να καθορίσουν 
την οικονομική τους στρατηγική. 
Ο Guardian σημειώνει ότι οι υπουργοί πρόκειται 

να επωφεληθούν από την αδυναμία της κ. Τρας  
για να «αντισταθούν σε μεγάλες περικοπές» στους 
προϋπολογισμούς των υπουργείων. 

 
«Θα ηγηθώ των Συντηρητικών 
στις επόμενες εκλογές» 
Η πρωθυπουργός ζήτησε συγγνώμη για τα λάθη 
που έκανε, αφού ο νέος υπουργός Οικονομικών 

Τζέρεμι Χαντ απέρριψε σχεδόν όλα τα 
σχέδιά της για τη μείωση των φόρων 
προκειμένου να σταθεροποιήσει την κα-
τάσταση στην αγορά. Η Λιζ Τρας πρό-
σθεσε ότι η παραμονή της στην 10 Ντά-
ουνινγκ Στριτ που δεν ξεπερνά τον ένα 
μήνα «δεν ήταν τέλεια», αλλά έχει «διορ-
θώσει» τα λάθη της. Η κ. Τρας υπο-
γράμμισε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να 
μην αλλάξει πορεία. Σε συνέντευξή της 
στο BBC, δήλωσε ότι εξακολουθεί να 
είναι προσηλωμένη στην ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης του Ηνωμένου 
Βασιλείου, αλλά αναγνώρισε ότι τώρα 
θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για 
να επιτευχθεί. 
Όλες οι εφημερίδες της Τρίτης 18/10 

επικεντρώνονται στη Λιζ Τρας και στις προσπάθειες 
της κυβέρνησής της να αποκαταστήσει την οικο-
νομική της αξιοπιστία. 
Η Sun γράφει ότι η πρωθυπουργός καθόταν σιω-

πηλή στη Βουλή των Κοινοτήτων καθώς ο νέος 
υπουργός-καγκελάριος «κατακρεουργούσε» τον 
μίνι προϋπολογισμό. Η εφημερίδα την χαρακτηρίζει 
«πρωθυπουργό φάντασμα». 
Οι Financial Times λένε ότι ήταν «χλωμή και 

ατάραχη» καθώς άκουγε τον Τζέρεμι Χαντ να ανα-
τρέπει τα σχέδια της για την οικονομία.   
Στο σκίτσο του στους Times, ο Κουέντιν Λετς την 

αποκαλεί «φάντασμα σε κατάσταση σοκ». 
Η Daily Mail επισημαίνει ότι το να βλέπει κανείς 

την κ. Τρας να προβάλλει ένα «γενναίο πρόσωπο» 
ήταν «βασανιστικό». 

«Ταπεινωμένη» είναι η τίτλος της Daily Mirror. 
Ο Guardian εκτιμά  ότι ο Χαντ «τεμάχισε» τις οι-
κονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού σε μια από 
τις πιο εκπληκτικές στροφές στη σύγχρονη πολιτική 
ιστορία. 
Κάνοντας μια αποτίμηση της απόδοσης του 

υπουργού Οικονομικών, η i υποστηρίζει ότι «ανέ-
λαβε τον έλεγχο της κατάστασης». 
Ο Κρίστοφερ Χόπ γράφει στην Daily Telegraph 

ότι ο Χαντ «αποκαθήλωσε το αφεντικό του με την 
ψυχραιμία ενός διευθυντή που απολύει κάποιον 
από το Zoom». 
Η Daily Express αναφέρει ότι ο υπουργός των 

Οικονομικών «έδειξε ότι είναι κάποιος που μπορεί 
να έχει το σθένος να κατευθύνει την κυβέρνηση 
στα δύσβατα νερά που βρίσκονται μπροστά μας».

Ο πληθωρισμός, οι τράπεζες, οι συντάξεις και το μέλλον της Τρας

Πληροφορίες στον Τύπο για αντικατάσταση της Λιζ Τρας από Σουνάκ ή Μόρνταντ 
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ΝΕΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ NATIONAL GRID

Την προειδοποίηση περί πιθανών τρίωρων 
μπλακάουτ στην παροχή ρεύματος σε περίπτωση 
μειωμένων εισαγωγών φυσικού αερίου αυτόν το 
χειμώνα, επανέλαβε προς τα βρετανικά νοικοκυριά 

ο επικεφαλής του διαχειριστή του συστήματος ηλε-
κτροδότησης. Μιλώντας σε εκδήλωση των Finan-
cial Times, ο διευθυντής της εταιρείας National Grid 
είπε ότι οι διακοπές ρεύματος θα γίνονταν μεταξύ 
4-7μμ, δηλαδή τις ώρες αιχμής, κατά τη διάρκεια 
της εβδομάδας και κατά τις «πραγματικά κρύες» 
ημέρες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου. 
Τα μέτρα που εξετάζονται ώστε να αποφευχθούν 

τα μπλακάουτ είναι η πιθανή εισαγωγή περισσότε-
ρου υγροποιημένου αερίου από τις ΗΠΑ και το 
Κατάρ, η παράταση λειτουργίας μονάδων παρα-
γωγής ενέργειας με καύση άνθρακα, καθώς και η 
χρηματική ανταμοιβή προς καταναλωτές που θα 
περιορίσουν τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών.

Υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τάσ-
σεται το 54% των Βρετανών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η μέτρηση 
σε δείγμα σχεδόν 2.000 πολιτών έγινε για λογαριασμό του οργανισμού 
Parthenon Project που χρηματοδοτεί ο Έλληνας βιομήχανος πλαστικών 
Τζον Λέφας. To Parthenon Project βρίσκεται στο επίκεντρο ανανεωμένων 
πρωτοβουλιών και διεργασιών για το ζήτημα. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης που κοινοποι-

ήθηκαν στο BBC, υπέρ της διατήρησης των Γλυπτών στο Βρετανικό 
Μουσείο τάχθηκε μόνο το 16% των ερωτηθέντων. Η βασικότερη αιτιολό-
γηση της υποστήριξης της επιστροφής των Γλυπτών από το Λονδίνο 
είναι ότι «δικαιωματικά ανήκουν στην Ελλάδα». 
Το Parthenon Project επισημαίνει πως μεταξύ των ερωτηθέντων που 

ψήφισαν το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα στη Βρετανία στις εκλογές του 
2019, το 44% τάσσεται υπέρ της επιστροφής, με ένα επιπλέον ποσοστό 

28% να μην εκφέρει ισχυρή άποψη. Πρόεδρος του Parthenon Project, 
ανέλαβε ο Υφυπουργός Πολιτισμού επί κυβερνήσεων Κάμερον λόρδος 
Εντ Βέιζι, ο οποίος δηλώνει πως «μια συμφωνία (για την επανένωση των 
Γλυπτών) είναι εφικτή». Ο Συντηρητικός πολιτικός σημείωσε στην πρό-
σφατη συνεδρία της Βουλής των Λόρδων ότι πρέπει να δοθεί η ελευθερία 
στους διοικούντες τα μουσεία να λαμβάνουν αποφάσεις ανά περίπτωση 
για τον επαναπατρισμό εκθεμάτων και απέρριψε το επιχείρημα ότι η επι-
στροφή κάποιων εκθεμάτων θα οδηγήσει στο άλλο άκρο, με τα βρετανικά 
μουσεία «να ξεγυμνώνονται» από αντικείμενα, επισημαίνοντας ότι τα αι-
τήματα αποκατάστασης έργων τέχνης είναι πολύ λίγα.  
Ο λόρδος Μπάσαμ του Εργατικού Κόμματος εκτίμησε ότι «είναι απο-

λύτως σωστό να επιστρέφονται εκθέματα στη χώρα προέλευσης», σχο-
λιάζοντας ότι η βρετανική κοινή γνώμη έχει προχωρήσει στο θέμα αυτό 
πιο μπροστά από την κυβέρνηση.

Νέα δημοσκόπηση υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

8 στους 10 πολίτες αποδοκιμάζουν την κυβέρνηση, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση
Σχεδόν οκτώ στους δέκα Βρετανούς αποδοκιμάζουν την κυβέρ-

νηση, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση του ινστιτούτου YouGov, 
καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια οικονομική κρίση την 
οποία πυροδότησε η προσπάθεια –πλέον, εγκαταλείφθηκε– της πρω-
θυπουργού Λιζ Τρας για ριζική μεταρρύθμιση του φορολογικού συ-
στήματος. 
Η δημοσκόπηση διαπιστώνει ότι το 77% των ερωτηθέντων δεν 

εγκρίνει την κυβέρνηση των Συντηρητικών. Είναι το υψηλότερο πο-
σοστό που έχει καταγραφεί εδώ και 11 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε 
η YouGov αυτήν τη μέτρηση.  
Εξάλλου, σχεδόν 9 στους 10 (ποσοστό 87%) πιστεύουν ότι η κυ-

βέρνηση χειρίζεται άσχημα τα οικονομικά ζητήματα, ένα πλήγμα για 
το κόμμα που, ιστορικά, εκθειάζεται για τη δημοσιονομική πειθαρχία. 
Και άλλες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες 

μειώνεται το ποσοστό εκείνων που στηρίζουν το Συντηρητικό κόμμα, 
αφού το σχέδιο για φοροαπαλλαγές σόκαρε τους επενδυτές και προ-
κάλεσε τέτοια αναταραχή στις αγορές που χρειάστηκε η παρέμβαση 
της Τράπεζας της Αγγλίας. 
Στη δημοσκόπηση του YouGov, που εντάσσεται στο πλαίσιο των 

τακτικών βολιδοσκοπήσεων της κοινής γνώμης για τις επιδόσεις της 
κυβέρνησης, συμμετείχαν 1.772 άνθρωποι. 
Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική για την πολιτική της που προκάλεσε 

ανησυχίες για τη σταθερότητα των βρετανικών δημοσίων οικονομι-

κών, αλλά και για την πλήρη ανατροπή αυτών χωρίς να απολογηθεί, 
άσκησαν οι Βουλευτές της αντιπολίτευσης κατά της Πρωθυπουργού 
Λιζ Τρας σε έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Στο πρώτο σκέλος της συνεδρίασης, για απάντηση σε έκτακτη 

ερώτηση του Εργατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
για την αποπομπή του Κουάσι Κουάρτενγκ από τη θέση του Υπουρ-
γού Οικονομικών, η κ. Τρας έστειλε στη θέση της την ηγέτιδα της 
Βουλής των Κοινοτήτων Πένυ Μόρνταντ, που σύμφωνα με δημοσι-
εύματα είναι μεταξύ των πιθανών αντικαταστατών της. 

Η κα Μόρνταντ υπερασπίστηκε την Πρωθυπουργό και την αλλαγή 
της οικονομικής πολιτικής, κάνοντας λόγο για «θαρραλέα» απόφαση 
προς το εθνικό συμφέρον. Παρόλα αυτά, δεκάδες Βουλευτές της 
αντιπολίτευσης κατηγόρησαν την κα Τρας ότι «κρύβεται» και ότι δεν 
έχει την ευπρέπεια να απολογηθεί. 
Η Τρας εισήλθε εν τέλει στην αίθουσα της συνεδρίασης υπό ειρω-

νικές επευφημίες της αντιπολίτευσης, χωρίς όμως να λάβει καθόλου 
το λόγο. Εκεί παρακολούθησε μέρος του δεύτερου σκέλους της συ-
νεδρίασης, κατά το οποίο ο Υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ 
επανέλαβε την πρωινή δήλωση περί σχεδόν πλήρους ανατροπής 
του μίνι προϋπολογισμού. 
Ο κ. Χαντ επιβεβαίωσε ότι πλην δύο εξαιρέσεων η κυβέρνηση 

παίρνει πίσω τις περικοπές φόρων που περιλαμβάνονταν στον μίνι 
προϋπολογισμό, αλλά και ότι μειώνει τη διάρκεια του πακέτου στήρι-
ξης των νοικοκυριών ως προς τους λογαριασμούς ενέργειας από 
δύο χρόνια σε λίγους μήνες, έως τον προσεχή Απρίλιο. 
Προανήγγειλε δε «εντυπωσιακά δύσκολες» αποφάσεις ως προς 

τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες το επόμενο διάστημα. 
Απαντώντας στη δήλωση του Τζέρεμι Χαντ, η σκιώδης Υπουργός 

Οικονομικών των Εργατικών Ρέιτσελ Ριβς είπε: «Η ζημιά έχει γίνει. 
Είναι μια κρίση που δημιούργησαν οι Τόρις και αυτό που αφήνει είναι 
υψηλότερα επιτόκια για τα στεγαστικά δάνεια των πολιτών και υψη-
λότερα μπόνους για τους τραπεζίτες».

Πιθανές οι διακοπές ρεύματος μεταξύ 4-7μμ
«ΤΟ BREXIT ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ»

Οι εισαγωγές γερμανικών προϊόντων στη Βρετα-
νία θα μπορούσαν φέτος να αυξηθούν για πρώτη 
φορά από το 2015, εάν η ανοδική τάση που παρα-
τηρήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο συ-

νεχιστεί το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της γερ-
μανικής στατιστικής υπηρεσίας. Για τους πρώτους 
οκτώ μήνες του έτους, οι γερμανικές εταιρείες εξή-
γαγαν αγαθά αξίας 48 δισεκατομμυρίων ευρώ στη 
Βρετανία, μια αύξηση περίπου 11,4% σε σύγκριση 
με την ίδια περίοδο το 2021, κατέδειξαν τα στοιχεία 
που κατέχει το Reuters. Ωστόσο, η Ένωση Γερμα-
νικών Βιομηχανικών και Εμπορικών Επιμελητη-
ρίων δήλωσε ότι η θετική εξέλιξη δεν αποτελεί λόγο 
για πανηγυρισμούς, καθώς το Brexit και η ανατα-
ραχή στη βρετανική λίρα δυσχεραίνουν τις επιχει-
ρήσεις. Όπως σημειώνουν οικονομικοί αναλυτές, 
το Brexit συνεχίζει να δημιουργεί αβεβαιότητα για 
πολλές γερμανικές εταιρείες.

Αύξηση εισαγωγών από Γερμανία, αλλά...
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Λίγες μόνο μέρες μετά την παρου-

σίαση του Κρατικού Προϋπολογισμού 
του 2023 στη Βουλή  των Αντιπροσώ-
πων με τον υπουργό Οικονομικών Κων-
σταντίνο Πετρίδη και την κοινοβουλευ-
τική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος 
του ΔΗΣΥ να επιχειρούν να παρουσιά-
σουν τα πάντα ρόδινα, τους διαψεύδει 
η πραγματική οικονομία! Ο υπουργός 
Οικονομικών κατά την κατάθεση του 
Προϋπολογισμού και ο Πρόεδρος  Ανα-
στασιάδης σε δηλώσεις του ούτε λίγο, 
ούτε πολύ μετέφεραν τους πολίτες σε 
ένα «ονειρικό κόσμο» της ευμάρειας επι-
μένοντας πως ζούμε τάχατες άλλο ένα 
“success story”, πλην όμως αμφιβάλ-
λουμε αν κατάφεραν να πείσουν τουλά-
χιστον την πλειοψηφία των πολιτών. Δεν 
το νομίζουμε αφού και οι δημοσκοπήσεις 
που διενεργούνται ενόψει των προεδρι-
κών εκλογών καταγράφουν την κοινω-
νική δυσαρέσκεια βαθμολογώντας πολύ 
κάτω από τη βάση τις επιδόσεις της κυ-
βέρνησης στην οικονομία και στα θέματα 
κοινωνικής πολιτικής. Το ράλι τιμών στα 
είδη πλατιάς κατανάλωσης συνεχίζεται, 
την ώρα που έχουν επιβληθεί νέες, με-
γάλες αυξήσεις στα οικοδομικά υλικά κα-
θιστώντας την απόκτηση στέγης για τους 
εργαζόμενους άπιαστο όνειρο ενώ τις 
τελευταίες μέρες καταγράφονται τρομα-
κτικές αυξήσεις στα καύσιμα! 

 
• Σύμφωνα με στοιχεία της Στατι-

στικής Υπηρεσίας ο Εναρμονισμένος 
Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια 
βάση, τους πρώτους εννιά μήνες του 
2022, σημείωσε άνοδο της τάξης του 
8.1%, επιβεβαιώνοντας ότι η ακρίβεια 
συνεχίζει να καλπάζει και να κατα-
βροχθίζει τα εισοδήματα των κατανα-
λωτών. 

 
Τον Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε κατά 

9,0% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2021, ενώ σε σχέση με τον προηγού-
μενο μήνα μειώθηκε κατά 1,0%. 
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμ-

βρίου 2022, σημειώθηκε αύξηση 8,1% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή πε-
ρίοδο. Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (28,7%) και 
Μεταφορές (13,3%) παρουσίασαν τις 
μεγαλύτερες μεταβολές. Σε σχέση με τον 
Αύγουστο 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή 
καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση 
και Υπόδηση (8,3%). Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, για 
την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 
2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μετα-
βολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες 
Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και 
Υγραέριο (22,4%) και Μεταφορές 
(15,7%).  

 
ΚΑΙΝΕ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
Δυσβάσταχτες είναι οι νέες αυξήσεις 

που επιβλήθηκαν πάλι στις τιμές των 
καυσίμων. Σύμφωνα με στοιχεία της 
Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και 
το παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυ-
σίμων, το πετρέλαιο κίνησης καταγρά-
φεται ακριβότερο στις επαρχίες Λευκω-
σίας και Πάφου με €1,941/λίτρο, ενώ η 
πιο φθηνή του τιμή βρίσκεται στην επαρ-
χία Λεμεσού σε €1,765/λίτρο.  

 
ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Καθώς έχουν επιβληθεί νέες αυξήσεις 

στις τιμές των βασικών καταναλωτικών 
αγαθών, περιλαμβανομένων των καυ-
σίμων, και των υπηρεσιών, αίσθηση 
προκάλεσαν τα ευρήματα έρευνας του 
Κέντρου Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο 
περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα 
τις προοπτικές για την οικονομία. Το 
πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξη-
θεί κατά 4,9% το 2022, ως αποτέλεσμα 
του υψηλού ρυθμού μεγέθυνσης το δεύ-
τερο τρίμηνο και της ισχυρής ζήτησης 
κατά το τρίτο τρίμηνο, κυρίως λόγω αυ-
ξημένου τουριστικού ρεύματος, αναφέρει 
το ΚΟΕ, σημειώνοντας ωστόσο, ότι «οι 
αρνητικές επιπτώσεις του συνεχιζόμενου 
πολέμου στην Ουκρανία πάνω στην οι-

κονομική δραστηριότητα φαίνεται να 
εκτυλίσσονται πιο αργά απ’ ό,τι αναμε-
νόταν προηγουμένως, επηρεάζοντας τις 
προοπτικές για το 2023». Γι’ αυτό και το 
ΚΟΕ προχώρησε στην αναθεώρηση 
προς τα κάτω των εκτιμήσεών του για 
το 2023, προβλέποντας ότι η ανάπτυξη 
θα περιοριστεί στο 2,4% (-0,4% από την 
προηγούμενη πρόβλεψη). Όπως σημει-

ώνεται, «οι κίνδυνοι για δυσμενέστερες 
προοπτικές από τις προβλεπόμενες κυ-
ριαρχούν» ενώ προστίθεται πως «η νο-
μισματική σύσφιξη (για καταπολέμηση 
του υψηλού πληθωρισμού) θα μπο-
ρούσε να επηρεάσει αρνητικά τις εγχώ-
ριες προοπτικές, αν οι αυξήσεις στο κό-
στος δανεισμού του κράτους και στο 
κόστος εξυπηρέτησης του χρέους επι-
χειρήσεων και νοικοκυριών είναι πιο 
απότομες από τις αναμενόμενες». Επί-
σης, αναφέρεται ότι «λόγω της σύσφιξης 
των χρηματοοικονομικών συνθηκών, τυ-
χόν δημοσιονομικά μέτρα για αντιμετώ-
πιση των επιπτώσεων του υψηλού πλη-
θωρισμού καθολικής αντί στοχευμένης 
φύσης, ενδέχεται να υπονομεύσουν τη 
δημοσιονομική θέση και τις προοπτικές 
μεγέθυνσης». 

 
ΟΝΕΙΡΟ ΑΠΑΤΗΛΟ 
Η ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΕΓΗ 
Κι όμως, μέσα σ’ αυτό το κλίμα, ο 

Πρόεδρος Αναστασιάδης, από το βήμα 
του συνεδρίου του Economist, με τα όσα 

είπε έδωσε στην αίσθηση ότι τα βλέπει 
όλα ρόδινα στην οικονομία! Κι’ αυτό την 
ώρα που οι ίδιες οι κρατικές υπηρεσίες 
δίνουν στη δημοσιότητα στοιχεία που 
καταδεικνύουν πως η ακρίβεια και ο  
πληθωρισμός γονατίζουν τα κυπριακά 
νοικοκυριά. 

 
• Την Τρίτη η Στατιστική Υπηρεσία 

ανακοίνωσε νέες αυξήσεις στο κατα-
σκευαστικό κόστος για το 2022. Αυ-
ξήσεις, που μαζί με την ακρίβεια σε 
βασικά αγαθά και τη στασιμότητα 
στους μισθούς, κάνουν την από-
κτηση στέγης για χιλιάδες νέους 
ακόμα πιο δύσκολη. 

 
Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών 

Υλικών για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 
ανήλθε στις 134,55 μονάδες (με βάση 
2015=100), σημειώνοντας οριακή αύ-
ξηση της τάξης του 0,16% σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα. 

 
• Όπως ανακοίνωσε η Στατιστική 

Υπηρεσία, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του προηγούμενου 
έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 
16,24%. 

 
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα 

του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κα-
τέγραψε αύξηση 16,24%. Κατά κύρια 
κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν 
αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα 
(18,73%), στα ορυκτά (16,95%), στα 
προϊόντα ορυκτών (15,51%), στα προ-
ϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και 
πλαστικά (14,62%) και στα ηλεκτρομη-
χανολογικά είδη (12,23%). 

 
• Την ίδια ώρα, οι τράπεζες αύξη-

σαν τις δόσεις των δανείων, λόγω 
της αύξησης του Euribor ένεκα των 
αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας. Ενδεικτικά, το Euribor 
6 μηνών, το οποίο μέχρι τις αρχές 
Ιουνίου ήταν αρνητικό, έφτασε στο 
2,03%.  

 
Αυτό σημαίνει ότι για ένα δάνειο 

ύψους 150 χιλ. ευρώ, η δόση έχει αυξη-
θεί κατά περίπου 250 ευρώ το μήνα. Ση-
μειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των στεγαστικών δανείων που έγιναν τα 
τελευταία χρόνια, περιλαμβανομένων 
όσων έχουν ενταχθεί στο σχέδιο επιδό-
τησης του επιτοκίου, είναι συνδεδεμένα 
με Euribor. Επίσης, επισημαίνεται ότι 
από την πιο πάνω εξέλιξη επηρεάζονται 
και τα δάνεια τα οποία είναι συνδεδεμένα 
με άλλα κυμαινόμενα επιτόκια. 

 
• Αυτή είναι η πραγματική οικονο-

μία, όπως τη ζουν οι πολίτες. Η ακρί-
βεια τσακίζει κόκκαλα και σβήνει τα 
όνειρα των λαϊκών στρωμάτων για 
απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας. 

 
Έτσι, όταν ο Νίκος Αναστασιάδης δη-

λώνει ότι η κυβέρνηση Συναγερμού 
έθεσε θεμέλια βιώσιμης οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης προφανώς θεω-
ρεί ότι η στέγη δεν αποτελεί κομμάτι αυ-
τής της στρατηγικής, επισημαίνει εύ-
στοχα ο Χάρης Πολυκάρπου, μέλος του 
Πολιτικού Γραφείου και Επικεφαλής Το-
μέα Οικονομίας του ΑΚΕΛ. Διότι, προ-
σθέτει, διαφορετικά θα είχε φροντίσει το 
Κράτος να διαθέτει ολοκληρωμένη στε-
γαστική πολιτική, εξασφαλίζοντας στην 
κοινωνία την πρόσβαση σε προσιτή 
στέγη. Θα είχε φροντίσει να υλοποιήσει 
προτάσεις όπως η σύσταση ενιαίου φο-
ρέα στεγαστικής πολιτικής, η προσφορά 
προσιτής στέγης και η παροχή κινήτρων 
και μέτρων στήριξης στα αστικά κέντρα. 
Δεν περιμένουμε κάτι στο υπόλοιπο 

της θητείας της παρούσας διακυβέρνη-
σης, πέραν από προεκλογικά πυροτε-
χνήματα και κινήσεις εντυπωσιασμού. 
Το δικαίωμα στη στέγη μπορεί να απο-
κατασταθεί μόνο με προοδευτική αλλαγή 
στη διακυβέρνηση του τρόπου. Με την 
εκλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη και την 
απαλλαγή από τη διακυβέρνηση Συνα-
γερμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

«Το άνοιγμα στο Βαρώσι συνεχίζεται και δεν σηκώνει μισόλογα»

Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΖΕΙ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗ�ΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η πραγματική οικονομία διαψεύδει τους κυβερνώντες

«Ενώ παρακολουθούμε με τεράστια ανη-
συχία και αγωνία τις διάφορες προκλητικές 
δηλώσεις της Άγκυρας και των κατοχικών αρ-
χών και των ενεργειών τους που αποσκο-
πούν στην εκδίωξη της Ειρηνευτικής Δύναμης 
από την περιοχή του Καραόλου/Στεφανίκ και 
παράδοση της σε επιχειρηματίες για ανά-

πτυξη, οι κυβερνώντες δεν φαίνεται να αντι-
λαμβάνονται την κατάσταση», αναφέρει με 
ανακοίνωσή του το επιτελείο του ανεξάρτητου 
υποψήφιου για την προεδρία της Δημοκρα-
τίας, Ανδρέα Μαυρογιάννη. Και συνεχίζει: «Οι 
δε δύο στενοί πολιτικοί συνεργάτες του Προ-
έδρου και κύριοι ανθυποψήφιοι μας, όπως 

στο παρελθόν έτσι και τώρα δείχνουν αδυ-
ναμία εκτίμησης της κατάστασης και πρόβλε-
ψης των κινδύνων. Για αυτό εξάλλου και πα-
ρουσιάζουν αβίαστα και ελαφρά τη καρδία, 
θέσεις και προτάσεις που μπορεί να οδηγή-
σουν το Κυπριακό σε ολισθηρά μονοπάτια», 
αναφέρει μεταξυ άλλων η ανακοίνωση.
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ΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ

Προαναγγέλλουν άνοιγμα του Αγ. Μέμνωνα υπό τουρκική διοίκηση
Οι πληροφορίες  φέρουν τις κατοχικές αρχές να ανοί-

γουν μέρος της περίκλειστης περιοχής στο Βαρώσι με 
την Λευκωσία να έχει επιδοθεί σε ένα διπλωματικό 
αγώνα δρόμου για την αποτροπή  δημιουργίας νέων τε-
τελεσμένων στην περίκλειστη Αμμόχωστο. 
Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο εκπρόσωπος Τύπου του 

Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Δημητρίου ανέφερε: 
«Κυρίως ενόψει και της επετείου της παράνομης ανακή-
ρυξης του ψευδοκράτους. Με οδηγίες του Υπουργού 
Εξωτερικών έχουμε προβεί και συνεχίζουμε να προβαί-
νουμε σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα σε υψηλότατο 
επίπεδο έτσι ώστε να αποτραπεί μια τέτοια εξέλιξη η 
οποία θα είναι εξόχως αρνητική» 
Ο λεγόμενος «υπουργός εξωτερικών» του ψευδοκρά-

τους Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, μιλώντας στη Milliyet, 
ισχυρίστηκε ότι σταδιακά θα ανοίξει υπό τουρκική διοί-
κηση ολόκληρη η περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. 

«Δεν πρέπει να απλοποιηθεί το γεγονός σχετικά με το 
δικαίωμα αναγνώρισης της ιδιωτικής περιουσίας των Ελ-
ληνοκυπρίων εφόσον την ζητήσουν,. Εκεί υπάρχουν 
οθωμανικές ιδιοκτησίες του ΕΒΚΑΦ, που αποδεικνύονται 

από έγγραφα και τίτλους ιδιοκτησίας. Η γη είναι ιδιοκτη-
σία του ΕΒΚΑΦ. Το Βαρώσι δεν είναι ένα θέμα που θα 
οριστικοποιηθεί σήμερα – αύριο, είναι ένα μακροπρόθε-
σμο ζήτημα» 

Αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμο-
χώστου την επόμενη εβδομάδα θα έχει συναντήσεις 
στο Λονδίνο για το θέμα της κατεχόμενης πόλης. Συ-
γκεκριμένα τη Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί επα-
φές στο Foreign Office και την Τρίτη με μέλη του 
βρετανικού κοινοβουλίου σε εκδήλωση που διοργα-

νώνει ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας. 
Σε ό,τι αφορά στο γήπεδο της Τσετίνκαγια, ο εκπρό-

σωπος Τύπου της Ειρηνευτικής δύναμης των ΗΕ στην 
Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ), Αλίμ Σιντίκ, δήλωσε ότι «οποι-
οσδήποτε ισχυρισμός για αλλαγή του καθεστώτος του γη-
πέδου “Ταξίμ” της Τσετίνκαγια είναι λανθασμένος και 
παραπλανητικός». Ο κ. Σιντίκ είπε ακόμη πως «ο χώρος 
θα χρησιμοποιηθεί για ποδοσφαιρικές προπονήσεις 
μόνο, όπως γινόταν στο παρελθόν, με την εφαρμογή αυ-
στηρών κανονισμών για διαχείριση της χρήσης του και 
προστασία του καθεστώτος του στη νεκρή ζώνη». 
Η περιοχή παραμένει εντός της νεκρής ζώνης και υπό 

τον έλεγχο της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, σημείωσε ο κ. Σιντίκ σχολιά-
ζοντας τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας περί 
έναρξης εργασιών κατασκευής και επισκευής του γηπέ-
δου «Ταξίμ» που βρίσκεται στη νεκρή ζώνη στην περιοχή 
του Λήδρα Πάλας στη Λευκωσία, και ανήκει στο σωματείο 
της Τσετίνκαγια, από τη Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων 
και Επιχειρήσεων του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητι-
σμού της Τουρκίας, έπειτα από επαφές με αξιωματού-
χους του ΟΗΕ.

Παιδιά μεικτών γάμων στα κατεχόμενα διεκδικούν υπηκοότητα της ΚΔ
Στις 30.000 έχουν ανέλθει τα παιδιά μεικτών γάμων στα 

κατεχόμενα που διεκδικούν την υπηκοότητα της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον «βουλευτή» του αντι-
πολιτευόμενου ΡΤΚ που έθεσε το θέμα στη «βουλή». 
Τους έχουν ανακηρύξει “παράνομα παιδιά”, δήλωσε ο 
Ουρούν Σολγιαλί, λέγοντας πως παραβιάζονται τα αν-
θρώπινα δικαιώματα αυτών των παιδιών κι επηρεάζεται 
η ζωή τους τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και της 
εργασίας. Απαντώντας στον κ. Σόλγιαλι, ο «υπουργός ερ-
γασίας», Χασάν Τατσόι επέκρινε γι’ αυτό την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο, ο κ. Σόλγιαλι είπε 
ότι το να ανακηρύσσονται τέτοια παιδιά «παράνομα», 

τους κάνει να νιώθουν άβολα. Το ζήτημα, πρόσθεσε, έχει 
γίνει πλέον ένα κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι ο 
αριθμός 30.000 αφορά παιδιά μεικτών γάμων είτε από 
πατέρα ή από μητέρα Τ/κ και κάποια από αυτά έχουν 
υποβάλλει αίτηση για την υπηκοότητα της ΚΔ εδώ και 
χρόνια. Η ΚΔ, ανέφερε, έχει μια οπισθοδρομική στάση. 
Υπενθύμισε ότι τ/κ συντεχνίες έχουν προβεί σε πρωτο-
βουλίες κι ενέργειες για να υπερασπιστούν – όπως ανέ-
φερε – τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των παιδιών λέ-
γοντας ότι το πρόβλημα δεν έχει μόνο νομική πτυχή. 
Επειδή το «προεδρικό», είπε ο κ. Σολγιαλί, δεν έκανε τί-
ποτε γι’ αυτό το ζήτημα, έχει μείνει πίσω».

ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 30 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΕΓΙΝΑΝ ΠΛΕΟΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»

«Χαμογελαστός 
κι’ ευδιάθετος»
Δύσκολη αλλά σταθερή 

παραμένει η κατάσταση της 
υγείας του Αρχιεπισκόπου, 
σύμφωνα με τα όσα δήλωσε 
το πρωί της Τετάρτης (19/10) 
στο Κρατικό Ραδιόφωνο ο 
προσωπικός του γιατρός, Δρ 
Ιωσήφ Κάσιος. «Μετά από 
εξετάσεις που έγιναν χθες 
βράδυ, ο Αρχιεπίσκοπος εξα-
κολουθεί να επικοινωνεί με το 
περιβάλλον. «Η διάθεσή του 
είναι καλή. Χθες βράδυ κου-
βεντιάσαμε και ήταν χαμογε-
λαστός και ευδιάθετος», είπε.

Ανησυχία για τη 
νεανική ανεργία
Καμπανάκι για την ανεργία 

μεταξύ των νέων (15 – 29 
ετών) χτυπά έκθεση της Ευ-
ρωπαϊκής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας, η οποία δείχνει ότι το 
ποσοστό στην Κύπρο βρί-
σκεται αρκετά πιο πάνω από 
τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ 
παράλληλα παρουσιάζει αυ-
ξητική τάση σκαρφαλώνο-
ντας στο 14,2%. Πάντως, τα 
στοιχεία της Στατιστικής Υπη-
ρεσίας Κύπρου ανεβάζουν το 
ποσοστό ανεργίας στους νέ-
ους (ηλικίας 15-24 ετών) στο 
17,6%.
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Εν συντομία

«Κάποιοι θησαυρίζουν ενώ η πλειοψηφία δεν μπορεί να επιβιώσει»
Την ανάγκη μιας άλλης πολιτικής στήριξης των μικρών και 

μεσαίων επιχειρήσεων, που δοκιμάζονται από τις τρομακτι-
κές αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος, υπογράμμισε ο Αλέξης 
Τσίπρας, ο οποίος συναντήθηκε την Τετάρτη με τη Ομοσπον-
δία Αρτοποιών Ελλάδος στο Αρτοζαχαροπλαστείο Βαζάκα, 
στη Λυκόβρυση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε να δοθεί 
και μάλιστα αναδρομικά η επιδότηση που είχε υποσχεθεί 
στους αρτοποιούς η κυβέρνηση αλλά δεν δόθηκε ποτέ για 
να σταματήσει, όπως είπε, το κύμα λουκέτων στον κλάδο. 
Κατήγγειλε δε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να 
μην έχει μειωθεί ούτε μισό τοις εκατό ο ΦΠΑ στα είδη βασικής 
κατανάλωσης αλλά και ο ΕΦΚ, την ώρα που ο πληθωρισμός 
έχει σκαρφαλώσει στο 12%. «Οι τρομακτικές αυξήσεις στις 
τιμές του ρεύματος έχουν δημιουργήσει συνθήκες διάλυσης 
για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και ιδίως για τον κλάδο 
των αρτοποιών, όπου έχουν δει ακόμα και μετά τις αλλαγές 
που έγιναν στα τιμολόγια τον Αύγουστο, αύξηση στους λογα-
ριασμούς τους και όχι μείωση. Η ρήτρα αναπροσαρμογής 

έφυγε, οι αυξήσεις δεν έφυγαν. Και σήμερα, Σεπτέμβρη-Οκτώ-
βρη οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν στα τιμολόγια που καλούνται 
να πληρώσουν για τους λογαριασμούς του ρεύματος, του 
φυσικού αερίου, τιμές στις οποίες δεν μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν και τιμές που κάνουν απαγορευτική τη λειτουργία 
τους. Δεκάδες, εκατοντάδες αρτοποιεία κλείνουν σε όλη τη 
χώρα, ενώ και θέσεις εργασίας χάνονται διότι οι αυξήσεις για 
ένα μέσο αρτοποιείο αντιστοιχούν σε δύο και τρεις μισθούς 
εργαζόμενου. Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει από τον Μάρτιο 
που συναντήθηκα με τους αρτοποιούς μια επιδότηση η οποία 
ποτέ όμως δεν τους δόθηκε. Είναι η ώρα να δοθεί και μάλιστα 
αναδρομικά για να σταματήσει αυτό το κύμα των λουκέτων 
στα αρτοποιεία. Ταυτόχρονα οφείλει να δώσει εξηγήσεις. 
Είναι δυνατόν να είμαστε η πρώτη χώρα σε όλη την ΕΕ σε τι-
μές ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Ακόμα και μετά τις επιδοτή-
σεις να είμαστε οι δεύτεροι χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη; 

ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Πτώση 19χρονου φοιτητή στο ΑΠΘ

Χωρίς να αναλάβει καμιά ευθύνη, χωρίς 
να ζητήσει συγγνώμη από τους γονείς χι-
λιάδες φοιτητών, ο πρύτανης του ΑΠΘ Νί-
κος Παπαϊωάννου, εμφανίστηκε σε ρόλο 
σχολιαστή στα τηλεπαράθυρα μιλώντας 
για το τρομακτικό περιστατικό με την 
πτώση από παράθυρο αίθουσας του 
19χρονου φοιτητή της Νομικής, ο οποίος 
καθόταν στο πρεβάζι του παραθύρου εξαι-
τίας της έλλειψης θέσεων. «Όσοι έχουμε 
υπάρξει φοιτητές έχουμε βρεθεί στη θέση 
αυτού του παιδιού» είπε ο πρύτανης του 
ΑΠΘ μιλώντας στην ΕΡΤ αφήνοντας ενε-
ούς τους τηλεθεατές και τους γονείς των 
χιλιάδων φοιτητών. Ο Νίκος Παπαϊωάννου 
αρκέστηκε να πει πως το πρόβλημα υφί-
σταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πρό-
βλημα που απέδωσε στην υποστελέχωση 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού.   

Ο Νίκος Παπαϊωάννου έκανε τον ανή-
ξερο στο ερώτημα για τις καταγγελίες των 
φοιτητών περί συγχώνευσης τμημάτων 
που επέτειναν το πρόβλημα με την έλλειψη 
αιθουσών λέγοντας ότι δεν το γνωρίζει κα-
θώς είναι εκ του νόμου είναι ευθύνη του 
Κοσμήτορα. Αναφερόμενος στο κτιριακό 
πρόβλημα αρκέστηκε να πει ότι είναι πολύ 

μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών στα 
πρώτα εξάμηνα λόγω και των μετεγγρα-
φών και παραδέχθηκε ότι δεν έχει γίνει τί-
ποτα μέχρι σήμερα καθώς όπως είπε χρει-
άζεται επέκταση του Πανεπιστημίου μια 
και έχει χτιστεί με βάση τις ανάγκες που 
υπήρχαν τη δεκαετία του ΄70. 

 
Ωστόσο, η φοιτήτρια που ήταν παρούσα 

όταν ο 19χρονος έπεσε από το παράθυρο 
έκανε λόγο για σύμπτυξη των τμημάτων 
λόγω έλλειψης προσωπικού και ασφυκτι-
κές συνθήκες. «Είναι τραγικό που 
έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο 
για να αναγνωριστεί η κατάσταση στα 
πανεπιστήμια» τόνισε στην ΕΡΤ. 
«Ήμουν στην αίθουσα και θα άρχιζε το 
μάθημα, όταν ξαφνικά ακούσαμε 
“έπεσε το παιδί”. Κανείς μας δεν ήθελε 
να το πιστέψει. Πήγαμε στο παράθυρο 
και καταλάβαμε ότι έπεσε από τον 3ο 
όροφο» περιέγραψε η φοιτήτρια. 

 
«Είμαστε πάρα πολλά άτομα επειδή 

έχουν συμπτύξει τα τμήματα. Κανονικά 
στην αίθουσα είμαστε 100 άτομα σε 
κάθε τμήμα, τώρα είμαστε 200 επειδή 
υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπι-
κού. Είμαστε πολλά παιδιά και η κατά-
σταση είναι ασφυκτική, ειδικά όταν φο-
ράς και μάσκα με τόσο κόσμο στην 
αίθουσα». «Για αυτό και τα παράθυρα 
είναι ανοιχτά. Και οι καθηγητές το λένε 
να μένουν ανοιχτά τα παράθυρα για να 
μπορούμε να πάρουμε ανάσα και για 
λόγους υγιεινής. Το παιδί, από ό,τι έχω 
καταλάβει δεν είδε ότι το παράθυρο 
ήταν ανοιχτό και για αυτό έπεσε» ανέ-
φερε η φοιτήτρια.

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους 

Τονίστηκε η κατάρρευση του επιτελικού 
κράτους της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, 
αφού ούτε το 112 λειτούργησε και ο κρα-
τικός μηχανισμός αποδείχθηκε ξανά 
ανεπαρκής.  

Κιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πληγείσα 
Αγία Πελαγία και στη σύσκεψη στο Δήμο 
Μαλεβιζίου. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρα-
γματοποίησε αυτοψία στην πληγείσα πε-
ριοχή της Αγίας Πελαγίας αντικρίζοντας τις 
εικόνες βιβλικής καταστροφής και εκφρά-
ζοντας τη βαθιά θλίψη για την απώλεια 
της ζωής των 2 συμπολιτών μας.  

Το κλιμάκιο αποτελούμενο από τους 
τρεις βουλευτές του Νομού Ηρακλείου Νίκο 
Ηγουμενίδη, Σωκράτη Βαρδάκη και Χάρη 
Μαμουλάκη, το μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής Ελένη Αυγουστάκη, το συντονιστή 
της τοπικής Οργάνωσης Μαλεβιζίου Μι-
χάλη Φακουκάκη και μέλη της Οργάνω-
σης, είδε από κοντά το μέγεθος της βιβλι-
κής καταστροφής με τις κατεστραμμένες 
περιουσίες των πολιτών, τα ανεστραμμένα 
αυτοκίνητα, τους τόνους λάσπης και την 
βαθιά απόγνωση των πολιτών. Στη συνέ-
χεια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συμμετεί-
χαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε 

στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου, στο Γάζι, υπό 
τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα 
και τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρ-
ναουτάκη θέτοντας τα ζητήματα στα κυ-
βερνητικά στελέχη που ήταν επίσης πα-
ρόντα. Στις παρεμβάσεις των βουλευτών 
στη σύσκεψη τονίστηκε η κατάρρευση του 
επιτελικού κράτους της Κυβέρνησης του 
κ. Μητσοτάκη, αφού ούτε το περίφημο 112 
λειτούργησε και ο κρατικός μηχανισμός 
αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ανεπαρ-
κής μπροστά στο κύμα της κακοκαιρίας, 
και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να  προχω-
ρήσει άμεσα: 

 
- η κήρυξη των πληγέντων δήμων σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
- η ανάληψη μέτρων προστασίας της 

ζωής και της περιουσίας των πολιτών 
- η άμεση καταγραφή όλων των κατα-

στροφών και ζημιών, με αποζημίωση στο 
ακέραιο για όλους τους πληγέντες χωρίς 
καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδι-
κασίες 

- η χρηματοδότηση για την αποκατά-
σταση των δημόσιων και δημοτικών δο-
μών που καταστράφηκαν.

Κορωνοϊός - 
Υποπαραλλαγή 

«Κένταυρος» 
Η υποπαραλλαγή «Κένταυ-

ρος» της μετάλλαξης Όμικρον 
του κορωνοϊού η οποία κερ-
δίζει ταχύτατα έδαφος στην 
Ινδία, έχει ήδη φτάσει στην 
Ευρώπη ενώ αναμένεται να 
φτάσει και στην Ελλάδα, 
όπως εκτιμούν οι επιστήμο-
νες.  

Η εξάπλωση της υποπα-
ραλλαγής «Κένταυρος» σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
προβληματίζει- αλλά δεν ανη-
συχεί, τουλάχιστον ακόμα- 
τους ειδικούς. Αυτό που θέ-
λουν να δουν οι επιστήμονες, 
είναι κατά πόσο είναι μετα-
δοτική η υποπαραλλαγή και 
αν προκαλεί σοβαρή νόσηση. 
Σημειώνεται πως η υποπα-
ραλλαγή «Κένταυρος» πρω-
τοεμφανίστηκε στην Ινδία, 
τον Μάιο, και μεταδόθηκε εύ-
κολα.

Τη στιγμή που ο Έλληνας 
υπ. Εξωτερικών Νίκος Δεν-
δίας βρισκόταν στο ουκρα-
νικό ΥΠΕΞ για να συναντηθεί 
με τον ομόλογό του, Ντμίτρο 
Κουλέμπα, ήχησαν οι προ-
ειδοποιητικές σειρήνες. Ανα-
λυτικότερα, σύμφωνα με όσα 
μετέδωσε η απεσταλμένη 
του ΣΚΑΪ στην Ουκρανία, 
Έλλη Κασόλη, ο υπουργός 
Εξωτερικών μεταφέρθηκε με 
ασφάλεια σε καταφύγιο της 
ουκρανικής. Ο κ. Δένδιας επι-
σκέφθηκε το Κίεβο, και βρέ-
θηκε με τον Ουκρανό ομό-
λογό του Ντμίτρο Κουλέμπα 
και τον Ουκρανό πρόεδρο, 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επί-
σκεψη αυτή είναι η τρίτη του 
υπουργού Εξωτερικών στην 
Ουκρανία μετά τη ρωσική ει-
σβολή, καθώς έχει ήδη μετα-
βεί δύο φορές στην Οδησσό.

 Στο Κίεβο  
ο Δένδιας

Αμετανόητος ο Μίχος, ρίχνει με χυδαίο τρόπο ευθύνες στη 12χρονη
Προκλητικός παραμένει ο Ηλίας Μίχος ακόμη και μέσα 

από τις φυλακές Γρεβενών, όπου κρατείται κατηγορούμε-
νος για βιασμό κατά συρροή και μαστροπεία στη 
συγκλονιστική υπόθεση της 12χρονης στον Κολωνό. 
«Ό,τι κάναμε, έγινε με τη συναίνεσή της. Γνώριζα την 
ηλικία της, αλλά φαινόταν μεγαλύτερη. Δεν έχω καμία 
σχέση με τους οίκους ανοχής» φέρεται να επανέλαβε 
ο 53χρονος και μετά την προφυλάκισή του, ενώ με χυδαίο 
τρόπο ρίχνει ευθύνες στο παιδί, λέγοντας ότι «ήταν 
δασκαλεμένη» και ότι «υπήρχαν και άλλοι άνδρες» 
πριν την γνωρίσει. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αποκα-
λύψεις και προκύπτουν νέα ενοχοποιητικά στοιχεία σε 
βάρος του.  

Στη φυλακή ωστόσο έχει οδηγηθεί και η 37χρονη 
μητέρα της ανήλικης, αρνούμενη την κατηγορία της 
μαστροπείας σε βάρος του ίδιου της του παιδιού, την 
οποία και της απήγγειλαν οι αρχές. Δύο ήταν τα στοιχεία 
που «έκαψαν» την κατηγορουμένη, η οποία φέρεται πως 
μέσα στο ανακριτικό γραφείο έκλαιγε και έλεγε συνεχώς 
ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα όσα βίωνε το παιδί της και 
ότι δεν έχει καμία σχέση με την μαστροπεία που της απο-
δίδεται. Ωστόσο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, 
ανακρίτρια και εισαγγελέας έλαβαν την απόφαση για προ-
φυλάκιση της κατηγορουμένης, «πατώντας» στα 

εμβάσματα σε λογαριασμό της από «πελάτες» του παι-
διού της, αλλά και σε μηνύματα της 12χρονης κόρης της 
προς υποψήφιους «πελάτες» που έγραφε «τα λεφτά στη 
μάνα μου». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα μηνύματα αυτά 
αφορούσαν σε φωτογραφίες του παιδιού οι οποίες στέλ-
νονταν μέσα από την εφαρμογή blindchat. Η 37χρονη 
μητέρα με το υπόμνημα που κατάθεσε στην ανακρίτρια 
υποστήριξε πως «πάγωσε» μόλις έλαβε γνώση των 
μηνυμάτων που ο 53χρονος έστελνε στην κόρη της και 
υποστήριξε πως η Ηλίας Μίχος είχε καταφέρει να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη της οικογένειάς της. 

Τα στοιχεία αυτά, συνδυαστικά με το γεγονός ότι η ανή-
λικη έλειπε πάρα πολλές ώρες από το σπίτι για να μπορεί 
να «ανταποκρίνεται» στα ραντεβού που της έκλεινε ο 
Ηλίας Μίχος, οδήγησαν τις αρμόδιες δικαστικές αρχές 
στην προφυλάκιση της 37χρονης.  

 
Την πόρτα του ανακριτικού γραφείου πέρασαν και οι 

τρεις κατηγορούμενοι για τον βιασμό της  12χρονης.  
Οι τρεις κατηγορούμενοι, ηλικίας 33, 34 και 36 ετών,  
συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, και είχαν 
πάρει αναβολή από την ανακρίτρια ως την Τετάρτη. Και 
οι τρεις αντιμετωπίζουν την κατηγορία της γενετήσιας 
πράξης με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη ένα-
ντι αμοιβής.  

Οι τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν ως «πελάτες» του 
Μίχου οι οποίοι πλήρωσαν για να συναντήσουν και να 
κακοποιήσουν σεξουαλικά το παιδί στα αυτοκίνητά τους 
κοντά στον σταθμό του μετρό στα Σεπόλια. Και οι τρεις 
κατηγορούμενοι φέρονται να υποστηρίζουν ότι είχαν κλεί-
σει τα ραντεβού μέσω της εφαρμογής blind chat. Ωστόσο, 
αρνούνται τις κατηγορίες του βιασμού, υποστηρίζοντας ότι 
συναντήθηκαν μεν με το παιδί στα αυτοκίνητά τους μετά 
το ραντεβού που είχαν κλείσει, αλλά όλοι τους υποστηρί-
ζουν πως δεν βίασαν τη 12χρονη.

Θλίψη στο πανελλήνιο 
προκαλεί ο θάνατος του Αλέ-
ξανδρου Νικολαΐδη, του 
Ολυμπιονίκη και αναπλη-
ρωτή εκπροσώπου Τύπου 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο Αλέξαν-
δρος αθλητής με ήθος και 
αγωνιστής στους κοινωνι-
κούς αγώνες, πέθανε στα 43 
χρόνια του μαχόμενος με μια 
εξαιρετικά σπάνια μορφή 
καρκίνου. Ο Αλέξανδρος Νι-
κολαΐδης / Πρωταγωνιστής 
στο τατάμι, αγωνιστής στην 
ζωή για Ισότητα, Αλληλεγ-
γύη, Άρση Αποκλεισμών 

«Φίλοι μου, σε αυτή τη 
ζωή που είμαστε όλοι περα-
στικοί, μεγαλύτερη σημασία 
έχει τι αποτύπωμα θα έχουμε 
αφήσει, και όχι πώς ή πότε 
θα φύγουμε», αναφέρει στο 
εκ βαθέων αντίο του που ξε-
κινά με τη φράση «Θα ξεκι-
νήσω με αυτό το κλισέ, ότι 
για να διαβάζετε τώρα αυτήν 
την δημοσίευση μου, μάλλον 
έχω φύγει για κάπου καλύ-
τερα ή και για το πουθενά».

Θλίψη στο  
πανελλήνιο 
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Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό 
νόμο στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρ-
τησε η Μόσχα τον περασμένο μήνα - Λουχάνσκ, Ντο-
νέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα - και συμπλήρωσε πως όλες 
οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν «μέτρα για 
την διασφάλιση κρίσιμων εγκασταστάσεων». 
Ακριβώς μετά την ομιλία Πούτιν, το Κρεμλίνο εξέδωσε 

διάταγμα με το οποίο ανήγγειλε την έναρξη ισχύος του 
στρατιωτικού νόμου σε αυτά τα εδάφη από τα μεσάνυχτα 
της Πέμπτης 20 Οκτωβρίου. Διάταγμα επίσης που εκ-
δόθη, περιορίζει τις μετακινήσεις εντός και εκτός ρωσικών 
περιοχών που συνορεύουν με την Ουκρανία. 
Τα μέτρα αυτά αφορούν τις επαρχίες Κρασνοντάρ, 

Μπέλγκοροντ, Μπριάνσκ, Βορόνεζ, Κούρσκ και Ροστόφ, 
που συνορεύουν με την Ουκρανία, καθώς και στην Κρι-
μαία και την Σεβαστούπολη, που η Ρωσία προσάρτησε 
το 2014. Μιλώντας σε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του, σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο Πούτιν 
έδωσε επίσης εντολή στην κυβέρνηση να συγκροτήσει 
ένα ειδικό συντονιστικό συμβούλιο υπό την ηγεσία του 
πρωθυπουργού Μιχαήλ Μισούστιν για να συνεργαστεί 
με περιφέρειες της Ρωσίας για την ενίσχυση της πολεμι-
κής προσπάθειας της Μόσχας στην Ουκρανία. 

Οι κινήσεις αυτές, σχεδόν οκτώ μήνες μετά τον πόλεμο, 
σηματοδοτούν την τελευταία κλιμάκωση του Πούτιν για 
να αντιμετωπίσει μια σειρά από ήττες που έχει υποστεί ο 
ρωσικός στρατός από τις ουκρανικές δυνάμεις από τις 
αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Πούτιν δήλωσε ότι τα μέτρα που 
διέταξε θα αυξήσουν τη σταθερότητα της οικονομίας, της 
βιομηχανίας και της παραγωγής για να υποστηρίξουν 
την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που η Μόσχα απο-
καλεί ειδική στρατιωτική επιχείρηση. «Εργαζόμαστε για 
την επίλυση πολύ περίπλοκων, μεγάλης κλίμακας απο-
στολών, για να διασφαλίσουμε ένα αξιόπιστο μέλλον για 
τη Ρωσία, το μέλλον του λαού μας», είπε. Οι πολίτες της 

νότιας ουκρανικής περιφέρειας της Χερσώνας κλήθηκαν 
να ξεκινήσουν την εκκένωση της περιοχής και να περά-
σουν στην αριστερή όχθη του Δνείπερου, σε ρωσικό έδα-
φος, καθώς οι διορισμένες από την Μόσχα αρχές εκτι-
μούν ότι ο ουκρανικές δυνάμεις «θα αρχίσουν σύντομα 
μια επίθεση εναντίον της πόλης της Χερσώνας».  Την 
ίδια ώρα, η ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση Wagner 
ανακοίνωσε ότι κατασκευάζει γραμμή άμυνας στην επαρ-
χία Λουχάνσκ.  

 
Άμεση ήταν η απάντηση της Ουκρανίας λίγη ώρα αφό-

του ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν προέβη σε 
εμπρηστική κίνηση, υπογράφοντας διάταγμα για την επι-
βολή στρατιωτικού νόμου στις τέσσερις περιοχές που 
προσαρτήθηκαν. «Συνεχίζουμε με την απελευθέρωση 
και την ανακατάληψη των περιοχών μας» υπογράμμισε 
ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχαήλ Ποντόλιακ. 
«Η θέσπιση ''στρατιωτικού νόμου'' στα κατεχόμενα από 
τη Ρωσία εδάφη θα πρέπει να θεωρείται μόνο ψευδονο-
μιμοποίηση της λεηλασίας της ουκρανικής περιουσίας. 
Δεν αλλάζει τίποτα για μας: συνεχίζουμε την απελευθέ-
ρωση και την ανακατάληψη των εδαφών μας» σημείωσε 
ειδικότερα στο Twitter.
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Ο Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες

Διπλωματική ένταση 

Το Λονδίνο κάλεσε τον επιτε-
τραμμένο της Κίνας για την επί-
θεση σε διαδηλωτή, που ξυλο-
κοπήθηκε αφού σύρθηκε μέσα 
στο προαύλιο χώρο του κινεζικού 
προξενείου στο Μάντσεστερ, δή-
λωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών 
της Βρετανίας, Τζέσι Νόρμαν.«Ο 
υφυπουργός Εξωτερικών κάλεσε 
τον Επιτετραμμένο της Κίνας 
στην κινεζική πρεσβεία στο Λον-
δίνο για να εκφράσει τη βαθιά 
ανησυχία της βρετανικής κυβέρ-

νησης για αυτό το περιστατικό και 
να ζητήσει εξηγήσεις για τις ενέρ-
γειες του προσωπικού του προ-
ξενείου», δήλωσε ο Νόρμαν στη 
Βουλή των Κοινοτήτων. 

 Η Κίνα κατηγόρησε διαδηλω-
τές ότι «εισήλθαν παράνομα» 
στο προξενείο της στο Μάντσε-
στερ, αφού ακτιβιστής υπέρ της 
δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ 
δέχθηκε επίθεση την Κυριακή 
μέσα στον περίβολο της διπλω-
ματικής αποστολής. 
Η βρετανική κυβέρνηση κατήγ-

γειλε από πλευράς της ως 
«πολύ ανησυχητική» τη βίαιη 
επίθεση εναντίον ενός ακτιβιστή 
υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ 
Κονγκ που διαδήλωνε έξω από 
το κινεζικό προξενείο στο Μά-
ντσεστερ, στη βόρεια Αγγλία.

 Κάθε λεπτό 
ένα παιδί 

στο νοσοκομείο
Δεκάδες χώρες της Αφρικής 

αντιμετωπίζουν την σοβαρό-
τερη κρίση υποσιτισμού εδώ 
και δεκαετίες. Τα νούμερα 
είναι αμείλικτα. Ένα παιδί ει-
σάγεται σε νοσοκομείο της 
Σομαλίας κάθε λεπτό της 
ώρας για υποσιτισμό καθώς 
η σοβαρή ξηρασία απειλεί να 
προκαλέσει τον θάνατο παι-
διών σε κλίμακα που δεν έχει 
υπάρξει εδώ και 50 χρόνια, 
ανακοίνωσε σήμερα ένας εκ-
πρόσωπος της UNICEF και 
μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων. Η κατά-
σταση στη Σομαλία είναι ήδη 
χειρότερη σε σχέση με το 
2011, είπε ο εκπρόσωπος σε 
ενημέρωση στη Γενεύη, όταν 
ο λιμός είχε στοιχίσει τη ζωή 
σε πάνω από 250.000 αν-
θρώπους στο Κέρας της Αφρι-
κής.

Την παραίτησή της υπέβαλε η Υπουργός Εσωτερικών Suella Braverman
Την παραίτησή της υπέβαλε το απόγευμα της Τετάρτης, 

η Υπουργός Εσωτερικών Suella Braverman. Η Braver-
man, η οποία είχε θεωρηθεί ως ένα από τα σημαντικό-
τερα μέλη της κυβέρνησης Τρας, προβάλλει ως λόγο 
παραίτησης της, θέμα ασφάλειας και τη χρήση του προ-
σωπικού της ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντί του υπη-
ρεσιακού. 
Ωστόσο, με μια δεύτερη ανάγνωση της επιστολής πα-

ραίτησής της, φαίνεται ότι επιτίθεται στη Λιζ Τρας.  
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν δει το φως 

της δημοσιότητας, της παραίτησής της είχε προηγηθεί 
τετ-α-τετ συνάντηση με την πρωθυπουργό. 
Αργά το απόγευμα, το BBC είχε μεταδώσει πληροφο-

ρίες που έφεραν τον Grant Shapps, ένα στενό συνεργάτη 
του Σουνάκ, να αναλαμβάνει τη θέση της Braverman. 

To μεσημέρι, η Λιζ Τρας, αψηφώντας το καλεσμα πλή-
θους βουλευτών των Τόρις για αποχώρησή της, μετά τη 
στροφή 180 μοιρών για την οικονομική πολιτική, δήλωσε 
από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων: «Είμαι μαχή-
τρια και όχι ρίψασπις». Tη συγκεκριμένη απάντηση 
έδωσε σε ερώτηση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος 
Κιρ Στάρμερ στην Βουλή των Κοινοτήτων σχετικά με το 
αν θα παραμείνει στην εξουσία. «Ενήργησα υπέρ του 
εθνικού συμφέροντος για να εξασφαλίσω ότι θα έχουμε 
οικονομική σταθερότητα», είπε ακόμη η Λιζ Τρας. Όπως 
αναφέρει το BBC, o βουλευτής των Εργατικών Τζάστιν 
Μάντερς ήταν ο πρώτος που ζήτησε τα... ρέστα από την 
Λιζ Τρας: «Γιατί η πρωθυπουργός δεν ήρθε στη Βουλή 
των Κοινοτήτων να ζητήσει συγγνώμη για την ''κατάρ-
ρευση της οικονομίας''; 
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Γαλλία - Μαζική 
διαδήλωση κατά 
της ακρίβειας

Χιλιάδες πολίτες πραγμα-
τοποίησαν πορεία τη Δευτέρα 
στο Παρίσι, με πρωτοβουλία 
της αριστερής αντιπολίτευσης 
στον Εμανουέλ Μακρόν, που 
ελπίζει να συμβάλλει στην 
"οικοδόμηση ενός νέου Λαϊκού 
Μετώπου" στη Γαλλία, με φό-
ντο την έλλειψη καυσίμων την 
οποία έχει προκαλέσει απερ-
γία. Σε αυτή την "πορεία κατά 
της ακρίβειας και της αδρά-
νειας για το κλίμα", με την 
υποστήριξη οργανώσεων και 
συνδικαλιστικών ενώσεων,  
είχαν συγκεντρωθεί λίγο μετά 
τις 4 το απόγευμα (τοπική 
ώρα) 140.000 άνθρωποι, 
σύμφωνα με τους διοργανω-
τές και 30.000 σύμφωνα με 
την αστυνομία. 

Αγνοείται  
 Ιρανή αθλήτρια
Η Ιρανή αναρριχήτρια Elnaz 

Rekabi, που αψήφησε το κα-
θεστώς του Ιράν παίρνοντας 
μέρος σε ένα διεθνές τουρ-
νουά στη Σεούλ χωρίς χι-
τζάμπ, αγνοείται, σύμφωνα με 
το περιβάλλον της, που δεν 
έχει μπορέσει να έρθει σε 
επαφή μαζί της από την Κυ-
ριακή. Η 33χρονη Ιρανή έχει 
βραβευτεί τρεις φορές, με ένα 
αργυρό και δύο χάλκινα με-
τάλλια, στο Ασιατικό Πρωτά-
θλημα, που φέτος πραγματο-
ποιήθηκε στη Σεούλ.  
Σύμφωνα με το BBC της Περ-
σίας, “καλά πληροφορημένες” 
πηγές ανέφεραν ότι κατασχέ-
θηκαν το διαβατήριο και το κι-
νητό τηλέφωνό της. Το ξενο-
δοχείο, στο οποίο διέμενε η 
ομάδα του Ιράν στην Νότια 
Κορέα κατά τη διάρκεια του 
ασιατικού πρωταθλήματος, 
φέρεται να έχει επιβεβαιώσει 
ότι η ομάδα έχει αναχωρήσει 
από τη Δευτέρα. Ωστόσο, 
υπάρχει μεγάλη ανησυχία για 
την ασφάλεια της αθλήτριας. 

Στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Άμυνας εν μέσω φόβων  για ρωσική κλιμάκωση
Eνισχύονται οι φόβοι για ρωσική επίδειξη πυρηνικών 

όπλων με αφορμή την επίσκεψη-αστραπή του Βρετανού 
υπουργού Άμυνας, Μπεν Γουάλας, στην Ουάσινγκτον. 
Όπως αναφέρει ο βρετανικός Τύπος, η κυβέρνηση του 
Λονδίνου κινητοποιείται άμεσα για να συντονίσει τις επό-
μενες κινήσεις της με την αμερικανική ηγεσία καθώς μαί-
νεται ο πόλεμος στην Ουκρανία με τη «ρωσική αρκούδα» 
να βρυχάται πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα υπό την 
απειλή πυρηνικών. Ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, 
όπως γράφει η εφημερίδα «The Sun», θα έχει συνομιλίες 
με τους αξιωματούχους του αμερικανικού Πενταγώνου 
προκειμένου Λονδίνο και Ουάσινγκτον να υιοθετήσουν 
μία κοινή γραμμή απέναντι στις επιθετικές διαθέσεις του 
Κρεμλίνου. 

«Το μυστικό ταξίδι του Βρετανού υπουργού Άμυνας 
στην Ουάσιγκτον εν μέσω φόβων για ρωσική κλιμά-

κωση», είναι ο τίτλος άρθρου του βρετανικού δικτύου 
«Sky News» σχολιάζοντας την αιφνιδιαστική επίσκεψη 
του Μπεν Γουάλας στις ΗΠΑ. «Ο Πούτιν είναι έτοιμος 
να εκτοξεύσει πυρηνικά στη Μαύρη Θάλασσα σε μία 
επίδειξη πυρηνικής δύναμης», σχολιάζουν οι εφημερίδες 
«Daily Mail» και «The Sun». To γεγονός ότι ο Βρετανός 
υπουργός Μπεν Γουάλας ακύρωσε την τελευταία στιγμή 
την ομιλία του στους βουλευτές του για να μεταβεί εσπευ-
σμένα στην Ουάσινγκτον όπου θα έχει συνομιλίες με 
Αμερικανούς ομολόγους του, προβλήματισε έντονα πο-
λιτικούς αναλυτές όπως και τα βρετανικά ΜΜΕ. 
Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι και ο Βρετανός υπουργός 

Ενόπλων Δυνάμεων, Τζέιμς Χίπει παραδέχτηκε  ότι «Βρι-
σκόμαστε σε μια στιγμή που αυτού του είδους οι συνο-
μιλίες είναι άκρως απαραίτητες». 
Την ίδια ώρα, ο Ρώσος πρόεδρος συνέχισε να σφυ-

ροκοπά ουκρανικές πόλεις ενώ ο Αμερικανός ομόλογός 
του, Τζο Μπάιντεν, έχει προειδοποιήσει ότι η ανθρωπό-
τητα βρισκεται πιο κοντά παρά ποτέ σ' έναν «Αρμαγεδ-
δώνα».
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Λύση του Κυπριακού που θα συνάδει με 
τις παραμέτρους του ΟΗΕ και θα βασίζεται 
στη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία εξακο-
λουθεί να στηρίζει το Ηνωμένο Βασίλειο, 
όπως διαβεβαιώνει με επιστολή του προς 
παροικιακή οργάνωση ο Υπ. Ευρώπης της 
Κυβέρνησης Τρας, Λίο Ντόχερτι. Στην πρώτη 
του αναφορά στο Κυπριακό, ο νέος Υπουρ-
γός Ευρώπης γράφει σε απαντητική επι-
στολή εκ μέρους της κ. Τρας προς το Συμ-
βούλιο Βρετανοκυπρίων: «Πιστεύουμε πως 
ο καλύτερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η 
κατάσταση στην Κύπρο παραμένει μέσω μίας 
δίκαιης και με διάρκεια λύσης στο νησί εντός 

των παραμέτρων του Ηνωμένων Εθνών». 
Προσθέτει πως το ΗΒ θα συνεχίσει να παρέ-
χει υποστήριξη στην υπό τον ΟΗΕ διαδικασία 
«και να εισηγείται μια λύση εντός των παρα-
μέτρων των Ηνωμένων Εθνών βασισμένης 
στο μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας - ένα μοντέλο που είναι διεθνώς 
αποδεκτό και που πιστεύουμε ότι είναι αρκετά 
ευρύ ώστε να αντιμετωπίζει τις ανησυχίες αμ-
φοτέρων των πλευρών». Ο κ. Ντόχερτι συ-
μπληρώνει πως το ΗΒ καλεί όλες τις πλευρές 
να αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες ή 
δηλώσεις θα μπορούσαν να πλήξουν τις 
προοπτικές λύσης. Αναφέρει επίσης ότι «εν 
τέλει εναπόκειται στον Ελληνοκύπριο και 
στον Τουρκοκύπριο ηγέτη να αποφασίσουν 
τις λεπτομέρειες μιας λύσης», αλλά στο εν-
διάμεσο το Λονδίνο θα συνεχίσει να συνει-
σφέρει προς μία λύση, «περιλαμβανομένου 
μέσω της ανάπτυξης στρατιωτικού προσω-
πικού μας στην UNFICYP και της υποστήρι-
ξής μας για τη διαδικασία λύσης υπό τα Ηνω-
μένα Έθνη». 

Ο Υπουργός Ευρώπης προσθέτει ότι «τα 
γεγονότα του 1974 εξακολουθούν να ρίχνουν 
σκιά πάνω από την Κύπρο» και γράφει πως 
το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκε της διεθνούς 
απάντησης στις τουρκικές ενέργειες του 
1974, περιλαμβανομένης της σύνταξης του 
Ψηφίσματος 353 του Συμβουλίου Ασφαλείας 
των Ηνωμένων Εθνών που καλούσε σε 
άμεση αποχώρηση των τουρκικών στρατευ-
μάτων. Τονίζει, εξάλλου, ότι η διμερής σχέση 
μεταξύ ΗΒ και Κύπρου δεν υπήρξε ποτέ πιο 
δυνατή, με συνεργασία σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων και διατυπώνει την ελπίδα για πε-
ραιτέρω εμβάθυνση αυτής τα επόμενα χρό-
νια. Κάνει ιδιαίτερη μνεία στον ισχυρό δεσμό 
μεταξύ των δύο λαών, στον οποίο βασίζεται 
η συνεργασία σε τομείς όπως η εκπαίδευση 
και ο τουρισμός. 
Η επιστολή έχει ως παραλήπτη τον Δώρο 

Παρτασίδη που είχε απευθύνει επιστολή για 
το Κυπριακό προς την Πρωθυπουργό μαζί 
με συναδέλφους της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων.

Την πρώτη συνάντηση με τον νέο Βρετανό ομόλογό του Τζέιμς Κλέβερλι 
είχε στο Foreign Office o Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. 
Όπως δήλωσε ο κ. Δένδιας λίγο πριν από τη συνάντηση, στο επίκεντρο της 
επίσκεψης ήταν το διμερές πλαίσιο συνεργασία και η υλοποίηση της στρατη-
γικής συμφωνίας την οποία είχε υπογράψει ο ίδιος με την νυν Πρωθυπουργό 
Λιζ Τρας όταν εκείνη ήταν Υπουργός Εξωτερικών. «Από εκεί και πέρα θα 
έχω τη δυνατότητα να ενημερώσω τον κ. Κλέβερλι για την κατάσταση 
στην ανατολική Μεσόγειο, για την τουρκική προκλητικότητα και παρα-
βατικότητα, για τα ζητήματα που δημιουργούνται από το άκυρο τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο και για την κατάσταση στα δυτικά Βαλκάνια», είπε. 

«Όπως πάντα, θα κάνουμε από κοινού μια ανάλυση για το Κυπριακό, 

για τη δυνατότητα επιτέλους να μπορέσει να ξεκινήσει μια διαδικασία 
επίλυσης του Κυπριακού. Το ΗΒ είναι μια σημαντική χώρα για εμάς, 
στρατηγικός και ιστορικός φίλος της Ελλάδας και για την ελληνική κυ-
βέρνηση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι πολύ σημαντικό το ΗΒ να 
έχει πλήρη εικόνα ελληνικών θέσεων», δήλωσε. 
Οι εξελίξεις την Ουκρανία, καθώς και ενεργειακά ζητήματα επίσης ήταν 

στην ατζέντα της συνάντησης. Μέσω Twitter ο κ. Κλέβερλι δήλωσε χαρούμενος 
που υποδέχθηκε τον κ. Δένδια και επισήμανε τη συζήτηση περί «συνεχιζό-
μενης αλληλεγγύης έναντι της βάναυσης επίθεσης της Ρωσίας στην 
Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι έθιξαν την αμοιβαία δέσμευση στη σταθερότητα 
και ασφάλεια στα δυτικά Βαλκάνια και την ανατολική Μεσόγειο.

Το Κυπριακό στη συνάντηση Ν. Δένδια - Τζ. Κλέβερλι στο Foreign Office
ΚΥΠΡΙΑΚΟ, ΟΥΚΡΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
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C E L E B R A T I N G C Y P R U S ’ S I N D E P E N D E N C E
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Famagusta Association of GB and the APPG for Cyprus would like
to cordially invite you to our event in celebrating the Independence Day
of Cyprus with the participation of the House of Commons and the House

of Lords on a discussion on Cyprus and Famagusta in particular.
on

Tuesday 25th October 2022
7.00 pm to 8.30 pm

at
The House of Commons, “Grand Committee Room”

London SW1A 0AA

The event is organised by
The Chair of the group Rt Hon Sir Roger Gale MP

In association with
Dr Vassilis Mavrou

President of Famagusta Association GB

Sponsored By the APPG for Cyprus : Rt Hon Sir Roger Gale MP,
Lord Adonis, Dr Lisa Cameron MP, Bambos Charalambous MP,

Baroness Massey of Darwen, Christine Jardine MP,
Rt Hon Caroline Nokes MP, Rt Hon Theresa Villiers MP,

Rachel Hopkins MP, Mark Jenkinson MP

After the event a reception will follow in the Jubilee Room 8:30 pm - 9:00 pm.

Please present this invitation at the Cromwell Green Entrance. There is no public parking
at the House of Commons. Please allow 20 minutes to pass through Security.

R S V P
Email : info@famagusta.org.uk • Tel : +44 (0) 20 7263 8100

HOUSE OF COMMONS

I N A S S O C I AT I O N W I T H
T H E

25th OCTOBER 2022

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, σε 
μια όμορφη εκδήλωση, η Μόρ-
φου τίμησε τον κυπριακής κα-
ταγωγής βουλευτή του Enfield 
Southgate, Πάμπο Χαραλά-
μπους, ο οποίος από το 2017 
αποτελεί μέλος της Βουλής των 
Κοινοτήτων.  

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της ΠΟΕΔ στο Πλατύ Αγλαντζιάς, ήταν ενταγμένη στο πλαίσιο 
των εκδηλώσεων «Μέρες Μνήμης Μόρφου» και το παρόν τους 
έδωσαν πέραν των πολλών Μορφιτών, ξένες αντιπροσωπείες που 
βρίσκονταν στην Κύπρο για να συμμετάσχουν στην 42η Αντικατο-
χική Πορεία. Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος Μόρφου Β. Χατζη-
αβραάμ και ακολούθως κάλεσε στο βήμα τον κ. Χαραλάμπους, ο 
οποίος ανακηρύχθηκε Επίτιμος Δημότης Μόρφου, με ομόφωνη 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγνωρίζοντας με αυτό τον 
τρόπο τις πολύχρονες προσπάθειές του για την προβολή του εθνι-
κού μας προβλήματος στη Μεγάλη Βρετανία.  
Σε δημοσίευση του στο twitter ο κ. Χαραλάμπους δήλωσε: «Χαί-
ρομαι και νιώθω μεγάλη τιμή που αναδείχθηκα επίτιμος δη-
μότης της Μόρφου. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο του δήμου Μόρ-
φου, Βίκτωρα Χατζηαβραάμ και όλους όσοι συμμετείχαν στην 
αποψινή τελετή».

Διαβεβαίωσεις για λύση εντός παραμέτρων του ΟΗΕ Επίτιμος δημότης της Μόρφου
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Μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη διοργάνωσε 
η «Παροικιακή» σε συνεργασία με την Showtime 
Promotions, το βράδυ του Σαββάτου 15 Οκτω-
βρίου, στο ανακαινισμένο main hall του Κυπριακού 
Κέντρου στο Wood Green, με οικοδεσπότες τον 
Χρήστο Μενιδιάτη και το πολυμελές του σχήμα 
από την Αθήνα, που δημιούργησαν μια συγκλονι-
στική ατμόσφαιρά γεμάτη κέφι, χορό, μουσική και 
καλό φαγητό.  
Τη βραδιά άνοιξαν με τα τραγούδια και τις μονα-

δικές τους ερμηνείες, η Πένυ Τριανταφύλλου και η 
Μαριαλένα Γιάνναρου διασκεδάζοντας τους 250 
και πλέον παρευρισκόμενους. Στη συνέχεια, ο Χρή-
στος Μενιδιάτης ξεσήκωσε το κοινό και γοήτευσε 
με τη μαγευτική του φωνή, αλλά και τα διαχρονικά 
του τραγούδια, όπως το «Αδυναμία μου», «Για 

Μένα», «Στα Αστέρια Κάνω μια Ευχή», τα οποία 
«σήκωσαν» από τα τραπέζια όλους τους παρευρι-
σκόμενες. Μέχρι και το τέλος της βραδιάς όλοι  
οι παρευρισκόμενοι ήταν συνεπαρμένοι από το 
γλέντι, χορεύοντας και τραγουδώντας στους ρυθ-
μούς των ερμηνειών και των εκτελέσεων του πο-
λυμελούς σχήματος. Σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην «Π», ο Χρήστος Μενιδιάτης σχολίασε 
τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε η παροικία. 
«Ο κόσμος του εξωτερικού, όπως καλή ώρα, ο 
κόσμος του Λονδίνου, αναζητά περισσότερο 
την επαφή με το τραγούδι, τη διασκέδαση και 
την παράδοση. Γι’ αυτό μπορώ να πω ότι είναι 
πιο εκδηλωτικός ο κόσμος εδώ, όπως είδαμε 
και σήμερα. Περιμένει πως και πως να βγει, να 
ξεσκάσει, και να δημιουργήσει όμορφες ανα-

μνήσεις. Οπότε, μπορώ να πω ότι όσοι ζουν 
έξω από την χώρα τους ξέρουν να διασκεδά-
ζουν με την καρδιά τους. Η παροικία με υποδέ-
χτηκε με αγάπη και χαρά και τους ευχαριστώ 
όλους πολύ». Φυσικά, ο Χρήστος Μενιδιάτης δεν 
παρέλειψε να ευχαριστήσει και την «Π» για την 
πρόσκληση και την άψογη διοργάνωση.  
Σε ό,τι αφορά τον συντονισμό και την οργάνωση 

της βραδιάς ο Διευθυντής της «Π», Πάμπος Χα-
ραλάμπους, ανέφερε ότι η παρουσία και η υπο-
στήριξη της παροικίας είναι αναγκαία, ώστε να 
μπορούν να οργανωθούν τέτοιες εκδηλώσεις και 
στο μέλλον. «Πρέπει πάντοτε να στηρίζουμε το 
Κυπριακό Κέντρο, διότι είναι ένας χώρος που 
διαχρονικά πρόσφερε πάρα πολλά στην πα-
ροικία και οφείλει να συνεχίσει να προσφέρει.  

Έτσι η «Π» αποφάσισε να διοργανώσει το 
πρώτο της event μετά την περίοδο της πανδη-
μίας στο Κυπριακό Κέντρο. Είναι ένας χώρος 
ο οποίος πρόσφατα ανακαινίσθηκε και όσοι 
παρευρεθούν, θα διαπιστώσουν από πρώτο 
χέρι τι εννοώ. Καλώ όλους στην παροικία να 
έρθουν να απολαύσουν τη νύχτα μαζί μας και 
αν θέλουν, να διοργανώσουν και τις δικές τους 
εκδηλώσεις εδώ. Ο λόγος που το λέω είναι 
γιατί η παροικία χρειάζεται το Κυπριακό Κέντρο 
και πρέπει να στηριχθεί πάση θυσία».  
Τέλος, η «Παροικιακή» θα ήθελε να ευχαριστήσει 

όλους τους υποστηρικτές της βραδιάς για την πο-
λύτιμη στήριξή τους, αλλά και για την παρουσία 
τους στο event. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και 
στην παροικία για την εγκάρδια στήριξή της.

Μια εκπληκτική βραδιά γεμάτη διασκέδαση που θα μείνει αξέχαστη
ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ ΤΟ EVENT ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙΑΤΗ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Βροντερό παρών στο Όλντ Τράφορντ και στην 
ιστορική αναμέτρηση της Ομόνοιας με την Μάντσε-
στερ Γιουνάιτεντ έδωσαν οι φίλοι της «πράσινης 
κυρίας» που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αριθ-
μός των φιλάθλων από την παροικία έφτασε τους 
1.500, ενώ άλλες 3.000 είχαν φτάσει αεροπορικώς 
από την Κύπρο. Οι 1.500 φίλοι της Ομόνοιας που 
ζουν εδώ, βρέθηκαν στο Μάντσεστερ από όλα τα 
μέρη του ΗΒ χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς, ενώ, αρκετοί ήταν αυτοί που είχαν με-
ταβεί οργανωμένα, με τα δύο λεωφορεία που είχε 
εκμισθώσει ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΗΒ. Το ένα 
είχε αναχωρήσει από το Λονδίνο και το Κυπριακό 
Κέντρο, ενώ το άλλο είχε αναχωρήσει από το 
Μπερμιγχαμ και το Κοινοτικό Κέντρο της «Εστίας». 
Και τα δυο λεωφορεία ήταν γεμάτα, παρά το γεγο-
νός ότι όσοι ταξίδευαν από το Λονδίνο χρειάστηκαν 
4 ώρες διαδρομής για τη μετάβασή τους και άλλες 
4 ώρες για την επιστροφή τους. Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός ότι το λεωφορείο της επιστροφής στο Λον-
δίνο έφτασε στο Κυπριακό Κέντρο γύρω στις 4 τα 
ξημερώματα της Παρασκευής. 
Στο «Ολντ Τράφορντ», οι οπαδοί είχαν συγκε-

ντρωθεί από νωρίς όπου έστησαν το δικό τους 
«πάρτι» με κασκόλ, σημαίες και συνθήματα δημι-
ουργώντας μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. 
Αυτό που ξεχώρισε ιδιαίτερα στην κερκίδα και 

στο λεωφορείο που είχε αναχωρήσει από το Λον-
δίνο, ήταν η παρουσία του ποδοσφαιριστή - θρύλου 
της Ομονοίας, Gregory Savva, ο οποίος κέρδισε 
13 πρωταθλήματα με την Ομόνοια και άλλα 3 με 
τον Ολυμπιακό Πειραιώς. 
Συγκίνηση, επίσης, προκάλεσε και η ξεχωριστή 

παρουσία της Μαρίας και της Ρένας, οι οποίες τα-
ξίδεψαν από το Λονδίνο με το λεωφορείο των ορ-
γανωμένων της παροικίας, για να τιμήσουν τη 
μνήμη του πατέρα τους, Παναγιώτη Πιερέτη, ο 
οποίος ήταν φανατικός οπαδός της Ομόνοιας. Τα 
δύο κορίτσια φορούσαν μπλουζάκια με την φωτο-
γραφία του πατέρα τους, ο οποίος αποτελούσε 
Committee member της Ομόνοιας Λονδίνου για 
πάρα πολλά χρόνια. «Αν ζούσε, σήμερα θα ήταν 
από τους πρώτους σε αυτό το γήπεδο», μας είπαν 
χαρακτηριστικά. 
Μέσα στο γήπεδό η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική. 

Παρά το γεγονός ότι οι φίλαθλοι που ταξίδεψαν 
από την Κύπρο βρισκόντουσαν σε διαφορετική 
κερκίδα από τους Κυπρίους του ΗΒ, οι δυο κερκίδες 
κέρδισαν τις εντυπώσεις και έγιναν αντικείμενο σχο-
λιασμού από βρετανικά ΜΜΕ. Καθ’ όλη τη διάρκεια 
του αγώνα, η υποστήριξή που δεχόταν η ομάδαή-
ταν μαγική. Όπως έγραψε η «Π» στη προηγούμενη 
της έκδοση επρόκειτο για τη μεγαλύτερη, οργανω-
μένη «απόβαση» Κυπρίων φιλάθλων στο ΗΒ.

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, η Ελληνική 
Κυπριακή Εστία του Μπέρμιχγχαμ οργάνωσε τη 
γιορτή του πολιούχου της, Ευαγγελιστή Λουκά. 
Η καθιερωμένη πανήγυρις πραγματοποιήθηκε 
μετά από τρία χρόνια και ο κόσμος ήταν ιδιαίτερα 
χαρούμενος.  
Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκαν και τα απο-

καλυπτήρια μνημείου προς τιμήν όσων συνέβα-
λαν στην ίδρυση της Ελληνικής Κυπριακής 
Εστίας. Ο Προέδρος του Action for Cyprus, Κυ-
ριάκος Ακαθιώτης δήλωσε στην «Π» ότι: «Το 
μνημείο είναι αφιερωμένο σε όλους όσοι με 

τον κόπο και την δουλειά τους καταφέραν και 
δημιουργήσαν την Ελληνική Κυπριακή Εστία 
για όλους τους Έλληνες και τους Κυπρίους 
του Μπέρμιγχαμ» 

 
Το  παρών τους έδωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Θυα-

τείρων και ΜΒ Νικήτας, ο πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρήστος Καραολής, η 
κα Paulette Hamilton, Labour Member of Parlia-
ment for Birmingham Erdington, ο Mike Wood, 
MP for Dudley South και πολλά ακόμα μέλη της 
παροικίας.  

Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ OLD TRAFFORD ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

Σας προσκαλούμε  
στην εκδήλωση αφιερωμένη  
στην Παγκόσμια Ημέρα κατά 
του Καρκίνου του Μαστού,  
στις 21 Οκτωβρίου 2022,  

την Παρασκευή, ώρα 18:00μμ. 
Η Εκδήλωση θα γίνει στον  

πολυχώρο Cypriot Community 
Centre Earlham Grove, N22 5HJ. 

 Φορέστε ροζ και κοπιάστε να 
πιούμε μαζί τσάι ή καφέ, αλλά και 
ένα ποτήρι κρασί με παραδοσιακά 

ελληνικά εδέσματα και να  
ενημερωθείτε για την πρόληψη 
του καρκίνου του μαστού. 

 
Η είσοδος είναι δωρεάν. 

  
Χορηγοί της εκδήλωσης είναι: 

 

«Βροντερό παρών» των φιλάθλων της Οµόνοιας στο ΗΒ
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▪� Στις 30 Αυγούστου 2022 πέθανε στη Μόσχα ο 
τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ 
Σεργκέγιεβιτς Γκορμπατσόφ σε ηλικία 91 χρονών. 

Έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στις μεταρρυθμίσεις που 
συνέβαλαν στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αλλά 
και στη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης στις 25 Δε-

κεμβρίου 1991. 
▪� Ο Γκορμπατσόφ διετέλεσε γενικός γραμματέας της Κεντρικής 

Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης 
(ΚΚΣΕ, 1985-1991), πρόεδρος του Προεδρείου του Ανωτάτου Σοβιέτ 
(1989-1990) και πρόεδρος της Σοβιετικής Ένωσης (ΕΣΣΔ, 1990-
1991). Το 1990 τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης «για τον ηγετικό του 
ρόλο στις ριζικές αλλαγές των σχέσεων Ανατολής-Δύσης». 

▪� Πριν λίγες μέρες άκουσα τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Χένρι Κίσινγκερ - γνωστός και για 
τον ρόλο του στο διπλό έγκλημα σε βάρος της Κύπρου τον Ιούλιο 
του 1974 - που εξυμνούσε τον Γκορμπατσόφ... 

▪� Για την κατάρρευση του συστήματος δεν ευθύνεται μόνο ένα 
άτομο, ο Γκορμπατσόφ ή άτομα. Το ΚΚΣΕ είχε φύγει από το σωστό 
δρόμο πριν τον Γκορμπατσόφ. Έγινε μεγάλη μάχη μέσα στο ΚΚΣΕ 
που κράτησε αρκετά χρόνια. Με πρόσχημα περισσότερη δημοκρατία, 
που σίγουρα χρειαζόταν, κάποιοι μέσα στο κόμμα υποστήριξαν την 
αναθεώρηση βασικών αρχών του σοσιαλισμού, βασικών αρχών της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Τελικά επικράτησαν αυτοί οι  αναθεω-
ρητές, που εκπροσωπούσαν τα ταξικά συμφέροντα των πιο αντι-
δραστικών στοιχείων της σοσιαλιστικής διανόησης που ήθελαν να 
ακολουθήσουν τον καπιταλιστικό δρόμο για να νομιμοποιήσουν οι-
κονομικά οφέλη, προνόμια και αθέμιτο πλουτισμό  που "απέκτησαν" 
καταχρηστικά εκμεταλλευόμενοι τη θέση τους στο σοσιαλιστικό σύ-
στημα, τη θέση τους σοσιαλιστική κοινωνία. 

▪� Πίσω από τα συνθήματά τους για δημοκρατία ήταν τα ιδιοτελή 
τους συμφέροντα, τα  ταξικά τους συμφέροντα. Δεν υπάρχει δημο-
κρατία για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει ταξικό περιεχόμενο. 

▪� Η σοσιαλιστική διανόηση ήταν μια νέα τάξη που δημιουργήθηκε 
στις συνθήκες του σοσιαλισμού, που η ύπαρξη, ο ρόλος και η αξία 
της ήταν προϋπόθεση για να δουλέψει το σύστημα. Ήταν τα οικονο-
μικά, διοικητικά, διαχειριστικά στελέχη, οι  διευθυντές εργοστασίων, 
κολχόζ(συνεταιριστικά αγροκτήματα) και σοβχόζ(κρατικά αγροκτή-
ματα) κ.ά. Διαφορετική είναι η έννοια της σοσιαλιστικής διανόησης 
που ήταν μια από τις τρεις βασικές τάξεις της σοβιετικής σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, από την έννοια της διανόησης, που υπάρχει τόσο στον 
σοσιαλισμό όσο και στον καπιταλισμό και είναι οι διανοητές, οι δια-
νοούμενοι ως σύνολο, επιστήμονες, άνθρωποι των  τεχνών, των 
γραμμάτων κτλ.  

▪� Οι άλλες δύο βασικές τάξεις της σοβιετικής σοσιαλιστικής κοινωνίας 
ήταν η εργατική τάξη και η οργανωμένη στα κολχόζ και στα σοβχόζ 
αγροτική τάξη. Οι βασικές αντιθέσεις στη σοσιαλιστική κοινωνία της 
Σοβιετικής Ένωσης, αντιθέσεις μη ανταγωνιστικού χαρακτήρα, ήταν 
δύο. Η αντίθεση ανάμεσα  στην πόλη και το χωριό και η αντίθεση 
ανάμεσα στη χειρωνακτική και την πνευματική εργασία. Στη βάση 
αυτών των αντιθέσεων, αναπτυσσόταν η ταξική πάλη μη ανταγωνι-
στικού χαρακτήρα, μέσω της οποίας προωθούνταν η κοινωνική εξέ-
λιξη, η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και των παραγωγικών 
σχέσεων. Σ’ αυτή τη σοσιαλιστική κοινωνία της Σοβιετικής Ένωσης 
εμφανίζονταν και αναπτύσσονταν γραφειοκρατικά φαινόμενα. Δεν 
έπεφταν από τον ουρανό. Προκαλούνταν από τις καθυστερήσεις της 
σοσιαλιστικής κοινωνίας. Αντιμετωπίζονταν στο βαθμό που αντιμε-
τωπίζονταν και σε συνθήκες ιμπεριαλιστικής περικύκλωσης και ει-
σβολής, μέσω της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής αυτενέργειας των 
μαζών και με ιδεολογική δουλειά.  

▪� Πάνω απ' όλα, αντιμετωπίζονταν με την δημοκρατική, ουσιαστική 
συμμετοχή των μαζών σ' όλα τα επίπεδα της σοβιετικής εξουσίας...Η 
αντιμετώπιση γραφειοκρατικών φαινόμενων στον σοσιαλισμό που 
οδηγούν στο γραφειοκρατισμό είναι το μεγάλο στοίχημα. Για ένα μα-
κροχρόνιο διάστημα όσο ακόμη ο σοσιαλιστικός τρόπος παραγωγής 

δεν είναι απαλλαγμένος από τις επιβιώσεις του καπιταλισμού, όσο 
ακόμη υπάρχουν τάξεις γενικά, όσο ακόμη υπάρχει ο νόμος της 
αξίας, όσο ο καθένας αμείβεται ανάλογα με την εργασία του και όχι 
ανάλογα με τις ανάγκες του, και όσο υπάρχει ακόμα ο ιμπεριαλισμός, 
ο εξωτερικός εχθρός του νέου συστήματος, θα υπάρχει ο γραφει-
οκρατισμός, αλλά και η δυνατότητα παλινόρθωσης του καπιταλι-
σμού. 

▪� Το κομμουνιστικό κόμμα καθοδηγεί το κράτος, την κοινωνία και 
την οικονομία. Δεν είναι το κομμουνιστικό κόμμα και οι άλλες οργα-
νώσεις των εργαζομένων, συνδικάτα κ.ά, που γεννούν τα γραφει-
οκρατικά φαινόμενα και τον γραφειοκρατισμό, αλλά οι συγκεκριμένες 
συνθήκες, σε τελευταία ανάλυση η ίδια η κατάσταση της υλικής βάσης 
της κοινωνίας. Από την καλή ή την κακή λειτουργία του κομμουνιστι-
κού κόμματος που εκπροσωπεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, 
αλλά και των υπόλοιπων τάξεων και είναι η καθοδηγητική δύναμη 
όλης της κοινωνίας και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, εξαρτάται η 
αποτελεσματική καταπολέμησή ή η ενίσχυση του γραφειοκρατισμού 
μέσα σε μια μακρόχρονη διαδικασία. 

▪� Αν το κομμουνιστικό κόμμα διαλυθεί μέσα στη μάζα των "παρα-
γωγών", τότε όχι μόνο δεν θα καταπολεμηθεί σωστά, αλλά θα ενι-
σχυθεί ακόμη περισσότερο ο γραφειοκρατισμός. Για πολλά χρόνια 
το κομμουνιστικό κόμμα απέδειξε ότι ήξερε να δίνει με συνέπεια και 
συνέχεια την πάλη ενάντια στο γραφειοκρατισμό, έχοντας συνείδηση 
των αιτιών που γεννούν τα γραφειοκρατικά φαινόμενα και του δρόμου 
για το ξεπέρασμά τους. Ο δρόμος για το ξεπέρασμά τους είναι ο 
δρόμος της γοργής ανάπτυξης του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής 
και πάνω σ' αυτή την βάση, της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής πρω-
τοβουλίας των μαζών, της ανάπτυξης της συλλογικής συνείδησης 
και του εκπολιτιστικού τους επιπέδου. 

▪� Το κομμουνιστικό κόμμα μελετώντας την πείρα της σοσιαλιστικής 
οικοδόμησης και γενικεύοντάς την θεωρητικά, κατέληξε σε στρατηγι-
κής σημασίας συμπεράσματα και εισηγήσεις σχετικά με την εξέλιξη 
του σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής και την πορεία της ταξικής 
πάλης. Εντόπισε σαν βασικούς κρίκους για την ανάπτυξη του σο-
σιαλιστικού τρόπου παραγωγής τη σοσιαλιστική πειθαρχία στην ερ-
γασία και την οργάνωση της παλλαϊκής καταγραφής και του ελέγχου 
της παραγωγής και της κατανομής. Η εκπλήρωση αυτών των καθη-
κόντων απαιτούσε μια μακρόχρονη περίοδο ταξικής πάλης, ακόμη 
και μετά την εξάλειψη των εκμεταλλευτριών τάξεων και την εγκαθί-
δρυση των σοσιαλιστικών παραγωγικών σχέσεων σ' όλη την κλίμακα 
της λαϊκής οικονομίας που συνδέεται άμεσα με το προτσές, τη διαδι-
κασία της ανάπτυξης της σοσιαλιστικής πρωτοβουλίας των μαζών 
πάνω στην βάση της θυελλώδους ανάπτυξης του σοσιαλιστικού τρό-
που παραγωγής. 

▪� Το κομμουνιστικό κόμμα μελέτησε την εφαρμογή τους στην πράξη, 
γενίκευσε την νέα πείρα και κατέληξε σε στρατηγικής σημασίας συ-
μπεράσματα για τη λύση των διαφορών ανάμεσα στην πόλη και το 
χωριό και ανάμεσα στη σωματική, χειρωνακτική εργασία και την 
πνευματική, διανοητική εργασία. 

▪� Το κομμουνιστικό κόμμα δεν έφτασε σε ολοκληρωμένα συμπερά-
σματα σχετικά με την αντίθεση ανάμεσα στην εργατική τάξη και την 
σοσιαλιστική διανόηση και την ταξική πάλη που αναπτυσσόταν στην 
βάση αυτής της αντίθεσης. Σε σχέση με βασικά οικονομικά προβλή-
ματα του σοσιαλισμού, έγιναν ορισμένες πρώτες σημαντικές προ-
σεγγίσεις και η ηγεσία γενίκευσε ακόμη περισσότερο την πείρα της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης φτάνοντας σε νέες στρατηγικές εισηγήσεις 
σχετικά με την εκπλήρωση των προκαταρκτικών όρων για το πέρα-
σμα από την ταξική κοινωνία του σοσιαλισμού στην αταξική κοινωνία 
του κομμουνισμού. Όμως, τα συμπεράσματα των συζητήσεων που 
ακολούθησαν, γύρω από τα βασικά οικονομικά προβλήματα του σο-
σιαλισμού δεν κατανοήθηκαν σ' όλη την έκταση και το βάθος που εί-
χαν από τον ηγετικό πυρήνα του κομμουνιστικού κόμματος. 

▪� Όπως ήδη ανέφερα πιο πάνω, στην ηγεσία του κομμουνιστικού 
κόμματος κέρδισαν έδαφος ομάδες που εκπροσωπούσαν τα συμ-
φέροντα διευθυντών εργοστασίων, σοβχόχ, κολχόζ και άλλων οργα-

νισμών, γραφειοκρατών, καιροσκόπων και καριεριστών. Όλοι αυτοί 
αποτελούσαν την κομματική νομενκλατούρα, μια προνομιούχα κοι-
νωνική τάξη, που γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μέσα τους κόλπους 
της σοσιαλιστικής διανόησης. Πατώντας πάνω στις καθυστερήσεις 
της σοσιαλιστικής κοινωνίας και χρησιμοποιώντας σαν πρόσχημα 
τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και την πάλη ενάντια στα στραβά 
της ηγεσίας, η νέα αυτή τάξη και οι πολιτικοί εκπρόσωποί της μέσα 
στην ηγεσία του κομμουνιστικού κόμματος, τραβούσαν ολοταχώς  
προς τον καπιταλισμό. Στο όνομα του "υλικού συμφέροντος" και του 
"κέρδους των σοσιαλιστικών επιχειρήσεων " ανατράπηκαν θεμελιακές 
αρχές και θέσεις του κομμουνιστικού κόμματος για την σοσιαλιστική 
πορεία. Διαταράχθηκε και στη συνέχεια ξηλώθηκε η αμοιβαία σχέση 
μεταξύ του κράτους και της κολχόζνικης αγροτιάς (οι συνεταιρισμένοι 
σε μη κρατικά αγροκτήματα αγρότες). 

▪� Μέσα σε μια μεταβατική πορεία που κράτησε κάποια χρόνια, συ-
ντελέστηκε η διαδικασία της παλινόρθωσης του καπιταλισμού. Αυτός 
ο παλινορθωμένος καπιταλισμός δεν είχε επικρατήσει πλήρως.  
Συζούσε με τον σοσιαλισμό (ή αν θέλετε μεγάλα απομεινάρια του 
σοσιαλισμού) που κατέρρευσε στις 25 Δεκεμβρίου 1991. 

▪� Η ήττα του σοσιαλισμού, ό,τι είχε μείνει από τον σοσιαλισμό σε 
αυτή την πορεία, και η οριστική παλινόρθωση - επικράτηση του κα-
πιταλισμού των κλεπτοκρατών – ολιγαρχών στην πρώτη σοσιαλιστική 
χώρα στον κόσμο, τη Σοβιετική Ένωση, δεν ήταν αναπόφευκτη.  
Δεν ήταν νομοτελειακό φαινόμενο. Ήταν, όμως ιστορικά δυνατό και 
συντελέστηκε. Σήμερα η Ρωσία είναι μια καπιταλιστική - ιμπεριαλι-
στική χώρα και δεν έχει καμία σχέση ακόμα και με Σοβιετική Ένωση 
που κατέρρευσε το 1991. 

Συνοψίζω και κλείνω.  
▪� Η σοσιαλιστική διανόηση ή αν θέλετε ένα σημαντικό κομμάτι της, 

σε κάποιο στάδιο ήρθε σε ανταγωνιστική αντίθεση σύγκρουση με τις 
άλλες δύο βασικές τάξεις της σοσιαλιστικής κοινωνίας, την εργατική 
και την αγροτική που ήταν και οι παραγωγικές τάξεις της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, (είναι οι παραγωγικές τάξεις και της καπιταλιστικής κοι-
νωνίας).  

▪� Σίγουρα, παίζει ρόλο πώς διαχειρίζεσαι μια σοσιαλιστική οικονομία. 
Όμως δεν ήταν απλά θέμα διαχείρισης από την πλευρά του κομμου-
νιστικού κόμματος όταν ανέλαβε την ηγεσία του ο Γκορμπατσόφ στις 
11 Μαρτίου 1985. Χωρίς ιδεολογία, χωρίς σωστές θέσεις, χωρίς ξε-
κάθαρη ταξική κατεύθυνση και αποτελεσματική δημοκρατική συμμε-
τοχή και έλεγχο από την πλευρά των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα 
εξουσίας, παραγωγής, διανομής κ.λπ. ο σοσιαλισμός δεν έχει μέλλον. 
Η ζημιά είχε γίνει πριν την άφιξη του Γκορμπατσόφ. Οι μεταρρυθμίσεις 
του ΚΚΣΕ με επικεφαλής τον Γκορμπατσόφ, περεστρόικα (ανασυ-
γκρότηση) γκλάσνοστ(διαφάνεια), αλλαγές στις διεθνείς σχέσεις κτλ., 
διέλυσαν ό,τι είχε απομείνει από τον σοσιαλισμό, που δεν ήταν και 
πολλά, αλλά διέλυσαν και την ενότητα - οντότητα των δεκαπέντε 
κρατών της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών(ΕΣΣΔ) 

▪� Παρόλα τα λάθη, τις αδυναμίες και τις ατέλειες, ο υπαρκτός σο-
σιαλισμός, που εφαρμόστηκε για δεκαετίες στη Σοβιετική Ένωση, 
την ΕΣΣΔ, και όχι αυτός που κατέρρευσε στις 25 Δεκεμβρίου 1991,εί-
ναι η βάση για τον αυριανό σοσιαλισμό που θα είναι απείρως καλύ-
τερος και θα απαλλάξει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας, το 
περιβάλλον, το οικοσύστημα και το κλίμα του, από τα καπιταλιστικά 
ιμπεριαλιστικά τέρατα.

Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ

Του Βασίλη  
Κωστή



Δεν λέει η πανδημία του κορονοϊού να εξαφανισθεί 
για τα καλά, όπως ακριβώς δεν λέει ούτε και η σο-
βαρή επιδημία της πολιτικής της Συντηρητικής Κυ-
βέρνησης να μας αφήσει ήσυχους να δούμε του-
λάχιστον μια άσπρη μέρα. Που να βρούμε τα έξτρα 
λεφτά για την θέρμανση ή το ρουχισμό ή για φα-
γητό. Ακόμα φέτος λόγω κορονοϊού και της κρίσης 
που επέφερε μία εντελώς “αχάπαρη” Συντηρητική 

Κυβέρνηση θα μας αναγκάσουν να αναβάλουμε και φέτος τα Χρι-
στούγεννα όπως  ακριβώς έκανε άλλες χρονιές ο κορονοϊός.  
Όπως έχετε προσέξει χρησιμοποιώ πιο συχνά την λέξη  “αχάπαρη”  

έτσι για να  μην χρησιμοποιήσω και πιο  ανάρμοστες λέξεις και να 
έχω τους…άλλους  “αχάπαρους” να με τρέχουν ξοπίσω.  
Με τον κορονοϊό θα μπορούμε τουλάχιστο να φοράμε μάσκες, να 

πάρουμε τα κανονικά εμβόλια στο καιρό τους, να κρατούμε αποτάσ-
σεις, να πλένουμε τα χέρια μας για 20 δευτερόλεπτα. Μα ποιος 
άραγε μπορεί να προφυλαχθεί από το κρύο και την πείνα; Ποιος 
άραγε θα αντέξει με τα λίγα λεφτά το χειμώνα που μας περιμένει, και 
όταν τελικά έλθει η άνοιξη και ο κορονοϊός φύγει, δυστυχώς μία άλλη 
επιδημία ακόμη πιο σοβαρή κι επικίνδυνη που λέγεται ‘’Συντηρητική 
κυβέρνηση’’  θα συνεχίσει να ανυψώνει τις τιμές και να μειώνει τα 
επιδόματα της εργατικής τάξης και των ηλικιωμένων. Θα υπάρχουν 
φυσικά αυτοί που όσον και αν επηρεασθούν από αυτού του είδους 
την επιδημία ζητούν ακόμα και περισσότερη τιμωρία, αφού δεν πρό-
κειται ποτέ να βάλουν μυαλό. Μα δυστυχώς μαζί με αυτούς πάνε και 
άλλα θύματα εξαιτίας της τυφλής και εντελώς ανεύθυνης και φανατι-
σμένης στάσης τους. Πόσα λάθη θα συνεχίσει να κάνει η Liz Truss, 

και πόσο ακόμη ο κόσμος θα αντέξει την όλη αδιαφορία που την κα-
τέχει τόσο αυτή όσον και οι υπόλοιποι της Συντηρητικής Κυβέρνησης, 
που όχι μόνο είναι εντελώς αρχάριοι αλλά δεν γνωρίζουν τι λένε ή 
ακόμα τι κάνουν και ιδού και τις 180 μοίρες στροφών που κάνει συ-
νέχεια γεγονός και αποδεικνύει ότι μάλλον πειράματα κάνουν. Μα 
είναι ο λαός που υποφέρει και οι εταιρίες που δεν γνωρίζουν ποιαν 
πορεία θα πάρει η κυβέρνηση.  Οι 180 μοίρες στροφή που έκανε η 
Liz Trus τις προάλλες και οι πληροφορίες που έρχονται μας λένε ότι 
θα κάνει και άλλες 180 μοίρες στροφή, που μόνο και μόνο στο άκου-
σμα αυτό άρχισε η στερλίνα να ανεβαίνει έναντι του Ευρώ και του 
Δολαρίου. Αυτό αποδεικνύει ότι πείρε λανθασμένη πορεία η κα Truss  
και άρχισε στραβά. Κάθε φορά που  η κα Truss αλλάζει υπουργό 
πάμε από τα κακά στα χειρότερα. Ένας λόγος είναι ότι δεν γνωρίζουν 
τι κάνουν και που ακριβώς κατευθύνονται. Η μία στροφή 180 μοιρών 
ακολουθεί την άλλη, και εν τω μεταξύ ο λαός δεν βλέπει καμία θετική 
αλλαγή. Την στιγμή που γράφονται οι γραμμές αυτές δεν είναι γνωστό 
αν η κα Truss θα δώσει την παραίτηση της ή θα ανακοινώσει Γενικές 
Εκλογές. Είναι αργά πλέον να διεξαχθούν Γενικές Εκλογές για τον 
Δεκέμβριο 2022 αλλά αν δεν βελτιωθούν τα πράγματα, μέχρι το Φε-
βρουάριο ίσως να ανακοινωθεί η ημερομηνία   Γενικών Εκλογών σε 
κάποιο στάδιο του 2023 και είναι δυνατό να διεξαχθούν εκλογές 
μέχρι και τον Ιούνιο μετά την στέψη του Βασιλιά Καρόλου. Αυτά τα 
αρνητικά αποτελέσματα και οι αμέτρητες φορές των 180 μοιρών 
στροφών που έλαβαν μέρος σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 
είναι πλέον ολοφάνερο ότι δεν έχουμε ούτε αρχηγό μα ούτε και Πρω-
θυπουργό. Όταν κάποιος πάρει μία θέση κάπου, πρέπει πρώτα από 
όλα να διερωτηθεί: «Έχω ό,τι χρειάζεται για να πάρω τέτοιαν θέση;». 

Εκ των υστέρων βλέπουμε ότι η κα Truss δεν κατέχει ό,τι χρειάζεται 
κάποιος για να είναι Πρωθυπουργός.  
Θα γίνουν αλλαγές στην Συντηρητική Κυβέρνηση, πολλές αλλαγές 

και το αποτέλεσμα δυστυχώς θα είναι το ίδιο, χωρίς να φανεί καμία 
πρόοδος. Η αξιοπιστία της Πρωθυπουργού Truss ίσως να έχει αφα-
νισθεί, ο λαός έχασε κάθε ίχνος εμπιστοσύνης σε αυτήν την Κυβέρ-
νηση. Η μόνη αληθινή αλλαγή θα έλθει μόνο με την διεξαγωγή εκλο-
γών. Ακόμη και αυτοί που για χρόνια υποστηρίζουν  Συντηρητικούς, 
τώρα δηλώνουν ανοικτά και μέσον τηλεοπτικών καναλιών ότι δεν 
πρόκειται να ξαναψηφίσουν Συντηρητικούς. Η κριτική ακόμα έρχεται 
και από Συντηρητικούς Βουλευτές που δηλώνουν ότι είναι καλύτερα 
να διεξαχθούν Γενικές Εκλογές. Ακόμα και οι Συντηρητικοί αισθάνονται 
ντροπή για το που έχει καταντήσει το κόμμα τους και συνάμα η Κυ-
βέρνηση.  
Τέσσερεις Υπουργοί Οικονομικών έχουν αλλαχθεί σε 4 μήνες. Ακόμη 

δε 4 Πρωθυπουργοί σε 12 χρόνια. Η ημερομηνία λήξεως των Συ-
ντηρητικών ήλθε και πέρασε πριν πολύ καιρό. Η σκουριά άπλωσε 
στο Συντηρητικό Κόμμα και όσα “εξαρτήματα” και αν αλλαχθούν τί-
ποτα πλέον δεν λειτουργεί κανονικά. Πράγμα που φανερώνει ότι οι 
Συντηρητικοί δεν είναι ικανοί να είναι στη εξουσία, είτε στην  Κεντρική 
Κυβέρνηση είτε στις τοπικές αρχές. Αντί οι Συντηρητικοί να κτυπούν 
τις πόρτες για ψήφο, ας το κάνουν καλύτερα για να πουν μία συγ-
γνώμη και ας ζητήσουν συγχώρεση για την όλη ταλαιπωρία που 
επέφεραν σε κάθε κάτοικο. Έχουν το θράσος να κατεβαίνουν στις 
πλέον φτωχές περιοχές για να ζητήσουν ψήφο. Να πόσο άσχετοι 
είναι μπροστά στην όλη θλιβερή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα.   

  13      | Πέμπτη 20 Οκτωβρίου      2022

Τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες (Guinness World 
Records), γνωστά από την έναρξη του 1955 
έως το 1999 ως ‘’The Guinness Book of Records’’ 
και σε προηγούμενες εκδόσεις των Ηνωμένων 
Πολιτειών ως ‘’The Guinness Book of world Rec-
ords’’, είναι ένα βιβλίο αναφοράς που δημοσιεύεται 
ετησίως, με τα παγκόσμια ρεκόρ τόσο των αν-
θρώπινων επιτευγμάτων όσο και ακραίων (επι-
τευγμάτων) του φυσικού κόσμου. Σε αυτό θα κα-
ταταχθεί η Πάφος μας φέτος! Ναι καλά διαβάσατε. 

Φαντάζομαι θα υποψιάζεστε και τον λόγο γιατί σίγουρα αυτό το 
καλοκαίρι πολλοί θα την είχατε επισκεφτεί κι αν δεν το είχατε κάνει 
θα το κάνετε σύντομα, γιατί ποιος δεν θα ήθελε να επισκεφτεί και 
να δει από κοντά το όγδοο θαύμα του κόσμου; Ο λόγος που βρα-
βεύεται και κατατάσσεται  στο βιβλίο αυτό, των παγκόσμιων ρεκόρ, 
δεν είναι  άλλος από την δημιουργία των τεράστιων πεζοδρομίων, 
τεσσάρων με πέντε μέτρων. Όσο αφορά τους δρόμους, αυτό δεν 
το συζητούμε…Στενοί, πολύ στενοί σαν κορσέδες σε μέση κυρίας 
του Μεσαίωνα. Στα πεζοδρόμια μπορείς να κάνεις ένα πάρτι αλλά 
στο δρόμο πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός όταν οδηγείς, γιατί 
μπορεί να ξεφύγεις καμιά ίντσα και να ανέβεις πάνω στο πεζοδρόμιο. 
Με αυτήν την λογική και με αυτήν την τακτική αναπλάθεται η 
όμορφη μας πόλη! Στενοί δρόμοι - μεγάλα πεζοδρόμια! 

 
Για να επιτευχθεί όλο αυτό, θα έπρεπε να γίνουν κάποιες 

καινοτόμες εργασίες! «Αλλαγές» τις αποκαλούν οι Δημοτικοί Σύμ-
βουλοι και «αναβάθμιση της πόλης της Πάφου» ο Δήμαρχος μας. 
Ο τρόπος που επιτυγχάνεται αυτή η αναβάθμιση της πόλης είναι 
πολύ απλός. Ενεργοποιούνται οι μπουλντόζες καθημερινά ρίχνοντας 
βεράντες και φράκτες, καταστρέφοντας κήπους, μπαίνοντας στις 
αυλές των σπιτιών και μαγαρίζοντας τα πάντα! Και έτσι η πονεμένη 
μας πόλη κλαίει και σπαράζει. Πιο πολύ όμως η γνωστή Λεωφόρος 
Ελλάδας. Ο κύριος δρόμος της πόλης για δεκαετίες τώρα. Από 

εδώ περνούσε παλιά το 90% των λεωφορείων από τα χωριά 
προς την πόλη και αντίστροφα. Μιλάμε για πολλά χωριά, από τον 
Πύργο Τυλληρίας, Πωμό, Πόλη Χρυσοχούς Γιόλου, Ίνια, Πολέμι, 
Παναγιά Τάλα,  Μεσόγη και βάλε. Η Λεωφόρος αυτή αποτελεί 
ίσως και την πιο εμπορική οδό που συνδέει την πόλη της Πάφου 
με την βιομηχανική περιοχή του χωριού Μεσόγης με τα μεγάλα 
καταστήματα ηλεκτρικών και άλλων ειδών. Από την κάτω πλευρά 
νοερά μετά τα «Φώτα του Λανίτη» (όπως λένε οι ντόπιοι) καταλήγει 
στην πλατεία της πόλης, στις «αρτημαθκιές» που εξαφανίστηκαν 
κι αυτές…Αυτή λοιπόν η Λεωφόρος έχει γίνει ένα μέρος που έχει 
δεχθεί βομβαρδισμό. Δεν μπορείς ούτε να την περπατήσεις ούτε 
και να οδηγήσεις σε αυτήν. Η αλήθεια είναι ότι με έχει τσακίσει ψυ-
χολογικά η όλη κατάσταση και θα ήθελα να μην ασχοληθώ άλλο, 
εντούτοις ο μοντέρνος «δαίμονας» Facebook δεν άντεξε και έφερε 
ξανά το πρόβλημα της στην επικαιρότητα. Αναρτήσεις πολλές την 
περασμένη εβδομάδα για το νέο παιδοπάρκο στην περιοχή 
Δασούδι. Πολύχρωμα παιχνίδια για παιδιά και ένας ωραίος παι-
χνιδότοπος για την περιοχή! «Πάρτε ένα κοκαλάκι και ξεχάστε την 
πραγματικότητα κύριοι», θα έλεγε ο Δήμαρχος.  Αυτοί που γιόρτασαν 
τα εγκαίνια του, δεν πιστεύω να είναι καν κάτοικοι της περιοχής.  

 
Η άλλη ανάρτηση έγινε από τον αγαπητό μας φίλο και καρδιολόγο 

που κατά καιρούς καυτηριάζει κακώς κείμενα στην πόλη μας. Τα 
βγάζει στη δημοσιότητα για να ταρακουνήσει τα νερά και ίσως 
ευαισθητοποιηθούν αυτοί που θα έπρεπε. Όμως δυστυχώς δεν 
βλέπω να έχουν ενοχληθεί οι ιθύνοντες από την ανάρτησή του 
σχετικά με τα πεζοδρόμια και τους δρόμους. Η τρίτη ανάρτηση 
ήτανε από κάποιους ειδικούς που γνωστοποιούν και προειδοποιούν 
τους κατοίκους ότι η θερμοκρασία στην πόλη θα αυξηθεί 4-5 
βαθμούς λόγω του ότι το τσιμέντο είναι θερμοσυσσωρευτής. Άρα, 
θα μπορούμε να αποκαλούμε την πόλη μας «Η Πάφος η τσιμε-
ντούπολη». Κήπους, πάρκα με πράσινο έστω και δέντρα δεν 
υπάρχουν. Τέτοια είδη σπανίζουν έτσι κι αλλιώς στην πόλη  μας. 

Με αυτές λοιπόν τις αναρτήσεις που διάβασα έφερα ξανά στο 
μυαλό μου τις εικόνες-εφιάλτες που αντίκρισα το καλοκαίρι όταν 
επισκέφτηκα την πόλη μου και ιδιαίτερα την γειτονιά μου. Πρέπει 
να ομολογήσω ότι ράγισε η καρδιά μου όταν αντίκρισα το σπίτι 
μου λες και είχε δεχθεί ένα ανελέητο βομβαρδισμό! Πρώτα, πρώτα 
τραυματισμένο και μαραζωμένο το είδα, αφού είχε απωλέσει την 
μία από τις δύο βεράντες και τον κήπο του. Μπροστά στο σπίτι 
ένα τεράστιο χαντάκι και η πρόσβαση στην οικία γινόταν με ξύλινα 
σκαλιά τα οποία κάθε φορά που τα ανέβαινες έπεφτε κι ένα 
πλακάκι από την πιο ψηλή βεράντα. Πάνε και τα σκαλιά!  
Είναι περιτόν να πω τι αντίκρυσα μπαίνοντας στο σπίτι. Ραγι-

σμένους τοίχους, πίνακες και φωτογραφίες στο πάτωμα, τζάμια 
στο μπάνιο και στην κουζίνα σπασμένα. Το καημένο το σπίτι είναι 
σαν να δέχτηκε πύραυνο Κρουζ. Όσο αφορά τον θόρυβο από τις 
μπουλντόζες και εκσκαφείς, τι να πει κανείς!  Από τα χαράματα. 
Με την ανατολή του ήλιου. Και κάποιες φορές και την Κυριακή! Mε 
απώλεια ακοής επέστρεψα πίσω στο Λονδίνο! Κάποιες μέρες 
ήμουνα μάρτυρας τραγικών σκηνών όπου χαλιόντουσαν βεράντες 
με μηχανήματα μπροστά στα μάτια των ιδιοκτητών των σπιτιών. 
Πραγματικά πολύ λυπητερές σκηνές. Μια μέρα στεκόμουνα στην 
λιγοστή βεράντα και απέναντι βλέπω τον εκσκαφέα να σπάει την 
βεράντα της οδοντιάτρου. Η φιγούρα της γιατρού σαν στήλη 
άλατος να παρακολουθεί αμίλητη και να δακρύζει σιωπηλά. 
Ένα μήνα διακοπών…30 καθημερινοί αναστεναγμοί. Απίστευτη 

κατάσταση αν σκεφτεί κανείς ότι συμβαίνει σε όλη την λεωφόρο 
Ελλάδας. Πόσο μαράζι νοιώθουν όλοι που ζουν ακόμη εκεί! Και 
μην πει κανείς δεν τον νοιάζει…γιατί αυτό δεν ισχύει. Πολλά 
μαγαζιά έκλεισαν παντελώς ή άλλοι αναγκάστηκαν να βρουν άλλο 
κατάστημα για να στεγαστούν και να δουλέψουν για να ζήσουν τις 
οικογένειες τους. Δεν θέλω να αναφερθώ προς το παρόν για συ-
νομιλίεςπου είχα με τον Δήμαρχο και τους υπαλλήλους του ή τους 
ειδικούς της εταιρείας που ανέλαβαν το έργο. Επιφυλάσσομαι 
όμως

Η Πάφος στο βιβλίο Γκίνες

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Σε κάποια εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα,  
με πλησίασε κάποια κυρία η οποία προφανώς με 

γνώριζε από τις δραστηριότητες μου.  
Σε θαυμάζω μου είπε και σε ευχαριστούμε για όλα 

όσα κάνεις για τους συνανθρώπους σου. Και συνε-
χίζοντας μου είπε ότι καταλαβαίνει το θλιβερό μου ύφος που θεώρησε 
ότι ήταν λόγω του θέματος της εκδήλωσης. 
Έμεινα για λίγο σκεπτόμενος αν το ύφος μου αυτό το λυπητερό 

ήταν για τον ίδιο λόγο ή αν προερχόταν από κάτι άλλο. 
Όταν τελικά αποχώρισε η κυρία συνειδητοποίησα ότι πραγματικά 

είχα ένα λυπητερό ύφος που όμως σχηματίστηκε κατόπιν διαφόρων 
περιστατικών. Ήταν γιατί ανάμεσα μας δεν είδα συνηθισμένους αν-
θρώπους που έβλεπα ως συνήθως σε τέτοιες εκδηλώσεις. Έλειπαν 
αρκετοί. Πολλοί έφυγαν από τη ζωή, και άλλοι από φόβο λόγω παν-
δημίας δεν αποφάσισαν ακόμα να κυκλοφορήσουν σε τόπους όπως 
εκκλησίες και χώρους  συνάντησης όπου συνήθιζαν να βρίσκονται 
για ένα καφέ ή ακόμα και απλά να συνομιλήσουν και να πουν ο 
καθένας τα δικά του. Ένοιωσα πολύ παράξενα και έφυγα κατευθυ-
νόμενος προς το σπίτι όπου το βλέπω σαν καταφύγιο.  
Δυστυχώς στις μέρες μας αυτό είναι κάτι που ζούμε καθημερινά.  

Η απομάκρυνση και η μη δυνατή επαφή με τους φίλους και με την 

οικογένεια μας, μας δημιουργούν ασυνήθιστα αισθήματα που μας 
φέρνουν σε αυτή την ανάγκη. 
Μας λείπουν τόσα πολλά που είχαμε εντάξει στην καθημερινή μας 

ρουτίνα που το άγχος δυστυχώς έχει τον πρώτο λόγο.  
Στην καθημερινότητα μπήκαν άλλα πράγματα που στο παρελθόν 

δεν μας απασχολούσαν και πολύ. Το άγχος μας φέρνει άλλες επι-
πτώσεις και νιώθουμε ότι υποφέρουμε συνέχεια από κάτι,  και κατα-
λήγουμε στο να καλέσουμε τους φίλους ή τον προσωπικό γιατρό 
μας για να πάρουμε την γνώμη τους ή την συμπαράσταση τους. 
Πριν από όλα τούτα όμως πρώτος που έρχεται στη σκέψη μας είναι 
ο παντοδύναμος Θεός και η φύση. Ο Θεός αγαπητοί μου είναι ο 
ίδιος η φύση, που δυστυχώς ο άνθρωπος την έχει παραμελήσει και 
μαζί με την φύση έχει παραμελήσει τον ίδιο τον Θεό. Αν νιώσουμε 
ότι κάτι δεν πάει καλά με την υγεία μας έστω και αυτό να είναι απο-
τέλεσμα του άγχους, η πρώτη φράση που  βγάζουμε από, το στόμα 
είναι, Θεέ μου.. ή Παναγία μου… τί να κάνω.  
Οι άνθρωποι είμαστε όλοι Θεοφοβούμενοι και κατά βάθος πιστεύουμε 

στο Θεό ο κάθε ένας με τον δικό του τρόπο. Γιατί όμως να μην 
είχαμε πάντα τον Θεό μέσα μας και την Παναγία που από τα παιδικά 
μας χρόνια ήταν μέρος της διαμόρφωσης του χαρακτήρα μας. 
Μιλάω τώρα για την δική μας την κουλτούρα γιατί είναι θέμα κουλ-

τούρας. Ποτέ δεν είναι αργά να προσαρμοστούμε και να κάνουμε 
μια προσπάθεια να πλησιάσουμε τις αξίες που μας ανέδειξαν. Η 
κουλτούρα η δική μας είναι συνυφασμένη με τον πολιτισμό μας, και 
όπως έχω πει και στο παρελθόν ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός και 
ο πολιτισμός είναι ο άνθρωπος. Το που θέλω να καταλήξω είναι στο 
ότι θα βοηθούσε πολύ στο να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα 
μας εάν είχαμε στην καθημερινότητα μας στο πάνω μέρος του 
μυαλού τον ένα και μοναδικό παντοδύναμο Θεό, που κατά βάθος 
είναι εκεί και στην πραγματικότητα μας ηρεμεί όταν και εφόσον τον 
έχουμε στη σκέψη μας. Είναι θέμα συνήθειας και θέμα κουλτούρας, 
θέμα που έχει να κάνει με την ψυχολογία του ανθρώπου. Είναι απο-
δεδειγμένο το γεγονός ότι όλα είναι στο μυαλό μας και είναι επίσης 
αποδεδειγμένο ότι ανάλογα με την ψυχολογία μας, έτσι ανάλογα 
αντιμετωπίζουμε και τις δύσκολες ή οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις 
που συναντούμε στην καθημερινότητα.  Θα περάσουν και άλλες 
πολλές μέρες για να μπορέσουμε να συνηθίσουμε το νέο τρόπο 
ζωής. Χρειάζεται υπομονή και προσοχή για να τα καταφέρουμε.  
Ας βοηθήσουμε ο κάθε ένας με τον δικό του τρόπο και ας ακολου-

θήσουμε την πραγματικότητα όσον αφορά την ασφάλεια και τι είναι 
αναγκαίο να πράξουμε για το καλύτερο για εμάς και τους γύρω μας. 

Καλό χειμώνα να φτάσουμε!
Του Βασίλη 
Παναγή

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Μία πανδημία είναι αρκετή... 
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Στην εικαστικό Δάφνη Τριμικλινιώτου και στο σκηνοθέτη 
Χρίστο Ζάνο το φετινό βραβείο πολιτισμού του ΑΚΕΛ

Είναι αναγκαία η αλλαγή φιλοσοφίας και η εκπόνηση ενός ολο-
κληρωμένου σχεδιασμού που θα αφορά όλες τις μορφές τέχνης και 
το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος απένειμε την Τρίτη το Βρα-
βείο Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας – Θοδόσης Πιερίδης» 
σε δύο καταξιωμένους, όπως τους χαρακτήρισε, εργάτες του Πολιτι-
σμού, τη Δάφνη Τριμικλινιώτου και τον Χρίστο Ζάνο, οι οποίοι δρα-
στηριοποιούνται στις εικαστικές και τη θεατρική τέχνη αντίστοιχα. 
Όπως ανέφερε στην ομιλία του κατά την τελετή απονομής του 

βραβείου, οι βραβευθέντες διακρίθηκαν «σε διαφορετικές μορφές 
Τέχνης ο καθένας, πολλές φορές σε διαφορετικά ταξίδια ζωής, αλλά 
σε κοινά οράματα, κοινές έγνοιες, κοινούς αγώνες, με μεγάλη κοινή 
αγάπη την Κύπρο και τους ανθρώπους της, Ελληνοκύπριους, Τουρ-
κοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμενίους και Λατίνους, αλλά και τους με-
τανάστες και τους πρόσφυγες που οι πόλεμοι, η φτώχεια και η δυ-
στυχία τους έφεραν στην Κύπρο μας». 
Αυτούσια η ομιλία του κύριου Στεφάνου: 
«Νιώθω πολύ περήφανος γιατί απόψε έχω την τιμή ως Γενικός 

Γραμματέας της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ να προσφωνήσω την Τελετή Απο-
νομής του Βραβείου Πολιτιστικής Προσφοράς «Τεύκρος Ανθίας – 
Θοδόσης Πιερίδης» που θέσπισε η Κ.Ε του Κόμματος πριν από 
πάρα πολλά χρόνια. Η περηφάνεια μου γίνεται ακόμα πιο μεγάλη 
γιατί από μέρους του Κόμματος σε λίγο θα έχω την τιμή να επιδώσω 
τα βραβεία σε δύο καταξιωμένους εργάτες του Πολιτισμού: τη Δάφνη 
Τριμικλινιώτου και τον Χρίστο Ζάνο. 
Στις εικαστικές τέχνες η Δάφνη. Στη θεατρική τέχνη ο Χρίστος. 
Σε διαφορετικές μορφές Τέχνης ο καθένας, πολλές φορές σε δια-

φορετικά ταξίδια ζωής, αλλά σε  κοινά οράματα, κοινές έγνοιες, κοι-
νούς αγώνες. Και με μια μεγάλη κοινή αγάπη. Την Κύπρο και τους 
ανθρώπους της. Όλους τους ανθρώπους της. Ελληνοκύπριους, 
Τουρκοκύπριους, Μαρωνίτες, Αρμενίους και Λατίνους αλλά και τους 
μετανάστες και τους πρόσφυγες που οι πόλεμοι, η φτώχεια και η δυ-
στυχία τους έφεραν στην Κύπρο μας. 
Η Δάφνη Τριμικλινιώτη ξεκίνησε το εικαστικό της ταξίδι από το 

χωριό Φασούλα της Λεμεσού. Θέματα που την απασχολούν είναι η 
βία, ο πόλεμος, η προσφυγιά, η καταστροφή του περιβάλλοντος. Η 
ειρήνη είναι για τη δημιουργό το μόνιμο ζητούμενο. Σταθερό σημείο 
έμπνευσης  ο αρχέγονος έρωτας που αναδύεται με διαφορετικά χρώ-
ματα, μορφές και φιγούρες.   Δεσπόζουσα  φιγούρα  η γυναίκα που 
κουβαλά το δικό της αγκάθινο στεφάνι. Η κυπριακή τραγωδία συνε-
χώς και έντονα αναδεικνύεται στα έργα της. 
Οι πρώτες εκθέσεις της στο Λονδίνο όπου διέμενε, διοργα-

νώθηκαν από την κυπριακή παροικία τον Ιούλιο του 1975, στο 
πλαίσιο εκδηλώσεων  αλληλεγγύης προς την Κύπρο. Για τη Δάφνη 
Τριμικλινιώτη ο αγώνας του κυπριακού λαού είναι οικουμενικός. Οι 
πρόσφυγες είναι όλοι πρόσφυγες, ανεξαρτήτως καταγωγής. Η δημι-
ουργός έχει απόλυτη επίγνωση του πνευματικού της χρέους απέναντι 
στην κοινωνία, κυρίως προς τους αδικημένους της ζωής. Όλο το 
έργο και η δράση της είναι ταυτισμένα με τους ανθρώπους του πόνου 
και του μόχθου. Προβάλλοντας την ανάγκη για διεκδικητική στάση 
στη ζωή, η Δάφνη φρόντισε από το εφαλτήριο του Επιμελητηρίου 
Καλών Τεχνών, του ΕΚΑΤΕ, να δώσει τη δική της ξεχωριστή μάχη 
για την προαγωγή της τέχνης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην 
Κύπρο. Και την ίδια ώρα δίνει τις μάχες της για την αναγνώριση της 
κοινωνικής και επαγγελματικής υπόστασης των καλλιτεχνών και για 
την απόδοση των πνευματικών τους δικαιωμάτων. 
Ο Χρίστος Ζάνος κατάγεται από το χωριό Μουσουλίτα. Ευτύχησε 

όμως να μεγαλώσει στην Αμμόχωστο, όπου η πολιτιστική δημιουργία 
συνόδευε και συνυπήρχε με την οικονομική και κοινωνική άνθιση 
της πόλης. Σε αυτό συνέβαλε τα μέγιστα το Κίνημα της Αριστεράς, 
τα αποτυπώματα της δράσης του οποίου στον χώρο του πολιτισμού 
ήταν έντονα. Οι θεατρικές παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Σα-
λαμίνας  επηρέασαν καταλυτικά  τον έφηβο Χρίστο Ζάνο και τον έτα-
ξαν μια για πάντα στον χώρο του θεάτρου και του πολιτισμού. Κατά 
τη διάρκεια των σπουδών του στην Αθήνα είχε τη μοναδική ευκαιρία 
να συνεργαστεί με σπουδαίους ανθρώπους του θεάτρου, όπως ήταν 
ο Ιάκωβος Καμπανέλλης. Με την επιστροφή του στην Κύπρο, πρω-
ταγωνίστησε στην ίδρυση του θεατρικού σχήματος «Προμηθέας» σε 
συνεργασία με την ΕΔΟΝ, το 1975. Ακολούθησε η συνεργασία του 
με το Σατιρικό θέατρο σκηνοθετώντας πολλά έργα καθώς και με τον 
ΘΟΚ κι άλλα θεατρικά σχήματα. Παράλληλα, άνοιξε νέους δρόμους 

με τη συνεργασία που ανάπτυξε με το τουρκοκυπριακό δημοτικό θέ-
ατρο και με τουρκοκύπριους καλλιτέχνες. Ο Χρίστος έγινε και παρα-
μένει παθιασμένος αγωνιστής της επαναπροσέγγισης Ε/κ και Τ/κ 
και της λύσης του Κυπριακού που θα φέρει την επανένωση της Κύ-
πρου μας και του λαού μας.  Αυτό τον στόχο ζωής ο Χρίστος υπηρετεί 
και προωθεί μέσα από την πολιτιστική του δράση. Το πολυσχιδές 
έργο του Χρίστου περιλαμβάνει τη συγγραφή διηγημάτων και θεα-
τρικών έργων. Άξια αναφοράς είναι επίσης η συνεργασία του με το 
ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 
Το ΑΚΕΛ, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, συνειδητοποίησε 

την αξία του Πολιτισμού για το χτίσιμο της χώρας και για τη διαπαι-
δαγώγηση του λαού μας. Το ΑΚΕΛ σωστά εκτίμησε την αξία του Πο-
λιτισμού ως δείκτη της ακμής της κοινωνίας. Ο Πολιτισμός, οι Τέχνες 
και τα Γράμματα  αποτελούν το αγκωνάρι πάνω στο οποίο οικοδο-
μήθηκαν όλες οι διαχρονικές αξίες του λαϊκού κινήματος της Κύπρου. 
Ο  πολιτισμός είναι ταγμένος στο πλευρό της ζωής, την αγαπά και 
την υπηρετεί με πάθος και αντιστέκεται στη βαρβαρότητα, τον σκο-
ταδισμό και την παρακμή. 
Είναι σε αυτό το πλαίσιο που το ΑΚΕΛ πάντοτε έχει τον πολιτισμό 

στις  προτεραιότητες της πολιτικής του και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
για την προώθησή του, για την ανάδειξη και στήριξη των καλλιτεχνών 
- δημιουργών. Οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις (η πανδημία covid 
19, ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός και η ακρίβεια) θέτουν 
σε μεγάλη δοκιμασία τους  δημιουργούς και τους απασχολούμενους 

στον χώρο του πολιτισμού. Η απουσία μόνιμης και σταθερής δου-
λειάς, η μη θεσμικά κατοχυρωμένη προστασία της εργασίας αλλά 
και του έργου των καλλιτεχνών, η μη απόδοση ή η μειωμένη απόδοση 
των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, δημιουργούν ένα 
πλαίσιο ανασφάλειας και αβεβαιότητας ανάμεσα στους καλλιτέχνες 
- δημιουργούς. Για πολλούς καλλιτέχνες και δημιουργούς η όλη κα-
τάσταση θέτει θέμα επιβίωσης. Είναι γι’ αυτό που καθίσταται επιτα-
κτική η ανάγκη για νομοθετική κατοχύρωση της κοινωνικής και επαγ-
γελματικής ιδιότητας των καλλιτεχνών και η απόδοση όλων των 
δικαιωμάτων των καλλιτεχνών όπως αυτά κατοχυρώνονται από διε-
θνείς συμβάσεις, ευρωπαϊκές συμβάσεις και από  πορίσματα της 
Ουνέσκο. 
Είναι αναγκαία η αλλαγή φιλοσοφίας και η εκπόνηση ενός ολο-

κληρωμένου σχεδιασμού που θα αφορά όλες τις μορφές τέχνης και 
το σύνολο των πολιτιστικών δράσεων. Ένας σχεδιασμός που να 
έχει σε περίοπτη θέση τη στήριξη τόσο των καλλιτεχνών που η καλ-
λιτεχνική δημιουργία είναι η εργασία τους, όσο και των εθελοντικών 
σχημάτων που για χρόνια αναπτύσσουν πλούσια δραστηριότητα. 
Ένας σχεδιασμός που να προνοεί την επαναφορά του τιμητικού επι-
δόματος για τους συνταξιούχους καλλιτέχνες που αντιμετωπίζουν οι-
κονομικά προβλήματα. Να προωθεί τη δημιουργία σύγχρονων υπο-
δομών και τη συντήρηση των υφιστάμενων. Να προωθεί την 
ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στα σχολεία και την ίδρυση 
πανεπιστημιακών σχολών για όλες τις μορφές τέχνης. Να κατοχυ-
ρώνει τον σεβασμό της ελευθερίας στην έκφραση. Να παρέχει κίνητρα 
στους Δήμους και τις κοινότητες για να στηρίζουν και να προωθούν 
τον πολιτισμό. 
Όλα τα πιο πάνω προϋποθέτουν την  ουσιαστική αύξηση των κον-

δυλίων για τον πολιτισμό. Επιβάλλεται η συμπερίληψη των τομέων 
πολιτισμού και δημιουργίας στους τομείς που διατίθενται κονδύλια 
από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως ακριβώς γί-
νεται στις πλείστες ευρωπαϊκές χώρες. Τέλος, είναι απαραίτητη ανά-
γκη η δημιουργία Συμβουλευτικών Επιτροπών ανά κλάδο όπου οι 
άμεσα εμπλεκόμενοι στον Πολιτισμό να έχουν λόγο και ρόλο στις 
αποφάσεις που  λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς. 
Πριν κατέβω από το βήμα νιώθω την ανάγκη από καρδιάς να ευ-

χαριστήσω την Επιτροπή του Βραβείου, την Πρόεδρο Δώρα Σωτη-
ρίου και τα μέλη Αριάνα Οικονόμου, Μίκη Κωστέα, Όλγα Πιερίδου 
και Αντώνη Γεωργίου, για τις εξαιρετικές επιλογές που και φέτος έχει 
κάνει. 

Αγαπητή μου Δάφνη, αγαπητέ μου Χρίστο. Συγχαρητήρια για 
τη βράβευσή σας. Είναι καθόλα δίκαιη και άξια. 
Σας εύχομαι να έχετε υγεία και δύναμη να συνεχίσετε το δημιουρ-

γικό σας έργο, τα μηνύματα του οποίου είναι εξαιρετικά επίκαιρα στη 
δύσκολη περίοδο που περνά ο κόσμος μας και η Κύπρος μας. Είμαι 
βέβαιος ότι κάθε προοδευτικός άνθρωπος που περπατά στους δρό-
μους της δημιουργίας σας, συγκινείται από τον ανθρώπινο πόνο και 
δυστυχία και την ίδια ώρα, αντλεί δύναμη για να σταθεί απέναντι και 
να αντιπαλέψει ιδεολογήματα και πολιτικές που καταστρέφουν την 
ανθρωπότητα, αιματοκυλούν ανθρώπους και εξευτελίζουν κοινωνίες. 
Το έργο σας είναι σάλπισμα αγώνα για ένα καλύτερο αύριο. 
Στον ίδιο δρόμο βαδίζουμε μαζί! Σε πείσμα των καιρών μαζί αντι-

στρέφουμε τη ρήση του φιλοναζιστή συγγραφέα Χανς Γιοστ που 
έγραφε το 1933, ότι όταν ακούει τη λέξη «κουλτούρα» τραβάει το πι-
στόλι του. 
Εμείς όταν ακούμε για πόλεμο και για μισάνθρωπες πολιτικές τρα-

βάμε από το θηκάρι μας τον πολιτισμό».

ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΤΡΙΜΙΚΛΙΝΙΩΤΟΥ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ «ΤΕΥΚΡΟΣ ΑΝΘΙΑΣ – ΘΟΔΟΣΗΣ ΠΙΕΡΙΔΗΣ»
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ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:35 Ανάμεσα σε δυο Γυναί-
κες (1967). Κοινωνικό δράμα 
με τους Δημήτρη Παπαμιχαήλ, 
Τζένη Ρουσσέα. Μια νέα κο-
πέλα, η Μαρία, προσλαμβάνε-
ται στο σπίτι της κυρίας Έλσας, 
για να προσέχει την πεθερά 
της. Δεν αργεί όμως να αντιλη-
φθεί ότι η κυρία της το έχει ρίξει 
στα ξενύχτια και τις χαρτοπαι-
ξίες. Καταλαβαίνει επίσης, από 
τις αφηγήσεις της πεθεράς της 
κυρίας Έλσας και μητέρας του 
Δημήτρη, που είναι πλοίαρχος 
και έχει μαζί του στα ταξίδια και 
τον αδελφό του τον Μάνο, ότι 
τα δύο αδέλφια εργάζονται για 
να συγκεντρώσουν χρήματα 
και να βγάλουν από τη φυλακή 
τον πατέρα τους.  
  
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
00:00 Λαφίνα (1961).  Κωμω-
δία με την Μπεάτα Ασημακο-
πούλου, Νίκο Τζιόγα, Ερρίκο 
Μπριόλα. Ο Γιώργης είναι ο μο-
ναχογιός του πιο πλούσιου τσέ-
λιγκα ενός ορεινού χωριού. Αν 
και θεωρείται περιζήτητος γα-
μπρός, αυτός ‘έχει μάτια μόνο 
για την Δρόσω, που κι εκείνη 
ανταποκρίνεται στα αισθήματά 

του. Εμπόδιο στην αγάπη τους 
στέκεται ο πατέρας του Γιώργη.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:05 Απ’ το Χιόνι (1993).   
Δραματική ταινία με τους Μάνια 
Παπαδημητρίου, Αντώνη Μα-
νωλά. Η ταινία παρουσιάζει την 
κολασμένη κάθοδο τριών βο-
ρειοηπειρωτών προσφύγων 
"απ' το χιόνι" ως το βυθό της 
Ομόνοιας. Εκεί, θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με την πείνα, την 
εξαέρωση του οράματος, τα 
πρώτα συμπτώματα ενός εκ-
κολαπτόμενου -και ανομολόγη-
του-ρατσισμού των σύγχρονων 
Αθηναίων.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:35 Μούτρο το Μουτράκι 
(1985). Κωμωδία με τους 
Τζώνη Θεοδωρίδη, Σοφία Αλι-
μπέρτη. Δυο πολύ ερωτευμένοι 
νέοι θέλουν να παντρευτούν, 
αλλά οι γονείς τους δεν συμ-
φωνούν. Έτσι αποφασίζουν να 
παντρευτούν μόνοι τους και να 
το ανακοινώσουν ξαφνικά, για 
να τους φέρουν προ τετελεσμέ-
νων. Όμως ένα απρόοπτο 
συμβάν θα γίνει αφορμή να χα-
λάσει το σχέδιο τους. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 23:50 Οι Λύκαινες 
(1974). Αστυνομική περιπέτεια 
με την Κάτια Δανδουλάκη, 
Ρένα Κοσμίδου, Γιώργο Χρι-
στοδούλου. Ένας ζωγράφος 
παραθερίζει σ’ ένα ελληνικό 
νησί με τη νεαρή δεύτερη γυ-
ναίκα του και την κόρη του από 
τον πρώτο του γάμο. Μεταξύ 
των δύο γυναικών αναπτύσσε-
ται μια ερωτική σχέση, αλλά η 
κόρη ξελογιάζει έναν παντρε-
μένο ψαρά που για χάρη της 
εγκαταλείπει τη γυναίκα του.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:45 Πρώτη Νύχτα Γάμου 
(1985). Κωμωδία με τους Λίλα 
Καφαντάρη, Παύλο Ευαγγελό-
πουλο, Καίτη Λαμπροπούλου. 
Από την πρώτη νύχτα του γά-
μου, η ζωή του νιόπαντρου ζευ-
γαριού γίνεται δραματική, γιατί 
εμφανίζεται μια εκρηκτική γυ-
ναίκα απ’ το παρελθόν. 
                                                                     
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:00 Περάστε Φιλήστε Τε-
λειώσατε (1986).  Κωμωδία με 
τους Πάνο Μιχαλόπουλο, Στα-
μάτη Γαρδέλη, Βάσια Παναγο-
πούλου. Ο Πάνος Βοδοσάνης 

ταξιδεύει με το κρουαζιερό-
πλοιο "Ωκεανός", στα νησιά του 
νοτίου Αιγαίου, ελπίζοντας να 
εκμεταλλευτεί την συνωνυμία 
του με ένα μεγάλο εφοπλιστή. 
Παρουσιάζεται έτσι και με την 
ανοχή της Καίτης που εργάζε-
ται στο πλοίο και αρχίζει τις 
γνωριμίες.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:10 Εραστές του Ονείρου 
(1974). Μιούζικαλ με τους Δη-
μήτρη Παπαμιχαήλ, Ζωή Λά-
σκαρη. Ο Δημήτρης εργάζεται 
στο λιμάνι ενώ τα βράδια τρα-
γουδάει σε ένα κέντρο. Αντί-
θετα ο αδελφός του ο Γιώργος 
σκέφτεται το πώς να τα οικο-
νομήσει εύκολα και γρήγορα. 
Ο Δημήτρης για να του απο-
δείξει ότι το κλέψιμο δεν είναι 
τίποτε το σπουδαίο και το δύ-
σκολο, αποφασίζει να οργανώ-
σει μια εικονική ληστεία σε ένα 
πλούσιο σπίτι.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:00 Προμηθέας Δεσμώτης 
(1992). Αρχαία τραγωδία του 
Αισχύλου με τους Παναγιώτη 
Ζαγανιάρη. Ο Προμηθέας 
έκανε δώρο στους ανθρώπους 

τη φωτιά και γιαυτό καταδικά-
στηκε από τους θεούς του Ολύ-
μπου να βασανίζεται αιωνίως, 
δεμένος στην κορυφή του Καύ-
κασου. 
ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 20:30 
Δάκρυα για την Ηλέκτρα 
(1966). Δραματική κοινωνική 
περιπέτεια με την Ζωή Λά-
σκαρη, Μαίρη Χρονοπούλου, 
Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κα-
τράκη, Λάκη Κομνηνό,  Δημή-
τρη Μπισλάνη. Ο οδηγός ενός 
πλούσιου επιχειρηματία τα 
φτιάχνει με τη γυναίκα του και 
αποφασίζει να σκοτώσει τον 
εργοδότη του για να πάρει την 
γυναίκα του και γίνει έτσι κύριος 
της περιουσίας του. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
20:30 Ώρες Αγάπης  Ώρες 
Πολέμου (1970). Δράμα με 
τους Μάνο Κατράκη, Βύρωνα 
Πάλλη, Αφροδίτη Γρηγοριάδου, 
Ελένη Ζαφειρίου, Γιώργο Μού-
τσιο, Θεόδωρο Έξαρχο. Προς 
το τέλος του πολέμου, η Ελένη 
συναντά τον αντάρτη Κώστα, 
τον οποίο καταδιώκουν οι Γερ-
μανοί. Ένα βράδυ, ο αντάρτης 
φτάνει τραυματίας στο σπίτι 
όπου δουλεύει η Ελένη.
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ΠΕΜΠΤΗ 20/10 
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  
20.00 Προεδρικές Εκλογές   
22.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/10 
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 22/10 
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 23/10 
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 24/10 
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 25/10 
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 26/10 
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 Απογευμα-
τινή απόλαυση 14:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run  19:00 Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 21:00 
#ThrivingThursday 23:00 The 
Golden Hour Best of the 
1980s 
 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 New Music Friday  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Mid-
Morning Madness 12:00 
Laiko Apogevma 14:00  
Sporty Saturday 16:00  #Sat-
urdayShoutOut 19:00 #Sat-
urdayStyle,  21:00 
#SaturdayShowdown 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Chil-
dren’s Programme Followed 
by Church Broadcast From 
St J / 12 A / AA 13:00 The 
Cypriot Hour / Sunday After-
noon Show 16:00 #Weekend-
WindDown 19:00 
#SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση  16:00 
Home-Run 19:00 #Commun-
ityChest LGR’s WISH [W.eekly 
I.nformation & S.upport H.our]  
20:00 Chai, Kanella Je Kou-
venta 23:00 #Monday-
Moods  
ΤΡΙΤΗ 07:00The Big Greek 
Breakfast 10:00  Λίγο πριν το 
μεσημέρι 13:00 Laiko Com-
poloi 16:00 Home-Run, 19:00 
Scandalous 22:00 #Tuesday-
Tunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Scandalous 
20:00 Scandalous21:00 
#Scandalous

ΠΕΜΠΤΗ 20 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: Ανάμεσα σε δυο 
Γυναίκες (1967) 
00:00 Ελ/κή ταινία: Λαφίνα (1961) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 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: 
EKA εκδήλωση για την 62η επετ́ειο 
της Κυπριακης́ Ανεξαρτησιάς. 
21:05 Ελ/κή ταινία: Απ’ το Χιόνι (1993) 
22:35 Ελ/κή ταινία: Μούτρο το Μου-
τράκι (1985) 
23:50 Ελ/κή ταινία: Οι Λύκαινες (1974) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
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: Μέ-
ρος Α: Συν́δεσμος Αμμοχώστου ΜΒ 
Διαμαρτυριά, υπο ́μορφη ́πικετοφοριάς. 
Μέρος Β: Τα Σεπτεμβριανά 1955. 
20:00 Ελ/κή σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:45 Ελ/κή ταινία: Πρώτη Νύχτα Γά-
μου (1985) 
22:00 Ελ/κή ταινία: Περάστε Φιλήστε Τε-
λειώσατε (1986) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    

11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
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: Εραστές του Ονεί-
ρου (1974) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Προμη-
θέας Δεσμώτης (1992) 
ΤΡΙΤΗ 25 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: Δάκρυα για την Ηλέ-
κτρα (1966) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Ο Στρίγκλος Έγινε 
Αρνάκι (1967) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
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: Ώρες Αγάπης 
ώρες Πολέμου (1970) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Το Κανον́ι και τ' 
Αηδον́ι (1968). 
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Η Ομόνοια ηττήθηκε στις καθυστερήσεις με 1-0 από τη  
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ

Πικρή γεύση άφησε η 4η αγωνιστική του 
Europa League για τις δύο κυπριακές ομά-
δες, καθώς παρά τις πολύ καλές εμφανίσεις, 

ιδιαίτερα από την Ομόνοια απέναντι στην Μάντσεστερ 
Γιουνάιτεντ στο Όλντ Τράφορντ, γνώρισαν την ήττα. 

Η Ομόνοια, είχε μια συγκλονιστική παρουσία  
στο θέατρο των ονείρων, έχοντας ως πολυτιμότερο 
της παίκτη τον τερματοφύλακα της Φράνσις Ουζόχο, 
κρατούσε μια ιστορική ισοπαλία μέχρι το 93΄, όταν 
ο Μακ Τόμινεϊ σημείωσε το μοναδικό γκολ της ανα-

μέτρησης. 
Ο Ουζόχο, έχοντας μόλις δύο συμμετοχές στη 

φετινή σεζόν, στον χθεσινό αγώνα έκανε εμφάνιση 
καριέρας, πραγματοποιώντας 11 επεμβάσεις στις 
32 τελικές προσπάθειες των σταρ της Γιουνάιτεντ, 

ο Ρονάλντο, ο Ράσφορντ, ο Φερνάντες, ο Άντονι, 
ο Σάντσο. Με την ήττα η Ομόνοια έμεινε στην  
τελευταία θέση χωρίς βαθμό, πρώτη θέση 12 
βαθμούς είναι η Ρεάλ Σοσιεδάδ  Δεύτερη είναι η 
Μάντσεστερ με 9 και τρίτη η Σέριφ με 3. 

Φωτογραφίες από φιλαθλούς στο Όλντ Τράφορντ

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια 
καλή εμφάνιση, δεν μπό-
ρεσε όμως να αποφύγει 

την ήττα στη Λάρνακα από την ανώ-
τερή της Φενέρμπαχτσε με 2-1.  
Η τουρκική ομάδα προηγή-

θηκε στο σκορ στο 16  ́με τον Ζοάο 
Πέδρο ισοφαρίσει η ΑΕΚ στο 53΄ 
με πέναλτι του Τρισκόφσκι. Η 
τουρκική ομάδα πήρε ξανά προ-
βάδισμα στο 80  ́επίσης με πέναλτι 
του Μπατσουάι ενώ έχασε πέναλτι 
με τον Ένερ Βαλένσια στο 86΄.  
Για τον ίδιο όμιλο η Ρεν νίκησε  

1-0 την Ντιναμό Κιέβου. Φενέρ και 
Ρεν έχουν από 10 βαθμούς  η ΑΕΚ 
στην 3η θέση με 3 βαθμούς και 
μέχρι στιγμής εξασφαλίζει την 
πρόκριση της στα πλέι οφ του 
Conference League. 

Ηττήθηκε η ΑΕΚ από τη  
Φενέρμπαχτσε, με 1-2

Ομόνοια διέκοψε τη συνεργασία 
της με τον προπονητή Λένον

Με 1-0 κατάφερε να επικρατήσει 
ο Απόλλωνας της Άλκμααρ 
Ο Απόλλωνας κατάφερε να 

επικρατήσει της ολλανδι-
κής Άλκμααρ με 1-0, στο 

πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των 
ομίλων του Conference League. 
Στο 32ο λεπτό ο Βαλεντίν Ρομπέρζ 
σημείωσε το νικητήριο γκολ, μετά 
από κόρνερ που εκτέλεσε ο Γιόστεν. 
Είναι η πρώτη νίκη στους ομίλους 

για την ομάδα η οποία ανέβηκε 
στους 4 βαθμούς.

Η Ομόνοια διέκοψε τη      
συνεργασία της με τον 
προπονητή Λένον μετά 

την ήττα από Νέα Σαλαμίνα. 
Η ήττα της από τη Νέα Σαλα-

μίνα για την 7η αγωνιστική του 
Πρωταθλήματος Cyta, έφερε τη 
διακοπή της συνεργασίας της 
ομάδας με τον προπονητή της 
Νιλ Λένον. 
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση 

της Ομόνοιας «ενημερώνουμε 
πως έχουμε συμφωνήσει με τον 
κ. Νιλ Λένον να διακόψουμε τη 
συνεργασία μας». 
Ο κ. Λένον ανέλαβε τον περα-

σμένο Μάρτιο την τεχνική ηγεσία 

της ομάδας, σε μία δύσκολη 
χρονική συγκυρία και κατάφερε 
να οδηγήσει την Ομόνοια στην 
κατάκτηση του κυπέλλου και ακο-
λούθως στην ιστορική πρόκρισή 
επί της KAA GENT και την είσοδό 
στους ομίλους του UEFA Europa 
League.  
Στην Ευρώπη, η Ομόνοια, όπως 

σημειώνεται στην ανακοίνωση, 
έφτασε κοντά σε ιστορικά απο-
τελέσματα απέναντι στη REAL 
SOCIEDAD και τη MANCHESTER 
UNITED. 

«Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη 
αγωνιστική αστάθεια και οι ση-
μαντικές απώλειες βαθμών στο 

πρωτάθλημα, είναι οι κυριότεροι 
λόγοι που μας έκαναν να αποφα-
σίσουμε τη λύση της συνεργασίας 
μας», αναφέρει. 
Προστίθεται πως ο κ. Λένον έχει 

γράψει το όνομά του στην ιστο-
ρία της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και αξίζει τον 
σεβασμό και την αναγνώριση 
όλων.  

«Οι δρόμοι μας χωρίζουν, όμως 
οι αναμνήσεις από τη συνεργα-
σία μας θα μας ενώνουν για   
πάντα. Ευχαριστούμε θερμά τον 
κ. Λένον για την προσφορά του 
και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία 
στη συνέχεια της καριέρας του», 
καταλήγει η ανακοίνωση. 
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Liz Truss tries to reassert       
authority as rebellion grows

Prime Minister Liz Truss 
said she was a “fighter 
not a quitter” as she tried 

to reassert authority over the 
fraught ranks of her Conserva-
tive Party on Wednesday, amid 
growing media reports that 
momentum was building to 
oust her. 

Truss is trying to shore up 
support from within the party 
after she was forced to scrap a 
vast tax-cutting plan, leading 
some Conservative lawmakers 
to call for her to be replaced as 
leader just weeks after she took 
office. 

She has admitted her radical 
economic plans went “too far 
and too fast” after investors 
dumped the pound and govern-
ment bonds. 

However, with mortgage rates 
soaring and official figures      

showing inflation back to a      
40-year high, Truss – elected by 
Conservative members on a 
promise of tax cuts and main-
taining public spending – faces 
a struggle to convince the      
public and her party she could         
address the cost of living crisis. 

Opinion polls indicate Conser-
vatives are some 30 points be-
hind the main opposition Labour 
Party, and her own ratings are 
calamitous. 

“I have been very clear that      
I am sorry, and I have made      
mistakes,” Truss told jeering  
opposition lawmakers as she 
answered questions in parlia-
ment.  

“I am somebody who’s pre-
pared to front up. I’m prepared 
to take the tough decisions.” 

Speculation about the prime 
minister’s future continues to 

grow, with media reporting that 
rebellious Conservatives are 
weighing up who should replace 
her, not if she should go. 

As she was quizzed on her 
economic policy U-turns, Conser-
vative lawmakers in parliament 
looked noticeably uneasy. 

“I think her position is becoming 
increasingly untenable,” Conser-
vative lawmaker Steve Double 
earlier told Times radio. 

“We’ve seen a complete        
reversal of just about everything 
she stood for in her leadership 
election campaign. I think many 
of us are asking exactly what 
does Liz Truss now believe and 
stand for?” 

Truss also faced ridicule from 
Labour leader Keir Starmer, who 
commented a new book was 
being written about her time in 
office which was due to be out 
by Christmas. 

“Is that the release date or 
the title?” he asked.  

He later said she was asking 
him questions about Labour 
policy because “we’re a govern-
ment in waiting.” 

Truss and her new finance 
minister, Jeremy Hunt, are des-
perately trying to balance the 
books after her now-scrapped 
economic programme shattered 
investor confidence. They are 
also trying to avoid alienating 
Conservative lawmakers or   
losing further public support. 

She told parliament she was 
committed to increasing state 
pensions in line with the level 
of inflation, after ministers        

refused for days to guarantee 
this would be the case, drawing 
widespread criticism. But, she 
declined to give the same           
reassurance for welfare pay-
ments and foreign aid. 

She also sought to avert       
any Conservative opposition to 
fracking by promising details 
later on Wednesday of how local 
communities would be able to 
give their consent to any future 
projects. 

That announcement would 
coincide with a Labour vote on 
whether there should an outright 
ban on fracking, after the          
government last month lifted a 
moratorium in England that had 
been in place since 2019. 

Conservative ‘whips’, respon-
sible for enforcing discipline 
among their lawmakers, have 
sent a message saying the vote 
would be treated as a “confi-
dence motion in the govern-
ment.” 

Commentators said winning 
this vote could allow her and her 
supporters to say the party had 
confidence in her leadership. 

Earlier this week, Truss         
apologised for “mistakes” in her 
programme but said she would 
not step down. 

“I do want to accept responsi-
bility and say sorry for the mis-
takes that have been made,” the 
PM told the BBC. 

“I wanted to act but to help 
people with their energy bills to 
deal with the issue of high taxes, 
but we went too far and too 
fast.”

Nothing contributes 
more to the unification 
of Cyprus than expan-

ding trade and business ties 
and providing the infrastruc-
ture to support them, the UN 
Secretary-General’s Special 
Representative for Cyprus, 
Colin Stewart, said on Tuesday. 

In his speech at the Econo-
mist Conference in Nicosia, 
Stewart referred to the impor-
tance of trade and business ties 
between the two communities 
on the island towards reviving 
hope for a comprehensive set-
tlement of the Cyprus problem. 

“This is the surest way to re-
store confidence in a solution. 
Although the voices of protec-
tionism are the loudest, there 
is direct mutual benefit from 
increased trade,” he added. 

The special representative 
reiterated his belief “that more 
economic activity between the 
two sides of the island makes 
good business sense and would 
have a positive impact on the 
lives of Cypriots on both sides 
of the island. Any gradual im-
provement would pave the way 
towards a mutually acceptable 
solution to the Cyprus problem.” 

“The dire economic situation 
in the north undermines the 
prospects for a settlement,” 
Stewart said, noting that, as 
some continue to believe, it 
does not help move the north 
towards a solution. 

He repeated that more de-
pendence by the occupied north 
on Turkey, particularly economi-
cally, means less interdepend-
ence between the two sides of 
the island, and stressed that if 
current trends continue, the idea 
of a mutually acceptable settle-
ment will soon become unviable. 
But he pointed out that “there 
is much we can and must do to 
reverse these trends”. 

Nothing brings people toge-
ther faster and stronger than 
economic interest, he said, add-
ing that this “is the surest way to 
restore confidence in a solution.” 

“Integrating the island in prac-
tice paves the way for a political 

solution,” he said. “As the Euro-
pean Union’s experiment has 
shown, economic interdepen-
dence increases the likelihood 
of lasting peace by increasing 
the value of trade over the alter-
native to conflict,” he added. 

According to Stewart and local 
statistics, Cypriots are already 
voting with their feet and their 
wallets, with both Greek and 
Turkish Cypriot shoppers finding 
certain goods cheaper or more 
attractive on the other side. 

“Whether it’s disposable 
diapers or luxury goods, filling 
up their car’s gas tank, or buying 
furniture, whatever the reason, 
the trends show that people are 
interested in what the other side 
has to offer,” he added. 

He added that the World Bank 
has compiled a list of products 
in which each side has a com-
parative advantage. 

Meanwhile, Stewart noted that 
work is going on behind the 
scenes to expand trade through 
the Green Line Regulation, “to 
overcome banking challenges 
and ease congestion at cross-
ing points. Although the voices 
of protectionism are the loudest, 
there is direct mutual benefit 
from increased trade.” 

According to Stewart, sub-
stantial progress is being made 
and at the current rate, official 
trade on the Green Line will 
double by the end of the year, 
including raw processed non-
animal food products such as 
olive oil, tahini and carob syrup. 
In addition, he said, the crossing 
points are starting to become 
more efficient and expressed 
hope that they will act more as 
a gateway to opportunities than 
a barrier to business. 

In addition, the technical 
committees are working on 
some 20 other initiatives, large 
and small, that will lay the ground-
work for future solution talks.” 

He said, however, that the 
technical committees and con-
fidence-building measures “are 
not a substitute” for talks nor 
a distraction from such talks, 
but “are the path” to talks.

Intercommunal 
trade ties contribute 
to settlement efforts

Hike in food prices drive inflation to 40-year high

The government is vowing 
to prioritise "help for the 
vulnerable," as inflation 

resurges to a 40-year high in a 
rise driven by the largest food 
prices increase in decades. 

The rate of Consumer Price 
Index (CPI) inflation rose to 
10.1% in September from 9.9% 
in August, the Office for National 
Statistics (ONS) revealed this 
morning. 

It was above the expectations 
of economists, who had predic-
ted a figure of 10%. 

The figure matches the         
40-year high inflation hit in July 
and remains well above the 
government’s target of 2%. 

The increase was driven by 
food prices, leaping by 14.5% 
compared with the same month 
last year, representing the 
largest annual rise since 1980, 
according to data modelling. 

Meanwhile, housing and       
utilities costs leapt by 20.2% 
against the same month last 
year. 

Commenting on the latest       
inflation surge, new Chancellor 
Jeremy Hunt said the govern-
ment “will prioritise help for the 
most vulnerable while delivering 
wider economic stability.” 

The figure is usually used as 
the benchmark to raise benefits 
and the state pension, but the 
government has refused to  
confirm that payments will keep 
pace with rising prices. 

Mr Hunt said: “I understand 
that families across the country 
are struggling with rising prices 
and higher energy bills. This 
government will prioritise help 
for the most vulnerable while 
delivering wider economic stabi-
lity and driving long-term growth 
that will help everyone. 

“We have acted decisively        
to protect households and busi-
nesses from significant rises in 
their energy bills this winter, with 
the government’s energy price 
guarantee holding down peak 
inflation.”



Labour has launched a 
fresh attack on the Conser-
vative Party with a series 

of scathing adverts. 
Sir Keir Starmer's party will 

be looking to capitalise on the 
government's current leadership 
crisis and recent unpopular eco-
nomic policies as it gears up for 
the next general election. 

In a set of four damning posters, 
drawn up by Labour’s advertising 
agency Lucky Generals, the party 
has taken aim at the Tories for 
crashing the economy, hiking 
mortgages and "ruining Britain's 
standing on the world stage." 

On one of the posters, the 

heads of Prime Minister Liz 
Truss and former Chancellor of 
the Exchequer Kwasi Kwarteng 
have been photoshopped onto 
test dummies, and appear along-
side the caption: "These dummies 
have crashed the economy." 

Another shows Liz Truss      
and newly-appointed Chancellor 
Jeremy Hunt dressed as clowns, 
with the message: "Send off the 
clowns." 

A shredded Union Jack also 
features on one of the adverts, 
accompanied by the slogan: 
"Britain's reputation in tatters.” 

"Tory recklessness is ruining 
Britain's standing on the world 

stage. Only Labour has a plan 
to restore it," the poster reads. 

The final ad accuses the  
Conservatives of forcing "thou-
sands of hard-working families 
to pay an extra £500 a month 
on their mortgage." 

The campaign comes after      
a disastrous week for the Prime 
Minister, whose authority has 
been left in disarray by her   
decision to sack Mr Kwarteng 
and U-turn on planned tax cuts. 

Truss was forced to take       
action after the UK's economy 
went into meltdown following 
Kwarteng's mini-budget, which 
spooked financial markets and 

caused the Bank of England to 
launch unprecedented interven-
tion. 

Labour leader Sir Keir Starmer 
has been taking advantage of 
the political chaos in recent 
weeks, as he looks to defeat  
the Conservatives in the next 
general election, which is likely 
to be held in December 2024. 

"The Tories no longer have      
a mandate from the British 
people," he said in a tweet on 
Friday. 

"After 12 years of stagnation, 
excuses are all they have left. 
The change this country needs 
is a Labour government."
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Labour launches attack on  
Conservatives with new posters

UK Minister for Europe 
assures of support      
for Cyprus settlement

The new UK Minister for 
Europe Leo Docherty  
has reaffirmed the British  

government’s support for a     
settlement to the Cyprus issue 
within the UN parameters, based 
on a bi-zonal, bi-communal  
federation. 

In a response letter to the 
Board of British Cypriots, the 
minister states: “We believe that 
the best way to address the sit-
uation in Cyprus remains through 
a just and lasting settlement on 
the island in line with UN para-
meters.  

“The UK will continue to     
provide support to this UN-led 
process and advocate a solution 
in line with UN parameters based 
on the model of a bi- zonal, bi-
communal federation – a model 
that is internationally accepted 
and one that we believe to be 
broad enough to address the 
concerns of both sides. that 
London believes that.” 

He comments that the events 
of 1974 continue to cast a long 
shadow over Cyprus and notes 
that the UK led the international 
response to Turkish actions in 
1974, including through drafting 
UNSCR 353 calling for the       
immediate withdrawal of Turkish 
troops. 

“The UK calls for all sides to 
avoid any actions or statements 
that could damage the pros-
pects for a settlement. Ultima-
tely, it is for the Greek Cypriot 
and Turkish Cypriot leaders to 

decide on the details of a settle-
ment.  

“In the meantime, the UK      
will continue to contribute to a 
settlement, including through our 
deployment of military personnel 
to the UN Peacekeeping Force 
in Cyprus (UNFICYP), and our 
support for the UN-led Settle-
ment Process,” adds Mr Docher-
ty. 

The Minister for Europe also 
hails the bilateral relationship 
between the UK and Cyprus 
which “has never been stronger.”  

He refers to a broad range  
of areas of cooperation and     
expresses the UK Government’s 
hope to deepen this relation-
ship. 

Mr Docherty was responding 
to a letter addressed to Prime 
Minister Liz Truss by members 
of the Executive Committee of 
the Board of British Cypriots.  

The Board of British Cypriots 
Executive Committee: Kikis 
Christophides, George Hadjipav-
lis, Doros Partasides, John Ster-
gidis, Pantelis Demosthenous, 
Dr Savvas Hadjiphilippou, George 
Pippas, Andreas Tambourides, 
Serafim Diakou, Ioannis Kouva-
ros, Tasos Poyatzis, Denis Zenon, 
Elias Dinenis, Leonidas Leoni-
dou, Stella Protopapa-Dinenis, 
Elissa Ellina, Spyros Neophytou, 
Orestis Rossides, Dr Nicolas 
Galazis, Marie Nicholsby, Nicos 
Savvides, George Georgiou, 
Spyros Papacharalambous and 
Antonis Savvides. 

London’s New Year’s Eve 
fireworks to return this year
The Mayor of London, Sadiq 

Khan, has announced that 
London’s spectacular New 

Year’s Eve celebrations will return 
to the banks of the River Thames 
for the first time since 2019, with 
the first tickets on sale this Friday 
(21 October). 

The annual fireworks celebra-
tion will again take place near the 
iconic London Eye, allowing more 
than 100,000 ticket holders to 
welcome in the new year. 

For the last two years, the 
capital has welcomed in the new 
year with a multi-site spectacular 
show only available to watch on 
TV due to the impact of COVID 
restrictions. 

This year, ticket holders will 

again be able to able to watch the 
fireworks in person, while a global 
television audience tunes in to 
see the celebrations and hear the 
traditional sounds of Big Ben’s 
chimes marking the start of the 
new year. 

Tickets must be bought in      
advance and cost £15.  

Those without a ticket are     
encouraged to watch the display 
live on BBC One or via BBC iPlayer 
alongside millions of viewers or 
to celebrate the new year at the 
capital’s fantastic range of bars, 
restaurants, pubs and clubs. 

City Hall is working with a wide 
range of partner agencies inclu-
ding the Met Police, TfL, local 
authorities and the emergency 

services to safely deliver the 
event. 

Sadiq Khan, said: “I’m delighted 
that our fireworks are back and 
Londoners and visitors to our 
capital will again be able to join 
together on the banks of the 
Thames to welcome in the new 
year. The celebrations are one of 
the biggest nights of the year for 
our capital’s hospitality industry 

and an unforgettable moment 
when the eyes of the world turn 
to our city. This year will be the 
best ever! To watch the fireworks 
in person you have to buy a ticket 
in advance, so I urge anyone 
wanting to attend to book their 
ticket as early as possible.” 

For more information on 
tickets and the celebration visit: 
www.london.gov.uk/nye 
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Direct 2 Lender Private Finance was formed 
by Kyriacos Maratheftis and John Crabtree 
in 2011. Both have over 30 years’ experience 

in arranging mortgages and property finance. Their 
attention to detail, expertise and knowledge of the 
market, is the key to the success of the company. 
They have established a highly professional busi-
ness which is well respected by fellow professionals 
and lenders alike. For many years, clients have con-
sistently used their service to arrange mortgages 
and finance.  

The areas of business and the types of        
mortgages that the company specialise in are: 

  
Residential & Buy to Let Mortgages 

Mortgages to assist clients with the purchase 
or re-mortgage of their home or their Buy to Let 
properties. 

  
Development & Development Exit Finance 

Actively assisting both professional and less 

experienced developers with funding their develop-
ment projects and assisting with the exit finance 
once the project is finished. 

  
Equity Release – Lifetime Mortgages 

Mortgages for the older client which are based 
on the clients age and value of the property and 
not income, credit status or affordability.  

  
Bridging & Commercial Finance 

If shorter term finance is required or finance to 
buy or refinance commercial property, then they 
can help secure the best terms. 

 
Kyriacos and John handle each and every deal 

personally and work closely with their clients to 
research and deliver the best outcome possible. 

Please visit the company website 
www.direct2lender.com and contact Kyriacos 
or John on 020 3368 6266 to discuss any ques-
tions or requirements that you may have.

Young UK Cypriots  
complete 5K RBC Race for 
the Kids in aid of GOSH

A massive well done to 
young UK Cypriots Jack 
and Amelie Alibert who 

took part and completed the     
5K RBC Race for the Kids 2022, 
raising money for Great Ormond 
Street Hospital. 

The event took place on      
Saturday 8 October 2022 in the 
beautiful setting of Hyde Park. 

Jack and Amelie’s uncle,       
Kyriacos Maratheftis, said “rais-
ing £500 for such a great cause 
is such an achievement and we 

are so proud of them both.” 
The funds will help to enhance 

Great Ormond Street Hospital’s 
ability to transform the health and 
wellbeing of children and young 
people, including medical equip-
ment, child and family support 
services, pioneering research, 
rebuilding and refurbishment. 

If you would like to donate       
to this great cause, please visit 
www.justgiving.com/fund-
raising/jackandamelie 

Every donation counts! 

Direct 2 Lender Private Finance 
have all angles covered

Father and son Andreas and Marios Loizou 
trek to Mount Kilimanjaro for charity 

Well done to father       
and son Andreas and      
Marios Loizou on climb-

ing Mount Kilimanjaro, the tallest 
freestanding mountain in the 
world at 6000 metres high. 

The trek was on Andreas’ 
bucket list three years ago, but 
Covid got it the way.  

“I love a challenge,” he says, 
“the more difficult the better!” 

He added, “there are a number 
of different routes to the top. 
Some of the routes have a failure 
rate of 60%! We took the     

Machame Route which was five 
days up, two days down.” 

As mountaineering novices, 
Andreas, an accountant living in 
South London and Chair of the 
Trustees at the Greek Orthodox 
Church of St Nectarios in Batter-
sea, and his 19-year-old son 
Mario, who is studying Biomedi-
cal Sciences at Imperial College, 
watched hundreds of YouTube 
videos in preparation. However, 
before fully committing them-
selves to the challenge finan-
cially, they visited The Altitude 

Centre in the City, to be tested 
and assessed.  

“Going to those heights is 
dangerous and I wanted to check 
it was safe for us to commit to this 
crazy challenge,” said Andreas.  

“The Altitude Centre was 
created for the London Olympics 
and is where Mo Farah, Anthony 
Joshua etc train to gain whatever 
fitness advantage they can. After 
two hours of breathing through 
various machines and running 
on treadmills, we got the all 
clear!” 

The pair then started to buy 
essential equipment from their 
extensive kit list. Training initially 
was just lots of treadmill walking 
and breaking in the walking 
boots. 

Andrea was determined to 
complete the difficult trek in 
memory of his father Costa who 
sadly passed away on 19 July 
this year: “My father had been 
poorly the last 10 years and had 
battled with cancer over that 
period. Unfortunately, he suffered 
a large stroke on 2 June and we 
lost him on 19 July. The funeral 
took place on 23 August and I 
flew to Tanzania on the 25th as 
scheduled.” 

Andreas and Marios walked 
between 7 to 10 hours a day, 
with altitude and lack of oxygen 
being the biggest challenges 
they faced. 

“I crashed after day one with 

exhaustion but dug deep to not 
let my son down,” said Andreas. 

“I took each day as it came 
and ignored the pending scary 
final summit day.” 

He continued, “We left our tents 
at midnight wearing everything 
we had, followed an experienced 
guide as we zig-zagged in dark-
ness with head torches up a 
mountain of slate sand, one step 
forward, slide 1/2 a step back. 
Seven and a half hours later, I 
got to the top! My son summited 
some 15 minutes before me.  

“The sunrise and getting to  
the top feels you with adrenaline. 
We of course got emotional,      
everyone does, yet found the 
energy to raise the Cypriot flag! 
We did it for dad. 

“Going down continued to be 
exhausting - six hours to get off 
the peak, two hours to leave 
camp, another five hours to a 
new camp, all this with no sleep. 
Then some sleep, then another 
nine hours to leave the mountain. 
It took around two weeks to      
recover our sleep and energy!” 

This amazing feat raised 
£3,416 for Guy’s Cancer Charity 
– you can still donate by visiting 
the following JustGiving page: 
www.justgiving.com/fund-
raising/Costa-Loizou
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Rembetiko, also known as 
the Greek blues, came to 
prominence at the same 

time as jazz. George Dalaras, 
himself the son of a well-known 
rembetiko artist, was one of the 
genre’s innovators. Even though 
he is now over 70, Dalaras is still 
as resoundingly wonderful as 
ever, his booming voice still doing 
justice to his title as the embodi-
ment of the Greek sound. 

At the Barbican, he combined 
the usual classics that we all know 
and love with some lesser-known 
gems. As always, he paid sincere 
tribute to the Cyprus issue, a 
highlight being the song that calls 

for the Pentadactylos mountain 
range to rise and shake off the 
Turkish occupiers. He also com-
memorated the centenary of the 
Asia Minor tragedy with a wonder-
fully eclectic selection. 

Aspasia Stratigou and Violeta 
Ikari provided  accompaniment 
and the band were, as usual, 
simply marvellous. Special men-
tion should be made of the kano-
naki, a rarely heard instrument 
that deserves more exposure, 
conveying an essentially Byzan-
tine sound. 

 
Sotira Kyriakides

George Dalaras at  
The Barbican

Meat...and how France lost its mind

‘Fire, woman, and the sea: three evils’ 
- Menander  

 
The barbecue is an evil that must be 

stopped for the sake of women, and the 
environment, according to a new feminist 
campaign in France. 

Sandrine Rousseau, a Green MP, opened 
the “barbecue war” by branding the outdoor 
grill as a ritual that reeks of virility, male meat-
eating compulsion and power over women.  

 “We have to change mentalities so that 
eating a steak cooked on a barbecue is no 
longer a symbol of virility,” she told her party, 
Europe Ecology. 

Rousseau, an “eco-feminist” university 
lecturer with a reputation for controversy, pro-
voked anger from conservatives, President 

Macron and also from traditional leftists. It 
came only a week after the Greens, which 
are part of the main opposition bloc in parlia-
ment, suggested banning private swimming 
pools.  

Éric Ciotti, of the conservative Republicans, 
called Rousseau “grotesque”, while Nadine 
Morano, another prominent party member, 
tweeted: “That’s enough. Stop blaming boys 
for everything. Stop ‘deconstructing men’.”  

Le Figaro, a conservative newspaper,      
attacked Rousseau, 50, saying that feminists 
wanted to ban barbecues “as the last surviving 
little ritual of a virility that has been merci-
lessly pulverised everywhere in our culture.” 

Julien Bayou, leader of the Greens, defen-
ded the anti-barbecue brigade, calling the 
outdoor grill an undeniable symbol of virility. 
Men carried a heavy responsibility for climate 
change, he said. “It has been very much pro-
ven. Eating meat is more polluting and men 
eat twice as much red meat and charcuterie 
as women, so, yes there is a gendered       
approach to behaviour with food,” he said. 

The Greens’ ally, the radical left Unbowed 
France party, also weighed in against men 
and barbecues. Clémentine Autain, 49, one 
of its leaders, denounced the barbecue for 
its “virilisme”. Sociology explained that there 
was a very big difference between the sexes 
over meat eating, she said. 

In a break with left-wing solidarity, how-
ever, the Communists, the traditional work-
ing-class party, mocked Rousseau. “You eat 
meat according to what you have inside your 
wallet, not inside your underpants,” Fabien 
Roussel, the party leader, said. He invited 

left-wingers to ignore the Greens and join 
him for the Communists’ annual barbecue 
in Paris. 

Dissent also came from Michel Onfray, a 
celebrity philosopher who veers between 
hard left and hard right. “It’s ridiculous to say 
that when you’re having a few mates around 
for a barbecue it’s phallocracy and a return 
to the Stone Age,” he said. “This lady is a uni-
versity lecturer. It’s appalling.” 

Libération, the left-wing daily, sympathised 
with Rousseau. “It may displease the haters 
but the meat at the barbecue is well and truly 
a totem of virility, especially after a summer 
that has been disastrous from the climate point 
of view,” it said. It forecast a new division in 
society “between meat eaters and those who 
refuse to wallow in the consumption of cruel 
and polluting food.” 

A defiant Rousseau said men’s food emit-
ted 41 per cent more greenhouse gas than 
women’s. Men were overwhelmingly respon-
sible for the evils suffered by society through-
out history, from wars and violent crime to 
climate change, she added.    

(This ignores and forgets the fact that men 
hunted to keep their tribe alive and protect the 
family unit, for tens of thousands of years.)   

“Whether the victim is a man, a woman or 
a child, in the overwhelming majority of cases 
the author of violence remains a man who 
follows the stereotypes of gender,” she said. 
“So it really is virility which produces these 
deaths and so you really have to question it.” 

 
(Source:  Charles Bremner, The Times) 

 
James Neophytou

Pop-Rock powerhouse and singer-
songwriter KAT released her latest 
single Liar Liar on 30 September 2022, 

blending different elements from a range of 
genres with dark soulful vocals expressing 
raw emotion - Kat brings her own style of 
soulful pop with a rock edge. With music 
influences that include Bishop Briggs, Sia, 
Jeff Buckley, Prince as well Tina Turner and 
Aretha Franklin.  

It was the voices of old school blues and 
soul legends like Aretha and Etta James 
that first made Kat want to sing: “I loved their 
tone, the raw honesty and emotion of the 
songs they sang, the story-telling, the baring 
of their soul through their voices – I knew I 
wanted to sing with this kind of authenticity 
and write songs that had a story to tell.”  

KAT is a true songwriter, an artist who 
writes straight from the heart, with tracks 
based upon her own life experiences - the 
good and bad. Liar Liar is a reminder of 
self-worth when going through the worst of 

breakups or tough times, “the best revenge 
is moving on.”  

Liar Liar is the first single to be released 
from KAT’S debut EP Warrior Heart. She      
explained, “My debut EP is a deeply personal 
one – 4 out of the 5 tracks were written and 
created at an extremely challenging time  
in my life. Experiencing heartbreak, loss, 
disillusionment. Writing these songs was 
incredibly healing and started a journey of 
rediscovery of myself – a return to me, if  
you like, both on a personal level as well 
as an artist. Many of the songs started from     
journalling and evolved into the songs they 
are today.”  

Liar Liar is available on all streaming      
platforms.  

Follow KAT on Instagram: @katsmusiq / 
Facebook: @Katsmusiq / Spotify: KAT and 
YouTube: KatsMusiq

KAT releases new single Liar Liar

An event to raise 
awareness of Breast 
Cancer will be held 

at the Cypriot Centre, Earl-
ham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ on Friday 
21st October 2022 which is 
International Breast Cancer 
Awareness Day. 

Free tea/coffee or a glass 
of wine, plus savouries, will 
be served. 

Please come and join us from 6pm.  
Wear pink or a symbol of pink in support of this issue.  
Information about Breast Cancer will be available plus an oppor-

tunity to discuss any issues.  
Please call 02088812329 or email cycc6363@gmail.com for 

further information.

Breast Cancer awareness 
event at the Cypriot Centre



Nikos Oikonomopoulos preparing  
a documentary about his life 

Greek singer Nikos Oikonomopoulos has started filming a 
documentary about his life. During shooting, the popular artist 
surprised young fans on a visit to the Primary School of Kato 
Achaia, before enjoying a spot of lunch at Abraco in Riga Fereou 
with close friends and co-owners of the restaurant, Dimitris and 
Petros Foufoulas.  

According to reports, the three hour documentary is expected 
to be released soon and will be broadcast on ANT1+ online  
platform. The film will cover the early stages of Nikos’ career, his 
journey to stardom, and what he has experienced and achieved 
until now. It will also feature aspects of both his professional 
and personal life that have never been shared before. 

Nikos, 38, was born in Patra and grew up in Kato Achaia, a 
town just outside the city. Some of his first jobs included fishing 
and working in a pizzeria. In December 2006, he emerged as 
the winner of the second series of Alpha TV’s reality talent show, 
Dream Show. 

His debut release, Proti Agapi (2007) was a great hit and there 
followed a string of successful albums…Akousa (2008), Katathesi 
Psihis (2009), Doro Gia Sena (2010), Tha Eimai Edo (2011), 
Ennoeitai (2012), Eilikrina (2013), Gia Hilious Logous (2014), Ena 
Mikrofono Ki Ego (2015) and 10 (2017). 

Since then, he has released hit singles that have kept him at the 
top of the charts, time and time again; Hits such as Dio Zoes, Val' 
To Terma, Skase Ena Fili, Emena Na Akous, Proti Thesi, Apo Erota, 
Pali Girisa and Oso Tipota Se Thelo.
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Andrea Georgiou 

Great night with 
Christos Menidiatis 
at Parikiaki’s 
Dinner & Dance 

 
Greek singer Christos Meni-

diatis left a lasting impression 
on those present at Parikiaki’s 
Dinner & Dance last Saturday 

(15 October) at the newly refur-
bished main hall of the Cypriot 
Centre in Wood Green. 

The singer charmed guests 
with his unique voice, whilst being 
showered in flowers throughout 
the entire evening. 

The son of the legendary laiko 
singer Mihalis Menidiatis, Christos 
performed his hit singles including 
Oi Kiriakes, Mono Ta Matia Sou, 
Adinamia Mou, Hamos Tha Ginei, 
Erotevmenos Mazi Sou, as well 
as songs of other artists. 

Support acts on the night were 
Marialena Giannarou and Penny 
Triantafyllou who were both fan-
tastic, and there was a surprise 
guest appearance from Christos 
Avramidis. 

Parikiaki wishes to thank all 
our sponsors and supporters and 
each and every one of you who 
attended our event and helped 
make it a success.

Australian Cypriot singer     
Andrew Lambrou will represent 
Cyprus in the 67th Eurovision 
Song Contest in Liverpool next 
May, the Cyprus Broadcasting 
Corporation (CyBC) announced 
on Monday. 

Andrew, 24, from Sydney, is no 
stranger to the Contest, having 
entered Eurovision - Australia 
Decides earlier this year with the 
up-tempo electro-banger Elec-

trify, finishing in seventh place 
with 51 points. 

He also took part in The X 
Factor Australia in 2015, reach-
ing the top 20.  

Andrew's 2023 Eurovision 
participation is part of a collabo-
ration between CyBC, Panik 
Records and City Pop Records 
Australia.  

No song details have been 
revealed as yet.

Andrew Lambrou to represent       
Cyprus at Eurovision 2023
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EUREKA! 

Warfare in the Classical World  
from Agamemnon to Alexander 

 
The Classical Age of Greece produced some of 

history's best-known generals and commanders. 
They include the Spartan king Leonidas, the Athe-
nian leader Themistocles, credited as the architect 
of Athens' naval power, Pericles, who prepared 
Athens and directed its conflict with Sparta, known 
as the Peloponnesian War; the Athenian general 
Demosthenes, the Spartan general Lysander, who 
won the Peloponnesian War for Sparta; Dionysius I 
of Syracuse, arguably the most innovative and Epa-
minondas and Pelopidas who together transformed 
their city, Thebes, into an hegemonic power.  

Ancient Greeks at War gives readers a unique  
opportunity to examine the variegated nature of 
Greek generalship through the individual careers 
prominent commanders. It describes the attributes 
of these leaders' command, the many facets of their 
individual careers and stratagems, and the mark they 
left on Greek history and warfare. It draws attention 
to the important role that personality played in their 
leadership. The volume also looks at how the Greek 
art of command changed during the Classical Age, 
and how adaptable it was to different military challen-
ges. Other questions involve the extent to which a 
general was a mere leader of the charge, a battle 
director, or a strategist, and what made both ancient 
and modern authorities regard these eight generals 
as outstanding shapers of military history. 

 
Themistocles (c. 524 - 459 BC) 

Themistocles was an Athenian politician and  
general. He was one of a new breed of non-aristo-
cratic politicians who rose to prominence in the early 
years of the Athenian democracy.  

As a politician, Themistocles was a populist, having 
the support of lower-class Athenians, and generally 
being at odds with the Athenian nobility. Elected     
Archon in 493 BC, he persuaded the polis to increase 
the naval power of Athens, a recurring theme in his 
political career.  

During the first Persian invasion of Greece he 
fought at the Battle of Marathon (490 BC) and was 
possibly one of the ten Athenian strategoi (generals) 
in that battle. 

In the years after Marathon, and in the run-up to the 
second Persian invasion of 480–479 BC, Themisto-
cles became the most prominent politician in Athens. 
He continued to advocate for a strong Athenian navy, 
and in 483 BC he persuaded the Athenians to build a 
fleet of 200 triremes; these proved crucial in the forth-
coming conflict with Persia. During the second inva-
sion, he effectively commanded the Greek allied navy 
at the battles of Artemisium and Salamis in 480 BC.  

Due to his subterfuge, the Allies successfully lured 
the Persian fleet into the Straits of Salamis, and the 
decisive Greek victory there was the turning point of 
the war. The invasion was conclusively repulsed the 
following year after the Persian defeat at the land 
Battle of Plataea. 

After the conflict ended, Themistocles continued his 
pre-eminence among Athenian politicians. However, 
he aroused the hostility of Sparta by ordering the re-
fortification of Athens, and his perceived arrogance 
began to alienate him from the Athenians. In 472 or 
471 BC, he was ostracised, and went into exile in 
Argos. The Spartans now saw an opportunity to des-
troy Themistocles, and implicated him in the alleged 
treasonous plot of 478 BC of their own general Pau-
sanias. Themistocles thus fled from Greece. Alexander 
I of Macedon (c. 498–454 BC) temporarily gave him 
sanctuary at Pydna before he travelled to Asia Minor, 
where he entered the service of the Persian king      
Artaxerxes I. He was made governor of Magnesia, 
and lived there for the rest of his life. 

 
Miltiades (c. 549 - 488 BC) 

Son of Cimon, an Athenian aristocrat, Miltiades 

was chief magistrate under the tyranny at Athens in 
524 BC, and in 516 BC, with the tyrants' support, he 
went to seize power in the Chersonese area of 
Thrace. Shortly afterward he captured Lemnos. But 
the advancing power of Persia stopped this portion 
of his adventuresome career. Because of his unrivalled 
experience in Persian warfare, the people elected him 
one of the 10 generals who took office in July 490, 
when the Persian fleet was already on the way. 

When the Persian army landed at the Bay of  
Marathon, Miltiades proposed in the Assembly that 
the Athenians provide themselves with supplies and 
set out and meet the enemy at once instead of holding 
Athens and waiting for help from Sparta. His pro-
posal was adopted. On the evening after the Persian 
landing, heavily armed Athenian infantry moved      
into the Plan of Marathon and blocked the Persian 
advance. The following day the Persian army moved 
into position and offered battle. 

By this time 1,000 Plataeans had joined the 10,000 
or so Athenians, and it was not known whether aid 
was coming from Sparta; yet Miltiades advised     
engagement. The voting of the 10 generals was 
equal, but the polemarch, Callimachus, broke the 
tie in favour of Miltiades. While Miltiades waited for 
an opportunity to meet the enemy under favourable 
terms, news came that the Spartans would march 
out when the moon was full. But before the Spartans 
arrived, Miltiades saw a good opportunity and at dawn 
ordered an attack. He used the tactics of a weak 
centre and strengthened wings against a superior 
infantry force and was successful. 

The hero of the day, Miltiades took command of a 
naval offensive in the Cyclades in 489. In an unsuc-
cessful attack on Paros, he was wounded. He died 
soon afterward as a result of his wound. 

 
Leonidas (c. 530 - 480 BC) 

Leonidas I, Spartan king whose stand against the 
invading Persian army at the pass of Thermopylae in 
central Greece is one of the enduring tales of Greek 
heroism, invoked throughout Western history as the 
epitome of bravery exhibited against overwhelming 
odds. 

A member of the Agiad house, Leonidas succeeded 
his half brother, Cleomenes I, as king, probably in 
490. He was married to Cleomenes’ daughter, Gorgo. 

In 480 Leonidas commanded the small Greek force 
that resisted the advance through Thermopylae of 
the vast army of the Persian king Xerxes. For two days 
Leonidas withstood Persian attacks; he then ordered 
most of his troops to retreat, and he and his 300-
member royal guard fought to the last man.  

 
Epaminondas of Thebes (c 410 - 362 BC) 

A Greek general of Thebes and statesman of the 
4th century BC who transformed the Ancient Greek 
city-state of Thebes, leading it out of Spartan subju-
gation into a pre-eminent position in Greek politics. 
In the process he broke Spartan military power with 
his victory at Leuctra and liberated the Messenian 
helots, a group of Peloponnesian Greeks who had 
been enslaved under Spartan rule for some 230 years 
after being defeated in the Messenian War ending 
in 600 BC. Epaminondas reshaped the political map 
of Greece, fragmented old alliances, created new 
ones, and supervised the construction of entire cities. 
He was also militarily influential and invented and 
implemented several major battlefield tactics. 

 
Philip II of Macedon (c. 382 – 336 BC) 

Philip II reigned over Macedonia from 359 to 336 BC. 
He became the head of an empire that was expanded 
by his son and successor, Alexander the Great. 

He used skilled military and diplomatic tactics to 
expand his country's territory and influence, and ended 
up dominating almost of all of his neighbouring 
Greek city-states. He was assassinated in July 336, 
at the approximate age of 46, and was succeeded 
by his son Alexander. 

Alexander the Great (356  – 323 BC) 
By every measure of generalship, Alexander ex-

celled all others. His performance set the bar by which 
all others generals have been measured ever since.  

In battle or in siege, he was ever victorious; lead-
ing his army in four very great battles and as many 
great sieges. He habitually led from the front, which 
makes the control he exercised in battle all the more 
impressive. Strategically, his campaigns were master-
fully conducted; so much so that he made it look easy.  

A master of logistics, in 10 short years he crossed 
the ancient world, conquering an empire that stretched 
from the Adriatic Sea to the Indus River in India; and 
from the Danube River to the upper-reaches of the 
Nile. Not only a great commander of war, he was a 
very great leader of men. Even his enemies, once 
defeated, admired and joined him as faithful subjects. 
His charisma is unmatched, and his army was fiercely 
devoted to their leader. They followed him across the 
known world, through scorching deserts and over the 
highest mountains in the world. In India they found 
themselves in an alien land, facing monstrous beasts 
the like of which men of the West had never seen 
(elephants). Yet they never lost confidence in their 
young king-and-commander; and he led them to his 
greatest tactical masterpiece at the Hydaspes River 
against King Porus. Finally, exhausted, they refused 
to march further east; his only defeat. Had he lived 
longer (he died at 33) he might well have conquered 
both Carthage and Rome. 

 
Pericles (c. 495 – 429 BC) 

In the year 431 BC, Pericles stood before the  
popular assembly and urged them to make a momen-
tous decision: 'If we go to war, as I think we must, 
be determined that we are not going to climb down. 
For it is from the greatest dangers that the greatest 
glories are to be won.' The assembly responded by 
declaring war on Sparta. 

Pericles insisted that Athens would win the war by 
superior planning. To be successful the Athenians must 
abandon the surrounding land and retreat behind 
their impenetrable city walls. Supplied by a fleet of 
ships that could bring provisions from as far afield as 

Egypt and the Black Sea, they should avoid all land 
battles with Sparta. Instead their navy would launch 
surprise attacks from the coast. 

The war began slowly and appeared to follow the 
pattern Pericles had predicted. It was during a com-
memoration speech for those who had already died 
that he made one of the most famous speeches of 
Ancient Greek history, called the Funeral Oration. 

With a fleet of 300 triremes; 13,000 hoplite infan-
trymen; 1,200 cavalry and 16,000 reserves; the Athe-
nians believed themselves to be invincible. Such was 
their confidence that Pericles' main problem was pre-
venting the assembly from rushing overconfidently 
into land battles, when his carefully constructed strategy 
relied on Athens weakening the enemy from the sea. 

Then in 430, Athens was struck by a disaster even 
Pericles could not have foreseen. The grain boats 
that fed the city brought with them an additional and 
deadly cargo - plague. 

The plague spread through the overcrowded city 
of Athens like wildfire. Law and order broke down as 
the corpses of the dead piled up in the streets. An 
estimated 100,000 or more people were contained 
within Athens' great walls. By the time the first out-
break of the plague had run its course at least 20,000 
of them were dead, including Pericles' two legitimate 
sons. Pericles himself was a victim of the plaque. 

The city was devastated; morale was at its lowest 
ebb. In despair the popular assembly sent a peace 
delegation to Sparta, and turned on the man they 
blamed for starting the war: Pericles. 

Tried in the courts he had helped to reform, Pericles 
was stripped of his office and heavily fined. Yet even 
now the people were reluctant to be rid of the man 
who had guided them for so long. Soon after they 
reinstated him. But Pericles was a broken man. The 
plague had claimed his two legitimate sons and in 
an attempt to have his son by Aspasia declared as 
his heir, he sought to repeal his own citizenship law. 
In the fall of 429, at the age of about 65, Pericles, 
the mastermind of Athenian glory, died.  

 
Source: 

deadliestblogpage.wordpress.com  
en.wikipedia.org britannica.com 

Ancient Greeks at war
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Banshees 
Of Inisherin 

 
Martin McDonagh started his 

amazing career as a playwright 
with such plays as “The Lieute-
nant of Inishmore”, “The Pillow-
man” and “The Cripple of Inish-       
maan” before he turned his atten-
tion into writing and directing for 
the cinema. He made his feature 
film debut with the delightful IN 
BRUGES before SEVEN PSY-
CHOPATHS which followed his 
Oscar glory with THREE BILLI-
BOARDS OUTSIDE EBBING, 
MISOURI.  

His latest arrives in cinemas 
direct from its London Film Festi-
val premiere and reunites him 
with his IN BRUGES leading 
men Colin Farrell and Brandan 
Gleeson who play lifelong friends 
Padraic and Colm living on a 
remote island off the coast of 
Ireland.  

It is 1922 and in Ireland follow-
ing a disagreement among repub-
licans over the Anglo-Irish Treaty 
led to the eleven-month Civil War. 
One day totally out of the blue, 
Colm decides to put an end of 
their friendship which distresses 
Pardaic beyond belief and tries 
everything in his power to rebuild 
their friendship…  

The action of his films is char-
acter driven and here McDonagh’s 
beautifully observed film bene-
fits tremendously from the clarity 
of the performances. Farrell and 
Gleeson are superb and deliver 
their best performances in this 
dark, witty comedy since probably 
IN BRUGES.  

The strong supporting cast 
includes Kerry Condon as      
Padraic’s long suffering sister 
and Barry Keoghan as the fragile 
young Dominic, a character and 
performance that recalls John 
Mills’ Oscar winning RYAN’S 
DAUGHTER. See it! 

Decision  
To Leave 

Another gem from Park Chan-
wook, the stylish Korean director 
of OLDBOY, LADY VENGEANCE 
and THE HANDMAIDEN, which 
arrives in cinemas direct from its 
London Film Festival Gala.  

He follows the story of Hae-joon 
(Park Hae-il), an experienced 
detective expert in solving mur-
ders. But when a man is found 
dead at the bottom of a rocky cliff, 
he begins to suspect the victim’s 
beautiful wife (Tang Wei) of foul 
play and the more he digs into 
the investigation the more he 
becomes obsessed with his prime 
suspect… 

This compelling story of         
obsession recalls Hitchcock’s 
VERTIGO and boasts a strong 
central from Hae-il, as the happily 
married detective. But his obses-
sion increases especially when 
he is confronted by his object of 
desire and becomes like a fish 
out of water.   

A superbly photographed, 
classy big screen entertainment 
that will keep you mesmerised 
till the end! 

 

Halloween Ends 
 

The franchise that began in 
1978 is finally over! John Car-
penter’s original inspired many 
sequels and even a reboot which 
lured Jamie Lee Curtis back in 
repeating her performance as 
Laurie Strode.  

Director David Gordon Green 
introduces new characters for 
this final chapter which takes 

place four years after the events 
of HALLOWEEN KILLS.  

Laurie is living with her grand-
daughter Allyson (Andi Matichak) 
but is still haunted by past memo-
ries especially when a young man 
called Corey Cunningham (Rohan 
Campbell) accused for the death 
of a boy he was babysitting enters 
her world … 

The first half is slow and dull 
with uninteresting characters 
until Michael Myers finally returns 
for a superb climactic sequence 
accompanied by razor sharp 
editing and Carpenter’s classic 
theme music. 

 

The Cordillera 
Of Dreams 

The renowned Chilean director 
Patricio Guzman adds another 
compelling documentary about 
his beloved country, even though 
he has been living outside Chile 
for the last 46 years.  

He first received international 
recognition with his BATTLE OF 
CHILE before he made NOSTAL-
GIA FOR THE LIGHT and THE 
PEARL BUTTON. Here he cele-
brates the magnificent presence 
of the Cordillera, on the Andes 
Mountains, which stands proudly 
overlooking Santiago. The snow 
mountains of the Cordillera act 

as a silent witness of the horrify-
ing events that took place during 
the 1973 coup which led to        
Allende’s murder by the CIA and 
Pinochet’s subsequent atrocities 
during his dictatorship.  

Many artists including sculp-
tors, writers and a filmmaker talk 
eloquently about past and pres-
ent.  

Essential viewing!  
 

This Much I 
Know To Be True 

This is the perfect companion 
piece to Andrew Dominik’s ONE 
MORE TIME WITH FEELING 
in which Nick Cave opened his 
heart about his recent personal 
tragedy that shattered his life. 
He continues performing along 
with his close friend and asso-
ciate Warren Ellis and his music 
and songs are full of passion 
and pain.  

Dominik’s camera never stops 
- it moves around Cave, his 
musicians and talented backup 
singers.  

Marianne Faithfull makes a 
memorable appearance where 
she asks Dominik “I hope you 
are not filming this,” to which he 
replies, “I film everything, but I 
can cut out the scene if you are 
not happy.” 

A must for Cave fans and any 
music lovers. (MUBI) 

 

After Blue  
(Dirty Paradise) 

Bertrand Mandico’s futuristic 
sci-fi takes place on a psyche-
delic planet inhabited only by 
women. Lonely teenager Roxy 
and her mother Zena are ban-
ished from this Amazonian com-
munity after they release an 
assassin buried in the sand… 

Striking, colourful designs 
from an imaginative mind but    
finally it is too long and repeti-
tive. 

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

George Savvides 

Mixtape: Celebrating 
20 Years of ZooNation 
(Sadler’s Wells) was 

exactly that. Marking twenty 
years of wonderful entertain-
ment from Kate Prince’s com-
pany creating full length narra- 
tive dance productions, strongly 
influenced by hip hop culture and 
music. Making street dance an 
attractive proposition for a whole 
new audience, including me. 
Past shows that I have seen 
include Message In a Bottle, 
Some Like It Hip Hop and Into 
the Hoods. The turbo charged 
show with choreography from 
those previous shows curated 
by associate choreographers/ 
directors’ Bradley Charles and 
Dannielle ‘Rhimes’ Lecointe had 
the auditorium in raptures. In 
line with the inclusive ethos of 
the company, the stage was full 
of diverse talent, professional 
dancers and the academy youth. 
The future of the company is in 
good hands if these kids are 
anything to go by and they loved 
being up there on stage with the 
likes of Tommy Franzen, Lizzie 
Gough, Andry Oporia and many 
others. Franzen is the one I  
remember from previous shows 
and he continues to dazzle. 

The black and white costume 
theme worked well juxtaposing 
the colourful expression and 
defiance of youth with a nostal-
gic retro feel. Imagine a Pathe 
News report on ZooNation and 
you’ll know what I mean (many 
of you will need to Google that). 
The all company numbers were 
particularly pulsating on Ben 
Stones’ neon lights set design 
punctuated by evocative fluores-
cent street art from Dan Falvin. 
As with all of their productions, 
I was introduced to an unfamiliar 
dance form, in this case krump-
ing. Described as “a style of 
dancing to popular music, espe-
cially hip-hop, characterised by 
rapid, exaggerated movements 
of the arms and legs”, the dancer 
here Christian Alozie was simply 
astounding. His body an instru-
ment of passionate expression 
and extraordinary moves.   

Add in a fantastic soundscape 
orchestrated by musical director 
D J Walde and you have twenty 
years crammed into a two hour 
show that is an absolute blast. 
Here’s to the next twenty. 

Meanwhile Sally Georgiou 
also has a dazzling dance       
experience… 

German Cornejo’s Tango 
After Dark (Peacock Theatre) 
is the most amazing delivery of 
music, song and dance from 
incredibly talented people. The 
dancers make it look so easy, yet 
the sophistication is apparent 
and visible with each move and 
turn. The sexy synchronicity is 
delivered in every step with grace 
and ease. The music is equally 
visceral, taking on a life of its 
own as it supports the dancers, 
delivering their flirtatious and 
expressive dance moves through 
a total of no less than 26 tango 
numbers. The finale is show-
stopping, as all the dancers 
come on stage to perform their 
final brilliantly executed dance 
routines which includes flinging, 
spinning and throwing their part-
ners about in the most elegant 
and sexy ways. I left the Peacock 
feeling I had spent the evening 
in Buenos Aires! You could too, 
it’s on until Saturday.  

Finally, Jonoulla Bankiou loves 
these blokes… 

Nine ordinary blokes meet up 
for a drink and before you know 
it they burst into song. Blokes 
will be blokes. The Choir of Man 
(Arts Theatre) are those blokes 
and their show is a total blast, 
90 minutes of unashamed enter-
tainment. Accompanied by four 
musicians the chemistry is infec-
tious and the sound a masculine 
outpouring that had the audience 
in raptures. The premise is simple 
and the brotherhood ensemble 
play off each other with real 
authenticity and heart. We find 
out a little about each of the 
blokes and what they bring to the 
group, which is a lot. They sing, 
they dance they play a variety of 
musical instruments and they 
even ad lib when the audience 
get carried away. Beneath the 
bravado there is also sensitivity 
and a willingness to reveal their 
softer side.  

But ultimately a show like this 
stands or fall on its vocals and 
they are dynamite. Classic recog-
nisable hits are given their own 
interpretations with harmonies 
that will melt your heart and lift 
your spirits. This is what feel 
good theatrical entertainment 
looks and sounds like.  

ZOONATION –  
www.zoonation.co.uk 

‘TANGO AFTER DARK - 
www.sadlerswells.com 
THE CHOIR OF MAN – 

www.artstheatrewestend.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Strictly stellar  
dancing 
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As I am starting to teach 
belly dance classes at the 
Cypriot Community Centre 

on Tuesday evenings, I thought 
it would be a great opportunity 
to talk a little about not only the 
benefits of belly dancing, but 
about its history. 

I have done so many forms  
of dance, but I have to say this 
particular type is one that I have 
a passion for as it has so much 
to offer for the mind, body and 
soul. It doesn't matter how old 
you are, what does matter is to 
let yourself go and enjoy yourself 
to the sound of the music that 
you love!  

Music plays an important part 
of how we feel as it can change 
and transform our mood in such 
a powerful way. It is described by 
philosophers to be the 'exercise 
of the soul'. It is known that it     
can be a tranquil and persuasive 
medium that can have far reach-
ing effects on health and well-
being. It can inspire you, lift you 

and take you to a place where 
you feel ecstatic. It has been pro-
ven that music has wide reach-
ing benefits that not only help us 
improve performance with exer-
cise, but it can also aid recovery 
from illness and most often used 
for rehabilitation.  

The effects of music prior to 
exercise and sport are shown to act 
as a stimulant that can change 
psychological state. To lift and 
energize, up-tempo tracks are 
ideal, and to unwind and relax, 
slow, transcendental music will 
work perfectly. In dance and  
exercise, by working to the beat 
or rhythmically qualities of the 
music, it generates a work en-
hancing effect which can result 
in euphoria. 

Why belly dance? Well for me, 
it is the sacred art of belly dance 
which is the essence of deep 
connection with the divine femi-
nine that is within us all. It can 
reconnect us with Mother Earth, 
which is why belly dance is 

originally and often still danced 
barefoot. It allows free flow of 
our divine feminine sensuality.  

Belly dance encourages  
confidence and self-love. With 
its intense muscle control and 
isolation, it can help create and 
strengthen those beautiful female 
curves. It will also help improve 
posture, working the back, legs, 
core, upper body, arms, hands, 
stomach area, and strengthening 
the pelvic floor muscles. 

Belly dance originated in the 
Middle East; some say it origina-
ted with the Phoenicians, while 
others say it was introduced to 
Egypt. Egyptian tomb paintings 
from as far back as 14th Century 
BC depict partially clad dancers 
whose calisthenic positions     
appear to be very similar to those 
used in belly dancing. Anthropo-
logists have recorded many types 
of tribal dances performed speci-
fically as a prelude to sexual stimu-
lation and initiation rites, court- 
ship displays and fertility rituals. 

To many primitive societies living 
close to nature, the undulating 
movements of the pelvis and ab-
domen, involving muscular con-
trol, were symbolic enactments 
of both conception and birth; this 
constituted an essential part of 
their religion and way of life. When 
a woman was giving birth, other 
women would dance around her 
in the aim to distract her from 
the difficult labour. 

Good dancers had incredible 
muscle control; every gesture 
and posture included the whole 
body with each movement being 
a significant expression towards 
the Gods. The expression of the 
dance then became in the indi-
vidual dancers' body movements 

and soon became rather more 
erotic than spiritual. This dance 
was taken to temples and many 
dancers became debauched 
turning to prostitution and were 
banished from the temples. Un-
fortunately, it seems many would 
frown upon it and look at it that 
way, rather than its original spiri-
tual, feminine form.  

Belly dance has become very 
popular and can be a very seduc-
tive form of dance if one allows 
to free themself, with its wild  
expressive yet graceful passion. 
It is always down to the indivi-
dual and their own expression  
of dance once the basic funda-
mentals are taught. Therefore, no 
right or wrong, so you can just be 

free-spirited to do what you feel. 
Most people are already aware 

that pretty much any form of dance 
requires some energy in move-
ment, therefore dance is great 
as an exercise and for toning up 
the body. Most dance forms are 
great for its general exercise and 
improving fitness levels. It works 
for the mind too, if counting steps, 
and works for helping co-ordina-
tion. Dancing just for fun and fit-
ness alone is a good enough 
excuse to get moving. 

Bring out the inner Goddess 
in you!  

Love and Sparkles, 

Samsara x 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 

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

Belly dance for fitness

Cooking with Loulla Astin 
Halloumi Salad with Figs and Grapes

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

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

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Halloumi Salad with 
Figs and Grapes... 

Goodbye Summer, hello      
Autumn! Let’s make the best of 
the season with my beautiful and 
elegant salad. Figs and grapes 
are available in the UK and they 
are in abundance.  

You can replace Halloumi with 
Feta, Manouri, Myzithra, Goat’s 
Cheese, Gorgonzola or any other 
cheese you like. 

 
Ingredients (serves 2): 

Cos, Romaine or Gem lettuce, 
shredded 

Rocket leaves 
A few parsley leaves 
4 thick slices Halloumi 
2-3 tbsp olive oil 
2 tbsp white balsamic vinegar 
2 tbsp balsamic syrup/glaze 

for drizzling 
Ground pepper 
A pinch of oregano 
A small bunch of seedless 

grapes - red, purple, green or 

black  
2 large black fresh figs 
A small handful of walnut 

halves (optional) 
 

Method: 
Preheat oven to 180c / 350f / 

gas mark 4.  
Spread walnuts into a single 

layer on a small baking sheet. 
Roast for 5-10 minutes until fra-
grant and toasted, stirring half-
way through. You can also roast 
them in a frying pan but keep a 
close eye as they can easily burn. 

Grill or shallow fry the Halloumi 
slices and cut into cubes. 

Cut stems from figs and slice 

into quarters. 
Place all the salad ingredients 

(except the figs, grapes, walnuts 
and cheese) in a deep platter.  

Whisk the olive oil, white vine-
gar and season lightly with freshly 
ground black pepper and a pinch 
of oregano. Pour over the salad 
and toss together. 

Arrange Halloumi, figs and 
grapes on top, add the walnuts if 
using, then drizzle with balsamic 
syrup and serve with crunchy 
bread! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Cyprus Made is the new 
label and logo for authen-
tic Cypriot products, which 

aims to further increase exports, 

in the years to come. The exports 
increased by 50% in the last five 
years. 

The new label and logo,       

“Cyprus Made, Unique by origin”, 
were presented on Monday  
during the opening of the Industry 
Week fair by Energy, Commerce 
and Industry Minister Natasa 
Pilides. 

Speaking at the Conference, 
the Minister said that despite the 
challenges with COVID-19 and 
now with the war in Ukraine, the 
industry in Cyprus is growing and 
"we hope it will continue to grow 
at even faster rates than those 
we have experienced in recent 
years." 

Pilides referred to the new 
label of Cypriot products and how 
it can help businesses in Cyprus. 
She said that this effort to create 
a common identity of Cypriot 
products falls in the context of 
the Ministry's new policy, which 
includes a study on the prospects 

of the main export products which 
is running from 2020 in collabo-
ration with PWC. 

The research showed the need 
to create a targeted action plan 
to align the policies we follow as 
a state and the goals of the private 

sector. With the creation of the 
Cyprus Made label, Cypriot pro-
ducts now acquire their own mark 
of quality in the international 
markets, but also within Cyprus, 
she noted. 

“All the data we gathered show 

continuous and constant increase 
of Cypriot exports in the years to 
come. During the first six months 
of this year, we registered a 
21.8% upward trend,” Pilides 
added.  

This, she explained, was a 
positive development that created 
expectations that the Cypriot     
industry can now compete with 
its counterparts in the interna-
tional market. 

She noted that the Cyprus 
Made label constitutes another 
important tool in the efforts to 
strengthen the export of Cypriot 
products. Efforts that have been 
proven to be moving in the right 
direction, she said.  

Pilides further noted that       
domestic exports show a signi-
ficant increase, by almost 50% 
in the period from 2016 to 2021. 

She estimated that this increase 
will continue in 2022, as well. 

In the first phase, the label  
will be granted to industry-made 
products, such as medicines, 
plastics, metal structures, cosme-
tics, electronic equipment and 
handicrafts, including embroidery 
and ceramics.  

At a later stage, the label will 
be extended to other categories 
of products, namely agricultural 
goods, such as food and wine. 

The logo is a composition of 
lines and triangles which create 
the image of Cyprus as a mosaic. 

“The blocks composing the 
logo are arranged so that their 
corners point in all directions, 
sending the message that     
Cypriot products can reach the 
entire world,” Pilides said.

Cyprus Made - the new label and logo to promote Cypriot products

Weddings & Honeymoons, new brand and vision 
by the Cyprus Deputy Ministry of Tourism

AITO specialist tour ope-
rator, Planet Weddings 
(www.planetweddings. 

co.uk) had a bumper year of 
wedding bookings from the trade 
for 2022, with both 2023 and 2024 
looking set to reach new highs.  

“There has been no let down 
for wedding bookings! Romance 
continues to flourish and couples 
continue to appreciate the many 
merits of saying ‘I do’ abroad,” 
noted Mathilde Robert, manag-
ing Director of Planet Weddings 
(pictured right).  

“The 24/7 support we provide, 
attention to detail and helpful 
advice every step of the way 

guarantees a stress free wedding 
day. I was the first to start orga-
nising weddings in Cyprus and 
despite the years of selling this 
destination, it is as popular today 
as it was over 4 decades ago!” 
she added. 

Mathilde continued, “Beach 
weddings, either at hotel venues 
or municipal venues continue  
to be the most popular choice 
for UK couples heading to 
Aphrodite’s isle. This is normally 
followed by an idyllic setting for 
the wedding reception, lunch      
or dinner, and many couples opt  
for a local taverna too, bringing     
Cyprus authentic local charm to 

the couple’s special day.  
“There is no doubt that Cyprus 

is blessed with the greatest choice 
of luxury hotel venues, character 
weddings, superb Town Hall 
venues as well as beach venues. 
There is something to suit those 

that want a small intimate event, 
just for two, or those that want 
lots of family and friends to join 
them. We specialise in wedding 
with all the trimmings, working 
with local suppliers from the hair 
and make-up, to the florist, cake 
maker, photographer and video-
grapher. On the honeymoon front, 
through our sister company,  
luxury specialist, Planet Holidays, 

we can tailor-make all travel      
arrangements for the couple, as 
well as their family and friends. 
Plus, Planet Holidays, also offer 
twin and multi centre honey-
moons; couples are able to bolt 
on a honeymoon to any part of 

Cyprus as well as to the Greek 
isles, also accessible from       
Cyprus.” 

  
Planet Weddings  
adds new Cyprus venue 

 
On the wedding front, Planet 

Weddings have just added        
the Coral Residence in Peyia        
(pictured left), which boasts     

luxury villas with private pools. 
Commanding a stunning   

seafront location, Coral Residen-
ces is Planet Weddings’ newest 
wedding venue in the Coral Bay/ 
Paphos area. A picture perfect 
location for couples to exchange 
their vows right on the beach with 
up to 150 seated guests and  
the guarantee of a top, luxurious 
service within a private and inti-
mate setting. A white carpet, an 
arch, flowers and other embel-
lishments can be added to make 
the venue as magical as the 
wishes of the couple. 

Accommodation for the couple 
and their guests can be organised 
at Coral Residences in a choice 
of modern apartments and villas 
with private pools and all the  
expected amenities, or at nearby 
hotels and villas also. 

On Friday 14 October 2022,         
the Cyprus Deputy Ministry of      
Tourism invited UK travel trade 
partners to the launch of their 
new brand ‘Cyprus Romance’ 
(main photo).  

Marina Mylonas, Tourism Offi-
cer for Special Interests, addres-
sed those that gathered for the 
launch, highlighting Cyprus’ con-
tinued popularity for weddings, 
renewal of vows and honeymoons.  

The island she explained  
was blessed with great weather,       
superb venues, and an authentic 
warm welcome. Religious and 
civil ceremonies, plus partnership 
weddings are on offer on the       
island of love.  

The new brochure from the 
Cyprus Deputy Ministry of Tourism 
provides 32 pages packed with 
inspiration and adds that: “fairy-
tale and love stories come in all 
shapes and sizes”, with Cyprus’ 
mythology and history providing 
a backdrop of stories to further 
entice couples to choose Cyprus 
as their preferred wedding and 
honeymoon destination. 

Mathilde Robert added: “There 
is no end of choice for weddings 

and honeymoons in Cyprus and 
we have been privileged over the 
decades to have the support of 
all the local suppliers, and here 
in the UK of the travel trade. 
These strong links in both coun-
tries ensure a natural growth to 
a business that is flourishing. We 
are very proud to continue to offer 
Cyprus to couples looking for a 
special overseas wedding in 2023 
and beyond!”   

In October 2007, the wedding 
doyenne was awarded by the 
Cyprus Tourism Organisation at 
a gala dinner held in Nicosia, as a 
pioneer of weddings to the island 
and for her continued relentless 
efforts promoting weddings in 
Cyprus. 

Upon receiving the accolade 
she said, “what a tremendous 
honour and although I do work 
very long hours, this will be an 
award that I will treasure in more 
ways than I can find words to 
describe.” 
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New Salamis U18s win through to FA Youth 
Cup next round with a stunning comeback

The reds got off to a bad 
start and were down 1-0 
within five minutes when 

a goal mouth scramble in their 
area allowed a Dereham striker 
to poke the ball home. 

Dereham went 2-0 up in the 
19th minute from a free kick just 
outdide the box. 

Dereham third goal came when 

one of their attackers shot hit the 
post and and another was on 
hand to pounce and slam it into 
the back of the net. 

Their opponents Dereham 
Town raced into a 3-0 lead in 
the first half, with the young      
Salamina team pulling a goal 
back to 3-1 just before half     
time from a corner with Max 

Melandri able to tap it into the 
back of the net within a crowd 
of players. 

The Salamina youngsters 
piled on pressure and scored a 
second goal in the 86th minute 
for 3-2 with a shot from Georgios 
Christoforou just outside the 
box before equalising in the 88th 
minute for 3-3 with another goal 

from Georgios Christoforou to 
take the game to penalties. 

The reds kept their nerve to 
win 10-9 on penalties and into 
the 1st Round proper of the FA 
Youth Cup where they will play 
Colchester United, a home game 
on Tuesday 1st November 2022, 
7.45pm at Haringey Borough 
stadium.

Premier League

A superb second-half goal 
from Mohamed Salah 
earned Liverpool a 1-0 

victory over Manchester City as 
the champions lost their unbea-
ten start to the Premier League 
season in a heated thriller that 
saw home coach Juergen Klopp 
red-carded. 

Graham Potter’s impressive 
start as Chelsea manager conti-
nued as Mason Mount’s double 
gave his side a 2-0 victory at strug-
gling Aston Villa on Sunday. Chel-
sea are unbeaten in six games 
since Potter replaced Thomas 
Tuchel at Stamford Bridge and 
the win at Villa was their fifth in 
a row in all competitions. 

 
Arsenal hold off hungry Leeds 
to stay top of Premier League 

 
Arsenal handed Leeds United 

their first home loss of the season 
with a frantic 1-0 victory at Elland 
Road on Sunday to remain top of 
the standings following their best 
ever start to a Premier League 
season. 

In a match that was suspended 
for 38 minutes shortly after  
kickoff due to a power cut at the 
stadium, Arsenal were under in-
tense pressure from an energetic 
Leeds side who pressed hard in 
a frenetic first half. 

Bukayo Saka opened the scor-
ing for Arsenal against the run of 
play in the 35th minute when he 
latched on to Martin Odegaard’s 
through-ball to smash his shot 
over keeper Illan Meslier’s head 
from a narrow angle. 

Leeds had an opportunity when 
William Saliba handled the ball 
in the box, with VAR asking ref-
eree Chris Kavanagh to take a 
second look before a penalty 
was awarded, but Patrick Bam-
ford’s strike went wide to give 
Arsenal a huge let-off. 

Leeds were awarded another 
penalty when Kavanagh sent off 

Gabriel in added time for kicking 
out at Bamford, but a VAR check 
revealed the striker had pushed 
him to the ground first and the 
referee reversed the decision. 

Manchester United and an 
unusually goal-shy Cristiano 
Ronaldo were unable to find a 
way past Newcastle United at Old 
Trafford in a 0-0 draw.  

 
Rice strikes to earn West Ham 
draw at Southampton 

 
Declan Rice drilled home a 

curling effort from outside the 
penalty area to secure West  
Ham United a point in a 1-1 after     
Romain Perraud had put the 
Saints ahead in the 20th minute. 
The draw ended a run of four 
successive defeats for South-
ampton Leicester City drew with 
Crystal Palace 0-0.  

Bournemouth remain unbeaten 
under interim manager Gary O'Neil 
following an entertaining 2-2 
draw with Fulham. 

The Cherries led through 
Dominic Solanke after just over 
a minute, but Issa Diop levelled 
for the hosts. 

Jefferson Lerma restored the 
lead before half-time, but Aleksan-
dar Mitrovic's penalty early in the 
second half drew Fulham level 
again. 

Neves scored the only goal 
from the penalty spot for Wolves 
to beat Nottingham Forest. 

Harry Kane marked his 400th 
Tottenham appearance with the 
opening goal with victory over 
Everton. 

Kane broke the Toffees' resist-
ance from the penalty spot after 
being tripped in the area by Eng-
land team-mate Jordan Pickford, 
who had failed to hold on to 
Matt Doherty's effort. 

Pierre-Emile Hojbjerg added 
a second late on with a curling 
strike that took a slight deflection 
off Alex Iwobi on its way in.

Barnet progress to  
FA Cup 1st Round  
Barnet progress to the First Round Proper of the FA Cup after 

a dominant 3-0 victory over Weston-Super-Mare A.F.C. Dom 
Revan, Dale Gorman and Idris Kanu were the goal scorers 

as Barnet comfortably saw off their opponents from Somerset. 
Barnet have now been drawn with a home tie with Chelmsford 

to be played on Saturday 5th November 2022. 

AEK U14s continue 
their good run of form

Omonia Youth

AEK continued their good run of form to dispatch Whetstone 
9-0 in a dominant and convincing performance. Michael put 
AEK ahead in the first minute with a clever lob which evaded 

the Whetstone keeper. He then turned provider for Kai to score his 
first goal for AEK since joining in the summer, with a clever header. 
Zak rose high to head in AEK’s third. Danger man Michael then made 
it 4-0 before half time after some good work from Tristan. 

The second half was one-way traffic with AEK relentlessly attacking 
with their quick passing, organisation and superior technical ability. 
It was therefore only a matter of time for striker Lucca to get amongst 
the goals, which he did with aplomb, scoring an impressive 5 goals 
with some clinical finishing and clever movement to take him top of 
the goal scoring charts. 

Omonia Youth U18 Gold won their Cup Tie 2-0

Omonia Youth 18 White in the County Cup and won 
through to the next round thanks to a 4-1 score 

Sudbury were made to work hard for the win by a spirited New 
Salamis side. The hosts had all the chances in the opening 
half with Joe Grimwood coming the closest to scoring, but 

his effort was cleared off the line by Luke Foster. They opened the 
scoring seven minutes into the second period, however, Grimwood 
found Josh Mayhew, who superbly flicked past an onrushing       
Emmanuel Olajide. Then it was all let loose in the final ten minutes 
when the Sudbury forward, Nwachuku, scored two goals in the 81st 
and 90th minute, and Ryan Herveĺ for New Salamis in the 84th mi-
nute. Final score 3-1 to AFC Sudbury. 

St Panteleimon lost to Risborough Rover 2-1 in the Spartan South 
Midlands League Premier, The Saints gave them a hard time and 
are doing very well in chasing the top spot. 

Community football

Former Northern Ireland and 
Celtic star Neil Lennon has 
been sacked by Omonia 

after seven months in 
charge.The club said after a 1-0 
home defeat by Nea Salamis, 
that leaves them seventh in the 
league. Lennon led Omonia to 
Cypriot Cup success in May. Last 
week they came within seconds 
of earning a 0-0 draw against 
Man Utd in the Europa League.

Neil Lennon sacked 
by Omonia
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Fixtures  
Thursday 20th October 
Premier League 
Fulham v Aston Villa 19.45pm Amazon Prime 
Europa League 
Arsenal v PSV Eindhoven 18.00pm BT Sport 
Friday 21st October 2022 
Cyprus Football 
Olympiakos v Apollon 
Anorthosis v Doxa 
Saturday 22nd October 2022 
Premier League 
Nottingham Forest v Liverpool 12.30pm BT Sports 
Everton v Crystal Palace 15.00pm 
Manchester City v Brighton 15.00pm 
Chelsea v Manchester United 17.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Pafos v Omonia 
Apoel v AEK 
Greece Football 
Atromitos v Volos NFC 
Panaitolikos v Olympiakos 
Vanarama National League 
Barnet v Maidenhead 15.00pm The Hive, HA8 6AG 
Isthmian Premier 
Aveley v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian North 
New Salamis v Wroxham 15.00pmWhite Hart Lane, N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 

Harpenden v St Panteleimon 15.00pm 
Sunday 23/10/2022 
Premier League 
Aston Villa v Brentford 14.00pm 
Leeds United v Fulham 14.00pm 
Southampton v Arsenal 14.00pm Sky Sports 
Wolves v Leicester City 14.00pm 
Tottenham Hotspur v Newcastle United 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Karmiotissa v Akritas 
Aris v Paralimni 
Greece Football 
Ionikos v PAS Giannina 
Panathinaikos v Aris 
PAOK v Asteras Tripolis 
Levadiakos v AEK Athens 
Monday 24/10/2022 
Premier League 
West Ham United v AFC Bournemouth 20.00pm 
Cyprus Football 
AEL v Nea Salamis 
Greece Football  
Levadiakos v AEK 
Ofi v Lamia 
Velocity Cup 
Hashtag v Haringey Borough19.45pm 
Tuesday 25th October 2022 
UEFA Champions League 

All games to be shown on BT TV 
Salzburg v Chelsea 17.45pm 
Sevilla v  FC Copenhagen 17.45pm 
Dinamo Zagreb v AC Milan 20.00pm 
Celtic v Shakhtar Donetsk 20.00pm 
RB Leipzig v Real Madrid 20.00pm 
Borussia Dortmund v Manchester City 20.00pm 
PSG v Maccabi Haifa 20.00pm 
Benfica v Juventus 20.00pm 
League Two 
Leyton Orient v Gillingham 19.45pm  
Vanarama National League 
Bromley v Barnet 19.45pm 
Wednesday 26th October 2022 
UEFA Champions League 
All games to be shown on BT TV 
Club Brugge v Porto 17.45pm 
Inter Milan v Viktoria Plzen 17.45pm 
Napoli v Rangers 19.45pm 
Ajax v Liverpool 19.45pm 
Atletico Madrid v Bayer Leverkusen 19.45pm 
Barcelona v Bayern Munich 19.45pm 
Tottenham Hotspur v Sporting Lisbon 19.45pm 
Eintracht Frankfurt v Marseille 19.45pm 
Spartan South Midlands 
St Panteleimon v Dunstable 19.45pm Hertingfordbury Park, West 
Street, Hertford SG13 8EZ
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Omonia gave it everything 
they had to escape from 
Manchester with a point 

but their efforts were dashed 
late to hand them an unfortunate 
1-0 away loss, keeping them 
stuck in fourth with one point. 

The match remained nil-all for 
over 90 minutes until midfielder 
Scott McTominay latched onto a 
ball in the box, smacking it in to 
steal all three points for the Red 
Devils (90+3′). 

Manchester United went close 
to rueing a failure to claim three 
points before Scott McTominay’s 
stoppage-time strike retained 
their hope of winning Group E 

and avoiding a knockout tie 
against a Champions League-
eliminated opponent. 

That might be one of Barce-
lona, Milan, Juventus or Atlético 
Madrid, none of whom Erik ten 
Hag’s fledgling team would relish 
facing. Against Omonia Nicosia 
ruthlessness was lacking until 
McTominay’s late intervention, 
though their goalkeeper was 
outstanding – Francis Uzoho’s 
experience particularly bitter-
sweet as he is a United fan. 

The midfielder’s close-range 
finish ensured all ended well for 
his side – the substitute the first 
to register a 90th-minute-plus 

winner in European competition 
for the club since Ole Gunnar 
Solskjær’s goal in the 1999 
Champions League final.  

Ten Hag’s team have Sheriff 
and Real Sociedad left to play 
but the Spanish side are three 
points better off on 12 so remain 
favourites to top the group. 

Omonia’s fans, in loud voice 
before kick-off, saw their side 
defend two early corners – the 
first of which featured Marcus 
Rashford’s shot warming Uzoho’s 
fingers. There followed a pas-
sage of pass-and-move as crisp 
as this October night, United  
exerting the control their manager 

seeks. Rashford, bright but 
toothless throughout, swept a 
crossfield ball to the right, then 
later released Cristiano Ronaldo 
whose strike hit the side-netting. 

The best hope for Neil Lennon’s 
side was a quick break. When 
Andronikos Kakoulli sprinted down 
the right, Lisandro Martínez had 
to block. Omonia’s manager was 
noticeably chagrined, perhaps at 
his team’s lack of urgency, allow-
ing United to hog the ball on their 
own  

The first half, though, ended 
with warnings for United: Bruno 
skated in behind and had Kakoulli 
free and begging to be set-up but 

blazed over. Then Diogo Dalot 
mis-hit a pass that allowed the 
same player in and as David      
de Gea charged out, Martínez 
barged the Omonia striker aside. 
It appeared a foul – maybe even 
a red card as the defender was 
the last man – but the referee, 
Jérôme Brisard, was not interes-
ted and neither, oddly, was the 
VAR. Lennon, understandably, 
appeared baffled and annoyed. 

After the interval Antony and 
Rashford continued United’s 
frustration: at least the Brazilian 
forced Uzoho into a sharp save; 
Rashford’s follow-up was tame 
from what was an easy opening. 

Last week Ten Hag praised 
United’s calmness when going 
behind in Cyprus. The same 
quality had to be shown in this 
return fixture and, surely, the break-
through would come. But two 
Fernandes corners, an Antony 
cross that missed Ronaldo, and 
Rashford steering wide when 
clean through lacked composure. 
So off came Antony and Malacia 
for Jadon Sancho and Luke Shaw. 

To win, Ten Hag now introduced 
Christian Eriksen’s savvy. He 
probed and unloaded twice to no 
avail. But McTominay ended the 
hero to send United fans home 
happy.

Omonia fans enjoying their day out at their team’s game versus Manchester United at Old Trafford

Man Utd added time goal beats Omonia
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Demetra Stavrou
†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Δήμητρα Σταύρου

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και νονάς Δήμητρας Σταύρου, η οποία απεβίωσε  

την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών. Αφήνει τα παιδιά της 
Ελένη, Μάριο και Μαιρούλα, γαμπρούς Βάσο, Θέμη, νύφη Ανδρούλλα,  
εγγόνια Χριστόφορο, Χρήστο, Μαρία και Ανδρέα, αδέλφια Κώστα  

και Σαββούλα, συγγενείς και φίλους.  
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022, από τον Ιερό Ναό 
Αγίου Δημητρίου, Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP, στις 10.30 π.μ.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, 

London N11 1JJ, στις 12.30μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα 
του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Ln, London N20 0NL. 

Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να  
διατίθενται στο γηροκομείο Autumn Gardens, όπου η αγαπημένη μας  

Δήμητρα πέρασε το τελευταίο της χρόνο.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Androulla Socratous Krassismenou 
(from London)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved  
Androulla Socratous Krassismenou, on Tuesday 4 October 2022, at the age of 56. 

 
She leaves behind parents Kyriacos (from Dora) and Chrystalla Socratous (from Lefkoniko), Andy,  

the father of their children, Ismini, Luke, Rebecca, daughter-in law Leanne, grandchild Josiah,  
brother Stavros, sisters, Maria, Helen and Kika.  

 
The funeral will be held on Wednesday 26 October 2022, at 12.30pm, at St. Mary’s Greek Orthodox 
Church, Trinity Road, London, N22 8LB. The burial will be at 2.00pm, at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ. The wake will be held at 3pm, at The Walker Ground, 
Waterfall Road, Southgate, N14 7JZ. Flowers are welcomed. Should you wish to make a donation, 

 a box will be available, with proceeds going to North London Hospice In-patient Unit.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας Ανδρούλλας Σωκράτους Κρασισμένου,  
την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 56 ετών. 

 
Αφήνει τους γονείς της Κυριάκο (από τη Δoρά Λεμεσού) και Χρυστάλλα Σωκράτους (από το Λευκόνοικο),  
τον σύζυγο και πατέρα των παιδιών της Άντι και τα παιδιά τους Ισμήνη, Λούκ και Ρεμπέκα, την νύφη της 

Leanne, το εγγόνι της Josiah, τον αδελφό της Σταύρο, και τις αδελφές της Μαρία, Ελένη και Κίκα.  
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου   2022, στις 12.30 μ.μ., από την εκκλησία της Παναγιάς,  
Trinity Road, London, N22 8LB, και η ταφή στις 2.00 μ.μ., στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, New Southgate N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στις 3.00 μ.μ., στο The Walker Ground,  
Waterfall Road, Southgate, N14 7JZ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, και για όσους επιθυμούν  

θα υπάρχει κουτί εισφορών με τα έσοδα να διατίθενται στο North London Hospice In-patient Unit.

(From Agios Dometios, Cyprus) (Από τον Άγιο Δομέτιο, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mother, 
grandmother, sister, and godmother Demetra Stavrou, who passed away  

on Friday 7th October2022, at age 86. Demetra leaves behind her children 
Helen, Marios and Meroulla, son-in-law’s Vasos, Themis and  

daughter-in-law Androulla, grandchildren Christopher, Christos,  
Maria, and Andreas, siblings Costas and Savoulla, family and friends.    

 
The funeral service will take place on Tuesday 25 October 2022,  

at St Demetrios church, Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP, 
at 10.30am. The burial will be held at New Southgate cemetery,  

Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, at 12.30pm.  
Followed by a wake at St Katherine's church hall, Friern Barnet Ln,  

London N20 0NL. Instead of flowers, donations can be made at the service 
for Autumn Gardens nursing home where Demetra spent her final year.

26/8/1966 – 4/10/2022

02/12/35 - 07/10/22
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We are deeply saddened to announce the death of our  
beloved husband, father, grandfather and great-grandfather 

who passed away peacefully on 14th September 2022. 
He leaves behind his wife Despina (from Ardana), his three 
daughters Melitsa, Angela, Joanna, his six grandchildren, 

Sotos, Denna, Evangelia, Harry, Evangelos and Mia,  
his great-granddaughter Sophia,  

together with many relatives and friends.  
 

The funeral will take place on 24th October, at 12.00 p.m., 
 at St.Panteleimon Church, 660 Kenton Rd, Harrow, HA3 
9QN. The wake will take place at New Southgate cemetery 
at 2:30 p.m. The family kindly requests instead of flowers,  
for donations to be made at the donation box in the church. 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

We are deeply saddened to announce that Savvakis  
Kourris passed away on the 30th of September 2022, 

 at the age of 60. Savvakis was surrounded by all his loved 
ones, wife Helen, daughter Christina, son Ari, and his 

brother George. He also leaves behind two grandchildren 
Lucas and Theo. 

 
Our hearts are broken. We love and miss you. 

 
The funeral will take place on Tuesday 25th of October,  

at 1p.m., at St. Barnabas Church, Finsbury Road,  
Wood Green, N22 8PA and the burial at New Southgate 
cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ. The wake will  

be held at St. Barnabas Church hall.There will be a donation 
box at the church for Cancer Research UK,  

instead of flowers.

(From Tembria, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Aliki Tsingis
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 
μαμάς, γιαγιάς, θείας και αδελφής, Αλίκης Τσίγκης, η οποία απεβίωσε 
την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει τα παιδιά 

της Μαρία και Παύλο, αδελφή Σταυρούλα, ανιψιό Πάνο,  
εγγόνια Κυριάκο, Παναγιώτα και Αλίκη, τέσσερα δισέγγονα,  

συγγενείς και φίλους.  
 

Έχει αφήσει ίχνη στην καρδιά και τη ζωή μας και θα λείψει πολύ 
σε όλους όσοι τη γνώρισαν.  

 
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022,  

από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, Logan Road & Town Road, 
London, N9 0LF, στις 12:30 μ.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο  

Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP, στις 2 μ.μ.

Αλίκη Τσίγκης

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Savvakis Kourris

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
mum, yiayia, auntie and sister, Aliki Tsingis, who died peacefully  
on Sunday 9th October 2022, at the age of 88. She leaves behind  

her two children Maria and Paul, sister Stravroulla,  
nephew Panos, grandchildren Kyriacos, Panayiota and Aliki,  

four great-grandchildren, relatives and friends. 
 

She touched the lives of so many and will be deeply missed 
 by all who knew her.  

 
The funeral will be held on Friday 28th October 2022,  

at St Demetrios Greek Orthodox Church, Corner of Logan Road  
& Town Road, London, N9 0LF, at 12:30 p.m. The burial will follow 
at Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP, at 2 p.m. 

Evangelos Ioannou
(fron Tavrou, Cyprus)

(Από Τεμβριά, Κύπρος)

(From Varosi, Cyprus)

25/05/1934 – 09/10/2022

(From Eptagonia, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Euripides Charalambous
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας  
Ευριπίδη Χαραλάμπους, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 81 
ετών. Αφήνει την σύζυγο του Χαριτίνη, τα παιδιά του Ευανθούλλα και 

Πόπη, και την εγγονή του Σοφία. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022, στις 12 μ.μ., 
από τον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, Camberwell, και θα ακολουθήσει 

η ταφή στο Camberwell Old Cemetery. Η παρηγοριά θα δοθεί στο  
The Crown and Greyhound, στο Dulwich Village. Στη μνήμη του Ευριπίδη, 
η οικογένεια δέχεται λουλούδια ή εισφορές την ημέρα της κηδείας με όλα τα 

έσοδα να διατίθενται στο Intensive Care Unit at Guy’s Hospital,  
όπου πέρασε τις τελευταίες του ημέρες.  

 
Ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης που θα λείψει πολύ από όλους όσοι 

 τον γνώρισαν. 

Ευριπίδης Χαραλάμπους

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
Euripides Charalambous, on Friday 7th October 2022, aged 81.  
Beloved husband of Haritini, loving father of Eve and Bobby  

and devoted grandfather of Sofia. 
 

The funeral will take place on Wednesday 26th October 2022,  
at 12pm at St Mary’s Cathedral, Camberwell, followed by the burial  
at Camberwell Old Cemetery. The wake will take place at The Crown 

and Greyhound, Dulwich Village. In loving memory, the family is  
accepting flowers or if desired donations will be accepted on the day  

for the Intensive Care Unit at Guy’s Hospital,  
where Euripides spent his final days. 

 
A devoted family man who will be missed by all those that knew him. 

(Από την Επταγώνια, Κύπρος)

1/ 9/1941 – 7/10/ 2022
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Rosana Agnes Ayiotou

It is with great sadness that we announce the passing of our  
beloved Rosana Agnes Ayiotou, on Friday 16 September.  

  
She leaves behind her two children Era and Tony, and 

four grandchildren. Her husband George has passed away.  
 

The funeral will take place on Friday 21st October 2022,  
at 1pm, at The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross 

& St. Michael, Golders Green Rd, London NW11 8HL.  
The burial follows at Hendon Cemetery, Holders Hill Rd,  

London NW7 1NB, at 2.30pm. 

10/10/1932 – 16/09/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο  
της αγαπημένης μας Διαμαντίνας Κοβάτσεβιτς, 

την Πέμπτη13 Οκτωβρίου 2022. Η Διαμαντίνα αφήνει  
τα παιδιά της Άλεξ και Έλενα, και τα εγγόνια Tayla, Sacha, 

Lenna, Louie και Daniel. 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022, 
στις 11 π.μ., από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του 

Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Greater London N9 0LP. Αντί 
για λουλούδια, η οικογένεια επιθυμεί εισφορές για το Cancer 

UK. Το κουτί εισφορών θα βρίσκεται στην εκκλησία.   
Η Διαμαντίνα θα επαναπατριστεί στο χωριό Αθέρα για ταφή. 

Διαμαντίνα Κοβάτσεβιτς
(Από Αθέρα, Κεφαλονιά, Ελλάδα)

18/12/1940 - 13/10/2022

(from Larnaca, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ροζάνα Άγκνες Αγιώτου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης 
μας Ροζάνας Άγκνες Αγιώτου, την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου.  

 
Αφήνει τα δύο παιδιά της Era και Τόνι και τέσσερα εγγόνια.  

Ο συζυγός της Γιώργος έχει φύγει από τη ζωή.   
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022, 
στις 13.00, από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του  
Τιμίου Σταυρού & του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green 
Rd,  London NW11 8HL, και ακολουθεί η ταφή στο Hendon  

Cemetery, Holders Hill Rd, London NW7 1ΝΒ, στις 2.30 μ.μ.

(από την Λάρνακα, Κύπρος)

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Panayiotis (Panikos) Chambi

It is with great sadness we announce that Panikos Chambi sadly passed away peacefully in 
his home surrounded by his family on Saturday 15th October 2022, at the age of 75. He 

leaves behind: wife Maro, 4 children Elena, Stelios, Andrew and Christiana, son-in-law 
George Kafkarkou and daughter-in-law Emma Chambi, 7 grandchildren  Panayiotis, 
Adamos, Christos, Maria Kafkarkou and Panayiotis, Theodoros, Maria Chambi.  

 
Paniko was an outstanding husband, father, grandfather, brother, uncle, and a dear friend to 

everyone who knew him. His kindness and generosity will be greatly missed by all.  
 

The funeral will take place on Monday 31.10.22, at 11.30am, at the Greek Orthodox 
Church of St Katherine’s, Friern Barnet Lane, N20 0NL, followed by the burial  

at New Southgate Cemetery. Instead of flowers, there will be a donation box for t 
he Macmillan cancer trust, North London Hospice and St Katherine’s church. The wake  

will be taken place at the Greek Cypriot Brotherhood, 2 Britannia Rd,  N12 9RU.

(from Vathilakas, Karpasia)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης (Πανίκος) Xαμπή

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Πανίκος Χαμπή, απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του, 
περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 75 
ετών. Αφήνει τη σύζυγό του Μάρω, 4 παιδιά Έλενα, Στέλιο, Ανδρέα και Χριστιάνα,  
γαμπρό Γιώργο Καυκαρκού και νύφη Έμμα Χαμπή, 7 εγγόνια Παναγιώτη, Αδάμο, 

Χρήστο, Μαρία Καυκαρκού, και  Παναγιώτη, Θεόδωρο, Μαρία Χαμπή.  
 

Ο Πανίκος ήταν ένας εξαιρετικός σύζυγος, πατέρας, παππούς, αδερφός, θείος και ένας αγαπητός 
φίλος σε όλους όσοι τον γνώρισαν. Η καλοσύνη και η γενναιοδωρία του θα λείψουν σε όλους.  

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 31.10.22, στις 11.30πμ, από την Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL, και θα  
ακολουθήσει η ταφή στο New Southgate. Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί  

εισφορών με όλα τα έσοδα να διατίθενται για το Macmillan cancer trust,  
το North London Hospice και την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. Η παρηγοριά θα δοθεί  

στo Greek Cypriot Brotherhood, 2 Britannia Rd, N12 9RU.

(από Βαθύλακα, Καρπασία)

10/10/1947- 15/10/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Στέφανος Μαυρομουστάκης

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας Στέφανου Μαυρομουστάκη,  

ο οποίος απεβίωσε την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022, 
σε ηλικία 89 ετών.  

 
Ήταν ένας αγαπητός σύζυγος και πατέρας 

που θα μας λείψει πολύ, και θα παραμείνει για πάντα 
στις καρδιές μας.   

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Δευτέρα   

24 Οκτωβρίου 2022, στις 11.00μμ, από την εκκλησία 
του  Άγιου Δημήτριου, Αναφωτία – Λάρνακα, Κύπρος.

(από τον Λουτρό, Κυπρος)

12/2/1933 - 17/10/2022

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια  

στους οικείους του Χριστόφορου Παρασκευά που απεβίωσε πρόσφατα. Ο Χριστόφορος 
Παρασκευάς υπηρέτησε την παροικιακή εκπαίδευση για χρόνια ως δάσκαλος.   

 
Επίσης, εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια και στους οικείους του Πιεράκη Μιτσίδη. 

  
ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ
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