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Τον σημαντικό ρόλο της παροικίας 
του ΗΒ και των ΗΠΑ στις προσπά-
θειες ενίσχυσης του τουριστικού ρεύ-
ματος προς την Κύπρο, ανέδειξε ο 
Υφ. Τουρισμού, Σάββας Περδίος 
από το World Travel Market... 
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε για πρώτη φορά μετά την 
πανδημία, η ετήσια χοροεσπερίδα 
της κοινότητας Αγίων Παντελεή-
μονα και Παρασκευής στο Harrow 
όπου σύσσωμη η κοινότητα... 

Σελ. 11

Ο Γκάβιν Ουίλιαμσον παραιτή-
θηκε από το υπουργικό συμβούλιο 
του Ρίσι Σουνάκ, μετά την αποκά-
λυψη του Guardian (09/11) ότι ενώ 
ήταν υπουργός Άμυνας, είπε σε 
ανώτερο υπάλληλο... 
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Τριγμοί στην κυβέρνηση

«Οι λόγοι 
που αποθαρρύνουν 
τους δασκάλους 
είναι πολλοί»

Σελ. 2 & 10 

Ο ρόλος της Ομογένειας 10 χρόνια...

Σελ. 5, 6 & 7

ΤΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣΠΕΝΘΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Και τώρα, 
η Μοσσάντ!

Σελ. 2 & 5

Το «λόμπι» του Τατάρ 
στο Λονδίνο και 

οι προειδοποιήσεις 
του Blackman
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«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΑΠΟ ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΗΒ 

«Πρέπει να κινητοποιηθείτε για αποτροπή της αναγνώρισης» προειδοποιεί ο Bob Blackman MP

Ηγετικό ρόλο στη διαδήλωση που διοργανώθηκε 
την Κυριακή έξω από την πρεσβεία του Ιράν στο 
Λονδίνο, με αφορμή την παγκόσμια κατακραυγή 
για το θάνατο της Μάχσα Αμινί και τις αντιδημο-
κρατικές μεθόδους του κυβερνητικού καθεστώτος, 
ανέλαβε η κυπριακής καταγωγής Suzy Stride, μέ-
λος του Εργατικού Κόμματος. Στη διάρκεια της πο-
λύωρης διαδήλωσης, βγήκε μπροστά, βροντοφώ-
ναξε για τα δικαιώματα των πολιτών του Ιράν και 
ειδικότερα των γυναικών, ενώ, όπως έπραξαν εκα-
τοντάδες διαδηλωτές, έβαψε συμβολικά το πρό-
σωπο και τα ρούχα της με κόκκινη μπογιά, για να 
υπενθυμίσει το αιματοκύλισμα που συμβαίνει στη 
χώρα.  
Σε δηλώσεις της προς το βρετανικό τηλεοπτικό 

δίκτυο Sky News για τα αιτήματα των Ιρανών δια-
δηλωτών που διαμένουν στο Λονδίνο, αλλά και 

των χιλιάδων διαδηλωτών απ’ όλο τον κόσμο που 
συστρατεύτηκαν μαζί τους, είπε μεταξύ άλλων: «Το 
αίμα στα πρόσωπά μας συμβολίζει αυτό που συμ-
βαίνει καθημερινά στα αθώα παιδιά του Ιράν. Εμείς 
λέμε στο καθεστώς, ότι ‘ο χρόνος σας στην εξουσία, 
έχει παρέλθει’. Καλούμε, παράλληλα, την κυβέρ-
νηση του Ηνωμένου Βασιλείου να λύσει τη σιωπή 
της για το σοβαρό αυτό θέμα». 

 
Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες εβδομάδες, 

η κυπριακής καταγωγής Suzy Stride, διεκδικεί το 
χρίσμα της υποψήφιας βουλεύτριας στις εσωκομ-
ματικές διεργασίες του Labour Party για την επι-
λογή υποψηφίου/ιας του κόμματος στην εκλογική 
περιφέρεια του Poplar & Limehouse, που αποτελεί 
τη μια από τις δύο έδρες του Tower Hamlets. Τόσο 
τη συγκεκριμένη έδρα, όσο και την έδρα του Beth-

nal Green & Bow στο Tower Hamlets, κατέχουν 
σήμερα δύο γυναίκες του Εργατικού Κόμματος.  
Η Rushanara Ali MP, η οποία κατέχει την έδρα του 
Bethnal Green & Bow και η Apsana Begum MP 
που κατέχει την έδρα του Poplar & Limehouse. 
Και οι δύο κατάγονται από το Μπαγκλαντές. 

 
Πάντως, η Suzy δηλώνει αισιόδοξη για την έκ-

βαση της εσωκομματικής διαδικασίας επιλογής 
υποψηφίου/ιας του κόμματος στη συγκεκριμένη 
περιφέρεια. Μάλιστα, την Κυριακή 31/10, από το 
βήμα της χοροεσπερίδας του Συνδέσμου Αμμο-
χώστου Μεγάλης Βρετανίας, είχε εκφράσει τη βε-
βαιότητα ότι όχι μόνο θα καταφέρει να λάβει το 
χρίσμα της υποψήφιας βουλεύτριας στις εσωκομ-
ματικές διαδικασίες, αλλά ότι στο τέλος θα καταφέ-
ρει να κερδίσει και την έδρα.

Η ΑΓΛΛΟΚΥΠΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ POPLAR & LIMEHOUSE 

Η κυπριακής καταγωγής Suzy Stride στη διαδήλωση για το Ιράν

Το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η ελληνοκυπριακή 
πλευρά και η κυπριακή παροικία του Ηνωμένου 
Βασιλείου θα πρέπει να κινητοποιηθούν άμεσα για 
να αντιμετωπίσουν την οργανωμένη εκστρατεία 
προπαγάνδας του κατοχικού καθεστώτος για ανα-
γνώριση του ψευδοκράτους, έστειλε με δηλώσεις 
του στην «Παροικιακή» ο Executive Secretary της 
Επιτροπής «1922» του Συντηρητικού κόμματος 
και βουλευτής του Harrow East, Bob Blackman. 
Ο κ. Blackman, γνωστός για τις φιλοκυπριακές 

του θέσεις και τοποθετήσεις, ήταν ο κύριος ομιλη-
τής στην εκδήλωση της περασμένης Κυριακής για 
τα 10 χρόνια από τα εγκαίνια του Ιερού Ναού Αγίου 
Παντελεήμονα και Αγίας Παρασκευής στο Harrow 
(ρεπορτάζ για την εκδήλωση στη σελ …). Με δη-
λώσεις του στην «Π», τόνισε ότι το τελευταίο διά-
στημα, η τουρκική προπαγάνδα για διεθνή ανα-
γνώριση του παράνομου μορφώματος των 
κατεχομένων, έχει προσλάβει διαστάσεις, ειδικά 
στο Λονδίνο. «Ανησυχώ, διότι τους τελευταίους 
μήνες οι Τούρκοι έχουν εξαπολύσει μία συντο-
νισμένη εκστρατεία προπαγάνδας για να πεί-
σουν τον διεθνή παράγοντα, κυρίως τη Δύση, 
ότι αυτό που κάνουν (στα κατεχόμενα) είναι 

σωστό και ότι είναι προς όφελος του κυπρια-
κού λαού. Πρέπει να αντικρούσουμε αυτή την 
ρητορική που έχει ως στόχο την αναγνώριση 
του παράνομου καθεστώτος. Είναι πολύ ση-
μαντικό για την ελληνοκυπριακή πλευρά να 
βάλει τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Να 
προβάλει την πραγματική εικόνα για το τι συμ-
βαίνει στην κατεχόμενη Κύπρο. Το γεγονός ότι 
επιχειρήθηκε εθνοκάθαρση. Το γεγονός ότι άν-
θρωποι διώχθηκαν δια της βίας από τα σπίτια 
τους, τα οποία σήμερα κατοικούνται από εποί-
κους. Και ότι κάποια από αυτά έχουν πωληθεί 
σε ξένους. Πρέπει να αντικρούσουμε αυτή την 
εκστρατεία. Δυστυχώς, τους επιτράπηκε να τη 
συνεχίσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και 
δεν θα είναι εύκολο», είπε ο κ. Μπλάκμαν. 
Υπογράμμισε, ακόμα, ότι «Η δικαίωση της Κύ-

πρου θα έλθει μόνο με τον τερματισμό της τουρ-
κικής κατοχής, η οποία, συνεχίζει παρά τα σχε-
τικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 
Πρόκειται για μια βαρβαρότητα. Η Τουρκία, με 
παράνομες μεθοδεύσεις, επιχειρεί και σήμερα, 
με παράνομες ενέργειες στα ανοικτά των 
ακτών της Κύπρου, να «κλέψει» το πετρέλαιο 

και το φυσικό αέριο που ανήκουν στον κυ-
πριακό λαό. Και το κάνουν χρησιμοποιώντας 
το πλεονέκτημα ισχύος που έχουν έναντι της 
Κύπρου. Εμείς, προφανώς, πρέπει να υπερι-
σχύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις επα-
φές μας στο NATO, τη διπλωματική ισχύ που 

έχουμε στο ΗΒ, για να λογικευτεί η Τουρκία και 
να υποχωρήσει, με στόχο, πάντοτε, να επιτευ-
χθεί ένας διακανονισμός που να διασφαλίζει 
ότι ολόκληρος ο λαός της Κύπρου θα πορευτεί 
ενωμένος στο μέλλον. Διότι, οι Κύπριοι ζούσαν 
μαζί για εκατοντάδες χρόνια. Είτε είχαν τουρ-
κική εθνικότητα, είτε ελληνική. Μπορούν να συ-
νεργαστούν και να τα πάνε καλά. Κι’ αυτό θα 
ήταν προς το συμφέρον όλων. Αυτή τη στιγμή, 
προφανώς επικρατεί στασιμότητα στο Κυ-
πριακό. Μια κατάσταση που δε βοηθάει ούτε 
τους Ελληνοκύπριους, ούτε τους Τουρκοκύ-
πριους» 

 
Ξεκάθαρη ήταν και η απάντησή του στο ερώτημα 

για το αν θα ανταποκριθεί στις παροτρύνσεις για 
επαφές και συναντήσεις με τους ‘εκφραστές’ της 
εκστρατείας αναγνώρισης του ψευδοκράτους. «Κα-
τηγορηματικά, όχι. Αρνούμαι να συναντήσω 
άτομα που πρεσβεύουν το κατοχικό καθεστώς. 
Διότι κάτι τέτοιο θα τους έδινε την εντύπωση 
ότι έχουν δίκιο, ότι υπάρχει λόγος να τους μι-
λήσουμε.» σημείωσε με νόημα ο κ. Μπλάκμαν.

Στιγμιότυπο από τις δηλώσεις του κ. Blackman 
παρουσία του μέλους των ‘Conservative 
Friends of Cyprus’, Δώρου Παρτασίδη

«Οι λόγοι που αποθαρρύνουν τους Κύπριους εκπαιδευτικούς να εργαστούν στο ΗΒ είναι πολλοί»
ΝΕΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΗΣ Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Την ώρα που η νεοσυσταθείσα, ειδική επιτροπή 
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας για την Πα-
ροικιακή Εκπαίδευση, καταγράφει προβλήματα, 
θέσεις, απόψεις και αριθμούς με στόχο τη διαμόρ-
φωση ολοκληρωμένης εικόνας και την από κοινού 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν ενώπιόν 
τους τα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία, επανέρχεται 
στο προσκήνιο η πτυχή του θέματος που αφορά 
στους εκπαιδευτικούς, τα ιδιαίτερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν στο ΗΒ και τους λόγους για 
τους οποίους αποθαρρύνονται να εργαστούν στα 
σχολεία μας.  
Η θέση της Παγκύπριας Οργάνωσης Ελλήνων 

Δασκάλων (ΠΟΕΔ), είναι ότι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι καλούνται 
να εργαστούν στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Απο-
στολή (ΚΕΑ) είναι πολλά, με ορισμένα από αυτά 
να παραμένουν άλυτα εδώ και αρκετά χρόνια. 
Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο αντιπρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔ, Απόστολος 
Σκουρουπάτης, τόνισε ότι «ο πιο σημαντικός λό-
γος είναι η αύξηση του κόστους ζωής σε ολό-
κληρη τη χώρα και ειδικότερα στο Λονδίνο, σε 
συνδυασμό με τη μείωση των επιδομάτων και 
κινήτρων. Αυτή τη στιγμή, οι δάσκαλοι που κα-

λούνται να μετακομίσουν στο ΗΒ, λαμβάνουν 
ένα πενιχρό, για τα δεδομένα της εποχής, επί-
δομα ενοικίου. Δεν λαμβάνουν επίδομα εξωτε-
ρικού όπως οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξω-
τερικών που καλούνται να εργαστούν εκτός 
Κύπρου. Επίσης, οι μισθοί για νεοδιόριστους 
δασκάλους είναι μειωμένοι, κάτι που ισχύει από 
το 2012-13 όταν έγινε η μείωση των κλιμάκων 
εισδοχής. Συνεπώς, ένας νέος δάσκαλος, χα-
μηλόμισθος, με ένα πενιχρό επίδομα ενοικίου 
στο Λονδίνο, γύρω στα €800, δε μπορεί να 
επιβιώσει. Άρα, ο κύριος λόγος, τον οποίο 
συνεχώς αναδεικνύουν τα μέλη της συντε-
χνίας μας που εργάστηκαν ή εργάζονται 
στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία, είναι η 
αύξηση του κόστους ζωής και τα μειωμένα 
επιδόματα τα οποία λαμβάνουν οι συνά-
δελφοι στο Λονδίνο. Αν, λοιπόν, τα 
πράγματα είναι δύσκολα τα τελευ-
ταία χρόνια, φανταστείτε τι θα 
γίνει το επόμενο διάστημα 
όταν οι εκτιμήσεις οικονομο-
λόγων και πολιτικών κάνουν 
λόγο για ‘τσουνάμι’ ακρίβειας 
σε είδη πρώτης ανάγκης και 

πρωτόγνωρη ύφεση για ολόκληρο το ΗΒ». 
Παράλληλα, εγείρεται και θέμα για τα οδοιπορικά 

των εκπαιδευτικών που καλούνται να μετακινούνται 
σε διαφορετικά σχολεία, ενώ, σε ό,τι αφορά το ωρο-
μίσθιο, επιτόπιο προσωπικό, ο κύριος Σκουρου-
πάτης ανέφερε ότι η κατάσταση γι’ αυτούς είναι 
ακόμη πιο δύσκολη, εξαιτίας του ότι αναγκάζονται 
να εργαστούν με το καθεστώς του αυτοεργοδοτου-
μένου. «Αγορά υπηρεσιών σημαίνει ότι ο εκ-
παιδευτικός δεν έχει εργασιακά δικαιώματα. 

Ούτε σύνταξη, ούτε άδεια ασθενείας, αλλά 
ούτε ανεργιακό στην περίπτωση που μεί-
νει χωρίς δουλειά. Πρέπει να καταβάλ-
λει μόνος του τις Κοινωνικές Ασφαλί-
σεις ως αυτοεργοδοτούμενος με όλες 
τις δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται. 
Επίσης, αυτό το καθεστώς εργασίας 
επηρεάζει και την ποιότητα της παρε-

χόμενης εκπαίδευσης. Αγορά υπη-
ρεσιών σημαίνει ότι αν κάποιος 
έχει τρεις ώρες μάθημα, θα πάει 
στο σχολείο να διδάξει τρεις 
ώρες και να φύγει. Συνεπώς, δε 
μπορεί να υπάρξει συντονι-
σμός, να υπάρξει οργάνωση, 

να αναλάβει άλλα καθήκοντα ή άλλες δράσεις 
με τους υπόλοιπους συνάδελφους. Το ιδανικό 
είναι να έχουμε ένα σχολείο στελεχωμένο σω-
στά με μόνιμο προσωπικό παρά να μπαίνουν 
και να βγαίνουν συνεχώς εκπαιδευτικοί, να δι-
δάσκουν και να φεύγουν, σαν να πουλούν ένα 
αντικείμενο σε μια συγκεκριμένη τιμή και χωρίς 
να έχουν κανένα εργασιακό δικαίωμα. Και αυτό, 
για εμάς, αποτελεί μία άμεση υποβάθμιση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης στην παροικία». 
Στο πλαίσιο των προσπάθειών ανάδειξης και 

επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι εκπαιδευτικοί, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ 
έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Νεόφυτο Παπαδό-
πουλο. Στην επιστολή, ημερομηνίας 10/11/2021 με 
θέμα: «Συνθήκες Εργασίας και Διαβίωσης Εκ-
παιδευτικών Κυπριακής Εκπαιδευτικής Απο-
στολής Μεγάλης Βρετανίας», υπογραμμίζονται 
τα προβλήματα που είχαν προκύψει εξαιτίας του 
Brexit και του ολοένα αυξανόμενου κόστους ζωής 
στη χώρα. 

 συνέχεια στη σελ. 10

Στιγμιότυπο από τις δηλώσεις της κ. Stride 
στο Sky News



Η μεγάλη απεργία του νοσηλευτικού προσω-
πικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) φαίνεται 
ότι θα πραγματοποιηθεί. Το Βασιλικό Κολέγιο Νο-
σηλευτικής (RNC) πρόκειται να δημοσιοποιήσει 
τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, η οποία έληξε 
την περασμένη εβδομάδα, τις επόμενες ημέρες. 
Τα τελικά αποτελέσματα είναι υπό καταμέτρηση, 
αλλά πηγές του RCN λένε ότι η μεγάλη πλει-
οψηφία των μελών του νοσηλευτικού προσωπι-
κού ψήφισε υπέρ της ανάληψης απεργιακής δρά-
σης σε μια διαμάχη για τους μισθούς. Η RCN είχε 
ζητήσει αύξηση 5% πάνω από το ποσοστό πλη-
θωρισμού του δείκτη τιμών του καταναλωτή (RPI)  
, το οποίο σήμερα είναι πάνω από 12%. Το ενδε-
χόμενο απεργίας των εργαζομένων στον νοση-

λευτικό τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(NHS)  σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν το κύριο 
θέμα στον Observer (06/11). Στελέχη του Βασι-
λικού Κολλεγίου Νοσηλευτικής δήλωσαν στην 
εφημερίδα ότι "μεγάλες περιοχές της χώρας" ψή-
φισαν υπέρ της απεργίας - πυροδοτώντας αυτό 
που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη απερ-
γιακή κινητοποίηση στην ιστορία του NHS. Η εφη-
μερίδα αναφέρει ότι η πρώτη αποχή από την ερ-
γασία είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί πριν από 
τα Χριστούγεννα. Η Sunday Mirror (06/11) γράφει 
ότι η "έξοδος" από το NHS ωθεί τις υπηρεσίες 
υγείας σε οριακό σημείο. Η εφημερίδα επισημαίνει 
ότι 40.000 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού 
και μαίες - και 20.000 γιατροί - εγκατέλειψαν τη 

δουλειά τους κατά τη διάρκεια της περιόδου  από 
τον Απρίλιο του  έως τον  Απρίλιο του 2022.  
Οι αυξανόμενοι χρόνοι αναμονής για ασθενο-

φόρα στην Αγγλία έγιναν πρωτοσέλιδο στην Sun-
day Telegraph (06/11). Η εφημερίδα υποστηρίζει 
ότι έρευνα αποκάλυψε ότι ορισμένοι ασθενείς πε-
ρίμεναν δυόμισι ημέρες για να φτάσουν οι τραυ-
ματιοφορείς - με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση των 
59 ωρών να καταγράφεται στη νοτιοδυτική Αγγλία. 
Τα στοιχεία περιλαμβάνουν αναμονές άνω των 
24 ωρών για ορισμένες πιθανές καρδιακές προ-
σβολές και εγκεφαλικά επεισόδια. Μια παρόμοια 
έρευνα πριν από πέντε χρόνια διαπίστωσε ότι οι 
μεγαλύτερες αναμονές ήταν διάρκειας πέντε 
ωρών.
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Γκάβιν Ουίλιαμσον παραιτήθηκε από το υπουρ-
γικό συμβούλιο του Ρίσι Σουνάκ, μετά την αποκά-
λυψη του Guardian (09/11) ότι ενώ ήταν υπουργός 
Άμυνας, είπε σε ανώτερο δημόσιο υπάλληλο ότι 
θα έπρεπε να «του κόψουν τον λαιμό». 
Η απόφασή του να παραιτηθεί, η τρίτη φορά που 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το υπουργικό συμ-
βούλιο μετά την απόλυση του ως υπουργός Άμυνας 
από την Τερέζα Μέι και ως υπουργός Παιδείας από 
τον Μπόρις Τζόνσον, έρχεται μετά τους ισχυρι-
σμούς ότι έστειλε ενοχλητικά μηνύματα στους αρ-
μόδιους, παραπονούμενος ότι δεν ήταν προσκε-
κλημένος στην κηδεία της βασίλισσας. 
Ο Guardian γράφει ότι η μοίρα του σερ Γκάβιν 
φαίνεται να σφραγίστηκε από τα σχόλια της πρώην 
αναπληρώτριάς του, Αν Μίλτον, η οποία χαρακτή-
ρισε τη συμπεριφορά του ως επικεφαλής της Βου-
λής (Chief Whip) ως " αντιδεοντολογική και ανήθικη 
". Η Daily Mail (09/11) σημειώνει ότι η κ. Μίλτον 
κατηγόρησε επίσης τον σερ Γκάβιν ότι χρησιμο-
ποιούσε "πρόστυχα κουτσομπολιά", συμπεριλαμ-
βανομένων λεπτομερειών για σεξουαλικές προτι-
μήσεις, ως μοχλό πίεσης κατά βουλευτών. 
Οι Times (09/11) επισημαίνουν ότι εγείρονται αμ-
φιβολίες για την κρίση του πρωθυπουργού Ρίσι 
Σουνάκ υπό το φως της παραίτησης. Προσθέτει 
ότι είναι αξιοσημείωτο ότι επετράπη στον σερ Γκά-
βιν να παραιτηθεί αντί να απολυθεί, με τον κ. Σού-
νακ να λέγεται ότι ήταν "απρόθυμος να υποκύψει 
στις πιέσεις". 
Η Daily Telegraph (09/11) συμφωνεί, υποστηρί-
ζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα "ασκήσει πίεση" στον 
κ. Σούνακ να εξηγήσει γιατί διόρισε τον σερ Γκάβιν 
και σε ποιο βαθμό γνώριζε τους ισχυρισμούς περί 
εκφοβισμού πριν το πράξει. 

 
Τα σχέδια  για τον προϋπολογισμό  
Οι εφημερίδες της Τετάρτης (09/11) δημοσιεύουν 
περαιτέρω πληροφορίες για τα σχέδια της κυβέρ-
νησης να καλύψει τη μαύρη τρύπα στα δημόσια 
οικονομικά, με τους Times να αναφέρουν ότι ο κ. 

Σούνακ και ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ 
"σκέφτονται το αδιανόητο" για να εξισορροπήσουν 
τα βιβλία. 
Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι "επέστρεψαν οι συ-
ζητήσεις" σχετικά με το ενδεχόμενο να επιτραπεί 
στις τοπικές αρχές να αυξήσουν τους δημοτικούς 
φόρους, έχοντας αρχικά απορρίψει τη σχετική πρό-
ταση λόγω ανησυχιών ότι θα έπληττε περισσότερο 
τα πιο φτωχά νοικοκυριά. 

 
Η Daily Telegraph μας ενημερώνει ότι η κυβέρ-
νηση εξετάζει κατά πόσο  θα μειώσει το όριο των 
150.000 λιρών ετησίως, πάνω από το οποίο οι φο-
ρολογούμενοι αρχίζουν να πληρώνουν τον ανώτατο 
συντελεστή φόρου εισοδήματος. Η εφημερίδα γρά-
φει επίσης ότι το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει 
την περίπτωση να αυξήσει τον συντελεστή Εθνικής 
Ασφάλισης που καταβάλλουν οι εργοδότες. 
Παρά τις οικονομικές πιέσεις, η Daily Express 

εκτιμά ότι η κυβέρνηση "φαίνεται πιθανό να τιμήσει" 
το "τριπλό λουκέτο" της κρατικής σύνταξης στην  
εισήγηση της επόμενης εβδομάδας για τον προ-
ϋπολογισμό . Η εφημερίδα διεκδικεί τα εύσημα για 
την απόφαση αυτή, σημειώνοντας ότι 300.000 ολί-
τες υποστήριξαν τη "σταυροφορία" της για να συμ-
φωνήσει ο πρωθυπουργός να διατηρήσει την πο-
λιτική αυτή. 

 
Σύνοδος  COP27 :  "Το κλίμα και η ενεργειακή 

ασφάλεια πάνε χέρι-χέρι", τονίζει ο Ρίσι Σούνακ   
 
Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ένας λόγος για 
να δράσουμε ταχύτερα για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, δήλωσε ο πρωθυπουργός του 
Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σουνάκ στη σύνοδο κο-
ρυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP27. 

"Το κλίμα και η ενεργειακή ασφάλεια πάνε χέρι-
χέρι", είπε στην πρώτη του διεθνή εμφάνιση μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων του. 
Ορισμένες εφημερίδες της Τρίτης (08/11) ανα-
δεικνύουν τις ειδήσεις από τη σύνοδο κορυφής για 

το κλίμα COP27 
στην Αίγυπτο. Η i 
παραθέτει τα λόγια 
του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ 
Αντόνιο Γκουτέρες: 
"Βρισκόμαστε σε 
έναν αυτοκινητό-
δρομο προς την κλι-
ματική κόλαση, με 
το πόδι μας ακόμα 
στο γκάζι". Αναφέρει 
επίσης η εφημερίδα 
ότι ο πρωθυπουρ-
γός του Ηνωμένου 
Βασιλείου Ρίσι Σου-
νάκ "προσπάθησε 
να προσφέρει ελ-
πίδα στην πρώτη 

του μεγάλη παγκόσμια εμφάνιση", λέγοντας στη 
διάσκεψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι μια ευκαιρία 
για καθαρή ανάπτυξη. 
Η Mail προβάλλει την έκκληση της βρετανικής 
φιλανθρωπικής οργάνωσης War on Want να κατα-
βάλει το Ηνωμένο Βασίλειο αποζημίωση ύψους 1 
δισ. λιρών στις φτωχότερες χώρες για να τις βοη-
θήσει να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής. Ο τίτλος της εφημερίδας: "Σε 
ποιον πλανήτη ζουν!" 
Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τό-
νισε επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας τα έθνη να 
τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν στη 
COP26 στη Γλασκώβη πριν από ένα χρόνο 

 
‘’Άνοιξε η πόρτα για αποζημιώσεις” 
Καθώς η σύνοδος κορυφής της COP27 είναι 
ακόμη σε εξέλιξη, η Daily Telegraph (07/11) ανα-
φέρει ότι η Βρετανία “άνοιξε την πόρτα στις αποζη-
μιώσεις” για το κλίμα, με τους διαπραγματευτές του 
Ηνωμένου Βασιλείου να υποστηρίζουν μια συμ-
φωνία της τελευταίας στιγμής για να συζητηθούν 
πληρωμές "ζημιών και απωλειών" για χώρες που 
έχουν πληγεί σοβαρά από καταστροφές που σχε-
τίζονται με το κλίμα. Η Daily Mail (07/11) γράφει 
ότι ο Εντ Μίλιμπαντ των Εργατικών "προκάλεσε 
οργή" καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να αναγνω-
ρίσει την "ιστορική του ευθύνη" και να καταβάλλει 
αποζημιώσεις σε χώρες που έχουν πληγεί από την 
κλιματική αλλαγή. 
Ο Guardian (07/11), επικαλούμενος την κλιματική 
ιστοσελίδα Carbon Brief, σημειώνει ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία 
“έχουν ήδη μείνει δισεκατομμύρια δολάρια πίσω 
από το δίκαιο μερίδιο τους" στη χρηματοδότηση 
των αναπτυσσόμενων χωρών για το κλίμα. Σε κύ-
ριο άρθρο της, η εφημερίδα Financial Times υπο-
γραμμίζει ότι αυτό που πρέπει να δει ο κόσμος 
από την COP27 είναι συντονισμένη κυβερνητική 
δράση - ιδίως από την Κίνα και τις ΗΠΑ.

Τριγμοί στην κυβέρνηση Σουνάκ - Παραιτήθηκε ο Γκάβιν Ουίλιαμσον 

Πανεθνική απεργία του νοσηλευτικού προσωπικού στο NHS για αύξηση μισθών
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‘BRITAIN IS BROKEN’ - ΛΙΤΟΤΗΤΑ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ & ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λον-
δίνου το Σάββατο για να διαδηλώσουν ενάντια σε 
αυτό που αποκαλούσαν «λιτότητα των Τόρις» και 
να απαιτήσουν την άμεση διεξαγωγή γενικών εκλο-

γών. Η διαμαρτυρία, με την ονομασία 'Britain is 
Broken', οργανώθηκε από τη Λαϊκή Συνέλευση 
κατά της Λιτότητας. Ο ανεξάρτητος πλέον Κόρμπιν 
είπε στο πρακτορείο ειδήσεων PA ότι ήταν εκεί με 
τους βουλευτές των Εργατικών και ότι πίστευε ότι 
μέλη του σκιώδους υπουργικού συμβουλίου θα 
έπρεπε επίσης να ήταν εκεί. Η Λαϊκή Συνέλευση 
είπε ότι οι διαδηλωτές απαιτούσαν άμεση διενέρ-
γεια γενικών εκλογών, δράση για τους χαμηλούς 
μισθούς και την κατάργηση των «αντισυνδικαλιστι-
κών» εργασιακών νόμων. Αντιρατσιστικές ομάδες 
συμμετείχαν επίσης στην πορεία, απαιτώντας την 
απομάκρυνση της Σουέλα Μπρέιβερμαν από τη 
θέση της υπουργού Εσωτερικών.

Η ενεργειακή κρίση φέρνει πιο κοντά το Λονδίνο 
με την Ουάσινγκτον καθώς ο πρωθυπουργός της 
Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, ετοιμάζεται να ανακοινώσει 
τη σύναψη συμφωνίας φυσικού αερίου με τις ΗΠΑ. 
Ο Συντηρητικός πρωθυπουργός της Γηραιάς Αλ-

βιώνας θα ανακοινώσει «συνεργασία» για τη μετα-
φορά υγροποιημένου φυσικού αερίου προκειμένου 
να κατευνάσει τους φόβους για ένα μπλακ άουτ τους 
χειμερινούς μήνες, όπως αναφέρει η εφημερίδα 
«Telegraph».  

H αποκάλυψη της βρετανικής εφημερίδας έρχεται 
την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται 
στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου συμμετέχοντας στη 
σύνοδο κορυφής για το κλίμα του ΟΗΕ «Cop27» με 
τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να προ-

σπαθούν να βρουν μία αποτελεσματική λύση για 
να... ανασάνει ο πλανήτης.  
Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα, οι συζητή-

σεις για τη «συνεργασία σε ότι αφορά την ενεργει-
ακή ασφάλεια» βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο, 
με τις ΗΠΑ να σχεδιάζουν την πώληση δισεκατομ-
μυρίων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού 
αερίου στη Βρετανία το επόμενο έτος. 
Η συμφωνία έρχεται καθώς μαίνεται ο πόλεμος 

στην Ουκρανία που πυροδότησε ελλείψεις στο ενερ-
γειακό με τους ειδικούς να προειδοποιούν για μεγά-
λες και συνεχείς διακοπές ρεύματος. 
Η προθυμία του Ηνωμένου Βασιλείου να εισάγει 

περισσότερα ορυκτά καύσιμα προτρέποντας πα-
ράλληλα την κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, πι-
θανό να δεχθεί τα πυρά του Εργατικού Κόμματος, 
σχολιάζει το βρετανικό δημοσίευμα. 
Ωστόσο, τώρα θεωρείται απαραίτητη για τη δια-

σφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Βρετανίας, 
όπως έχει επισημάνει επανειλημμένως ο Συντηρη-
τικός πρωθυπουργός. 
Την ίδια ώρα, όπως γράφει η βρετανική εφημερίδα 

«Guardian», η Γερμανία επιθυμεί να συνάψει με τη 
Βρετανία ένα σύμφωνο αλληλεγγύης που θα επιτρέ-
ψει στους μεγαλύτερους καταναλωτές φυσικού αε-
ρίου της Ευρώπης να διασώσουν ο ένας τον άλλον 
στην περίπτωση που ένα ακραίο κύμα ψύχους προ-
καλέσει ελλείψεις στο ενεργειακό τον χειμώνα που 
έρχεται, δήλωσαν Γερμανοί αξιωματούχοι.

Telegraph: Το Λονδίνο θα συνάψει συμφωνία φυσικού αερίου με τις ΗΠΑ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΖ ΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ, Ο ΝΕΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΗ... «ΖΗΜΙΑ»

Ο Ρίσι Σούνακ επιδιώκει αναθέρμανση των σχέσεων  με τη Γαλλία 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δήλωσε χθες πως είναι 

αισιόδοξος σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τη Γαλλία και άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετα-
νάστευση μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ 
Μακρόν στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP27). 
Ευρισκόμενος υπό πίεση εξαιτίας του αριθμού ρεκόρ των μετανα-

στών που διαπλέουν τη Μάγχη με μικρά σκάφη και φθάνουν στη 
Βρετανία, ο Σούνακ συνάντησε τον Μακρόν στη COP27, την πρώτη 
τους συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο αφότου ο Σούνακ έγινε 
πρωθυπουργός. 
Οι σχέσεις ανάμεσα στη Βρετανία και τη Γαλλία είχαν κάποιες 

εντάσεις αρχικά υπό τον Μπόρις Τζόνσον και στη συνέχεια επιδει-
νώθηκαν από την αμέσως προηγούμενη προκάτοχο του Σούνακ, τη 
Λιζ Τρας, η οποία διερωτήθηκε αν ο Μακρόν είναι φίλος ή εχθρός 
κατά την εκστρατεία της για να γίνει πρωθυπουργός. 
Ο Σούνακ θέλει να επανεκκινήσει τις σχέσεις και χαρακτήρισε τη 

συνάντηση θαυμάσια και μια ευκαιρία για στενή συνεργασία με τη 
Γαλλία και άλλες χώρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η παράνομη 
μετανάστευση, καθώς μεγάλος αριθμός μεταναστών φθάνει στη νότια 
Αγγλία τους τελευταίους μήνες. 

"Θα ακούσετε περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό τις ερχόμενες 
εβδομάδες, καθώς αυτές οι συζητήσεις γίνονται μεταξύ όλων των 

ομάδων μας", δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αίγυπτο. 
"Φεύγω πραγματικά με ανανεωμένη πεποίθηση και αισιοδοξία 

πως δουλεύοντας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε 
να κάνουμε μια διαφορά, να πιάσουμε αυτή την πρόκληση της πα-
ράνομης μετανάστευσης και να σταματήσουμε τους ανθρώπους που 
έρχονται παράνομα", είπε. 
Πριν από λίγο εκπρόσωπος του Ρίσι Σούνακ δήλωσε πως η Βρε-

τανία και η Γαλλία είναι στα τελικά στάδια για να καταλήξουν σε μια 
νέα συμφωνία για τον περιορισμό των μεταναστών που διαπλέουν 
παράνομα τη Μάγχη. 

"Μια συμφωνία συζητείται και νομίζω πως είναι στα τελικά της στά-

δια", δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού. 
Το θέμα της παράνομης μετανάστευσης ήταν μεταξύ αυτών που 

συζήτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός με την Ιταλίδα ομόλογό του 
Τζόρτζια Μελόνι στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα COP27 που 
διεξάγεται στην Αίγυπτο, ανακοίνωσε νωρίτερα το γραφείο του στην 
Ντάουνινγκ Στριτ. 
Σε μια ξεχωριστή συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αρα-

βικών Εμιράτων σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ-Ναχιάν στην COP27 
ο Σούνακ συζήτησε την περιφερειακή ασφάλεια, ιδιαίτερα την κατά-
σταση στο Ιράν και τις διαπραγματεύσεις γύρω από τη συμφωνία 
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ανέφερε το γραφείο του. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν να εργαστούν για 
την επίλυση των προβλημάτων με το Πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρ-
λανδίας σε μια συνάντηση που είχαν στην COP27, ανέφερε εξάλλου 
το γραφείο του Σούνακ. 

"Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την ανάγκη να εξευρεθούν λύσεις 
στα πολύ πραγματικά προβλήματα που (το πρωτόκολλο) προκάλεσε 
επί του εδάφους στη Βόρεια Ιρλανδία", δήλωσε εκπρόσωπος της 
Ντάουνινγκ Στριτ. 

"Συμφώνησαν για τη σημασία να εργαστούν μαζί για να συμφω-
νήσουν μία λύση", πρόσθεσε.

Χιλιάδες διαδηλωτές απαιτούν Γενικές Εκλογές
Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ ΑΡΟΝ - ΑΡΟΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΖΕΥΓΟΣ

Χθες ένας άνθρωπος κρατείται από τη βρετανική 
αστυνομία επειδή φέρεται να πέταξε αυγά στον βα-
σιλιά Κάρολο και τη βασιλική σύζυγο, Καμίλα, κατά 
τη διάρκεια βόλτας τους στο York, ενώ πλήθος κό-

σμου συγκεντρώθηκε στην παραδοσιακή βασιλική 
είσοδο στην πόλη για να χαιρετήσει το ζευγάρι.  
Τα αυγά δεν πέτυχαν τον βασιλιά και τη βασί-

λισσα σύζυγο, οι οποίοι αμέσως απομακρύνθηκαν 
από εκεί. 
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ βρισκόταν στην πόλη για 

τα αποκαλυπτήρια αγάλματος της εκλιπούσας μη-
τέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ Β’. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο δια-

δηλωτής φώναζε ότι «η Βρετανία είναι χτισμένη με 
το αίμα σκλάβων» πριν οι αστυνομικοί του περά-
σουν χειροπέδες. 
Οι παρευρισκόμενοι τον αποδοκίμασαν φωνάζο-

ντας «ντροπή» και «God saves the King». 

Άντρας επιτέθηκε με αυγά στον βασιλιά Κάρολο
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
  
Δεν λένε να σβήσουν οι φωτιές που άναψαν οι 

αποκαλύψεις για τις παράνομες παρακολουθήσεις 
τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και την εμπλοκή της 
Κύπρου στην παραγωγή και διάθεση λογισμικών 
που χρησιμοποιούνται για παράνομες παρακολου-
θήσεις. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έρ-
χονται στο φως, η Κύπρος έχει καταστεί «κέντρο 
εξαγωγής λογισμικών παρακολούθησης», γεγονός 
που καταγράφεται και στο προσχέδιο της έκθεσης 
της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου για τη χρήση του Pegasus και ανάλογων 
λογισμικών (PEGA), 
Τα όσα καταγράφονται στο προσχέδιο της έκθε-

σης έρχονται να ρίξουν και άλλο λάδι στη φωτιά, 
αφού από τη μια δείχνει την Κύπρο ως κύριο κόμβο 
εξαγωγής κακόβουλων λογισμικών, τα οποία μάλι-
στα φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν, ενώ από την 
άλλη αφήνονται σκιές γύρω από το κλείσιμο της 
υπόθεσης του κατασκοπευτικού βαν.     
Η κοινή γνώμη παρακολουθεί άναυδη τα όσα 

αποκαλύπτονται γύρω από το νέο σκάνδαλο με 
την εμπλοκή της κυβέρνησης και άμεσα του κυ-
βερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ, γεγονός που δια-
σύρει εκ νέου τη χώρα μας με ακόμη χειρότερο 
τρόπο από εκείνο με τη βιομηχανία «χρυσών δια-
βατηρίων» σε ολιγάρχες, εγκληματίες και δικτάτο-
ρες που εξασφάλιζαν την κυπριακή και ευρωπαϊκή 
υπηκοότητα με αντάλλαγμα την αγορά πολυτελών 
διαμερισμάτων σε πύργους και επαύλεων με τη 
μεσολάβηση μεγάλων δικηγορικών και ελεγκτικών 
γραφείων. 
Στην προκειμένη περίπτωση η «Κύπρος του 

ΔΗΣΥ» έκανε τη βρόμικη δουλειά για λογαριασμό 
του Ισραήλ που επιχειρεί να αναπτύξει στην Ευ-
ρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου λογισμικά 
παρακολούθησης τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.  
Πίσω από τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης 

κακόβουλων λογισμικών βρίσκονται πρώην πρά-
κτορες της πανίσχυρης μυστικής υπηρεσίας του 
Ισραήλ ΜΟΣΑΝΤ.  
Και είναι γνωστό ότι με βάση την νομοθεσία του 

Ισραήλ απαγορεύεται οποιαδήποτε εξαγωγή από 
τη χώρα χωρίς την εκ των προτέρων εξασφάλιση 
άδειας από τις αρμόδιες αρχές της χώρας και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση από τη ΜΟΣΑΝΤ! 
Δηλαδή είναι ενδεχόμενο οι νυν ηγήτορες των 

ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών να καλούνται να 
εγκρίνουν την παραχώρηση αδειών στα πρώην 

«αφεντικά τους». Εκτός κι αν συμβαίνει κάτι άλλο, 
τόσο απλό…  
Παραγωγός και προμηθευτής των κακόβουλων 

λογισμικών να είναι το ίδιο το κράτος του Ισραήλ 
και επιχειρεί «να περάσει στο χέρι» πολιτικούς και 
άλλους παράγοντες ευρωπαϊκών και άλλων χωρών 
μέσω των συστημάτων παρακολούθησης που εξά-
γει ως κράτος κάτω από το μανδύα «ιδιωτικών εται-
ρειών»… που λειτουργούν ως «δούρειος ίππος» 
για το Ισραήλ. Είτε βρισκόμαστε ενώπιον οργανω-
μένης κρατικής επιχείρησης του Ισραήλ είτε «ιδιω-
τικής πρωτοβουλίας», εγείρονται τρομακτικές πο-

λιτικές και διπλωματικές ευθύνες για την κυβέρνηση 
της χώρας.  
Την ίδια ώρα θέμα πολιτικών ευθυνών εγείρεται 

και για την κυπριακή κυβέρνηση η οποία δυστυχώς 
με τη στάση της διευκολύνει τη διείσδυση των Ισ-
ραηλινών σε ξένες χώρες. Πρώτα απ΄όλα είναι το 
ζήτημα της παράνομης δράσης των Ισραηλινών 
στο νησί και κατά δεύτερο είναι το γεγονός ότι η 
χώρα μας κατέστη «Ελεύθερη Κέρκυρα» για τους 
κατασκόπους του Ισραήλ και με τη βιομηχανία πα-
ραγωγής κι εξαγωγής κακόβουλων λογισμικών, με-
τατράπηκε και σε γέφυρα προώθησης των άνομων 
σχεδίων των Ισραηλινών. 
Πάντως ο Πρόεδρος Αναστασιάδης που έσπευσε 

από τους πρώτους ξένους ηγέτες να επισκεφθεί 
το Ισραήλ μετά την επανεκλογή και επάνοδο στην 
πρωθυπουργία του επιστήθιου φίλου του Βενιαμίν 
Νετανιάχου, ασφαλώς και δεν παραπονέθηκε γιατί 
πρώην (;) πράκτορες του με άδεια από τις Αρχές 
του Ισραήλ με τη δράση τους δημιουργούν προ-
βλήματα στην Κύπρο και τη διασύρουν έναντι τρί-
των χωρών. 
Η βιομηχανία εξαγωγής κακόβουλων λογισμικών 

συστημάτων παρακολούθησης τηλεφωνικών συν-
διαλέξεων αναπτύχθηκαν επί διακυβέρνησης των 
δυο πολιτικών φίλων, του Βενιαμίν Νετανιάχου, ο 
οποίος κατηγορείτο για υποθέσεις διαφθοράς από 
τους πολιτικούς του αντιπάλους)  και του Νϊκου 

Αναστασιάδη. Θα ήταν λοιπόν, ψευδαίσθηση να 
αναμένει κανείς από τις κυβερνήσεις τους, κινήσεις 
ανακοπής της δράσης των συγκεκριμένων εται-
ρειών και όσων εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες τους! 
Αντίθετα, έχουν την εύνοια και τη βοήθεια υψηλά 

ιστάμενων κυβερνητικών και ηγετικών στελεχών  
των κυβερνώντων κομμάτων στις δυο χώρες! 

 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Οι κραδασμοί από τις συνεχείς αποκαλύψεις 

γύρω από το νέο σκάνδαλο που συγκλονίζει τη 
χώρα, πλήττουν την εικόνα της κυβέρνησης και 
ασφαλώς του κυβερνώντος κόμματος καθώς ει-
σήλθαμε στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλο-
γές. Η κυβέρνηση ενεργοποιώντας τα γνωστά πα-
παγαλάκια της στα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης 
της δεξιάς επιχειρεί με κινήσεις αντιπερισπασμού 
να στρέψει αλλού την προσοχή της κοινής γνώμης. 
Μάταια όμως καθώς είναι τόσο σοβαρό το θέμα 
και πλέον πήρε πανευρωπαϊκές διαστάσεις με την 
ευρωβουλή να στηλιτεύει τα όσα διαπίστωση η 
αποστολή των ευρωβουλευτών που εξέτασαν την 
υπόθεση με επισκέψεις τους στην Κύπρο και την 
Ελλάδα.  
Στην Επιτροπή Νομικών της Κυπριακής Βουλής 

Παρουσιάζοντας το θέμα προς συζήτηση, ο Βου-
λευτής του ΑΚΕΛ και εισηγητής του Άριστος Δα-
μιανού είπε πως στο ζήτημα των παρακολουθή-
σεων και υποκλοπών οι κυβερνώντες ελέγχονται, 
όπως ελέγχονται και σε σχέση με δραστηριότητες 
εταιρειών παραγωγής και εξαγωγής κακόβουλων 
λογισμικών. 
Ο Α. Δαμιανού έθεσε το πλαίσιο της τοποθέτησης 

του σε τρεις πυλώνες και παρέθεσε μια σειρά από 
ερωτήματα. Ο πρώτος πυλώνας, είπε, αφορά τα 
γεγονότα γύρω από το κατασκοπευτικό βαν και 
αναφέρθηκε σε σημεία της κατάθεσης της Αστυνο-
μίας ενώπιον Δικαστηρίου στις 20 Δεκεμβρίου το 
2019. Σημείωσε πως η πρωτοφανής υπόθεση οδη-
γήθηκε ενώπιον Δικαστηρίου και η κατηγορούμενη 
εταιρεία WS WISPEAR SYSTEMS LTD καταδικά-
στηκε τον περασμένο Απρίλιο σε χρηματική ποινή 
76.000 ευρώ, ενώ η ποινική δίωξη εναντίον του 
ιδιοκτήτη της εταιρείας αναστάληκε. 
Ο δεύτερος πυλώνας αφορά, όπως είπε ο κ. Δα-

μιανού, την παραγωγή λογισμικών διπλής χρήσης 
στην Κύπρο, προσθέτοντας πως η επίσημη εκδοχή 
της Κυβέρνησης ότι δεν παράγονται και δεν εξάγο-
νται κακόβουλα λογισμικά, αποτελεί «ψέμα και πα-
ραπλάνηση». Όπως ανέφερε, οι Κυβερνώντες γνω-
ρίζουν ότι ο Tal Jonathan Dilian διευθυντής της WS 

WISPEAR SYSTEMS LTD σχετίζεται με την NSO 
που παράγει το Pegasus για παράνομες παρακο-
λουθήσεις και υποκλοπές και με την Intellexa που 
παράγει το Predator. Επίσης, συμπλήρωσε, υπάρ-
χουν σοβαρά αστυνομικά ευρήματα αναφορικά με 
τον Avraham Shahak Avni. Ο Α. Δαμιανού είπε στη 
συνέχεια πως από τη στιγμή που υπήρξε στο πα-
ρελθόν επιχειρηματική δραστηριότητα στενού συγ-
γενικού προσώπου του Βοηθού Γενικού Εισαγγε-
λέα Σάββα Αγγελίδη με μετέπειτα ερευνώμενα στην 
υπόθεση πρόσωπα και εταιρείες που το δικηγορικό 
γραφείο του οποίου ο κ. Αγγελίδης ήταν ιδρυτικός 
συνέταιρος, ο Βοηθός ΓΕ θα έπρεπε να αυτοεξαι-
ρεθεί της ποινικής έρευνας. 
Ο τρίτος πυλώνας της τοποθέτησης του ζητήμα-

τος από τον κ. Δαμιανού αφορούσε την πολιτική 
διαπλοκή, με τον Βουλευτή να δηλώνει πως προ-
κύπτουν αμείλικτα ερωτήματα για το Υπουργικό 
Συμβούλιο, το κυβερνών κόμμα, και τον Πρόεδρο 
του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. 
Ο Α. Δαμιανού ρώτησε μεταξύ άλλων, γιατί δό-

θηκαν άδειες στην NSO ή σε θυγατρικές για την 
εξαγωγή κακόβουλων λογισμικών την ώρα που 
γνώριζαν για την κατασκευή και χρήση του Pega-
sus, γιατί επιδείχθηκε αναφορικά με την κατασκευή, 
χρήση και εξαγωγή του λογισμικού Predator, γιατί 
το Υπουργικό έδωσε άδεια οπλοφορίας στον Sha-
hak Avni, γιατί η Αστυνομία και άλλες κρατικές υπη-
ρεσίες αγόραζαν υπηρεσίες και προϊόντα από τις 
συγκεκριμένες εταιρείες των Shahak Avni και Jo-
nathan Dilian, γιατί το Γραφείο του Προέδρου του 
ΔΗΣΥ ενήργησε προς το Υπουργείο Ενέργειας κα-
τόπιν αιτήματος του κ. Jonathan Dilian για να με-
σολαβήσει για προσφορά στην Ολλανδία και ποιος 
διαμεσολάβησε για την επέκταση των δραστηριο-
τήτων του Dilian στην Ελλάδα. 
Ο Σάββας Αγγελίδης στην αρχική του τοποθέ-

τηση, και απαντώντας σε ερωτήματα, επικαλέστηκε 
την ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας ημερο-
μηνίας 10 Αυγούστου 2022 που απαντούσε σε 
πολλά ζητήματα που αφορά το «μαύρο βαν». 
Απαντώντας στη θέση του κ. Δαμιανού ότι όφειλε 

να είχε αυτοεξαιρεθεί της ποινικής δίωξης καθότι 
υπάρχουν συνθήκες έλλειψης αντικειμενικής αμε-
ροληψίας, ο Σάββας Αγγελίδης είπε σε έντονο ύφος 
ότι δεν είναι διεφθαρμένος. Όπως ανέφερε, ο ίδιος 
έλαβε την απόφαση απόσυρσης της υπόθεσης στη 
βάση του μηχανισμού με τον οποίο λειτουργεί η 
Νομική Υπηρεσία και δεν άλλαξε, όπως τόνισε, το 
σημείωμα κανενός.

ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΝΑ ΣΒΗ�ΣΟΥΝ ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΨΑΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΙΣΡΑΗΛΙΝΩΝ

«Λόμπι» για το ψευδοκράτος ζήτησε από τους Τ/κ του Λονδίνου ο Ερσίν Τατάρ στο WTM
Οι Τ/κ που μένουν στο εξωτερικό δεν είναι μόνοι, έχουν πίσω τους 

το «κράτος» της «τδβκ», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ, εννοώντας το ψευ-
δοκράτος, λέγοντας ότι στο Λονδίνο συνάντησε Τ/κ που μένουν εκεί 
από πολλούς τομείς και επαγγελματικές ομάδες. Όπως μεταδίδεται 
στα κατεχόμενα, ο Τ/κ ηγέτης και η σύζυγος του,  επέστρεψαν χθες 
νωρίς το πρωί στα κατεχόμενα και σε δηλώσεις του στο τ/κ «πρακτο-
ρείο ειδήσεων» είπε ότι στόχος των διαφορετικών επαφών του και 
στην Βουλή των Λόρδων, ήταν να κάνει την φωνή των Τ/κ ν’ ακουστεί, 
να επιστήσει και πάλι την προσοχή στα «άδικα εμπάργκο» και να 

φέρει στην επικαιρότητα τα θέματα των απευθείας πτήσεων και απευ-
θείας εμπορίου. 

 Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε πολύ ικανοποιημένος με τις επαφές του 
στο Λονδίνο με τ/κ επιχειρηματίες θεωρώντας ότι αυτές θα συμβάλ-
λουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων του ψευδοκράτους με αυτούς 
και την αύξηση των επενδύσεών τους στα κατεχόμενα. 
Εκτός από την τ/κ παροικία, είπε, είχε προσωπικές επαφές με μέλη 

της Βουλής των Λόρδων πού ήταν πολύ εποικοδομητικές, όπως είπε. 
Ελπίζει, πρόσθεσε, ότι η δυναμική της συνεργασίας με τους Τ/κ της 

Βρετανίας θα χρησιμοποιηθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για 
την ενίσχυση και την ανάπτυξη του ψευδοκράτους. Ο πρόεδρος του 
επιμελητηρίου, Τουργκάι Ντενίζ είπε ότι το γραφείο τους στο Λονδίνο 
θα δουλέψει ακόμη πιο αποτελεσματικά για σκοπούς λόπμινγκ και 
για να ακουστεί η φωνή των Τ/ επιχειρηματιών. 
Μίλησε για ανάπτυξη του ψευδοκράτους και πως οι ξένες και εγ-

χώριες επενδύσεις στα κατεχόμενα αυξάνονται μέρα με την ημέρα. 
Με το νέο «αεροδρόμιο», συνέχισε, θα αυξηθεί περισσότερο και ο 
τουρισμός και προσδοκούν σε περισσότερους τουρίστες από το ΗΒ. 

Η ισραηλινή μυστική υπηρεσία, ΜΟΣΣΑΝΤ, πίσω από τα λογισμικά παρακολούθησης!



Τέλος Νοεμβρίου, αναμένεται να διαμορφωθεί το τελικό 
κείμενο συμπερασμάτων της Επιτροπής PEGA για τις 
παρακολουθήσεις, μετά τις επαφές της σε Ισραήλ, Πολω-
νία, Ελλάδα και Κύπρο. 
Μιλώντας στον Άστρα ο Αντιπρόεδρος της PEGA και 

ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου ανέφερε ότι 
το προσχέδιο της έκθεσης της εισηγήτριας της Επιτροπής 
θα συζητηθεί στις 28 Νοεμβρίου, θα κατατεθούν πληρο-
φορίες και έπειτα θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο. 
Σχολιάζοντας την ενόχληση που εξέφρασαν ευρωβου-

λευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού κόμματος για το προσχέ-
διο, ο κ. Γεωργίου τόνισε ότι αμφισβητούν το δικαίωμα 
της εισηγήτριας να γράψει μία έκθεση. 

Την ίδια ώρα έψεξε το γεγονός ότι η ΕΕ είναι ευαίσθητη 
όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώ-
ρες, ωστόσο ποιεί τη νήσσαν, όπως είπε χαρακτηριστικά, 
όταν πρόκειται για παραβίαση δικαιωμάτων σε κράτη – 
μέλη της. 
Το ίδιο επεσήμανε ότι κάνουν και οι Νίκος Αναστασιάδης 

και Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι από την επί-
σκεψη στην Κύπρο, δύο περιπτώσεις βοήθησαν την Επι-
τροπή, τα τεκμηριωμένα στοιχεία του Φάνη Μακρίδη για 
την παραγωγή και εξαγωγή λογισμικών από την Κύπρο 
και τα στοιχεία του ΑΚΕΛ για το μαύρο βαν. Ανέφερε χα-
ρακτηριστικά ότι η Κύπρος είναι θερμοκήπιο ύπαρξης και 
παραγωγής λογισμικών. 
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      Ειδήσεις σε 2’

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: «ΠΛΗ�ΡΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ»

«Από σκάνδαλο σε σκάνδαλο, μετά 
τις πολιτογραφήσεις, ήρθαν οι παρακολουθήσεις»
Σοκαριστικά και θλιβερά είναι τα όσα τεκμηρίωσε 

η Επιτροπή PEGA η οποία αναφέρει ότι η Κύπρος 
είχε κομβικό ρόλο στη βιομηχανία παρακολουθή-
σεων αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο υποψή-
φιος για την προεδρία, Ανδρέα Μαυρογιάννης για 
να προσθέσει πως επίσης σκανδαλώδη τα όσα 
αποκαλύφθηκαν για τις σχέσεις ή και τις συναλλα-
γές εταιρειών παραγωγής λογισμικών με το κυβερ-
νών κόμμα και την κυβέρνηση. 

«Η δική μας απαίτηση, είναι η πλήρης διερεύ-
νηση των όσων αποκαλύφθηκαν και η απόδοση 
ευθυνών. Είναι αδιανόητο να πλήττονται με τέτοιο 
τρόπο ανθρώπινα δικαιώματα και οι κυβερνώντες 
να κρύβονται από τις ευθύνες τους και από τον 
έλεγχο». 
Το κράτος δικαίου και η Δημοκρατία πρέπει να 

διαφυλαχθούν και να προστατευθούν και αυτό θα 

γίνει μόνο με πλήρη διαφάνεια και λογοδοσία, το-
νίζει ο υποψήφιος. 
Η κυβέρνηση του Δημοκρατικού Συναγερμού, με 

πρωταγωνιστές τους κκ Αβέρωφ Νεοφύτου και 
Νίκο Χριστοδουλίδη, φέρουν ακέραια την ευθύνη 
και γι’ αυτό το σκάνδαλο παραβίασης θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και θεσμικής διαπλοκής, αλλά και για 
την απόπειρα συγκάλυψης του, τονίζει. 

«Μετά τις πολιτογραφήσεις, ήρθαν οι παρακο-
λουθήσεις. Οι κυβερνώντες εργαλειοποιούν κράτος 
και θεσμούς για να κάνουν τις δουλειές τους, σέρ-
νοντας το όνομα της Κύπρου από το ένα σκάνδαλο 
στο άλλο. Τον Φλεβάρη ο κυπριακός λαός πρέπει 
να βάλει ένα τέρμα στην κατρακύλα. Να φέρει με 
τη ψήφο του την προοδευτική αλλαγή που τόσο 
ανάγκη έχει ο τόπος μας».

ΤΕΛΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ�Σ PEGA

Κύπριος βουλευτής 
στις ΗΠΑ

Εξελέγη ο ο κυπριακής κα-
ταγωγής Μιχάλης Ταννούσης 
για δεύτερη συνεχόμενη 
φορά στο αξίωμα του βου-
λευτή Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ 
με το Ρεπουμπλικανικό 
κόμμα. Η εκλογή του έρχεται 
μέσα από τα αποτελέσματα 
των ενδιάμεσων εκλογών για 
τη Βουλή και τη Γερουσία, 
την Τρίτη 8 Νοεμβρίου. Εξε-
λέγη για πρώτη φορά στην 
Βουλή το 2020. και είναι γιος 
Κύπριων μεταναστών.

Έντονη αντιδράση για το μουσείο Γρίβα

Εντείνεται η συζήτηση για τη θετική 
ψήφο που έδωσαν στις στην Κοινοβου-
λευτική Επιτροπή Οικονοµικών το ∆ΗΚΟ 
και η Ε∆ΕΚ για την αποδέσµευση κονδυ-
λίου για τη δηµιουργία µουσείου Γρίβα 
στη Χλώρακα. Τοποθέτηση που έρχεται 
σε αντίθεση µε τη διαγραφή του ίδιου κον-
δυλίου, κατά την ψήφιση του Προϋπολο-
γισµού για το 2022 (∆εκέµβρης 2021), 
από τα κόµµατα ΑΚΕΛ, ∆ΗΚΟ, Ε∆ΕΚ, Οι-

κολόγοι, ∆ΗΠΑ.Έντονα αντιδρούν µέλη 
του Παγκύπριου Συνδέσµου Αντιστασια-
κών στην ενέργεια του ∆ΗΚΟ και της 
Ε∆ΕΚ να ανάψουν το πράσινο φως για 
τη δηµιουργία µουσείου. Έντονος ήταν και 
ο Λεωνίδας Παναγιώτου, ο οποίος ανήκει 
στις τάξεις της Ε∆ΕΚ. Αποδίδοντας την 
όλη ενέργεια στον Μ. Σιζόπουλο, είπε ότι 
«Εµείς σαν Ε∆ΕΚίτες και σαν αντιστασια-
κοί είµαστε εναντίον της απόφασης. Αυτή 
η απόφαση αµαυρώνει την ιστορία της 
Ε∆ΕΚ που έχασε ανθρώπους της από τον 
Γρίβα. Ο κάθε Ε∆ΕΚίτης πιστεύω ότι έχει 
την ίδια άποψη µαζί µου». Ο Βλαδίµηρος 
Χαραλάµπους κάλεσε τις ηγεσίες των 
κοµµάτων να το σκεφτούν καλά, «ειδικά 
οι Ε∆ΕΚίτες, διότι ο Γρίβας έσπρωχνε τους 
οπαδούς του να διαπράττουν δολοφονίες.

Η Κύπρος είναι θερμοκήπιο ύπαρξης και παραγωγής λογισμικών παρακολούθησης
Απευθείας πτήσεις
Πιέζουν για το θέμα των 

απευθείας πτήσεων από τη 
Ρωσία, δήλωσε ο Τ/κ ηγέτης 
Ερσίν Τατάρ μετά την επί-
σκεψή του στην έκθεση 
“World Travel Market” στο 
Λονδίνο, όπου το ψευδοκρά-
τος έχει το δικό του περίπτερο. 
Όπως μεταδίδεται στα κατε-
χόμενα, ο κ. Τατάρ είπε ότι 
αν και δεν υπάρχουν απευ-
θείας πτήσεις, οι προσπάθειές 
τους για να διασφαλίσουν ότι 
οι επιβάτες φθάνουν στο πα-
ράνομο αεροδρόμιο της Τύ-
μπου, χωρίς να αλλάξουν το 
αεροπλάνο, συνεχίζονται. 
«Δεν υπάρχει ακόμη βεβαι-
ότητα για απευθείας πτήσεις 
από τη Ρωσία, αλλά πιέζουμε 
σοβαρά αυτό το θέμα. Υπάρ-
χουν εξελίξεις και είναι πολυ 
υποσχόμενο θέμα» είπε. 

Βοήθεια για τους αγνοούμενους από ΗΒ

Η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει 
το Ηνωμένο Βασίλειο ως προς το ζήτημα 
των αγνοουμένων, καθώς και η περαιτέρω 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο 
χωρών, ήταν τα κύρια σημεία συζήτησης, 
, κάνοντα; αναφορά στις καλές σχέσεις 
μεταξύ των δύο χωρών κατά τη συνά-
ντηση του Επιτρόπου Προεδρίας, Φώτη 
Φωτίου, και του Ύπατου Αρμοστή του ΗΒ 
στην Κύπρο, Ιρφάν Σιντίκ, την Τετάρτη. Ο 

κ. Σιντίκ δήλωσε ότι στη συζήτηση μίλησαν 
για τη διασπορά, τους αγνοουμένους, τους 
εγκλωβισμένους και τις θρησκευτικές μει-
ονότητες, Ερωτηθείς για τυχόν συγκεκρι-
μένες ενέργειες που εξετάζονται αναφο-
ρικά με το θέμα των αγνοουμένων, ο κ. 
Σιντίκ επανέλαβε το αίτημα του Προεδρι-
κού Επιτρόπου προς το Ηνωμένο Βασί-
λειο να χρησιμοποιήσει τις καλές του σχέ-
σεις για να ενθαρρύνει την Τουρκία να 
παράσχει πρόσβαση στα στρατιωτικά αρ-
χεία, ώστε να μπορέσουν να δοθούν πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες και ευκαιρίες για 
την ανάκτηση λειψάνων.«Θα κάνω ό,τι 
μπορώ για να μεταβιβάσω το αίτημα, αλλά 
νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές 
ως προς το ποια μπορεί να είναι η απά-
ντηση», κατέληξε. 

Μικρή αύξηση 
λιανικού εμπορίου
Μικρή αύξηση στο λιανικό 

εμπόριο στην Κύπρο όπου ο 
όγκος του λιανικού εμπορίου 
αυξήθηκε κατά 0,5% τον Σε-
πτέμβριο σε σχέση με τον 
Αύγουστο και κατά 3,9% σε 
σχέση με τον Σεπτέμβριο του 
2021. Ανά τομέα σε μηνιαία 
βάση στην ευρωζώνη, τον 
Σεπτέμβριο ο όγκος του λια-
νικού εμπορίου αυξήθηκε σε 
σχέση με τον Αύγουστο κατά 
1,0% στα μη εδώδιμα προ-
ϊόντα και κατά 0,4% στα τρό-
φιμα, τα ποτά και τον καπνό, 
ενώ μειώθηκε κατά 0,6% για 
τα καύσιμα αυτοκίνησης.
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Εν συντομία

ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΜΕ ΤΟ «ΚΑΛΑΘΙ»

Ομολογία αποτυχίας δια στόματος Γεωργιάδη

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ένας 
39χρονος κι ένας 35χρονος στη νοσηρή υπόθεση βιασμού 
και μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό. 
Οι δυο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το κακούργημα 

της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής και αρ-
νούνται τις κατηγορίες. 
Υπενθυμίζεται ότι ο 39χρονος, υπάλληλος ιδιωτικής εται-

ρείας σεκιούριτι, είχε προσέλθει αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ 
για να καταθέσει τις προηγούμενες ημέρες, υποστηρίζο-
ντας πως δεν είχε επαφή με το κορίτσι, παρά μόνο συνο-
μιλίες και μια συνάντηση στην οποία δε συνεβρέθηκε σε-
ξουαλικά μαζί της. 
Ο 35χρονος δηλώνει εισοδηματίας. Το κατηγορητήριο 

του αποδίδει τρεις συναντήσεις με τη 12χρονη.

12χρονη | Προφυλακιστέοι άλλοι δύο κατηγορούμενοι

Μπαίνουν  
μπάρες στο 

 «Ελ. Βενιζέλος»
Χρέωση σε οδηγούς στις 

αφίξεις – αναχωρήσεις του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
ανακοίνωσε ότι επιβάλλει το 
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος» επικαλούμενο την 
αύξηση της επιβατικής κίνη-
σης στα επίπεδα του 2019, 
αλλά και την έντονη χρήση 
των ιδιωτικών αυτοκινήτων 
για τη μεταφορά των επιβα-
τών προς και από το αερο-
δρόμιο. Από τα μέσα Νοεμ-
βρίου θα ξεκινήσουν έργα 
διαμόρφωσης εισόδων και 
εξόδων στα οδικά τμήματα 
πρόσβασης στους χώρους 
αναχωρήσεων και αφίξεων 
οι οποίες θα ελέγχονται με 
αυτόματο σύστημα μπαρών. 

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικα-
στήριο Σύρου άρχισε να 
αναβιώνει τη Τρίτη η φρικτή 
γυναικοκτονία της 26χρονης 
Γαρυφαλλιάς Ψαράκου το 
καλοκαίρι του 2021 από τον 
σύντροφό της ενώ έκαναν 
διακοπές στη Φολέγανδρο. 
O 30χρονος καθ’ ομολογίαν 
δολοφόνος μεταφέρθηκε 
στο δικαστήριο κάτω από 
δρακόντεια μέτρα ασφα-
λείας της αστυνομίας νωρίς 
το πρωί. Η δίκη ωστόσο διε-
κόπη για τις 17 Νοεμβρίου, 
ύστερα από αίτημα της 
πλευράς του θύματος κα-
θώς δεν μπορούσε να πα-
ραστεί στη διαδικασία ο βα-
σικός συνήγορος της 
οικογένειας της Γαρυφαλ-
λιάς, Αλέξης Κούγιας.«Αυ-
τός ο άνθρωπος μας κατέ-
στρεψε. Σκότωσε το παιδί 
μας χωρίς κανένα λόγο, 
γιατί απλά τσακώθηκαν» δή-
λωσε ιδιαίτερα φορτισμένος 
ο πατέρας της Γαρυφαλλιάς 
έξω από το δικαστήριο.

Διεκόπη η δίκη 
για της 17/11

PEGA / Τα σημεία του draft που προκάλεσαν πανικό στην κυβέρνηση
Ο πανικός που επικρατεί κυβέρνηση και ΝΔ εξηγείται 

από το προσχέδιο της έκθεσης που αποτελεί καταπέλτη 
για τον Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς δείχνει ξεκάθαρα το 
Μέγαρο Μαξίμου για τις παρακολουθήσεις με Predator. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, το σενάριο να βρί-

σκονται ιδιώτες πίσω από τις επιθέσεις του Predator είναι 
εξαιρετικά απίθανο καθώς δεν θα εξηγούσε την επιλογή 
των στόχων. Μάλιστα, δεν αποκλείει το Predator να έχει 
αγοραστεί μέσω του Κέντρου Τεχνολογικής Υποστήριξης, 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΥΑΚ), το οποίο λειτουργεί 
παράλληλα με την ΕΥΠ, ενώ έχει χαρακτηριστεί και ως 
«ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ». «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
υπήρχαν στενές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ορι-
σμένων προσώπων και γεγονότων που σχετίζονται με την 
κυβέρνηση, την ΕΥΠ και τους παρόχους spyware, ιδίως 
η Krikel, ένας προτιμώμενος προμηθευτής επικοινωνιών 
και παρακολούθησης της αστυνομίας και την ΕΥΠ. Η 
Krikel συνδέεται στενά με πρόσωπα από την συνοδεία 
του πρωθυπουργού Μητσοτάκη». 
Στην έκθεση 159 σελίδων (17 σελίδες αφιερώνονται 

στην Ελλάδα) σημειώνεται επίσης με νόημα ότι «θα περί-
μενε κανείς από τις ελληνικές αρχές να ερευνήσουν άμεσα 
και δυναμικά μια τόσο σοβαρή υπόθεση. Ωστόσο, μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχει αστυνομική έρευνα, παρά μόνο ει-
σαγγελικές έρευνες μετά από καταγγελίες. Δεν έχουν κα-
τασχεθεί υλικές αποδείξεις». «Οι αποκαλύψεις σχετικά με 
τη χρήση spyware αλλά και της ΕΥΠ για την παρακολού-
θηση δημοσιογράφων, περιγράφουν μια πολύ ανησυχη-
τική ιστορία, ενός περίπλοκου και αδιαφανούς δικτύου 
σχέσεων, πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων, 
ευνοιών, νεποτισμού και πολιτικής επιρροής. Είναι εύκολο 
να χαθεί κάποιος στο λαβύρινθο. Ωστόσο, εμφανίζονται 
μερικά μοτίβα. Η κυβερνητική πλειοψηφία χρησιμοποιείται 
για την προώθηση συγκεκριμένων συμφερόντων και όχι 
για το γενικό συμφέρον, κυρίως με το διορισμό συνεργα-
τών και πιστών σε θέσεις κλειδιά, όπως η ΕΥΠ και η ΕΑΔ, 
ενώ τέτοια πρόσωπα βρίσκονται και στην Krikel.  
Το λογισμικό υποκλοπής, πιθανώς σε συνδυασμό με 

τη νόμιμη παρακολούθηση, χρησιμοποιείται ως εργαλείο 
για απόκτηση πολιτικής εξουσίας και ελέγχου, στα χέρια 
της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Οι μηχανισμοί 
ελέγχου τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων 
έχουν σκοπίμως αποδυναμωθεί και η διαφάνεια και η λο-
γοδοσία έχουν αποφευχθεί. Οι επικριτικοί δημοσιογράφοι 
ή αξιωματούχοι που καταπολεμούν τη διαφθορά και την 
απάτη αντιμετωπίζουν εκφοβισμό και παρεμπόδιση, ενώ 
δεν υπάρχει προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμ-
φέροντος». 

Αναφορικά με το νομικό πλαίσιο, σημειώνεται ότι είναι 
αρκετά ισχυρό, ωστόσο τονίζεται ότι «νομοθετικές τρο-
ποποιήσεις έχουν αποδυναμώσει κρίσιμες δικλείδες 
ασφαλείας και ο πολιτικός διορισμός σε βασικές θέσεις 
αποτελούν εμπόδιο για έλεγχο και λογοδοσία». 
Τα μέλη εξεταστικής της Pega τονίζουν επίσης ότι ο 

αριθμός των εγκεκριμένων υποκλοπών έχει αυξηθεί ση-
μαντικά με τα χρόνια.  Επί του παρόντος, περίπου 60 αι-
τήματα πρέπει να διεκπεραιώνονται κάθε μέρα, μέχρι 
πρόσφατα από έναν μόνο εισαγγελέα. Εξάλλου, οι διατά-
ξεις της ΕΥΠ που αίρουν την το απόρρητο των επικοινω-
νιών των πολιτών για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν ανα-
φέρουν το όνομα του ενδιαφερομένου ούτε ο λόγος για 
την άρση του απορρήτου. Περιορίζονται στον αριθμό τη-
λεφώνου με την επίκληση της εθνικής ασφάλειας». 
Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στο ρόλο της In-

tellexa, της Krikel, καθώς και στα πρόσωπα - κλειδιά που 
η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνήθηκε να καλέσει στην Εξε-
ταστική όπως στον ανιψιό του Κυριάκου Μητσοτάκη Γρη-
γόρη Δημητριάδη, στους επιχειρηματίες Φέλιξ Μπίτζιο και 
Γιάννη Λαβράνο. Ειδικότερα, για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, 
η Επιτροπή αναφέρει: «Υπεύθυνος για τις κυβερνητικές 
επαφές με την ΕΥΠ. Συνδέεται στενά με διάφορους τρό-
πους με τον Μπίτζιο και Λαβράνο. Λαβράνος και Δημη-
τριάδης είναι κουμπάροι, ενώ ο Λαβράνος είναι νονός του 
δεύτερου παιδιού του Δημητριάδη. Ο Δημητριάδης συν-
δέεται επίσης έμμεσα με τον Μπίτζιο μέσω επιχειρηματικών 
συναλλαγών με τον αδελφό του. Ο Δημητριάδης βρίσκεται 
στην καρδιά ενός δικτύου που τον συνδέει τόσο επαγγελ-
ματικά όσο και προσωπικά με πρόσωπα κλειδιά της In-
tellexa, της Krikel και της ΕΥΠ. Επίσης φέρεται να γνωρίζει 
και τον Ανδρέα Λοβέρδο, υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 
για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ». 

«Οι Μπίτζιος και Λαβράνος είναι δύο βασικά πρόσωπα 
όσον αφορά στην προμήθεια υλικού επικοινωνίας και επι-
τήρησης σε κρατικούς φορείς, όπως η αστυνομία και η 

ΕΥΠ. Ο Μπίτζιος ήταν καθοριστικός στην εταιρεία που 
πουλά Predator. Οι δυο τους βρίσκονταν κοντά στον Γρη-
γόρη Δημητριάδη, επωφελούμενοι από κερδοφόρες κυ-
βερνητικές συμβάσεις. 
Επωφελήθηκαν επίσης από τη νομοθετική τροποποί-

ηση της κυβέρνησης, η οποία απελευθέρωσε τα δεσμευ-
μένα περιουσιακά τους στοιχεία. Είχαν λοιπόν κίνητρο να 
χρησιμοποιήσουν κατασκοπευτικό λογισμικό εναντίον του 
Θανάση Κουκάκη. Υπάρχει μια πολύ προφανής και υψη-
λού κινδύνου σύγκρουση συμφερόντων και διαφθορά 
όσον αφορά την εμπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων, 
προσωπικών σχέσεων και προσωπικών συνδέσεων. Επι-
πλέον, οι δύο άνδρες θα ήταν σε θέση να δώσουν κρίσιμες 
πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση και τη χρήση του 
Predator στην Ελλάδα», αναφέρει σχετικά με τα άλλα δύο 
πρόσωπα, και συνεχίζει: 

«Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ο Μπίτζιος και ο Λα-
βράνος θα έπρεπε να καταθέσουν στην αρμόδια Εξετα-
στική Επιτροπή των Ελλήνων, η πλειοψηφία που κατείχε 
η Νέα Δημοκρατία απέρριψε τα σχετικά αιτήματα της αντι-
πολίτευσης». Κάνοντας ειδική μνεία στον Φέλιξ Μπίτζιο, 
τον περιγράφει ως εξής: «Ο επιχειρηματίας έχει εμπλακεί 
στην την τεράστια υπόθεση της Τράπεζας Πειραιώς με 
τα capital controls. Τα περιουσιακά στοιχεία του είχαν δε-
σμευτεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών. Αυ-
τός επωφελήθηκε από μια νομοθετική ρύθμιση που πέ-
ρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αμέσως μετά την ανάληψη 
της εξουσίας το 2019, που έθετε χρονικό όριο στη δέ-
σμευση περιουσιακών στοιχείων και έδινε τη δυνατότητα 
αποδέσμευσης μετά από 18 μήνες. Συνδέεται επίσης με 
την Κύπρο μέσω της εταιρείας Santinomo, που είναι και 
η σύνδεσή του με τον Ταλ Ντίλιαν.  
Ο Μπίτζιος φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη 

μεταφορά της Intellexa στην Ελλάδα. Μέσω της Santi-
nomo κατείχε το 35% των μετοχών της Intellexa. Στις 4 
Αυγούστου του 2022 μεταβίβασε όλες τις μετοχές του στη 
Thalestris, τη μητρική εταιρεία της Intellexa. Το αξιοση-
μείωτο δεν είναι μόνο πως η μεταβίβαση έγινε λίγες ημέ-
ρες μετά τις αποκαλύψεις για χακάρισμα του Ανδρουλάκη, 
αλλά το γεγονός πως η εν λόγω μεταφορά υποτίθεται ότι 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή 
περισσότερους από 18 μήνες νωρίτερα. Με αυτόν τον 
τρόπο ο Μπίτζιος αποστασιοποιήθηκε αναδρομικά από 
το 1/3 της ιδιοκτησίας της Intellexa. Παρόλα αυτά ο Μπί-
τζιος παρουσιάζεται από τον Μάρτιο του 2020 έως τον 
Ιούνιο του 2021 ως αναπληρωτής διαχειριστής της Intell-
exa».

ΤΡΕΧΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DRAFT ΤΗΣ PEGA

Πειθαρχική δίωξη σε βά-
ρος του Κωνσταντίνου 
Πλεύρη, συνηγόρου του 
Γιάννη Λαγού, για τους ναζι-
στικούς χαιρετισμούς του 
μέσα στην δικαστική αί-
θουσα που δικάζεται η υπό-
θεση της Χρυσής Αυγής, 
άσκησε ο πρόεδρος του 
Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) Ζή-
σης Κωνσταντίνου. Μετά την 
άσκηση της δίωξης η υπό-
θεση θα ανατεθεί σε ένα από 
τα Πειθαρχικά Συμβούλιου 
του ΔΣΑ το οποίο αφού κα-
λέσει σε εξηγήσεις τον Κων-
σταντίνο Πλεύρη, θα απο-
φανθεί εάν θα ασκηθεί σε 
βάρος του πειθαρχική ποινή 
ή όχι.

Πειθαρχική 
δίωξη στον 
Πλεύρη

«ΡΟΗ 10 ΕΚ. ΑΠΟ ΡΩΣΟ ΟΛΙΓΑΡΧΗ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ»

Αδειάζουν τον Μητσοτάκη οι Times του Λονδίνου

«Τρύπιο» από όλες τις πλευρές έχει 
αποδειχτεί το πολλά υποσχόμενο -σύμ-
φωνα με την κυβέρνηση- καλάθι του νοι-
κοκυριού.  
Καταγγελίες ότι ορισμένα σούπερ μάρκετ 
παραπλανούν τους πολίτες, ότι δεν είχαν 
στείλει αποστείλει πλήρη κατάλογο των 
προϊόντων, ότι οι έλεγχοι είναι ελλιπείς, 
καθώς και αναφορές ότι οι καταναλωτές 
δεν έβρισκαν τα εν λόγω προϊόντα είναι 
μόνο μερικά από τα προβλήματα που 

έχουν ανακύψει σχετικά με το καλάθι του 
νοικοκυριού.  Και ενώ η κυβέρνηση και 
ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Άδωνις Γεωργιάδης, έκαναν 
οριακά... φιέστα για το νέο εγχείρημα, 
σημερινή δήλωση του υπουργού απο-
δεικνύει την αποτυχία τους. 
  
Ο κ. Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 
ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες, θα εκ-
δοθεί νέα ΚΥΑ που θα προβλέπει να εί-
ναι μεγαλύτερες και ευδιάκριτες οι τα-
μπέλες στα προϊόντα του καλαθιού και 
να διασφαλίζεται η επάρκεια των προ-
σφερόμενων προϊόντων. 
Ανέφερε επίσης ότι από την χθες Τετάρτη 
στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουρ-
γείου θα παρακολουθούνται οι τιμές των 
προϊόντων ανά εβδομάδα, ωστόσο δεν 
έχει αναφέρει πώς προτίθεται το κυβερ-
νητικό επιτελείο και το υπουργείο του να 
«βάλουν φρένο» στις περιπτώσεις πα-
ραπλάνησης των καταναλωτών. 

Οι Times του Λονδίνου αδειάζουν τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη πως υπάρχει από-
φαση αμερικανικού δικαστηρίου από το 
2016, η οποία εμπλέκει τον Κώστα Βα-
ξεβάνη «στη ροή 10 εκατομμυρίων δο-
λαρίων από Ρώσο ολιγάρχη προς ελλη-
νικό κέντρο». «Οι Times έχουν 
αποκτήσει ένα αντίγραφο της δικαστι-
κής απόφασης, η οποία δεν κάνει κα-
μία ρητή αναφορά στον Βαξεβάνη» 
αναφέρει το δημοσίευμα.Υπενθυμίζεται 
ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέ-
ντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου δήλωσε 
μεταξύ άλλων ότι «ο κ. Βαξεβάνης είναι 

αυτός ο οποίος, το 2016, σε απόφαση 
αμερικανικού δικαστηρίου εμπλέκεται 
στη ροή 10 εκατ. δολαρίων από Ρώσο 
ολιγάρχη προς ελληνικό κέντρο, με 
σκοπό τη δημιουργία τηλεοπτικού δι-
κτύου εκπομπών στην Ελλάδα. Ήταν ο 
δημοσιογραφικός υπεύθυνος αυτής της 
πρωτοβουλίας. Αυτά είναι δεδομένα και 
δεν αμφισβητούνται».Ο δημοσιογράφος 
και εκδότης του Documento προανήγ-
γειλε αγωγή κατά του πρωθυπουργού, 
λέγοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης ή θα απο-
δείξει αυτά που λέει ή θα καταδικαστεί 
ως κοινός συκοφάντης που είχαμε την 
ατυχία να είναι πρωθυπουργός». 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυριακάτικη έκ-
δοση της εφημερίδας (Sunday Times) 
είχε φιλοξενήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 
ο οποίος παραχωρώντας συνέντευξη 
είχε επιτεθεί στον Κώστα Βαξεβάνη με 
ακριβώς τους ίδιους ισχυρισμούς, κάνο-
ντας λόγο για σύνδεση του τελευταίου 
με Ρώσο ολιγάρχη.
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Φοιτητικές Εκλογές: 
Όπως τόνισε ο επικεφαλής της «Προοδευτικής», 

Λένος Χριστοφόρου, οι στόχοι της ΕΔΟΝ δεν τερ-
ματίζονται με τις Προεδρικές Εκλογές. Μια δυνατή 
ΕΔΟΝ, εξαρτάται από τη μαζική συμμετοχή τόσο 
των φοιτητών, όσο και των νέων εργαζομένων. «Οι 
προεδρικές εκλογές είναι ο πρώτος σταθμός 
της χρονιάς και έπονται οι φοιτητικές εκλογές 
που θα διεξαχθούν ή τέλη Φεβρουαρίου ή αρ-
χές Μαρτίου. Έχουν τη δική τους σημασία. Δυ-
στυχώς, τις δύο προηγούμενες φορές που 
υπήρχαν προεδρικές εκλογές δεν έγιναν φοι-
τητικές εκλογές. Εμείς, επιδιώκουμε και είναι 
βασικός μας στόχους, φέτος, αυτές οι εκλογές 
να γίνουν. Πρέπει να γίνουν. Οι προκλήσεις εί-
ναι πολλές και εμείς ως φοιτητικές παρατάξεις 
έχουμε σοβαρό ρόλο να διαδραματίσουμε στις 
εξελίξεις, διότι αυτές αφορούν πρώτα και κύρια 
τους νέους» κατέληξε ο κ. Χριστοφόρου. 
Της Γενικής Συνέλευσης, ακολούθησε μουσική 

βραδιά – μπουάτ με άφθονο ποτό και έντεχνα τρα-
γούδια, ενώ οι νέοι είχαν την ευκαιρία να γνωρι-
στούν καλύτερα μεταξύ τους.

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
φοιτητές και οι νέοι εργαζόμενοι στη Μεγάλη Βρε-
τανία, αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της Γενικής Συ-
νέλευσης της ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου το 
βράδυ του Σαββάτου 29/10 στο οίκημα του Hack-
ney Cypriot Association. 
Σύμφωνα με τον τοπικό Γραμματέα της ΕΔΟΝ, 

Παναγιώτη Γεωργίου, σκοπός της Γενικής Συνέ-
λευσης, ήταν η επαναδραστηριοποίηση των ορ-
γανώσεων νεολαίας στο ΗΒ, με την ευκαιρία έναρ-
ξης της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. «Για εμάς, 
έχουν τεράστια σημασία οι οργανωτικές μας 
δομές, η οργανωτική μας ύπαρξη στο ΗΒ, ακρι-
βώς διότι έχουμε καθήκον και υποχρέωση να 
βρισκόμαστε στο πλευρό των νέων, δυνατοί 
και αποτελεσματικοί. Αυτό μεταφράζεται, όμως, 
στο να έχουμε μέλη, στο να κάνουμε συνεχώς 
νέα μέλη, να γινόμαστε όλο και πιο μαζικοί και 
ταυτόχρονα να διασφαλίζουμε τα ποσοτικά και 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται 
για να μπορεί να οικοδομηθεί μια γερή βάση 

για την ΕΔΟΝ ΗΒ και κατ’ 
επέκταση για την ΔΗΚΦΑ 

(Δημοκρατική Κίνηση 
Φοιτητών Αγγλίας) 

‘Προοδευτική’ και τους 
νέους εργαζομέ-
νους», δήλωσε στην 
«Παροικιακή» ο κ. Γε-

ωργίου. 
Αναφέρθηκε ακόμα 
και στο γεγονός ότι τα 
τελευταία χρόνια έχει 
αλλάξει η σύνθεση 
των φοιτητών και των 
νέων εργαζομένων 
στην Αγγλία. «Πολ-
λές φορές λέμε, ότι  
τα πράγματα είναι 

πιο δύσκολα ως προς την οργάνωσή τους. 
Αυτό ισχύει. Είναι αντικειμενικοί παράγοντες. 
Δεν το αντιλέγει κάποιος. Όμως, δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να πιστέψουμε ότι δεν 
υπάρχει πλέον αυτός ο κόσμος, αυτές οι συ-
νειδήσεις, αυτοί οι άνθρωποι που μπορούν να 
ταυτιστούν με την Αριστερά, με τις θέσεις της 
και να ενταχθούν στις τάξεις της. Είναι ακριβώς 
εδώ που αποκτά ιδιαίτερη σημασία το ζήτημα 
της δικής μας δουλειάς», σημείωσε ο Γραμμα-
τέας της ΕΔΟΝ ΗΒ. 

 
Προβλήματα και προκλήσεις, 
λόγω οικονομίας 
Στην παρουσία των μελών της Κεντρικής Γραμ-

ματείας της ΕΔΟΝ, Χρυσόστομου Παναγή και Λέ-
νου Χριστοφόρου, οι οποίοι ήρθαν από την Κύπρο 
ειδικά για να συμμετάσχουν στην πρώτη Γενική 
Συνέλευση της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς για τους 
φοιτητές, τα μέλη της ΔΗΚΦΑ «Προοδευτικής» και 
των Νέων Εργαζομένων συζήτησαν εκτενώς τα 
ζητήματα που προκύπτουν με τα δυσβάσταχτα 

ενοίκια, την ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης, 
αλλά και τα φοιτητικά δίδακτρα. Όπως δήλωσε ο 
Λένος Χριστοφόρου, «προσπαθούμε μέσα από 
την καθημερινότητα να πάμε στην αρχή ως 
πράξη βοήθειας και αλληλεγγύης να ενταχθούν 
σε μια καινούρια χώρα όπως είναι η Αγγλία. 
Να τους βοηθήσουμε με τα απλά καθημερινά 
και έπειτα να καταφέρουμε να τους πούμε ποιοι 
είμαστε και ποιος είναι ο ρόλος μας στο φοιτη-
τικό κίνημα. Υπάρχει φοιτητική ένωση όπου 
προβάλλουμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν 
οι φοιτητές. Κυρίως όσον αφορά στη στήριξη 
τους από το κράτος και τα φοιτητικά επιδόματα. 
Ουσιαστικά είναι από εκεί που πηγάζουν οι θέ-
σεις της ‘Προοδευτικής’ μέσα από την επαφή 
μας με τον κόσμο που μας μεταφέρει τα δικά 
του τα προβλήματα καθημερινά, είτε σε μικρό 
επίπεδο, είτε σε μεγάλο». 

 
Παράλληλα, ο Χρυσόστομος Παναγή, μέλος της 

Κεντρικής Γραμματείας της ΕΔΟΝ, ο οποίος ήταν 
ο κύριος ομιλητής στη Συνέλευση, ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι υπογραμμίστηκε η ανάγκη συστράτευ-
σης στις τάξεις της ΕΔΟΝ Ηνωμένου Βασιλείου. 
«Τονίσαμε την ανάγκη συστράτευσης στις τά-
ξεις της ΕΔΟΝ, στο να οργανωθούν όσο το δυ-
νατό περισσότεροι φοιτητές και νέοι στο ΗΒ, 
αναγνωρίζοντας βέβαια τις δυσκολίες που 
υπάρχουν με το ύψος των διδάκτρων, με το 
πόσο έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια ο αριθ-
μός των φοιτητών, ιδιαίτερα αυτών που σπου-
δάζουν στο ΗΒ. Επειδή κι εδώ αυξάνονται τα 
ενοίκια, αυξάνεται τρομακτικά και το κόστος 
ζωής.»  

 
Προεδρικές Εκλογές και 
πολιτική… αδράνεια των νέων 
Ένα σημαντικό μέρος της πολιτικής ανάλυσης 

που έγινε στο πλαίσιο της Συνέλευσης, αφορούσε 

στην κοινή διαπίστωση ότι το φαινόμενο της απο-
πολιτικοποίησης των νέων προσλαμβάνει ανησυ-
χητικές διαστάσεις, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο 
για τον τόπο μας. «Η αποπολιτικοποίηση είναι 
ένα θέμα το οποίο διαχρονικά απασχολεί την 
ΕΔΟΝ, η οποία προσπαθεί να προσεγγίζει φοι-
τητές με στόχο την περαιτέρω συμμετοχή τους 
στην πολιτική. Όμως, σήμερα, ενόψει των επι-
κείμενων Προεδρικών Εκλογών, αποκτά ακόμα 
μεγαλύτερη σημασία η πολιτική δραστηριοποί-
ηση της νεολαίας, η οποία μπορεί να δείξει 
έμπρακτα τη στήριξή της, στις κάλπες και να 
καθορίζει το μέλλον της. Η Πολιτική δεν είναι 
κάτι απόμακρο. Είναι το σπίτι μας, ο γείτονας 
μας, το ψωμί που αγοράζουμε» δήλωσε ο Γραμ-
ματέας της ΕΔΟΝ ΗΒ, Παναγιώτης Γεωργίου. 

 
Στο ίδιο πλαίσιο, όλοι υπογράμμισαν τη σημασία 

που έχει για τους νέους, η στήριξη της ανεξάρτητης 
υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά ο Λένος Χριστοφόρου: «Εμείς, θε-
ωρούμε ότι είναι η μόνη υποψηφιότητα που 
μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στον 
τομέα της οικονομίας στην Κύπρο, αλλά και 
στο κυπριακό πρόβλημα, εν αντιθέσει με τους 
δύο βασικούς ανθυποψήφιούς του, οι οποίοι 
στην ουσία είναι οι όψεις του ιδίου νομίσματος. 
Είναι ο ένας ο τέως υπουργός Εξωτερικών της 
παρούσας κυβέρνησης που ήταν στο υπουρ-
γικό συμβούλιο και συμμετείχε σε όλες τις απο-
φάσεις που ελήφθησαν και ζημίωσαν τον τόπο 
και τον λαό μας. Ο άλλος είναι ο ηγέτης του 
κυβερνώντος κόμματος τα τελευταία δέκα χρό-
νια».  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΔΟΝ ΗΒ ΣΤΟ HACKNEY CYPRIOT ASSOCIATION 

Η ΕΔΟΝ στο πλευρό των φοιτητών και των νέων εργαζομένων του Ηνωμένου Βασιλείου

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗ 
μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Γραμματέας ΕΔΟΝ ΗΒ

ΛΕΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 
μέλος Κεντρικής Γραμματείας ΕΔΟΝ



  9      | Πέμπτη 10 Νοεμβρίου      2022

Θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα από τις μεγάλες 
αγορές του εξωτερικού για την επόμενη τουριστική 

σεζόν, όσον αφορά τις προκρατήσεις, αλλά και την 
αύξηση των θέσεων από τις αεροπορικές εταιρείες. 
Αυτή είναι η αίσθηση που επικράτησε στη διεθνή 
τουριστική έκθεση World Travel Market (WTM) του 
Λονδίνου 2022. Η βρετανική αγορά είναι η δεύτερη 
μεγαλύτερη πηγή εσόδων και επισκεπτών για τον 
ελληνικό τουρισμό, μετά τη Γερμανία.  

O υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε συ-
νέντευξη του στην πρωινή ενημερωτική του βρε-
τανικού τηλεοπτικού δικτύου SKY News στο πλαί-
σιο της Διεθνούς Έκθεσης World Travel Market, 
όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα 3 εκατομμύ-
ρια Βρετανών που επισκέφθηκαν φέτος την Ελ-
λάδα. 
Επεσήμανε παράλληλα την επέκταση των πτή-

σεων προς Ελλάδα μέχρι τον Νοέμβριο και την 
έναρξη της τουριστικής σεζόν νωρίτερα, από τον 
Απρίλιο, τονίζοντας δε ότι η Ελλάδα είναι ένας υπέ-
ροχος προορισμός ακόμα και για το σαββατοκύ-
ριακο, το λεγόμενο ‘Greekend'. "Η Ελλάδα είναι 
ένα ‘state of mind’", υπογράμμισε ο υπουργός 
Τουρισμού, "από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα οι 
Έλληνες έχουμε μάθει να προσφέρουμε τη φιλο-
ξενία μας, είναι μέρος της κουλτούρας και του DNA 
μας". 

 
Πρόσφατα μάλιστα, η βρετανική εφημερίδα 

Guardian, σε εκτενές ρεπορτάζ της, επεσήμαινε 
ότι το 2022 ελληνικός τουρισμός σημειώνει απροσ-
δόκητη επιτυχία με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις και 

τις αφίξεις να αναμένεται να ξεπεράσουν τις αντί-
στοιχες του 2019- χρονιά ρεκόρ- όταν η χώρα προ-
σέλκυσε περίπου 33,1 εκατομμύρια τουρίστες και 
περισσότερα από 18 δισ. ευρώ σε έσοδα. Όπως 
υπογράμμιζε ο Guardian, αυτή είναι η πρώτη φορά 
που η Ελλάδα προσπαθεί συντονισμένα να δια-
φημιστεί ως χειμερινός προορισμός.  

 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας 

της Ελλάδος για το οκτάμηνο, η ταξιδιωτική κίνηση 
από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 316% 
σε σύγκριση με πέρσι και διαμορφώθηκε σε 3,007 
εκατ. ταξιδιώτες. Αντίστοιχα, άνοδο κατά 173% πα-
ρουσίασαν οι εισπράξεις μέχρι και τον Αύγουστο, 
οι οποίες έφτασαν τα 2,281 δισ. ευρώ.

ΣΕ ΣΥΝΕΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ SKY NEWS Ο Κ. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«Η Ελλάδα είναι state of mind για όλους τους τουρίστες»

Με περίπου 50 συν-εκθέτες συμμετείχε η Κύπρος στη φετινή μεγάλη 
τουριστική έκθεση του Λονδίνου World Travel Market 2022, που άνοιξε 
τη Δευτέρα τις πύλες της στον εκθεσιακό χώρο Excel. 
Το κεντρικό περίπτερο, όπως και αυτά των τουριστικών φορέων, 

των περιφερειών, των ξενοδοχείων και των τουριστικών γραφείων που 
εκπροσωπούνται, δέχονται παράγοντες της παγκόσμιας τουριστικής 
βιομηχανίας, που ζητούν να πληροφορηθούν τις προσφορές του κυ-

πριακού τουριστικού προϊόντος για τον επόμενο χρόνο. Τα κυπριακά 
περίπτερα περιηγήθηκε ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, ο 
οποίος την Τρίτη βρέθηκε και στο «κυπριακό πρόγευμα» που διοργα-
νώνεται στους χώρους της κυπριακής παρουσίας στην έκθεση. 
Όπως γίνεται κάθε χρόνο, ο κ. Περδίος συναντήθηκε  με τουριστικούς 

πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες και άλλους παράγοντες της τουρι-
στικής αγοράς της Βρετανίας και άλλων χωρών.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ. ΠΕΡΔΙΟΥ ΣΤΗΝ «Π» ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ «ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Με 50 συν-εκθέτες συμμετείχε η Κύπρος στο φετινό World Travel Market του Λονδίνου

Σύμπραξη Κύπρου-Ιορδανίας για προσέλκυση τουριστών 
Τη συγκροτημένη συνεργασία στον τομέα του 

τουρισμού μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας ανακοί-
νωσαν οι αρμόδιοι Υπουργοί των δύο χωρών σε 
εκδήλωση στο Δημαρχείο του Λονδίνου το βράδυ 
της Δευτέρας, στο περιθώριο της μεγάλης διεθνούς 
τουριστικής έκθεσης World Travel Market. 
Ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος ανα-

φέρθηκε στα πολλά κοινά στοιχεία των δύο χωρών, 
γεγονός που σε συνδυασμό με την επαρκή συν-
δεσιμότητα μεταξύ Κύπρου και Ιορδανίας επιτρέπει 
την προσφορά ενός πακέτου επίσκεψης σε αμφό-
τερες τις χώρες για τον ταξιδιώτη. Η πρωτοβουλία 
αυτή θα απευθύνεται και σε επισκέπτες από μα-
κρινούς προορισμούς. 
Ο κ. Περδίος έδωσε έμφαση και στην περιβαλ-

λοντική βιωσιμότητα του προσφερόμενου πακέτου 
μέσα από τη δυνατότητα επίσκεψης δύο χωρών 

με ένα ταξίδι. Όπως είπε επίσης, οι δύο χώρες 
μοιράζονται το όραμα προσέλκυσης τουριστών 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Ο Ιορδανός Υπουργός Τουρισμού Ναγιέφ αλ-

Φαγιέζ είπε ότι ξεκινά αυτή η κοινή προσπάθεια 
για να αυξηθούν οι αφίξεις στην περιοχή και επι-
σήμανε τις πολλές ευκαιρίες που υπάρχουν για να 
επιτευχθεί αυτό. Όπως πρόσθεσε, δεν υπάρχει 
λόγος οι δύο χώρες να ενεργούν ως ανταγωνιστές  
ενώ μπορούν ως συνεργάτες να προσελκύσουν 
ακόμα περισσότερους επισκέπτες και μάλιστα καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. 
Ο κ. Περδίος ανέφερε επιπλέον ότι η Κύπρος 

θέλει να είναι ένας προορισμός ψηφιακά έξυπνος, 
περιβαλλοντικά φιλικός και με όφελος για όλους 
τους κατοίκους και όχι μόνο τους παραθαλάσσι-
ους. 

Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 
τρία χρόνια χρόνια το τουριστικό πρόγραμμα 
«Heartland of Legends», ένα «σημείο εστίασης 
της τουριστικής ταυτότητας της Κύπρου». 
Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Υφυπουρ-

γείου που προβάλλει τον κυπριακό λαό της ορεινής 
υπαίθρου, αναδεικνύει τα κυπριακά χωριά και συ-
νιστά μια ωδή στον τρόπο ζωής τους, με την καλ-
λιέργεια της γης, τις γιορτές και τις περίτεχνες χει-
ροποίητες κατασκευές. 
Ο κ. Περδίος είπε ότι με οικοδεσπότη και οδηγό 

τον ίδιο τον κάτοικο των χωριών αυτών, ενθαρρύ-
νεται η ενεργή συμμετοχή του επισκέπτη σε μια 
σειρά δραστηριοτήτων, όπως η παρασκευή χα-
λουμιού και κρασιού ή η επεξεργασία υφασμάτων. 
Παρουσιάζοντας δύο προωθητικά βίντεο για το 

Heartland of Legends, ο Υφυπουργός Τουρισμού 

είπε ότι στην καρδιά των πάντων σε αυτό το πρό-
γραμμα είναι η έννοια του «φιλέματος», ενώ επι-
σήμανε ότι ο επισκέπτης μπορεί να επιλέγει το 
συνδυασμό των εμπειριών που θέλει να βιώσει. 

 
Το βίντεο με την προώθηση του προγράμματος 

έκλεισε με την παρότρυνση «έλα και ανακάλυψε 
την πραγματική Κύπρο, τη Heartland of Legends».

«ΕΛΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟ, ΤΗΕ HEARTLANDS OF LEGENDS»

Την Θεσσαλονίκη εκπροσώπησε η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Βούλα Πατουλίδου και η Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού & Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη. Με 
δήλωση της στην «Π» η Μαρία Καραγιάννη ανέ-
φερε: «Ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με 
2300 χρόνια ιστορίας. Έχουν περάσει από τα ελ-
ληνιστικά χρόνια πολλοί λαοί. Είναι αυτό που λέμε 
πολυπολιτισμική. Πολλοί λαοί συναντήθηκαν εκεί 
πέρα, όπως οι Ρωμαίοι, οι Οθωμανοί, οι Εβραίοι, 
και οι πρόσφυγες Έλληνες που ήρθαν μετά το 
1922. Όλοι αυτοί οι λαοί συνυπήρχαν ειρηνικά, 
έχουν αφήσει το αποτύπωμα τους στην πόλη» 

«Η αλήθεια είναι ότι η Θεσσαλονίκη έχει τόσα πολλά 
που είναι δύσκολο να τα εκφράσεις. Κατ’ αρχάς η 

πόλη είναι ένα ανοιχτό μουσείο. Από όλα αυτά που 
σας είπα για το αποτύπωμα όλων των χρόνων υπάρ-
χουν, ειδικά στο ιστορικό της κέντρο, πάρα πολλά 
μνημεία που δείχνουν την ιστορία της. Στην πόλη 
υπάρχουν 100 μνημεία. Τα 15 από αυτά έχουν ανα-
γνωριστεί ως μουσεία ΟΥΝΕΣΚΟ. Επίσης θεωρείται 
η μοναδική Βυζαντινή πόλη που έχει μεγάλη πόλη 
και τι λέγανε «συμβασιλεύουσα». Αυτά είναι για την 
ιστορία της. Έχει περίπου 30 μουσεία με διάφορες 
θεματικές. Έχει ένα πάρα πολύ αστικό τοπίο. Έχει 
ένα παραλιακό μέτωπο που είναι ένα από τα μεγαλύ-
τερα στην Ευρώπη, 300 μέρες ηλιοφάνεια. Αυτή τη 
στιγμή θεωρείται μία πόλη που είναι πολύ ζωντανή 
και διαδραστική γιατί έχει τέσσερα πανεπιστήμια και 

περίπου 120.000 φοιτητές ετησίως. 
Αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη θεωρείται μια πόλη 

της τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας, και της εξέλιξης. 
Άρα όλα αυτά αν τα βάλεις μαζί, το γεγονός ότι οι του-
ρίστες μας βαθμολογούσαν τη Θεσσαλονίκη ως μια 
ασφαλή πόλη για οικογένειες, δηλαδή είναι μια πόλη 
που μπορεί να υποδεχτεί οικογένειες με παιδιά, αν 
βάλεις μαζί τη γαστρονομία όπου πρόσφατα ενταχθή-
καμε στο Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας 
της Unesco, νομίζω όλα αυτά κάνουν ένα σύνολο 
που εξηγούν γιατί πρέπει να έρθεις στη Θεσσαλονίκη»   

 
Εκτενές ρεπορτάζ στην επόμενη έκδοση 

της «Παροικιακής».    

Η παρουσία της «συμβασιλεύουσας» στην διεθνή έκθεση WTM

Τον σημαντικό ρόλο της παροικίας του Ηνωμένου Βα-
σιλείου στις προσπάθειες ενίσχυσης του τουριστικού ρεύ-
ματος προς την Κύπρο, αλλά και της ομογένειας στις 
ΗΠΑ ενόψει του «ανοίγματος» προς την αμερικανική 
αγορά, ανέδειξε με δηλώσεις του στην «Παροικιακή» ο 
Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος. 
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας, 

στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης World Travel Mar-
ket, ο κ. Περδίος έφερε ως παράδειγμα τα καλά αποτε-
λέσματα που είχε μέχρι σήμερα η προσφορά της κυ-
πριακής παροικίας. 

«Η ομογένεια έχει ρόλο να διαδραματίσει», είπε 
χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι, για πρώτη φορά, 
υπάρχει ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες και ταξι-
διωτικούς πράκτορες. «Πρόκειται για σημαντική εξέ-

λιξη», καθώς, όπως εξήγησε, μέχρι τώρα, η Κύπρος δεν 
βρισκόταν στη λίστα προτεραιοτήτων τους. «Θετικά λει-
τουργεί προς αυτή την κατεύθυνση και το γεγονός 
ότι υπάρχει έτοιμη η αεροπορική συνδεσιμότητα, 
μέσω Λονδίνου». 

 
Αναφέρθηκε, ακόμα, και στο έκτακτο σχέδιο του Υφυ-

πουργείου Τουρισμού, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή 
αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία. 
«Το έκτακτο σχέδιο απέδωσε καρπούς και είχαμε 
μια καλή τουριστική σεζόν» τόνισε ο κ. Περδίος, αφού 
οι σοβαρές απώλειες που κατέγραψε η ρωσική αγορά, 
αναπληρώθηκαν επιτυχώς από την ευρωπαϊκή, η οποία 
κατέγραψε υψηλά ποσοστά αφίξεων μέσα στο 2022. Και 
είναι σε αυτό το πλαίσιο που οι προσπάθειες ενίσχυσης 

του τουριστικού ρεύματος από χώρες όπως η Γαλλία, 
η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία κτλ θα εντατικοποι-
ηθούν ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου.  Κληθείς 
να σχολιάσει και το ενδεχόμενο προσαρμογής του του-
ριστικού μοντέλου της Κύπρου στα νέα δεδομένα που 
δημιουργούνται στον τομέα του Τουρισμού, ο Υφυ-
πουργός Τουρισμού δήλωσε με νόημα πως «Το του-
ριστικό μοντέλο της Κύπρου άλλαξε ήδη, αλλά 
υπάρχουν περιθώρια για να εκσυγχρονιστεί ακόμα 
περισσότερο». 

 
Ολόκληρη η συνέντευξη του Σάββα Περδίου στην 

«Π», στην επόμενη μας έκδοση.  

«Σημαντικός ο ρόλος της ομογένειας στις προσπάθειες ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο»
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«H λεωφόρος της ζωής»  
σε στίχους Βασίλη Παναγή
Στο πλαίσιο του φετινού Ραδιομαραθώνιου 

2022 που γίνεται στην Κύπρο, η διοργανωτική 
επιτροπή ανέθεσε στη γνωστή μουσικοσυνθέτρια, 
Δρ Στάλω Γεωργίου να ετοιμάσει ειδικό τραγούδι 
της μεγάλης, ετήσιας εκδήλωσης ανθρωπιάς, για 
τα παιδιά με ειδικές ικανότητες. 
Τους στίχους του τραγουδιού, έγραψε ο γνω-

στός σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός 
της παροικίας μας, Βασίλης Παναγής.  
Το τραγούδι παρουσιάστηκε επίσημα από την 

τηλεόραση του ΡΙΚ την περασμένη Τρίτη, στην 
εκπομπή ΟΛΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. Τίτλος του, «H λεω-
φόρος της ζωής».  
Το τραγούδι ερμηνεύει ο Άντρος Αντρέου, τη 

μουσική υπογράφει η Δρ. Στάλω Γεωργίου. Ενορ-
χήστρωση: Στάλω Γεωργίου - Χρήστος Μόραλης 
Μίξη Ήχου και Mastering: Χρήστος Μόραλης Stu-
dio Ηχογράφησης: Ευθύβουλος Θεοχάρους 
Music Productions Υπεύθυνη διοργάνωσης και 
Παραγωγής Τραγουδιού: Στάλω Γεωργίου Σκη-
νοθεσία Video: Στέφανος Ζρίκα  

Συμμετέχουν  
- Βιολί: Αντώνης Μαέστρος, Νεκτάριος Κουρής   
- Λαούτο: Άντρος Αντρέου 
- Κιθάρα: Άντρος Αντρέου 
- Πιάνο: Σάββας Ιγνατίου

συνέχεια από τη σελίδα 2 
 
Είχε προηγηθεί επιστολή ημερομηνίας 5/2/2021 

προς τον Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης με 
θέμα: «Προβλήματα και όροι απασχόλησης εκ-
παιδευτικών στην Κυπριακή Εκπαιδευτική 
Αποστολή ΜΒ», όπου, εκτός από τα εργασιακά 
θέματα, είχαν καταγραφεί και ζητήματα που αφο-
ρούσαν μεταξύ άλλων: 

 
•  την αξιολόγηση του θεσμού της Παροικιακής 

Εκπαίδευσης 
•  την ανανέωση των σχολικών εγχειριδίων 
•  την εισαγωγή της τεχνολογίας στα παροικιακά 

σχολεία 
• την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ.α. 

 
Όπως εξήγησε στην «Παροικιακή» ο κ. Σκου-

ρουπάτης: «Έχουμε την ανάγκη εδώ και χρόνια 
να εξοπλιστεί τεχνολογικά η παροικία. Μας 
έχουν υποσχεθεί ότι θα αποσταλούν Ηλεκτρο-
νικοί Υπολογιστές, έτσι ώστε κάθε μόνιμος εκ-
παιδευτικός ο οποίος αναγκάζεται να μετακι-
νείται σε 2-3 σχολεία να έχει υπολογιστή, 
προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διδασκαλία. 
Επίσης, έχουμε ζητήσει ανανέωση των σχολι-
κών εγχειριδίων. Μας έχουν υποσχεθεί ότι θα 
αντικατασταθούν το συντομότερο, προκειμένου 
να συμβαδίζουν με το νέο αναλυτικό πρό-
γραμμα. Υπάρχουν βιβλία της δεκαετίας του 
2000. Είναι τα βασικά σχολικά εγχειρίδια που 
χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της ελλη-

νικής ως δεύτερη γλώσσα. Είναι απαρχαι-
ωμένα. Απαιτείται άμεση αντικατάστασή τους, 
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες του μαθησιακού πληθυσμού της πα-
ροικίας και να συμβαδίζουν με το νέο αναλυτικό 
πρόγραμμα. Συνεπώς, περιμένουμε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου και το 
Υπουργείο Παιδείας, ότι θα προχωρήσουν σε 
νέες, σύγχρονες εκδόσεις για να καλυφθούν οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες της παροικίας». 

 
Εξάλλου, με τρίτη επιστολή, ημερομηνίας 

4/5/2022 προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παι-
δείας της Βουλής, Παύλο Μυλωνά, η ΠΟΕΔ ζητά 
εγγραφή του θέματος προς συζήτηση στην αρμό-
δια κοινοβουλευτική επιτροπή, υπογραμμίζοντας 

την «ανάγκη διατήρησης αλλά και ποιοτικής 
αναβάθμισης των Ελληνικών Παροικιακών 
Σχολείων στο ΗΒ».  

 
Όλα τα πιο πάνω θέματα, αναμένεται να συζη-

τηθούν στο πλαίσιο επίσκεψης της αντιπροσω-
πείας της Γραμματείας της ΠΟΕΔ στο Λονδίνο, 
υπό την πρόεδρο της οργάνωσης Μύρια Βασι-
λείου, στις αρχές Δεκεμβρίου. Στη διάρκεια της ολι-
γοήμερης παραμονής της αντιπροσωπείας στο 
ΗΒ, θα γίνουν επαφές με εκπαιδευτικούς - μέλη 
της οργάνωσης, καθώς και με την Προϊσταμένη 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής, Μαρία 
Λόη.

Ένα νέο γυμνάσιο για τους μαθητές 
του St Andrew the Apostle

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται τα έργα για 
το νέο γυμνάσιο. Το σχεδιασμό έχει αναλάβει το 
DFE (Department of Education), και οι κατασκευα-
στές τους Bowmer & Kirkland. Το σχολείο όπως 
υπολογίζεται θα είναι έτοιμο για τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς, τον Σεπτέμβριο του 2024. Τα 
έργα έχουν ήδη ξεκινήσει (όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες) και το Comer Group έχει αναλάβει ο 
χώρος να είναι έτοιμος τον Ιανουάριο του 2023, 
ώστε να ξεκινήσει τότε η κατασκευή του νέου γυ-
μνασίου.  
Οι μαθητές και το προσωπικό του σχολείου St 

Andrew the Apostle, θα έχουν την χαρά να βρί-
σκονται πλέον σε έναν νέο, πλήρως ανανεωμένο 
και ευχάριστο χώρο.   

Η Ρέϊτσελ Γεωργίου, η οποία έχει 
οικογένεια στο Ένφιλτ, αποφοίτησε 
με μεταπτυχιακό στο Polar Science, 
από το Ινστιτούτο Έρευνας Scott 
Polar, Cambridge University. 

 
Προηγουμένως, η Ρέϊτσελ είχε 

αποκτήσει πρώτης θέσης πτυχίο 
πολιτικών επιστημών, στη Θαλάσ-
σια Βιολογία, το οποίο ολοκλήρωσε 
κατά τη διάρκεια του lockdown. Στο 
μεταξύ, η Ρέϊτσελ ταξίδεψε στο 

‘’The Tallship Pelican’’ ως επικεφα-
λής επιστήμονας με το Seas Your 
Future, κάνοντας το γύρο του ΗΒ 
ενώ ταυτόχρονα συγκέντρωνε δε-
δομένα για την κατάσταση των θα-
λασσών, και συγκεκριμένα, για την 
ρύπανση από τα πλαστικά.  

 
Οι γονείς της Γιώργος και Τζάνετ, 

και οι αδελφές της Νίκη και Κάθι, 
μαζί με τους λοιπούς συγγενείς, τη 
συγχαίρουν για την αποφοίτησή της 

και γιορτάζουν το επίτευγμα της με 
περηφάνεια. 

 
Ο παππούς και η γιαγιά της, Παύ-

λος και η εκλιπούσα Έλλη Γεωρ-
γίου, μετακόμισαν από τη  Λεμεσό 
στο Λονδίνο το 1954.  

 
Τώρα η Ρέϊτσελ επιθυμεί μία κα-

ριέρα η οποία να της επιτρέπει μια 
καλύτερη οικολογική διαχείριση του 
πλανήτη.

Συγχαρητήρια στην Rachel Georgiou!

ΝΕΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

«Οι λόγοι που αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν στο ΗΒ είναι πολλοί»
ΑΠΟ ΣΕΛ 2
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Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η χοροεσπερίδα της κοινότητας Αγίου Παντελεήμωνος

Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, πρα-
γματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία 
η Ετήσια Χοροεσπερίδα της Κοινότη-
τός, παρουσία των μελών της Εκκλη-

σιαστικής Επιτροπής και της Βοηθη-
τικής Αδελφότητος καθώς και πλήθος 
πιστών από την παροικία μας. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την πα-

ρουσία τους ο τοπικός Βουλευτής της 
εκλογικής περιφέρειας Harrow East, 
Rt. Hon. Bob Blackman, οι εξοχώτατοι 
πρόξενοι της Ελλάδος κ. Χρήστος 
Γούλας και της Κύπρου κ. Οδυσσέας 
Οδυσσέως, καθώς και ο Άρχων Μ. 
Σκευοφύλαξ κ. Παντελής Δημοσθέ-
νους. Στην ομιλία του ο εξοχώτατος   
και Φιλέλληνας κ. Βουλευτής, ευχαρί-
στησε τον Πρόεδρο της Κοινότητος 
Dr. Παναγιώτη Προκοπίου για την 
πρόσκληση, ενώ έκανε ειδική ανα-
φορά για την επίλυση του Κυπριακού 
προβλήματος, το οποίο εδώ και αρ-
κετές δεκαετίες ταλανίζει την διεθνή 
Κοινότητα. Επίσης ανέφερε, ότι ο Ιε-
ρός μας Ναός, αποτελεί κόσμημα για 
την ευρύτερη περιοχή και ότι καθημε-
ρινώς τον επισκέπτονται όχι μόνο Χρι-
στιανοί, αλλά και πιστοί από διάφορα 
δόγματα, τα οποία συνυπάρχουν αρ-
μονικά στην περιοχή.  
Οι πρόξενοι στις ομιλίες τους τόνι-

σαν, αφ’ ενός μεν την ανάγκη επίλυ-
σης του Κυπριακού Προβλήματος, αφ’ 
ετέρου δε εντυπωσιάστηκαν από την 
συμμετοχή του κόσμου, μετά την πε-
ριπέτεια της πανδημίας του Covid-19, 
ο οποίος μας είχε αποκλείσει από την 
λειτουργική ζωή και τις κοινωνικές εκ-
δηλώσεις για πάνω από 2 χρόνια.  
Συγκεκριμένα ο κ. Οδυσσέως ανέ-

φερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος 
που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην εκ-
δήλωση για τα 10 χρόνια από τα 
εγκαίνια του ναού του Αγίου Παντελε-
ήμονα και νιώθω πολύ περήφανος 

που έχω την ευκαιρία να σας υπη-
ρετώ. Να συνεχίσετε το έργο σας και 
να νιώθετε περήφανοι που στην δια-
μονή σας εδώ καταφέρατε να δημι-
ουργήσετε ένα τόσο μεγάλο έργο» 

 
Ο πρόεδρος της Κοινότητος Dr. Πα-

ναγιώτης Προκοπίου, ευχαρίστησε 
όλα τα μέλη των επιτροπών για την 
συμμετοχή τους στην Χοροεσπερίδα, 
ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγο-
νός της συμπληρώσεως 10 ετών από 
την ημερομηνία των εγκαινίων του Ιε-
ρού μας Ναού, την αγιογράφηση, κα-
θώς και την προσπάθεια αποπληρω-
μής του εναπομείναντος χρέους.  
Η συμμετοχή των μουσικών κ. Νί-

κου Σαββίδη και κ. Γιώργο Γρηγορίου, 
τα πλούσια εδέσματα, καθώς και η 
λαχειοφόρος αγορά με τα δώρα, ήταν 
καθοριστικά για την επιτυχή ολοκλή-
ρωση της Χοροεσπερίδας.   

 
Στην χοροεσπερίδα βρέθηκε και η 

«Π», όπου μίλησε ο κ. Παντελής Δη-
μοσθένους (από την Αγία Ειρήνη Κε-
ρύνειας), ο οποίος αναφέρθηκε στο 
ξεκίνημα της κοινότητας και σε όσα 
ακολούθησαν μέσα σε αυτά τα χρό-
νια, αλλά και στην επιθυμία του να δει 
νέους να αναλαμβάνουν θέσεις μέσα 
στον ναό.   

«Τα συναισθήματα μου για αυτά τα 
δέκα χρόνια είναι ανάμεικτα. Κατά-
φερα να χτίσω αυτό τον ναό, αλλά τα 
κατάφερα με την βοήθεια του κόσμου.  
Τον ναό δεν τον έχτισαν οι πλούσιοι, 

αλλά ο φτωχός ο κόσμος, οι συνταξι-
ούχοι, οι άνθρωποι που βλέπεις εδώ 
σήμερα. Αυτοί έδιναν την μισή τους 
σύνταξή κάθε μήνα, ερχόντουσαν να 
δώσουν ότι μπορούσαν. Θυμάμαι 
υπήρχε ένας κύριος για έξι χρόνια, 
ερχόταν στο παγκάρι και άφηνε είκοσι 
λίρες και έλεγε επί λέξη «εγώ ξέρω ότι 
εσείς θα καταφέρετε να χτίσετε την εκ-
κλησία». Κάθε Κυριακή, δεν έχασε 
ποτέ του ούτε μια Κυριακή.  Έτσι τα 
καταφέραμε, παρόλο που ήταν ένα 
πολύ δύσκολο έργο. Ο μισός ναός 
αυτή την στιγμή έχει αγιογραφηθεί και 
είμαστε πολύ ευχαριστημένη με το 
αποτέλεσμα και σιγά σιγά συνεχί-
ζουμε…»  

«Eίμαστε ο πρώτος ναός στα 100 
χρόνια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων στο Λονδίνο. Είναι το μεγάλο 
μας κατόρθωμα να καταφέρουμε να 
χτίσουμε έναν ναό Βυζαντινού ρυθ-
μού. Ο ναός μας είναι πλέον ευπα-
ρουσίαστος και χωράει 500 άτομα, 
300 κάτω και 200 στο γυναικωνίτη. 
Για αυτό είμαστε πολύ ευχαριστημένη 
που τα έχουμε καταφέρει. Ευχαρι-
στούμε τον πανάγιων θεό, ευχαρι-
στούμε όλων αυτών τον κόσμο που 
μας βοήθησε καθώς και τον Στέφανο 
Στεφάνου και τον ευεργέτη μας Πανικό 
Ηροδότου. Χάρης σε όλους αυτούς το 
2012 καταφέραμε να κάνουμε τα 
πρώτα εγκαίνια του ναού μας»  

«Το μήνυμα που θα ήθελα να 
στείλω στους νέους είναι ότι με μεγάλη 
χαρά θα τους υποδεχτούμε εδώ στον 
ναό και εμείς με την σειρά μας ως με-
γαλύτερη από μακριά θα τους θαυμά-
ζουμε. Πρέπει να αφήσουμε την νεο-
λαία να μπουν στις επιτροπές και εμείς 
με την σειρά μας να τους υποστηρί-
ζουμε. Να έρθουν κοντά στον ναό και 
να τους δώσουμε την ευκαιρία. Η Ιερά 
Αρχιεπισκοπή προσπαθεί πολύ με 
τους νέους να έχουν μεγαλύτερη συμ-
μετοχή. Είμαι βέβαιος πως θα τα κα-
ταφέρουμε όπως και τα έχουμε κατα-
φέρει μέχρι τώρα. Ανυπόμονό να δω 
την νεολαία μας να εργάζεται σκληρά, 
εδώ στον ναό μας.» 

Τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού 
και Αρχαγγέλου Μιχάηλ στο Golders Green 
επισκέφτηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. 
Νικήτας την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, 
όπου και χοροστάτησε του Όρθρου και προ-
έστη της Θείας Λειτουργίας.  

 
Συλλειτούργησαν ο Ιερατικώς Προιστάμε-
νος π. Βασίλειος Παπαθανασίου και ο Αρχι-
διάκονος Δρ. Γεώργιος Τσουρούς. Κατόπιν, 
παρατέθηκε γεύμα στον Σεβασμιώτατο Αρ-
χιεπίσκοπο από την επιτροπή της Κοινότη-
τας.

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας στο Golders Green

Bob Blackman MP ΔΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Πρόεδρος Ε.Ε. Αγ. Παντελεήμων

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 

Πρόξενος Ελλάδας στο ΗΒ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 
Πρόξενος Κύπρου στο ΗΒ



Παρακολουθώντας της ειδήσεις από το ΡΙΚ 
στις 19/10/2022, δεν άκουσα στα πρώτα δε-
καπέντε λεπτά τίποτα άλλο εκτός για τον πό-
λεμο στην Ουκρανία. 
Δεν χειροκροτώ κανένα πόλεμο, όμως το 

ΡΙΚ καταφέρεται κατά του πολέμου πολύ, μα 
πάρα πολύ και πολύ περισσότερο από το 
BBC και το ITV. Γιατί; 
Μήπως αυτές είναι οι οδηγίες που έχουν 

από την κυβέρνηση; 
Αν ναι, μήπως αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξε-

χάσει ότι το κράτος που έχουμε σήμερα, το 
χρωστούμε στην πρώην Σοβιετική Ένωση 
και σήμερα στη Ρωσία; Όμως  
ο πόλεμος μόνο καταστροφές και θύματα 
φέρνει. 
Πριν λίγα χρόνια είχαμε τον πόλεμο στο 

Αφγανιστάν, είχαμε τον πόλεμο στο Ιράκ, και 
δεν θυμάμαι το ΡΙΚ να μιλούσε ίσως  
με τόσο μίσος ενάντια στους Αμερικανούς 
χασάπηδες των λαών και δυστυχώς και του 
κυπριακού λαού. 
Γιατί; 
Λίγο σεβασμό προς πρώην ευεργέτες μας 

δεν είναι βλαβερός. 
Ευχαριστώ για την φιλοξενία

Ζούμε στην εποχή της παραδοξότητας, στην 
απόλυτη αμνησία των μαζών. 
Εδώ και χρόνια λειτουργεί μία βιομηχανία απο-

χαύνωσης και παραχάραξης της ιστορικής αλή-
θειας, το μαύρο γίνεται άσπρο, αργά και σταθερά 
σβήνουν από τη συλλογική μνήμη σειρά εγκλη-
μάτων σε βάρος του τόπου μας. 
Οι θύτες έγιναν θύματα και οι προδότες ήρωες, 

που χτυπούν μάλιστα τα ρέστα τους. Όταν έρθουν 
στο φως σκάνδαλα, απατεωνιές, όταν η μπόχα 
από τη σήψη και τη διαφθορά γίνεται αφόρητη, 
οι πρωταγωνιστές και οι ένοχοι μετατρέπονται σε 
κατήγορους που κατηγορούν εμάς τα θύματα. 
Έχει κατορθώσει το σύστημα να εισχωρήσει 

τόσο βαθιά στο υποσυνείδητο των μαζών, που 
πραγματικά μοιάζουν τόσοι πολλοί άνθρωποι να 
τριγυρίζουν ως υπνοβάτες σε βαθμό που να μην 
ξεχωρίζουν πλέον τα αυτονόητα. 
Μέσα από ταχυδακτυλουργικές μεθοδεύσεις 

βαφτίστηκε ο υποψήφιος Νίκος Χριστοδουλίδης 
«ανεξάρτητος», τη στιγμή που ο ίδιος δεν χάνει 
ούτε δευτερόλεπτο να επαναλαμβάνει ότι είναι 
και θα είναι συναγερμικός και μάλιστα νιώθει πε-
ρήφανος που υπηρέτησε την πιο διεφθαρμένη 
κυβέρνηση ως συμπρωταγωνιστής. 
Τη ίδια ώρα, σε όλες τις δημοσκοπήσεις, πέραν 

του 70% απαντούν ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει 
να πάει σπίτι της, αλλά παράλληλα αρκετοί από 
αυτούς δηλώνουν έτοιμοι να ψηφίσουν τον Χρι-
στοδουλίδη για να ηγηθεί της «αλλαγής». 
Ο ηγέτης αυτής της κακοδαιμονίας που κυ-

βερνά χωρίς αναστολές διατυμπανίζει ότι φεύγει 
ήσυχος και περήφανος, γιατί παραδίδει μία οικο-
νομία, μία χώρα πιο ισχυρή από ό,τι την παρέ-
λαβε. 
Ενώ αυτό το αφήγημα είναι ξεκάθαρα ένα τε-

ράστιο ψέμα, μία αφόρητη πρόκληση, δεν κινείται 
φύλλο. 
Οι λεγόμενες ηγεσίες των δημοκρατικών πα-

τριωτικών δυνάμεων, για μία ακόμα φορά, με το 

μανδύα της δήθεν αντιπολίτευσης αγωνίζονται να 
παραμείνει ο ΔΗΣΥ στην εξουσία. 
Αυτές οι ηγεσίες τη βδομάδα που μας πέρασε 

στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ψήφισαν 
υπέρ της αποδέσμευσης του κονδυλίου για το 
μουσείο Γρίβα! Συμμετέχοντας μάλιστα στη βιο-
μηχανία της παραπληροφόρησης δήλωσαν ως 
μωρές παρθένες ότι δεν ψήφισαν για το συγκε-
κριμένο μουσείο, αλλά γι’ αυτό της Χλώρακας! 
Είναι οι ίδιοι πολιτικοί ηγέτες που θα παρευρί-

σκονται στις εκδηλώσεις καταδίκης του πραξικο-
πήματος, θα υμνούν τον Μακάριο, θα αφηγούνται 
σκηνές από την αντίσταση του λαού μας κατά 
της ΕΟΚΑ Β. 
Είναι οι ίδιοι που θα τολμήσουν να στείλουν 

στεφάνια στις κηδείες των δολοφονημένων αγω-
νιστών από την ΕΟΚΑ Β στη Λαζανιά και στο Φι-
κάρδου. 
Επειδή ευτυχώς δεν είμαστε όλοι υπνοβάτες 

και δεν έχουμε ακόμα πάρει όλοι διαζύγιο με τη 
λογική, ούτε ξεθώριασε η μνήμη μας, επειδή δεν 

είμαστε όλοι το ίδιο, θα παλέψουμε με περισσό-
τερο πείσμα για να αλλάξουμε τα πράγματα, θα 
αγωνιζόμαστε μέχρι την ώρα που θα στείλουμε 
στο περιθώριο όλους αυτούς τους τυχοδιώκτες 
που ταΐζουν με λωτό τον κόσμο και συμβάλλουν 
στην αμνησία ενός ολόκληρου λαού.
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Παρακολουθήσεις: « Ουδέν μεμπτόν, βλέπετε φαντάσματα…»
Έτσι κατευόδωσε την PEGASUS ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. 

Τα ίδια έλεγε, βέβαια, στους ευρωπαίους και για τα χρυσοφόρα, 
για τον ίδιο και τους υπουργούς του, διαβατήρια. 
Ήρθε ολάκερη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου να διε-

ρευνήσει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων στο οποίο εμπλέ-
κεται η Κύπρος και είσπραξε απαξίωση από τους κυβερνώντες. 

«Θα πέσει άπλετο φως» κόμπαζε η κυβέρνηση. «Δώσαμε, ήδη, 
πειστικές απαντήσεις», έλεγαν. 

 
Και τι είπαν; 
Δεν έγινε καμία παρακολούθηση, δεν κατέχει η Κυπριακή Δημο-

κρατία τέτοια λογισμικά, δεν δώσαμε ποτέ άδειες εξαγωγής λογι-
σμικών παρακολούθησης, διαθέτουμε επαρκή εποπτικό μηχανισμό 
ελέγχου… 
Πόσα ψέματα σε λίγες λέξεις… 
Το μαύρο βαν μπήκε στο νησί ως …μετεωρολογικός σταθμός 

και εξελίχθηκε σε Κυψέλη παρακολούθησης εκατομμυρίων χρη-
στών κινητής τηλεφωνίας. Επιτήδειοι χειρισμοί, καταστροφή και 
απόκρυψη τεκμηρίων και μια δίκη παρωδία οδήγησαν σε συγκά-
λυψη την όλη υπόθεση. Είναι και οι σκιές πίσω από τον Βοηθό Γε-
νικό Εισαγγελέα και την επαγγελματική του σχέση με τον ισραηλινό 
πράκτορα κ. Ισαάκ Άβνι, συνέταιρο του ετέρου Ισραηλινού κ. Τάλ 
Ντίλιαν, ιδιοκτήτη του σκοτεινού βαν. 
Απορεί και εξανίσταται ο κ. Κρίς Τριανταφυλίδης, στέλεχος του 

ΔΗΣΥ: 
«Η παρακολούθηση Ανδρουλάκη συνδέεται με την Κύπρο, το 

βαν και τον ιδιοκτήτη της ένοχης εταιρείας Ντίλιαν. Ο Γενικός Ει-

σαγγελέας απέσυρε τις κατηγορίες εναντίον του. Γιατί; Για να μην 
πει ποιος του είπε ποιους να παρακολουθεί εδώ;» 
Εδώ, αν υπήρχε η ελάχιστη ευθυκρισία, θα μπορούσε να τελει-

ώσει ή μάλλον να ξεκινήσει η υπόθεση. 
Κατά τα άλλα, ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί κλειστή την υπό-

θεση του βαν και διαπορεί: «γιατί τόσος θόρυβος για το πόρισμα 
Ηλία Στέφανου;» 
Είναι απλό κ. Σαββίδη. Επειδή, πολλοί πιστεύουν, ότι εκεί υπάρ-

χουν αλήθειες που αποκρύφτηκαν… Με διάφορα νομικίστικα προ-
σχήματα το κρατάτε φυλαγμένο ως επτασφράγιστο μυστικό. Ο μό-
νος που το επικαλείται είναι ο κ. Αβέρωφ. Το είδε παρανόμως; 
Βοά η οικουμένη όλη για το κυπριακό σκάνδαλο. Διεθνή ΜΜΕ, η 

Διεθνής Αμνηστία, το Citizen Lab του Τορόντο, ελλαδικά μέσα ενη-
μέρωσης, πολιτικά κόμματα, όλοι λένε: η Κύπρος είναι θερμοκήπιο 
για εταιρείες λογισμικών παρακολούθησης, γίνονται εξαγωγές τέ-
τοιων λογισμικών, οι κυπριακές αρχές έχουν εξετάσει και εκδώσει 
άδειες στην NSO και στους δορυφόρους της, ο ιός των παρακο-
λουθήσεων μεταφέρθηκε από την Κύπρο στην Ελλάδα, αλλά η 
κυβέρνηση ποιεί την νήσσαν. 
Ακόμα και όταν το παραδέχονται οι ίδιες οι εταιρείες σε αλλε-

πάλληλες εκθέσεις τους. 
Όταν το δηλώνει από το 2016 η κυπριακή αστυνομία για την 

NCIS του κ. Άβνι. 
Όταν υπάρχουν τιμολόγια πώλησης αυτών των προϊόντων. 
Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Pegasus, προερχόμενος από το δεξιό 

Ευρωπαϊκό Λαικό Κόμμα, διαπιστώνει ασυνέπεια ανάμεσα σε αυτά 
που παραδέχεται η NSO και σε αυτά που λέει η Κυπριακή Δημο-
κρατία. 
Ούτε για τις εξηγήσεις του Γενικού Εισαγγελέα για το μαύρο βαν 

πείστηκε. Θα τις διασταυρώσει και με άλλες πληροφορίες, δή-
λωσε. 
Φτάνουν στο σημείο να απαρνηθούν και τις προσωπικές φιλίες 

τους. 
«Τυχαία τον γνώρισα τον Ντίλιαν» λέει ο κ. Αβέρωφ. Καλά, που 

βρήκε το θάρρος, ή θράσος, να σου ζητά διευκολύνσεις κ. Πρό-
εδρε; 
Τα ίδια και ο κ. Σίνκα, κορυφαίο ως προχτές στέλεχος του ΔΗΣΥ, 

κι ας του καταμαρτυρούν τα ελλαδικά μέσα ρόλο διαμεσολαβητή 
για μεταφορά της διαβόητης Intellexa των Ντίλιαν- Άβνι στην Ελ-
λάδα, που με το Predator της παρακολουθήθηκαν δημοσιογράφοι, 
βουλευτές, πολιτικά κόμματα και αρχηγοί τους. 
Ηθικό συμπέρασμα: είστε και παραμένετε αδιόρθωτοι. Εκθέτετε 

ξανά το κράτος, εξευτελίζετε τους θεσμούς, υποσκάπτετε τη δημο-
κρατία, παραβιάζετε την ιδιωτικότητα μας, εισβάλλετε στα προσω-
πικά μας δεδομένα. 
Και λογισμικά κατέχετε και μας παρακολουθείτε, και άδειες εξα-

γωγής αυτών των διαβολικών εργαλείων προσφέρετε στους φίλους 
σας. 

 
Υπάρχει έλεος, τελικά, μαζί σας; 
Μάλλον, μόνο αν φύγετε… 
Με τη μια ή την άλλη Συναγερμική εκδοχή… 
 
 *Ο Γιώργος Γεωργίου είναι Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ και 

Αντιπρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύ-
νηση της χρήσης του λογισμικού Pegasus και του αντίστοι-
χου κατασκοπευτικού λογισμικού παρακολούθησης του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πόσο λωτό έχουν ταΐσει το λαό μας;

Γράφει ο Γιώργος Γεωργίου*

Όταν ένα κόμμα 
δεν έχει καν ιδέα 
πως να χειριστεί 
την όλη κρίση που 
επικρατεί για χρό-
νια στη Βρετανία 
και από την οποία 

κάθε οικογένεια έχει επηρεαστεί αρ-
νητικά, από όλες τις πλευρές, τότε 
η μόνη λύση που απομένει είναι για 
να διεξαχθούν Γενικές Εκλογές. 
Εάν πράγματι αυτή η εντελώς αχά-
παρη Συντηρητική Κυβέρνηση εξα-
σκούσε έστω και λίγη διαφάνεια δε 
θα προσπαθούσε συνεχώς να κο-
ροϊδέψει το λαό. Όμως αντί αυτού, 
οι ίδιοι οι Συντηρητικοί όπως φαίνε-
ται είναι τον εαυτό τους μόνο που 
κοροϊδεύουν.  
Με τα fake news και την παραπλη-
ροφόρηση όπου μας πληροφορούν 
οι κάτοικοι του Enfield για το τι τους 
λένε οι Συντηρητικοί στα κατώφλια 
τους και τι γράφουν στις φυλλάδες 
τους, κατά την γνώμη μου με τέτοια 
νοοτροπία δεν είναι τρόπος να διε-
ξάγει κανείς μια καθώς πρέπει Δη-
μοκρατική εκστρατεία.  
Μα πόσες φορές θα πλασάρουν 

ψέματα και πόσο ακόμη ο  
κόσμος θα συνεχίσει πλέον να 

τους πιστεύει. Όπως λέει και η πα-
ροιμία “H κoύζα πάει  πολλές φορές 
στη βρύση μα εν να έρτει  η ώρα 

που εν να σπάσει. 
Ο μόνος τρόπος για να κερδίσει 

κάποιος την εμπιστοσύνη του λαού 
είναι να εξασκήσει την ειλικρίνεια και 
την αλήθεια που μόνο έτσι κερδίζε-

ται το σέβας. 
Όποιος και αν είναι, όποιοι και αν 
είναι, οποιανδήποτε θέση και αν κα-
τέχουν, εάν δεν κάνουν έστω και 
λίγη προσπάθεια να εξασκήσουν  
αυτά τα αγαθά που αναφέραμε ποιο 
πάνω, πραγματικά είναι άξιοι της τύ-
χης  τους. 
Λέμε την αλήθεια  και την πραγμα-
τικότητα σε αυτούς που ζητούμε την 
ψήφο τους. 
Αλλιώς πώς θα τους εμπιστευ-
θούμε όταν αυτοί οι πολιτικοί μας 
λένε ψέματα; 
Ένα απλό παράδειγμα είναι ο κος 

Johnson, με ένα σορό ψέματα που 
μας σέρβιρε μα  και που δυστυχώς 
τον μιμήθηκαν και οι άλλοι του κόμ-
ματος του.  
Έτσι για να καταλήγουμε, ένα 
κόμμα σαν το Συντηρητικό που δεν 
δύναται «να μοιράσει δύο γαϊδάρων 
άχυρο» πώς μπορεί να αναδείξει 
από μόνο του έναν άτομο που να 
διοικεί σωστά τη χώρα; Το αποτέλε-
σμα είναι ολοφάνερο ότι οι ‘’the lu-
natics have taken over the asylum’’. 

 
Γενικές εκλογές, τώρα.

Ας το καταλάβουν, τα ψέματα δεν πιάνουν πλέον 

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Γιατί;

Γράφει ο Κωστάκης Κούκου
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Διαβαίνοντας τον δρόμο προς φιλική επίσκεψη, 
είδα ότι άρχισαν ήδη τα στολίσματα και τα φώτα 

που δημιουργούν την ατμόσφαιρα και μας προ-
ετοιμάζουν για τα φετινά Χριστούγεννα!  
Και σ’ αυτό τον χρόνο που διανύουμε,  όλα τα 

καλά και τα κακά ήταν στην καθημερινότητα. Όλα ανεξέλεγκτα, και 
κανένας από εμάς δεν λάμβανε υπόψιν τη ζημιά που κάναμε 
στους ίδιους τους εαυτούς μας.  Γίναμε θηρία και κατασπαράξαμε 
τους όσους αδύναμους βρίσκαμε στο δρόμο μας. Καταστρέφαμε 
τα φυσικά αγαθά και πολεμούσαμε ο ένας τον άλλο.  
Καλοπερνούσαμε και αφήναμε πίσω τους πεινασμένους να φεύ-

γουν δίχως να κάνουμε έστω και τη παραμικρή προσπάθεια να 
τους προστατεύσουμε. Εκατομμύρια άνθρωποι και ιδιαίτερα μικρά 
παιδιά υπόφεραν και υποφέρουν ακόμα με κάποιους από εμάς να 
πλουτίζουν πάνω στη φτώχια των άλλων, και να πετάνε τα περισ-
σεύματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν οι σημαντικές 
προμήθειες για να θρέψουν εκείνους που αδυνατούσαν να τα κα-
ταναλώσουν λόγω γεωγραφικής τοποθέτησης ή καταγωγής τους 
και που βρισκόντουσαν και συνεχίζουν να βρίσκονται σε δύσκολες 
συνθήκες διαβίωσης.  
Καλοπερνούσαμε και δεν κάναμε έστω και μία προσπάθεια να 

γυρίσουμε το βλέμμα δεξιά ή αριστερά για να δούμε τι γίνεται 
γύρω μας. Κοιτάζαμε μόνο κατ’ ευθείαν προς τα δικά μας συμφέ-
ροντα, και δεν λάβαμε καθόλου υπόψιν όλα εκείνα που διαδραμα-
τίζονταν στις χώρες των πεινασμένων παιδιών και των παιδιών 
που υπόφεραν και υποφέρουν από τις επιπτώσεις συνθηκών δια-
βίωσης.  
Και έτσι ξαφνικά. Ξυπνήσαμε από εκείνο το λήθαργο που μας 

κυρίευε. Η πανδημία ισοπέδωσε τα πάντα. Κατεβήκαμε στο 
πάτωμα θέλοντας το ή μη. Κλειστήκαμε στο σπίτι και όλα έγιναν 
μονόδρομος. Τίποτα δεν εξαρτάτο από εμάς πλέον. Βρεθήκαμε 
κλεισμένοι μέσα σε τέσσερεις τοίχους να αναλογιζόμαστε τις 
ευθύνες του ο κάθε ένας  από εμάς, και να αναρωτιόμαστε σε τί 
φταίξαμε.  
Όμορφος κόσμος , ηρεμία γαλήνη, αγάπη… 
Μετά, τίποτα. Μετά το σύννεφο ήρθε το σκοτάδι. Κατεβήκαμε  

στο τελευταίο σκαλοπάτι. Δεν πάει άλλο. 
Σηκώσαμε το κεφάλι και ατενίσαμε το απέραντο σκοτάδι. Κάπου 

στο τέλος…λίγο φως!   
Έτσι ξαφνικά αφού στριμωχτήκαμε, κάναμε την μεγάλη ανακά-

λυψη. 
Στραφήκαμε στον Μεγαλοδύναμο και αρχίσαμε τις προσευχές!  
Δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να στραφούμε προς αυτόν.  
Ιδιαίτερα τώρα με τον ερχομό του Χριστού έχουμε την ευκαιρία 

να βρεθούμε πιο κοντά του, να τον καλωσορίσουμε και να τον βά-
λουμε βαθιά μες την καρδιά μας. Ας κάνουμε ότι είναι δυνατό να 
αφιερώσουμε χρόνο προσευχόμενοι και κάνοντας πράξεις που να 
μας οδηγούν προς την δική  μας λύτρωση. Είναι πολλές οι 
ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας και ας τις αρπάξουμε και ας 
τις εκμεταλλευτούμε, για να απαλύνουμε τον πόνο και να αφεθούμε 
από τις αμαρτίες μας. Ας δώσουμε λίγο από το περίσσευμα μας 
στους μη έχοντες τα όσα εμείς δύναται να απολαμβάνουμε. Την 
ζεστασιά του σπιτιού μας, που δεν έχουν κάποιοι από εμάς, και 
ας μοιραστούμε το μεγάλο ψωμί με τον πεινασμένο που βρίσκεται 
στο δρόμο, και που δεν έχει μια ζεστή γωνιά να ζεστάνει το ταλαί-
πωρο κορμί του γιατί έτσι τα έφερε η τύχη!  

Κάνοντας μια πράξη προσφοράς ηρεμίζει η ψυχή μας, και νοι-
ώθουμε ότι έτσι ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό που είπε αν έχεις 
δύο χιτώνες δώσε τον ένα στον πλησίον σου.  Έτσι μόνο θα νοι-
ώσουμε καλύτερα, και θα ηρεμίσουμε.  
Ας συγχωρέσουμε αυτούς που μας αδίκησαν και συγχωρώντας 

θα πάρουμε συγχώρεση και θα απαλλαχτούμε από τις αμαρτίες 
μας!  
Έτσι ξαφνικά θα διαλύσουμε  το σύννεφο! 
Υπήρξε Ομίχλη, στο πέρασμα του χρόνου. Χάσαμε συγγενείς 

και φίλους.  
 Με τα σημάδια του παρελθόντος να βαραίνουν την δική μας 

ψυχή. 
Την ταλαιπωρημένη ψυχή.   
Και να λοιπόν τώρα που μπορούμε να ελπίζουμε. 
Και να λοιπόν που ξαφνικά όλα άλλαξαν. 
Γιατί βάλαμε μέσα μας τον υιό του Θεού. Γιατί τρομάξαμε, φοβη-

θήκαμε, και πιστέψαμε! 
Μα ποιος μπορεί να μας δώσει το λίγο φως που λείπει από τον 

δικό μας δρόμο. 
Και ποιος θα φωτίσει το σκοτάδι μας. 
Πρέπει να πάμε ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά. Για τη σωτηρία 

της ψυχής μας. Γιατί η σωτηρία της ψυχής είναι μεγάλο πράμα!  
Θα τα καταφέρουμε. Ή έτσι ή αλλιώς!  
Ας συλλογιστούμε και ας κάνουμε φέτος κάτι διαφορετικό. Ας κά-

νουμε αυτά τα Χριστούγεννα που όπου και νάνε έρχονται, τα κα-
λύτερα που δεν κάναμε ποτέ πιο πριν. 
Ας προετοιμαστούμε από τώρα.  
Καλή σας μέρα!

Ταξίδια στις μνήμες! 

Του Βασίλη 
Παναγή

▪� Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από τριάντα 
δημοσκοπήσεις για τις Προεδρικές Εκλογές που 
θα λάβουν χώρα στην Κύπρο τον Φεβρουάριο του 

2023. Στις περισσότερες, αν όχι σε όλες υπάρχουν 
σημαντικές αντιφάσεις και θα φανεί στην πορεία 
πόσο αξιόπιστες είναι οι δημοσκοπήσεις αυτές. 

▪�  Στις 20 Οκτωβρίου 2022 το κυπριακό κανάλι ΡΙΚ παρουσίασε 
την πρώτη του δημοσκόπηση, τα αποτελέσματα της οποίας σε σχέση 
με τον πρώτο γύρο δείχνουν πρώτο τον Χριστοδουλίδη με 30.5%, 
δεύτερο τον Αβέρωφ με 19% και τον Μαυρογιάννη τρίτο με 17%. 

▪� Η δημοσκόπηση ήταν με βάση την έρευνα που έγινε από την 
εταιρεία CMRC – Cypronetwork για λογαριασμό του ΡΙΚ. Δεν χρησι-
μοποιήθηκε κάλπη και η έρευνα βασίστηκε αποκλειστικά σε τηλε-
φωνικές συνεντεύξεις, στις οποίες συμμετείχαν 1,224 άτομα άνω 
των 18 χρονών με δικαίωμα ψήφου. Δεν γνωρίζουμε πόσοι  ρωτή-
θηκαν. Συνήθως κάτω από τα μισά άτομα που τους ζητείται να 
λάβουν μέρος σε έρευνες αυτού του είδους δεν ανταποκρίνονται, 
αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε να σχολιάζουμε κάτι που 
δεν έχουμε παρά να πούμε ότι γενικά το ενδιαφέρον του κόσμου δεν 
είναι μεγάλο.  

▪�  Στις 20 Οκτωβρίου 2022 παρουσιάστηκε και νέα δημοσκόπηση 
από το κυπριακό κανάλι ΑΛΦΑ, η οποία δείχνει μεγάλη διαφορά 
στους αριθμούς από τη δημοσκόπηση του ΡΙΚ. Συγκεκριμένα δείχνει 
τον Χριστοδουλίδη να λαμβάνει ποσοστό 35% στην πρόθεση ψήφου 
στον πρώτο γύρο των εκλογών και τους Αβέρωφ και Μαυρογιάννη 
να ακολουθούν με 14.8% και 14.4% αντίστοιχα. 
▪�  Υπόψη ότι ο Παπαέλληνας ο ιδιοκτήτης του ΑΛΦΑ είναι ένας 

από κύριους υποστηρικτές του Χριστοδουλίδη. Το ποιον υποψήφιο 
στηρίζουν τα  τηλεοπτικά κανάλια και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ίσως να είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που οι  δημοσκο-
πήσεις εμφανίζουν ανεξήγητες αντιφάσεις και είναι δύσκολο να υπο-
στηρίξει κάποιος ότι είναι αντικειμενικές, μη πειραγμένες. 
▪�  Δεν θα σχολιάσουμε τη δημοσκόπηση του ΑΛΦΑ. Μένουμε στη 

δημοσκόπηση του ΡΙΚ. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας η 
δημοσκόπηση του ΡΙΚ δείχνει ότι εφτά στους δέκα ερωτηθέντες δεν 
είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. 

 Όμως, παραδόξως ,η δημοσκόπηση αυτή του ΡΙΚ δείχνει πρώτο 
τον Χριστοδουλίδη(30.5 % - υπόψη κάποιες αρχικές δημοσκοπήσεις 
όχι του ΡΙΚ τον είχαν στο 40%!)και δεύτερο τον Αβέρωφ (19%) που 
αμφότεροι δηλώνουν ξεκάθαρα ότι όχι μόνο είναι περήφανοι για την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη, αλλά και θα συνεχίσουν το έργο της! Τρίτος 
ο Μαυρογιάννης (17%) που έχει  ξεκάθαρο στόχο την ΑΛΛΑΓΗ!  
▪�  Εύλογη η έκπληξη και η απορία μας. Γιατί δεν έγινε ερώτηση σε 

σχέση με αυτή την κραυγαλέα αντίφαση που βγάζει μάτια; Αυτό είναι 
το πρώτο πράγμα που έπρεπε να εξηγεί μια σοβαρή δημοσκόπηση.  
▪�  Κρατάμε την παραδοξότητα αυτή μαζί με τη διαπίστωση ότι η 

συσπείρωση του ΑΚΕΛ είναι πολύ καλή και θα αυξάνεται. 

▪�  Κανένας αριστερός ψηφοφόρος που σέβεται τον εαυτό του δεν 
θα ψηφίσει το συνονθύλευμα του Χριστοδουλίδη που ξεκινά από 
τον ρατσιστή, εθνικιστή πρώην βουλευτή του ΕΛΑΜ, Ανδρέα Θεμι-
στοκλέους, περνά μέσα από το ίδιο το ΕΛΑΜ(33% υπέρ Χριστοδου-
λίδη),το ΔΗΚΟ που θέλει να συγκυβερνήσει, τη ΔΗΠΑ που διαφωνεί 
με το ΔΗΚΟ, κ.ά, και καταλήγει στην ΕΔΕΚ που δεν θέλει τη ΔΔΟ με 
καμιά κυβέρνηση. 
▪�  Όσα παράπονα και να έχει από την ηγεσία του ΑΚΕΛ, κανένας 

αριστερός ψηφοφόρος που θέλει την αλλαγή δεν έχει άλλη επιλογή 
παρά να ψηφίσει τον Μαυρογιάννη. 
▪�  Ο Αχιλλέας γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει στον 

δεύτερο γύρο. Ποιον βοηθά και ποιον ζημιώνει η υποψηφιότητά του; 
Είναι η ερώτηση που πρέπει να απαντήσουν οι ψηφοφόροι του προ-
οδευτικού δημοκρατικού χώρου που επιλέγουν να ψηφίσουν Αχιλ-
λέα. 
▪�  Ο κάθε Κύπριος ψηφοφόρος που θέλει την αλλαγή, ανεξαρτήτως 

του πού τοποθετεί τον εαυτό του, έχει επιλογη: ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟ-
ΓΙΑΝΝΗΣ. Για να απαλλαγεί ο τόπος από τη διαπλοκή, τη διαφθορά 
και την ακρίβεια! Για να ανακουφιστούν οι μικρές και οι μεσαίες επι-
χειρήσεις και οι λαϊκές τάξεις! Για μια καθαρή και δίκαιη κοινωνία! Για 
να ξεκλειδώσει η πόρτα του πεντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό! 
▪� Τέλος, να μην ξεχνάμε την ιστορία των εκλογών. Να διδασκόμαστε 

από την ιστορία των εκλογών. Στις εκλογές του 2008, σχεδόν όλες οι 
δημοσκοπήσεις έδειχναν τον Τάσσο Παπαδόπουλο πρώτο. Δεν πέ-
ρασε στον δεύτερο γύρο. Και στις εκλογές του 2018 ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος που ήταν δεύτερος με βάση τις δημοσκοπήσεις επίσης 
δεν πέρασε στον δεύτερο γύρο.

Προεδρικές Εκλογές και δημοσκοπήσεις 
Του Βασίλη  
Κωστή

Ο αναίσθητος άνθρωπος είναι αυτός που θεω-
ρούμε ότι «δεν νιώθει». Ο αδιάφορος, ο άκαρδος, 
ο εγωιστής, ο ασυγκίνητος, το παγόβουνο. Συμ-
βαίνει όμως κάποιος να μη συγκινείται καθόλου ή 
να και μην έχει καθόλου αισθήματα; Λέτε να υπάρ-
χουν άνθρωποι που να μην νοιάζονται για τα 
αδέλφια τους, τους γονείς τους, το ή τη σύζυγό 
τους και πιο πολύ να μην έχουν αισθήματα για το 
παιδί ή τα παιδιά του;   

Ο αναίσθητος άνθρωπος λένε, είναι αυτός που δεν βιώνει συναι-
σθήματα ώστε να κλάψει. Δεν αναρωτιέται τι συμβαίνει. Στερείται 
συμπόνοιας, είναι σκληρός και δεν νοιάζεται για τα αισθήματα των 
άλλων. 
Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με καταστάσεις, οι οποίες 

μπορεί να μας προκαλούν χαρά, θλίψη, έκπληξη, θυμό, φόβο, 
ντροπή, ανάλογα με την ψυχική μας κατάσταση και την ερμηνεία 
που δίνουμε σ΄ αυτά που μας έρχονται. Ο καθένας μας διαχειρίζεται 
και εξωτερικεύει διαφορετικά τον εσωτερικό του κόσμο. 
Σίγουρα δεν αντιδρούμε όλοι και με τον ίδιο τρόπο στα ερεθίσματα 

γύρω μας. Δεν έχουμε όλοι το κουράγιο ούτε είναι εύκολο να νιώ-
σουμε αυτό που νιώθει ο άλλος. Όλοι είμαστε ούτως ή άλλως 
προγραμματισμένοι να τα καταλαβαίνουμε και να τα εξηγούμε όλα 
μόνο με βάση τους εαυτούς μας και δυσκολευόμαστε να δούμε 
από την οπτική των άλλων. Ελάχιστοι βιώνουν πραγματικά το τι 

σημαίνει να συναισθάνεσαι τον διπλανό σου. Όμως όταν έχουμε 
περάσει κάτι παρόμοιο τότε «ναι» ταυτιζόμαστε με τον άλλο. 
Οι αναίσθητοι όμως αποφεύγουμε την επαφή με τα  συναισθήματα 

των άλλων. Έτσι αυτό-προστατεύονται. Ένας άνθρωπος που έχει 
την ταμπέλα του αναίσθητου, δεν μπορεί να είναι πραγματικά 
αναίσθητος…Έτσι τουλάχιστον θέλουμε να πιστεύουμε…Και λέμε: 
«Μπορεί να επιλέγει να κρύβει τα συναισθήματα του, είτε από 
τους άλλους, είτε από τον ίδιο του τον εαυτό. Μπορεί να μην θέλει 
να διορθώσει τα λάθη του, μπορεί να θέλει να κλείνει τα μάτια του. 
Όμως νιώθει. Όλοι νιώθουν». Η ερώτηση εξακολουθεί να είναι: 
Πραγματικά, υπάρχουν άνθρωποι αναίσθητοι; 
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε συναντήσει ανθρώπους που 

πιστεύαμε ότι «δεν νιώθουν», ότι δεν νοιάζονται και ότι το μόνο 
που τους ενδιαφέρει είναι η καλοπέραση τους. Θέλω να πιστεύω 
ότι αυτό είναι που θέλουν να μας πουλήσουν! 
Θα ήταν υποκριτικό να προσποιούμαστε πώς μας νοιάζουν όλα, 

πώς για όλα έχουμε άποψη, ή αν θέλαμε να μοιραστούμε τα 
πάντα με τους άλλους. Υπάρχουν θέματα που δεν μας ενδιαφέρουν, 
συναισθήματα που τα κρατάμε για τον εαυτό μας και στιγμές που 
θέλουμε να ζήσουμε μόνοι μας.  
Για όλα τα θέματα, όπως και για αυτό της αναισθησίας, υπάρχει 

μια σκάλα που έχει δύο άκρα. Το κάτω άκρο που είναι η πλήρης 
αναισθησία  όπου οι άνθρωποι αγνοούν τα συναισθήματα – και το 
πάνω άκρο είναι η υπερευαισθησία. Οι περισσότεροι βρισκόμαστε 

σε κάποιο σκαλί ανάμεσα είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. 
Κατά τη διάρκεια της ζωής μας ανεβοκατεβαίνουμε και δεν μένουμε 
σταθεροί γιατί μαθαίνουμε, έχουμε καινούριες έγνοιες, αναπτύσσουμε 
καινούρια συναισθήματα, ή δίνουμε σημασία σε διαφορετικά πρά-
γματα από αυτά που μας φαινόταν σημαντικά στο παρελθόν. 
Θα έλεγα ότι κατά το ηλιοβασίλεμα…ο τρόπος της ζωής αυτών 

των ανθρώπων που εμείς αποκαλούμε αναίσθητους μπορεί να 
ξυπνήσει στην ψυχή τους «κάτι ανθρώπινο». Και κοιτάζοντας 
πίσω, θα καταλάβουν τις συνέπειες της σχέσης τους με τους 
άλλους. Θα καταλάβουν ότι έζησαν τη ζωή τους χωρίς νόημα και 
τώρα βρίσκονται  στα γηρατειά, στη μοναξιά, χωρίς να έχουν 
γνωρίσει ούτε την αγάπη ούτε την καλοσύνη ούτε την ευτυχία. Θα 
μετανιώσουν που ήθελαν να το παίξουν δήθεν δυνατοί και από 
την άλλη δεν ασχολούνταν με τα προβλήματα των άλλων. Ουδέτεροι 
και αναίσθητοι! 
Κι εμείς που είμαστε οι πιο πολλοί στην τελική θα ταιριάξουμε μ΄ 

αυτούς που έχουν τις ίδιες ευαισθησίες με εμάς. Όλους τους 
άλλους θα τους αποκαλούμε έτσι απλά «αναίσθητους». 

«Η αναισθησία είναι πολυκαιρισμένη και μονιμοποιημένη αμέλεια, 
ναρκωμένη σκέψη, γέννημα των κακών συνηθειών που έχουν 
παγιωθεί»  (Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος). 

«Του αναίσθητου η καρδιά με τρύπιο πιθάρι μοιάζει που το 
γεμίζεις με νερό και  άδειο μένει πάλι!» Π. Περάκης. Κι όμως…άν-
θρωπος που να μη νιώθει δεν υπάρχει. Έτσι θα ήθελα να πιστεύω!                           

Ο αναίσθητος άνθρωπος

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
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Η θλιβερή επέτειος της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους
Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους, το Νοέμβριο 

του 1983, αιφνιδίασε ως προς το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα που επιλέγηκε, παρόλο που 
υπήρχαν πολλές σχετικές ενδείξεις. Ωστόσο, ήταν 
μια αναμενόμενη εξέλιξη, καθώς η τουρκική πλευρά 
οδηγούσε τις εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση. 
Η ανακήρυξη του ψευδοκράτους αφορούσε, άλ-

λωστε, τους σχεδιασμούς της Άγκυρας και τις στρα-
τηγικές της επιδιώξεις: Η κατάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και η ανακήρυξη χωριστού τουρκο-
κυπριακού «κράτους», αποτελούσε διαχρονικά το 
στρατηγικό στόχο της Τουρκίας σε σχέση με το Κυ-
πριακό. Τούτο διαφάνηκε από τα πρώτα χρόνια 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

 
Η προϊστορία των τουρκικών σχεδίων 
Σε τουρκικό σχέδιο, ημερομηνίας 14 Σεπτεμ-

βρίου 1963, το οποίο φέρει την υπογραφή του αντι-
προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δρ. Φαζίλ 
Κουτσιούκ και του προέδρου της Τουρκικής Κοινο-
τικής Συνέλευσης Ραούφ Ντενκτάς, προαναγγέλ-
λεται στην ουσία η ανακήρυξητουψευδοκράτους. 
Αξιολογώντας την πορεία της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, τρία χρόνια μετά την ανακήρυξή της και 
λίγους μήνες πριν από την τουρκοανταρσία, στο 
συγκεκριμένο έγγραφο υποστηρίζεται: «Κατά τη 
γνώμη μας το έτος 1964 είναι το κατ’ εξοχήν έτος 
του Μακαρίου. Θα είναι αποφασιστικόν έτος εις το 
ζήτημα της τροποποιήσεως του Συντάγματος και 
μετά από τας σχετικάς δηλώσεις του η τουρκική 
κοινότης πλέον θα ευρίσκεται αντιμέτωπος με την 
υποχρέωσιν να ακολουθήση κατά πόδας ακόμη 
πιο δραστήρια πολιτικήν. Ο βασικός στόχος μιας 
τέτοιας δραστηριότητας πολιτικής, τι πρέπει να εί-
ναι; Η απάντησις εις αυτήν την ερώτηση θα πρέπει 
να δοθή χωριστά αναλόγως των δύο πιθανοτήτων, 
τας οποίας θα ακολουθήσουν οι Ρωμηοί. 
Η υπό των Ρωμηών επισήμως ακύρωσις ή προ-

σπάθεια προς ακύρωσιν των συμφωνιών Ζυρίχης 
– Λονδίνου και του Συντάγματος. 
Να προχωρήσουν εις την από τριετίας συνεχιζό-

μενην ‘’προσαρμογήν πράξεων’’ εις τρόπον ώστε 
να μην εφαρμόζεται το Σύνταγμα και να φέρουν εν 
τη πράξει τους Τούρκους εις πραγματικήν μειονεκτι-
κήν θέσιν (κατάστασιν μειονότητος). 
Εις περίπτωσιν ακυρώσεως επισήμως του Συ-

ντάγματος υπό των Ρωμηών ή και της προσπά-
θειας αυτών προς τροποποίησιν του Συντάγματος, 
κατά την γνώμην μας ένα μόνο πράγμα υπάρχει 
το οποίον θα γίνη υπό της τουρκικής κοινότητος: 
να πάρη εις τα ίδια της τα χέρια τα ιδικά της πε-
πρωμένα και να ιδρύση μίαν Κυπριακή Δημοκρατία 
η οποία θα μείνη έξω από τις συμφωνίες της Ζυρί-
χης σύμφωνα με το θεώρημα ‘’όταν εξαλειφθή το 
εμπόδιον επανέρχεται το απαγορευμένον’’… Τω 
όντι, συμφώνως με τις υπάρχουσες συμφωνίες εγ-
γυήσεων, η Μητέρα Πατρίς μπορεί να επέμβη μόνη 
της, εις περίπτωσιν καταργήσεως του Συντάγματος 
επισήμως». 
Το έγγραφο αυτό σημειώνει, επίσης, ότι «όταν 

αρχίση ο αγώνας, η τουρκική κοινότης η οποία 
είναι διασπαρμένη εις όλην την νήσον, να μαζευθή 
εις μιαν ζώνην διά της βίας και να είναι υποχρεω-
μένη όπως κρατήση εκείνην την ζώνην, αυτό θα 

εξαρτηθή από το στρατηγικόν σχέδιον το οποίον 
θα ετοιμάσουν οι ειδικοί», επιβεβαιώνει πλήρως 
τους τουρκικούς σχεδιασμούς». (Αρχείο Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, διατηρήθηκε η γραφή της μετά-
φρασης). 

 
Εδραίωση των κατοχικών τετελεσμένων 
Σε συνέχεια των τουρκικών σχεδίων του 1963, 

καθοριστικό βήμα προς την παράνομη ανακήρυξη 
του ψευδοκράτους του 1983, έγινε σχεδόν αμέσως 
μετά από την τουρκική εισβολή του 1974. Πιο συ-
γκεκριμένα, στις 13 Φεβρουαρίου του 1975 ο ηγέ-
της της τουρκοκυπριακής κοινότητας Ραούφ Ντεν-

κτάς ανακοίνωσε την ανακήρυξη «Τουρκικού 
Ομόσπονδου Κράτους της Κύπρου». 
Ο κατοχικός ηγέτης επικαλέσθηκε τότε την οικο-

νομική ασφυξία της «Βόρειας Κύπρου» και το αμε-
ρικανικό εμπάργκο που είχε επιβληθεί στην Τουρκία 
από το Κογκρέσο λόγω της χρήσης αμερικανικού 
εξοπλισμού κατά την διάρκεια της εισβολής στην 
Κύπρο. Η απόφαση λοιπόν της Άγκυρας ήταν προ 
πολλού ειλημμένη και αποτελούσε βήμα για εδραί-
ωση των κατοχικών τετελεσμένων. 
Παράλληλα, με την ενέργειά της αυτή η Τουρκία 

επιχειρούσε να καταγράψει τις διεθνείς αντιδράσεις 
για το ενδεχόμενο κλιμάκωσης παρόμοιων ενερ-
γειών. Αντιδρώντας στην ενέργεια της Άγκυρας, το 
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με 
ψήφισμά του εξέφραζε «τη λύπη του για τη μονο-
μερή ενέργεια της τουρκοκυπριακής πλευράς». 

 
Οι πολιτικές εξελίξεις του 1983 
Το 1983 ήταν χρονιά προεδρικών εκλογών στην 

Κύπρο. Ο Σπύρος Κυπριανού κέρδισε τις εκλογές 
με τη στήριξη του ΑΚΕΛ και είχε ενώπιών του, πλην 
των εσωτερικών εξελίξεων, και αυτές στο Κυ-
πριακό. Ο πρόεδρος Κυπριανού επιδίωξε συζή-
τηση του Κυπριακού στα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο 
να εξασφαλίσει απόφαση για σταδιακή απόσυρση 
των κατοχικών στρατευμάτων. Αρχικά εξασφάλισε 
ένα ισχυρό ψήφισμα στο πλαίσιο της συνόδου κο-
ρυφής των Αδεσμεύτων, που συνήλθε στις 12 Μαρ-
τίου 1983. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων 
εξέφρασαν τη βαθιά τους ανησυχία για τη συνεχι-
ζόμενη κατοχή και ζήτησαν την άμεση απόσυρση 
των στρατευμάτων κατοχής. 
Ο Κυπριανού, σε συνεννόηση με την Αθήνα, 

προώθησε τους σχεδιασμούς του για συζήτηση 
του Κυπριακού στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμέ-
νων Εθνών. Δεν μπορεί να λεχθεί με βεβαιότητα, 
αν η Λευκωσία επιδίωκε, προσφεύγοντας στα Ηνω-
μένα Έθνη, να εκμεταλλευθεί το γεγονός ότι η Τουρ-
κία αντιμετώπιζε εσωτερικά προβλήματα, και το 
τουρκικό στρατιωτικό καθεστώς ασχολείτο με τις 
προγραμματισμένες για τις 6 Νοεμβρίου 1983 βου-
λευτικές εκλογές (Παύλος Τζερμιάς, Ιστορία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Αθήνα 2000, τόμος 
Β΄,σελ.876). 

 
Οι επιπτώσεις της συνέλευσης του ΟΗΕ 
τον Μάιο του ’83 
Εν τω μεταξύ, η επιδιωχθείσα συζήτηση για το 

Κυπριακό πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 37ης 
τακτικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του 
ΟΗΕ, στις 10 με 13 Μαΐου 1983. Αποτέλεσμα της 
συζήτησης ήταν η υιοθέτηση του ψηφίσματος 
37/253 της 13ης Μαΐου, με το οποίο η Γενική Συ-
νέλευση ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των 
ξένων στρατευμάτων κατοχής από την Κυπριακή 
Δημοκρατία. 
Παράλληλα, διακήρυξε το δικαίωμα της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας και του λαού της για την πλήρη 
και πραγματική κυριαρχία και για τον έλεγχο σε 
όλο το έδαφος της Κύπρου και σε όλες τις φυσικές 
και άλλες πηγές της. Τέλος, κάλεσε όλα τα κράτη 
να υποστηρίξουν την Κυβέρνηση της Κύπρου και 
να τη βοηθήσουν στην άσκηση αυτών των δικαιω-
μάτων. Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν 103 χώ-
ρες, απείχαν 20, μεταξύ αυτών οι Ηνωμένες Πολι-
τείες, ενώ το καταψήφισαν η Τουρκία, το Πακιστάν, 
η Μαλαισία, η Σομαλία και το Μπαγκλαντές. 
Από την πλευρά της, η Τουρκία χαρακτήρισε το 

ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών ως πολιτικά και 
νομικά άκυρο. Την ίδια στιγμή, όπως ήταν αναμε-
νόμενο για την τακτική που ακολουθούσε, ο Ραούφ 
Ντενκτάς ματαίωσε τη συνάντησή του με τον πρό-
εδρο Κυπριανού που είχε οριστεί για την 31η 
Μαΐου, για συνέχιση των δικοινοτικών συνομιλιών. 
Ήταν σχεδόν βέβαιο ότι η τουρκική πλευρά θα 
«αξιοποιούσε» το ψήφισμα για να προκαλέσει προ-
βλήματα και να προωθήσει την από το 1963 πάγια 
πολιτική της για αναγνώριση των τετελεσμένων 
της τουρκικής εισβολής και κατοχής. 

 
Η «νομοθετική συνέλευση» 
Την ίδια περίοδο η Τουρκία προχώρησε σε ακόμη 

ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ανακήρυξης 
ψευδοκράτους. Στις 17 Ιουνίου του 1983, η «νομο-
θετική συνέλευση» στα κατεχόμενα, η οποία συ-
στάθηκε από το «ομόσπονδο κράτος», υιοθέτησε 
απόφαση για «το αναπαλλοτρίωτο και μη δυνάμενο 
να καταργηθεί δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του 
τουρκικού λαού της Κύπρου». 
Η απόφαση εγκρίθηκε με 33 ψήφους υπέρ και 7 

εναντίον, περιείχε εκτενείς αναφορές στο παρελ-
θόν, στη βάση του οποίου επιχειρείτο να δικαιολο-
γηθούν τα επόμενα βήματα. Παράλληλα, και σε 
μια κίνηση που παρέπεμπε περισσότερο στις τουρ-
κικές μεθοδεύσεις για πλήρη ενσωμάτωση των κα-
τεχομένων στην Τουρκία, επιβλήθηκε η χρήση της 
τουρκικής λίρας ως επίσημου νομίσματος των κα-

τεχόμενων περιοχών, ενώ δημιουργήθηκε και «Κε-
ντρική Τράπεζα». 
Η διακήρυξη της «νομοθετικής συνέλευσης» συν-

δυάσθηκε και με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. 
Ο Ντενκτάς, όπως εξάλλου και η Άγκυρα, επιδίω-
καν μέσα από το δημοψήφισμα να αναδείξουν το 
στοιχείο της αυτοδιάθεσης. Το ενδεχόμενο διενέρ-
γειας δημοψηφίσματος δεν προχώρησε και η συ-
γκεκριμένη εξέλιξη αναβλήθηκε, αφού ο Ντενκτάς 
είχε κληθεί στη Γενεύη από τον Γενικό Γραμματέα 
των Ηνωμένων Εθνών Πέρεζ ντε Κουεγιάρ για συ-
νάντηση και συζήτηση του Κυπριακού. 
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου, 

και ο Ντενκτάς παρέδωσε στον Γενικό Γραμματέα 
την απόφαση-διακήρυξη της «νομοθετικής συνέ-
λευσης». Ο Γενικός Γραμματέας, από την πλευρά 
του, ζήτησε από τον κατοχικό ηγέτη να μην προβεί 
σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια μέχρι την ανάληψη 
εκ μέρους του πρωτοβουλίας για το Κυπριακό. 

 
Το μνημόνιο του Πέρεζ ντε Κουεγιάρ 
Στη Λευκωσία, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γε-

νικού Γραμματέα, Ούγκο Γκόμπι, παρουσίαζε «κά-
ποιες σκέψεις» για επανάληψη των συνομιλιών για 
το Κυπριακό στον τότε υπουργό Εξωτερικών Νίκο 
Ρολάνδη. Η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν η 
απαρχή της νέας πρωτοβουλίας του Πέρεζ ντε 
Κουεγιάρ. Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του 
ΓΓ αποτελούσε ένα πλαίσιο προτάσεων, στο οποίο 
καλούνταν να απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι μέχρι 
τα μέσα Σεπτεμβρίου. 
Ο Κουεγιάρ παρέδωσε διά του Γκόμπι στις 8 Αυ-

γούστου στον Νίκο Ρολάνδη συγκεκριμένο έγ-
γραφο, και την επομένη το ίδιο έγγραφο στον Ντεν-
κτάς. Το έγγραφο είδε το φως της δημοσιότητας 
στις 17 Αυγούστου από την εφημερίδα «Φιλελεύ-
θερος». Στην ελληνοκυπριακή πλευρά άρχισε μια 
συζήτηση για την πρωτοβουλία του Κουεγιάρ, με 
θετικές και αρνητικές τοποθετήσεις έναντι του πε-
ριεχομένου της πρωτοβουλίας. Στις 20 Σεπτεμ-
βρίου παραιτήθηκε, διαφωνώντας με τους χειρι-
σμούς του προέδρου Κυπριανού απέναντι στην 
πρωτοβουλία του ΓΓ, ο Υπουργός Εξωτερικών Νί-
κος Ρολάνδης. Ο Ρολάνδης είχε χαρακτηρίσει τη 
στάση Κυπριανού έναντι της πρωτοβουλίας ως δι-
στακτική, ενώ είχε σχέση και με τη στάση που είχε 
τηρήσει η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου, η 
οποία είχε χαρακτηρίσει απαράδεκτο το μνημόνιο 
του Κουεγιάρ. Νέος Υπουργός Εξωτερικών διορί-
σθηκε ο Γιώργος Ιακώβου. 
Εν τω μεταξύ, η τουρκική πλευρά προχωρούσε 

βαθμηδόν στην εφαρμογή των σχεδιασμών της 
για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Τόσο η 
Αθήνα όσο και η Λευκωσία, είχαν ενώπιον τους 
πολλές πληροφορίες σε σχέση με ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο και διαμόρφωναν κινήσεις αποτροπής, κυ-
ρίως με προληπτικά διαβήματα. Ενδεικτικό του κλί-
ματος είναι και το περιστατικό που περιγράφει ο 
τότε πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία, Χρήστος 
Ζαχαράκις: «Στις 4 Νοεμβρίου, ο [Υφυπουργός 
Εξωτερικών] Καψής, υπαινίχθηκε στην Αγγλίδα 
ΥΦΥΠΕΞ Young... 

 
Συνέχεια στην επόμενη έκδοση της «Π»

Μέρος Ά
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ΠΕΜΠΤΗ 10 NOEMΒΡΙΟΥ 
22:35 Αμαρτωλά Χέρια 
(1963). Δραματική ταινία με Ερ-
ρίκο Μπριόλα, Νίκο Ξανθό-
πουλο, Νίκο Λυκομήτρο. Μια 
παρέα νέων, επιστρέφοντας 
από πάρτι, χτυπάει έναν άν-
θρωπο με το αυτοκίνητο και τον 
αφήνουν στη φροντίδα ενός 
γιατρού. Όταν ο τραυματίας πε-
θάνει, άλλοι θα προτιμήσουν 
να παραδοθούν στην αστυνο-
μία και άλλοι να κρυφτούν ή να 
διαφύγουν. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 10 NOEMΒΡΙΟΥ 
23:45 Διαγωγή Μηδέν (1949). 
Κωμωδία με Έλλη Λαμπέτη, 
Λάμπρο Κωνσταντάρα, Ντίνο 
Ηλιόπουλο. Ο έρωτας του κα-
θηγητή Πλάτωνα για την μαθή-
τρια του Μπιλιώ, αναστατώνει 
τον Φώτη που είναι και αυτός 
ερωτευμένος μαζί της, την δι-
ευθύντρια Μελπομένη που εί-
ναι ερωτευμένη με τον Πλά-
τωνα, τον Πρόεδρο του χωριού 
και πατέρα της Μπιλιώς και γε-
νικά όλη την κοινωνία του χω-
ριού Κοντοσκάλι. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 NOEMΒΡΙΟΥ 
21:10 Ο Δρόμος (2003). Περι-
πέτεια με Ελένη Καστώνη, Δή-

μητρα Ματσούκα, Μίκη Γεωρ-
γάκη. Η Ειρήνη είναι παντρε-
μένη με τον Δημήτρη αλλά δυ-
σκολεύεται να κάνει παιδί. Η 
φίλη της Καίτη την πείθει να 
φύγουν για εκδρομή στην Μύ-
κονο.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  22:55 Για Ψύλλου Πή-
δημα (1987). Κωμωδία με Νίκο 
Παπαναστασίου, Μαρία Ιωαν-
νίδου, Αλίκη Καμινέλη. Ο Πέ-
τρος είναι δικηγόρος ειδικευμέ-
νος σε υποθέσεις μοιχείας. 
Πολλές φορές οι πελάτισσές 
του, τον βάζουν σε πειρασμό, 
αλλά αυτός παραμένει πιστός 
στην αγαπημένη του σύζυγο. 
Πώς θα μπορέσει όμως να 
αποδείξει την αθωότητα του, 
όταν εκείνη βρίσκει τρείς γυναί-
κες κάτω από το κρεβάτι τους. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11NOEMΒΡΙΟΥ 
00:45  Ισοβίτες (2008). Κω-
μωδία με Βαγγέλη Μουρίκη, 
Τάκη Σπυριδάκη, Κώστα Κα-
φάση. Αναζητώντας την ελευ-
θερία του, ο Πάνος απολαμβά-
νει τα δώρα που του 
προσφέρει η διαδρομή. Ο Λο-
χαγός ο οποίος έχει αγανακτή-
σει με το χάλι της ζωής απο-

φασίζει να κλειστεί στην φυ-
λακή ως εθελοντής ισοβίτης, 
γιατί πιστεύει ότι είναι καλύτερα 
παρά έξω. Οι 2 τους συναντι-
ούνται στην φυλακή. 
                      
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
20:50 Η Δημοκρατία του Νέ-
φους (1983). Κωμωδία με τους 
Κώστα Βουτσά, Γιώργο Μυ-
λωνά, Φωτεινή Φιλοσόφου. Ο 
Υπουργός Χωροταξίας μιας 
φανταστικής χώρας καταστρώ-
νει ένα πρόγραμμα αντιμετώ-
πισης του νέφους. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
22:05 Ο Τρελοξενύχτης 
(1986). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Νίκο Ρίζο, Έλενα 
Ναθαναήλ. Το όνειρο της Τζού-
λιας είναι να γίνει σταρ του κι-
νηματογράφου. Το ‘ψώνιο’ της 
αυτό τη ρίχνει σε κωμικά μπερ-
δέματα και στα χέρια μικρο- 
απατεώνων. Με την Τζούλια 
όμως είναι ερωτευμένα 2 αδέλ-
φια, ένας ‘μικρομεσαίος’ που 
γλεντάει τα λεφτά του στα κέ-
ντρα της Αθήνας και ένας για-
τρός σοβαρός και σπουδασμέ-
νος.  
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
22:10 Ο Καμικάζι Τσαντάκιας 
(1982). Κωμωδία με τους Σω-
τήρη Μουστάκα, Αντώνη Πα-
παδόπουλο, Νίκο Τσαχιρίδη. Ο 
Μιχάλης είναι επαγγελματίας 
τσαντάκιας. Ο αδελφός του 
όμως ο Ποσειδώνας δεν το ξέ-
ρει και τον θεωρεί ένα λαμπρό 
επιστήμονα της Ιατρικής.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Ο Ήχος του Κώδωνος 
(1976). Θέατρο της Δευτέρας. 
Δράμα με τους Κώστα Αρζό-
γλου, Ειρήνη Εμιρζά, Νίκο Πι-
λάβιο Ένα ζευγάρι ζει στη Χαλ-
κίδα. Ανάμεσα τους μπαίνει 
τρίτος άνθρωπος που θα το 
οδηγήσει σε συγκρούσεις και 
απρόοπτες καταστάσεις. 
 
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 
Οι Εχθροί (1965). Περιπέτεια 
με Αλέκο Αλεξανδράκη, Τζένη 
Ρουσσέα, Αλέκα Κατσέλη. Ο 
Αλέκος είναι  δημοσιογράφος 
και κυνηγάει όλους που ζουν 
στο βούρκο της κοινωνίας, 
ώσπου καταλαβαίνει ότι ο πρα-
γματικός εχθρός είναι η δια-
φθορά και όχι τα θύματα της. 
Ο Δημήτρης είναι φοιτητής που 
αγωνίζεται  ενάντια στην κοι-

νωνική ανισότητα. Είναι και ο 
Στέφανος, που έχει μείνει ανά-
πηρος από γερμανική σφαίρα 
και κοιτάει με μίσος τους Γερ-
μανούς. 
 
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:05 
Νύχτες στο Μυραμάρε 
(1960). Κωμωδία με την Σμα-
ρούλα Γιούλη, Βαγγέλη Βουλ-
γαρίδη, Ζωζώ Σαμπουτζάκη. Οι 
2 κόρες του πρίγκιπα Αράμ, έρ-
χονται μαζί με την δασκάλα 
τους στη Ρόδο. Δύο όμορφοι 
νεαροί τις φλερτάρουν διαρ-
κώς. Η αυστηρή συνοδός τους 
όμως δεν τους επιτρέπει να χα-
ρούν τον έρωτα. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Κυνηγημένη Προσφυ-
γοπούλα (1969). Δράμα με  
Έλντα Αθανασάκη, Ερρίκο 
Μπριόλα, Μάνο Κατράκη. Η 
Ελένη, μετά το θάνατο του πα-
τριού της κατεβαίνει Αθήνα για 
να βρει τα ίχνη του πατέρα της. 
Γνωρίζεται με τον Αργύρη, έναν 
ξεπεσμένο μουσικό ο οποίος 
γεμάτος καλοσύνη της προ-
σφέρει στέγη και δουλειά. 
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ΠΕΜΠΤΗ 10/11 
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 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Προκλήσεις 
21.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.50 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.30 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
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) 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/11 
06.00 Κύπρος ένα Προσκύ-
νημα (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε)   
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  

15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21.05 Προσωπικότητες 
22.15 Κύπριοι του Κόσμου 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/11 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.15 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα  
09.00 Σπίτι στη Φύση  
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια   
13.00 Μουσικό Ραντεβού (E) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα  
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21.05 Εκείνη και Εκείνοι 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Γκολ και Θέαμα  
21.30 Ειδήσεις 
22.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΤΡΙΤΗ 15/11 
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 Αποτυπώματ 
21.05 ΤΓευστικό Ταξίδι (Ε) 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Kυπριώτικο Σκετς 
09.30 Γευστικό Ταξίδι 
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 Αγορά 
21.00 Ειδήσεις  
21.05 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

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 The Live Gentle 
Touch  21:00 The Live Gentle 
Touch  
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 
#SaturdayStyle 
 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 LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our] #CommunityChest 
20:00 Chai, Kanella Je Kou-
venta 23:00 The Golden 
Hour Best of the 1950s 
ΤΡΙΤΗ 07:00The Big Greek 
Breakfast 10:00  Λίγο πριν το 
μεσημέρι 13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση16:00 Home-
Run, 19:00 Scandalous 22:00 
#TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Scandalous 
20:00 Scandalous21:00 Scan-
dalous

ΠΕΜΠΤΗ 10 NOEMΒΡΙΟΥ 
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   
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Ελληνική ταινία: Αμαρτωλά χέρια  
23:45 Ελληνική ταινία: Διαγωγή Μηδέν 
(1949) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 NOEMΒΡΙΟΥ   
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 HellenicTv 
The Famagusta Association of Great 
Britain in Parliament 
21:10 Ελ/κή ταινία: Ο Δρόμος 
(2003)  
22:55 Ελ/κή ταινία: Για Ψύλλου Πήδημα 
(1987)  
00:45 Ελληνική ταινία: Ισοβίτες (2008) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 NOEMΒΡΙΟΥ    
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 
TV:Autism Cafe at the Cypriot Com-
munity Centre  
20:50 Ελ/κή ταινία: Η Δημοκρατία του 
Νέφους (1983) 
22:05 Ελ/κή ταινία: Ο Τρελοξενύχτης 
(1986) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 NOEMΒΡΙΟΥ    
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: Ο Καμικάζι Τσα-
ντάκιας (1982) 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
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: Ο  Ήχος 
του Κώδωνος (1976)  
22.30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
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: Οι Εχθροί (1965)  
21:50 Ελ/κή ταινία: Νύχτες στο Μυρα-
μάρε (1960) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
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: Κυνηγημένη Προ-
σφυγοπούλα (1969) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Ο Στρατής Παρα-
στράτησε (1969)
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Στα πλέι οφ του Conference League η ΑΕΚ μετά 
την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Ρεν

Λύγισε» στις λεπτομέρειες ο Τσιτσιπάς,  
ήττα με 2-1 σετ από τον Τζόκοβιτς στο Παρίσι

Η Πάφος στο συν 4 από τον Άρη, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΚ πλησίασαν την 
κορυφή, αποτελέσματα 10ης αγωνιστικής και βαθμολογία

Με εκτός έδρας ισοπαλία απέναντι στη Ρεν 
ολοκλήρωσε η ΑΕΚ τις υποχρεώσεις της 
για την τελευταία αγωνιστική του Europa 

League την Πέμπτη. 
Οι Λαρνακείς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 με 

τους Γάλλους και σε συνδυασμό με την εκτός 
έδρας νίκη της Φενέρ επί της Ντιναμό Κιέβου 
με 2-0 κατέκτησαν την τρίτη θέση του δεύτερου 
ομίλου, η οποία οδηγεί στα πλέι οφ του Confer-
ence League. 

To σκορ άνοιξε για τους γηπεδούχους στο 
17’ ο Αμπλίν, για να ισοφαρίσει η ΑΕΚ στο 76’ με 
τον Ραφαέλ Λόπες. 
Ηττήθηκε η Ομόνοια από την Σερίφ Τιράσπολ 

και αποχαιρέτησε την Ευρώπη, «αντίο» και από 
Απόλλωνα στο Europa Conference League. 

 Ανησυχία Βουλευτών για ενδεχόμενη καθυ-
στέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου 
γηπέδου της Λεμεσού. 
Με την ουκρανική Ντνίπρο κληρώθηκε η ΑΕΚ 

Λάρνακας στα πλέι οφ του Europa Conference 
League, με έπαθλο την πρόκριση στους «16» 
της διοργάνωσης. 
Η ουκρανική ομάδα, η οποία έδωσε τους εντός 

έδρας αγώνες της στο Κόζιτσε της Σλοβακίας, 
αντιμετώπισε στο πλαίσιο του 5ου ομίλου της 
διοργάνωσης τον Απόλλωνα Λεμεσού. 
Συνοπτικά, τα ζευγάρια που προέκυψαν από 

την κλήρωση για τα «νοκ άουτ» πλέι οφ του 
Europa Conference League έχουν ως εξής: 

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Γάνδη (Βέλγιο) 
Τραμπζονσπόρ (Τουρκία)-Βασιλεία (Ελβετία) 
Λάτσιο (Ιταλία)-Κλουζ (Ρουμανία) 
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Λεχ Πόζναν 

(Πολωνία) 
Μπράγκα (Πορτογαλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 
ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Ντνίπρο (Ουκρανία) 
Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία)-Παρτιζάν (Σερβία) 
Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) - Άντερλεχτ 

(Βέλγιο)

Η Πάφος διεύρυνε τη       
διαφορά της από τον 
δεύτερο Άρη, τον οποίο 

πλησίασε το ΑΠΟΕΛ στον ένα 
βαθμό και η ΑΕΚ στους 3.  
Αυτές είναι οι κυριότερες      

εξελίξεις στην κορυφή του   
Πρωταθλήματος Cyta μετά την 
ολοκλήρωση της 10ης αγωνι-
στικής ενώ στον πυθμένα δεν 
υπήρξαν ιδιαίτερες αλλαγές. 
Άρης και Ομόνοια αναδείχτη-

καν ισόπαλοι 1-1, η ΑΕΚ νίκησε 
εκτός έδρας τον Ακρίτα Χλώρα-
κας με 2-1, ισόπαλος 1-1 έληξε 
ο αγώνας της Καρμιώτισσας με 
τον Απόλλωνα. 
Πάφος F.C. πέρασε νικηφόρα 

και από το Τσίρειο με αντίπαλο 
την ΑΕΛ επικρατώντας με 3-1 
και παραμένει στην πρώτη θέση 
της βαθμολογίας χωρίς να έχει 
δεχτεί ήττα μέχρι στιγμής. 

 Η ομάδα της Πάφου σε δέκα 
αγώνες, μετρά οκτώ νίκες και 
δύο ισοπαλίες 
Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε το βράδυ 

της Παρασκευής με 2 – 0 την 
ΕΝ Παραλιμνίου, σε αγώνα που 

άνοιξε η αυλαία της 10η αγωνι-
στικής του Πρωταθλήματος     
Ποδοσφαίρου Cyta. 
Στον αγώνα που έγινε στο ΓΣΠ, 

ο ΑΠΟΕΛ προηγήθηκε μόλις 
στο 4΄ με κεφαλιά του Δώνη, ενώ 
στο 3΄ λεπτό των καθυστερή-
σεων του αγώνα πέτυχε το τελικό 
2 - 0 με τον Σαρφό. 
Από το 44΄ το Παραλίμνι 

αγωνιζόταν με 10 παίκτες λόγω 
αποβολής του Έμαν με απευθείας 
κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο 
μαρκάρισμα στον Μαρκίνιος. 
Στο ΓΣΠ, Ολυμπιακός και Δόξα 

πέτυχαν από δύο τέρματα και 
πήραν από ένα βαθμό. 
Στην ισοπαλία 1 – 1 έμειναν 

το βράδυ της Δευτέρας Άρης και 
Ομόνοια. 

 Το πρώτο γκολ του αγώνα, 
που έγινε στο «Αντώνης Παπα-
δόπουλος», πέτυχε ο Άρης στο 
39΄ με κεφαλιά του Κακόριν, ενώ 
η Ομόνοια ισοφάρισε στο 70΄ με 
τον Χούπερ. 
Νίκη με σκορ 2 – 1 πέτυχε    

το βράδυ της Δευτέρας η ΑΕΚ 
επί του Ακρίτα Χλώρακας στον 

αγώνα που έγινε στο στάδιο 
«Στέλιος Κυριακίδης», η ΑΕΚ 
προηγήθηκε στο 15΄ με τον 
Λόπες και έκανε το 2 – 0 στο 
56΄με τον Μιλίτσεβιτς. 
Ο Ακρίτας Χλώρακας μείωσε 

στο 3΄ των καθυστερήσεων με 
τον Ραμίρες. 
Ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας 

Καρμιώτισσας - Απόλλωνα που 
διεξήχθη στο «Αμμόχωστος 
Επιστροφή», για τη 10η αγωνι-
στική του πρωταθλήματος 
ποδοσφαίρου. 
Οι κυανόλευκοι της Λεμεσού 

που έμειναν πίσω στο σκορ 
(Ζελάγια 41’, πεν.), βρήκαν το 
γκολ της ισοφάρισης (Βα 65’), 
όμως δεν μπόρεσαν να βρουν 
το γκολ νίκης. 
Συνοπτικά τα αποτελέσματα 

της 10ης αγωνιστικής είναι:  
Άρης - Ομόνοια 1-1, Ακρίτας 

Χλώρακας – ΑΕΚ 1-2, Καρμιώ-
τισσα Πολεμιδιών - Απόλλων 
1-1, ΑΠΟΕΛ - ΕΝ Παραλιμνίου
2-0, Ανόρθωση - Νέα Σαλαμίνα
2-1, ΑΕΛ - Πάφος FC 1-3,    
Ολυμπιακός - Δόξα Κατωκοπιάς

2-2.
Βαθμολογία:
Πάφος FC 26, Αρης 22,

ΑΠΟΕΛ 21, ΑΕΚ 19, Απόλλων 
16, ΑΕΛ 14, Ανόρθωση 14, Νέα 
Σαλαμίνα 13, Ομόνοια 13, Καρ-

μιώτισσα 11, Παραλίμνι 10, 
Δόξα 8, Ολυμπιακός 6, Ακρίτας 
4.

Μετά από ένα ημιτελικό 
που «έσπασαν καρδιές» 
ο Στέφανος Τσιτσιπάς 

«λύγισε» στο τάι μπρέικ από τον 
Νόβακ Τζόκοβιτς, με το Σέρβο να 
επικρατεί 2-1 σετ (6-2, 3-6, 7-6) 
και να παίρνει το «εισιτήριο» για 
το μεγάλο τελικό του Paris 
Masters. 
Ο Έλληνας πρωταθλητής 

πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις 
απέναντι σε έναν από τους      
κορυφαίους τενίστες όλων των 

εποχών, έστειλε τον ημιτελικό 
στο τάι μπρέικ, όπου προηγή-
θηκε με 4-3 κάνοντας break     
στο σερβίς του «Νολε», αλλά ο 
τελευταίος απάντησε με δύο 
break στο σερβίς του 24χρονου 
και τελικά παρότι ο Τσιτσιπάς 
είχε τη μεγάλη ευκαιρία να      
ισοφαρίσει σε 5-5, ο Σέρβος 
έκλεισε το σετ με 7-6 (4) και     
πανηγυρίσε τη μεγάλη του νίκη. 
Το... τείχος, Νόβακ Τζόκοβιτς, 

αποδείχθηκε αξεπέραστο (για 

μία ακόμη φορά) για τον           
Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας 
τενίστας έφτασε ένα βήμα πριν 
από τον 8ο τελικό του μέσα στο 
2022, αλλά δεν τα κατάφερε 
απέναντι στο «Νόλε», από τον 
οποίο ηττήθηκε ξανά, αυτή την 
φορά με 2-1, όπως είχε συμβεί 
πριν από μήνα και στην Αστάνα 
(είχε χάσει 2-0). 
Πλέον, ο Τζόκοβιτς προηγείται 

με 9-2 του 24χρονου στις μεταξύ 
τους αναμετρήσεις στο Tour, ενώ 

έκανε το 2x2 επί του Τσιτσιπά 
στο Παρίσι, μετά τη νίκη του με 
2-0 και το 2019, τότε στους προ-
ημτελικούς της διοργάνωσης. 
Ο κάτοχος του τίτλου, Νόβακ 

Τζόκοβιτς στον 74ο ημιτελικό 
καριέρας σε ATP Masters 1000 
(μετρά δύο λιγότερους από 
τον Ναδάλ), έφτασε τις 13 σερί 
νίκες στο Παρίσι κι απόλυτα 
δίκαια πήρε το «εισιτήριο» για 
τον 56ο τελικό του σε 1000άρι 
τουρνουά.
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UK businesses fear gloomy 
Xmas as cost of living soars

British businesses fear a 
gloomy Christmas ahead, 
as almost half of house-

holds plan to cut festive spend-
ing due to the soaring cost of 
living and sales are already 
falling sharply in inflation-     
adjusted terms. 

Payments processor Barclay-
card said 48 per cent of people 
it surveyed over October 21-24 
plan to spend less this Christmas, 
with 59 per cent intending to buy 
less generous gifts and 42 per 
cent cutting back on socialising 

The British Retail Consortium 
said spending at major stores in 

October was 1.6 per cent higher 
than a year earlier, slowing from 
2.2 per cent in September and rep-
resenting a big fall in the volume 
of purchases once inflation was 
taken into account. 

“Christmas will come later than 
last year for many and there may 
be more gloom than glitter as 
families focus on making ends 
meet, particularly as mortgage 
payments rise,” BRC chief exe-
cutive Helen Dickinson said. 

British consumer price inflation 
returned to a 40-year high of 
10.1 per cent in September and 
the Bank of England last week 

forecast it would peak at around 
11 per cent during the current 
quarter. 

The BoE also raised interest 
rates to three per cent, their 
highest since 2008, and said 
Britain was at risk of two years 
of recession – longer than any 
in the past century, although the 
outright decline it forecasts is 
shallower than in 2008-09. 

The BRC’s measure of       
like-for-like sales, which adjusts 
for changes in retailers’ floor 
space, slowed to 1.2 per cent in 
October from September’s 1.8 
per cent. 

“The small rise in sales masked 
a much larger drop in volumes 
once inflation is accounted for,” 
the BRC said. 

Britain’s official retail sales 
data, which cover more shops 
than the BRC figures and is      
adjusted for inflation, showed 
sales volumes excluding fuel 
dropped 6.2 per cent year-on-
year in September. 

Spending on food in the three 
months to October rose by 5.1 
per cent compared with a year 
earlier, while non-food spending 
dropped by 1.2 per cent, the BRC 

said.  
Mild weather saw shoppers 

delay buying winter clothes, but 
electric blankets and air fryers 
saw high demand as people 
sought cheaper ways to cook 
and stay warm. 

Barclaycard said consumer 
spending in October was 3.5 per 
cent higher than a year before, 
up from 1.8 per cent growth in 
September but still representing 
a fall when adjusted for inflation. 

“Consumers continue to swap 
big nights out for cosy evenings 
in as they reduce their discre-
tionary spending,” Barclaycard 
director Esme Harwood said. 

Spending on hospitality and 
leisure grew at the weakest 
pace since March 2021, when 
COVID-19 lockdowns were still 
in effect, due to rail strikes as 
well as people saving money by 
getting take-away meals and 
digital subscriptions to consume 
at home. 

Spending on energy bills 
were 36 per cent higher than a 
year earlier, down from a 48 per 
cent rise in September, as many 
households received a 400 
pound government credit to 
their bills.

An election campaign 
event for Andreas 
Mavroyiannis, the inde-

pendent candidate for the 
Presidency of the Republic 
of Cyprus, will take place on 
Monday 14th November 2022, 
7.15pm, at the Cypriot Com-
munity Centre in Wood Green, 
north London. 

Live English translation will 
be available during the event.  

AKEL Secretary General 
Stephanos Stephanou said that 
Cyprus needs a government 
that is honest, has morals and 

sensibilities and will not fool 
the people like the DISY govern-
ment has done in the last ten 
years. 

He said the choice, at the 
end of the day, is Andreas 
Mavroyiannis. 

Mavroyiannis, speaking at 
his birthplace Agros, said he 
is motivated by the sense of 
obligation for change which is 
so badly needed on the island. 

He also said becoming the 
president is not an end in itself 
but a “necessary tool to achieve 
our goals and visions.” 

Andreas Mavroyiannis 
election campaign 
event in London

Photiou seeks UK’s assistance on missing persons

Presidential Commissioner, 
Photis Photiou, discus-
sed with the British High 

Commissioner to Cyprus, Irfan 
Siddiq, the assistance that the 
United Kingdom can offer on 
the issue of missing persons, 
as well as the further strength-
ening of cooperation between 
the two countries, during their 
meeting on Wednesday. 

In a statement after the meet-
ing, Photiou expressed the belief 
that the UK can play a different 
role due to the good relations it 
has with Turkey, adding that the 
issue of the missing persons is 
a humanitarian and not a political 

one which has caused a lot of 
pain to the relatives over the 
years. 

"This is the time for Turkey      
to cooperate on a completely 
humanitarian issue, to provide 
information from the Turkish 
army's archives on the large mass 
graves of our missing persons and 
the movements of the remains," 
he said in this regard. 

Photiou also told Siddiq that 
the concern is not only for the 
Greek Cypriot and Greek missing 
persons, but also for the Turkish 
Cypriots, because the pain is the 
same, and he expressed his 
satisfaction that the High Com-

missioner himself will try to     
support this effort with great 
sensitivity. 

The Presidential Commis-
sioner also informed the British 
High Commissioner about the 
problems recorded with regard to 
the internally displaced persons 
and schools in Rizokarpasso, 
while they also discussed         
Diaspora issues, given that the 
United Kingdom is the country 
with the largest Cypriot expatri-
ates, informing him about the 
activities of the community and 
the cooperation between Cypriot 
expatriates and British officials. 

Concluding, Photiou said that 
the cooperation with Siddiq will 
continue and wished him all the 
best in a difficult period with what 
is happening in the world and 
in the region, as he has a very 
important role to play as High 
Commissioner of a large country 
like the UK. 

For his part, Irfan Siddiq said 
that he discussed a full range 
of responsibilities, such as the 
Diaspora, the missing persons, 
the enclaved communities and 
religious minorities, adding that 
it is clear that there are many 

areas in which the two sides can 
cooperate. 

“The humanitarian needs in 
terms of the families of the      
missing persons are well under-
stood and we will do what we 
can to encourage proper action 
from a humanitarian perspec-
tive to resolve this," he noted.  

The High Commissioner 
added that "we also continue to 
work together to ensure that the 
Diaspora communities can be a 
positive and active tool for sup-
porting cooperation between our 
two countries, which is at a great 
level, and we look forward to 
continuing that cooperation.” 

Asked about any particular 
actions contemplated in terms 
of the missing persons’ issue, 
Siddiq reiterated the Presidential 
Commissioner’s request for the 
UK to use its good relations to 
encourage Turkey to provide 
access to the military archives 
so that they can provide more 
details and opportunities to       
recover remains. 

“I will do all that I can to pass on 
the request, but I think we need 
to be realistic of what the response 
might be,” he concluded.

The committee on missing 
persons (CMP) announced 
on Tuesday it had found 

the remains of four people at 
a site in Troullous village in 
Larnaca. 

The team had been searching 
for three people who disappeared 
between 1963 and 1964, how-
ever excavations uncovered the 
remains of a fourth person.  

Leonidas Pantelides and Hakkı 
Müftü, from the Greek Cypriot 
and Turkish Cypriot office res-
pectively, visited the site a day 
earlier. 

The search in Troullous 
began in August this year after 

eyewitness statements. 
The remains were found at a 

depth of 11 meters, where the 
team switched from equipment 
to manual excavation, according 
to the briefing by team leader 
Ourania Michail. 

Both Pantelides and Müftü 
called on anyone with any       
information to reach out to the 
CMP.  

“Any piece of information is 
important to us. We call on the 
public to contact our teams to 
share any knowledge they have.” 

Individuals can share infor-
mation with the CMP via the 
website www.cmp-cyprus.org.

Remains of four missing 
people found in Troullous



Cypriot Deputy Minister for 
Tourism, Savvas Perdios, 
on Tuesday revealed plans 

to tap into the vast tourist market 
of the United States, with a visit 
to New York and Washington DC 
penned in for January. 

Speaking from Cyprus’ pavilion 
at the World Travel Market, held 
at London’s ExCel, Perdios noted 
that 2022 has been “a very good 
year” with regards to arrivals to 
Cyprus from its main pool market, 
the United Kingdom. 

Specifically, Cyprus received 
about 90% of the number of 
British visitors who travelled in 
2019, which was a record year 
for Cypriot tourism. 

Building on these encouraging 
results, Perdios spoke of positive 
signs for 2023: “As far as 2023 

is concerned, we certainly expect 
it to be an equally tough year, 
since we see the geopolitical  
instability continuing as well as 
the high inflation. However, I must 
say that it seems there is not any 
concern from the UK market for 
2023 and we take this to be a 
positive sign,” he said. 

He noted that even though 
there are increases to the prices 
in general, so far no concern has 
been expressed by any travel 
agent. 

The Minister referred to the 
newly announced cooperation 
with Jordan, made official during 
a social event on Monday at 
London’s City Hall, with which 
Cyprus will start offering shared 
travel packages to both countries 
for international visitors. 

Perdios explained that the 
common elements of the two 
countries and the sufficient air 
connectivity between them allows 
for offering a holiday package 
that includes travel from abroad, 
not least from long-haul destina-
tions, to both Cyprus and Jordan 
in one go. 

This option, he added, has the 
added value of sustainability, a 
trend that has been highlighted 
at the World Travel Market as a 
pivotal one in today’s travel. 

Perdios noted that Cyprus and 
Jordan have the vision of attract-
ing visitors throughout the year, 
a statement also made by his 
Jordanian counterpart Nayef      
al-Fayez. 

He also referred to Cyprus’ 
vision of being a digitally clever 

and environmentally friendly 
tourism destination, which will 
spread the economic benefits to 
all citizens and not just those 
living by the sea.  

In this respect he presented 
the ‘Heartland of Legends’ pro-
ject, which, as he said, is a “focal 
point of Cyprus’ tourism identity.” 
The project aims to promote the 
people and villages of moun-
tainous Cyprus and their way of 
life. With locals as guides and 
hosts, the visitor can experience 
their preferred combination of 
one of a kind activities, from 
making halloumi or wine to  
handling textiles and making 
pots or other crafts. 

Perdios also made a particular 
reference to the renewed Cyprus 
stands at the World Travel      
Market, declaring his “pride” over 
the result of three years of hard 
work. 

“We project the authenticity of 
our island, the importance we now 
attribute to wine gastronomy, 
the nature tourism, our villages," 
he said, noting that a lot of people 
had been invited to a traditional 
Cypriot breakfast, hosted at the 
Cyprus pavilion, with goods from 
local producers. 

Since the opening of the 
World Travel Market on Monday, 
Perdios has been holding meet-
ings with large and smaller tour 
operators, discussing packages 
for the coming year. 
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Cyprus will try to woo US market, 
says Deputy Tourism Minister

Extra bank holiday to 
mark King’s coronation

Britons will get an extra 
day off next year thanks 
to the King's coronation. 

Just as was the case for the 
Queen's coronation back in 1953, 
a bank holiday will give people 
across the country an opportunity 
to come together to celebrate. 

It will fall in all four nations of 
the UK on Monday 8 May, follow-
ing the coronation on Saturday 
6 May. 

The coronation will be held at 
Westminster Abbey, conducted 
by the Archbishop of Canterbury, 
Justin Welby. 

Tipped to be shorter and more 
modest than previous ceremonies, 

with some suggesting it will last 
an hour, it will see King Charles 
crowned alongside his wife,  
Camilla, the Queen Consort. 

The palace has said the       
ceremony would "reflect the 
monarch's role today and looks 
towards the future" while staying 
"rooted in long-standing traditions 
and pageantry." 

By comparison, the Queen's 
coronation on 2 June 1953 took 
three hours with a congregation 
of 8,000 dignitaries. 

Rishi Sunak, already the King's 
second PM since taking the 
throne in September, said: "The 
coronation of a new monarch is 
a unique moment for our country. 

"In recognition of this historic 
occasion, I am pleased to       
announce an additional bank 
holiday for the whole United 
Kingdom next year. 

"I look forward to seeing people 
come together to celebrate and 
pay tribute to King Charles III by 
taking part in local and national 
events across the country in his 
honour."

7 Christmas villages in Cyprus 
ready to welcome visitors
The Cyprus Deputy         

Ministry of Tourism has 
announced that Christmas 

Villages will operate in seven 
beautiful traditional villages and 
towns in Cyprus. 

Agros, Derynia, Fikardou,  
Kalavasos, Kalopanagiotis, Kype-
rounta, and Polis Chrysochous 
will be ready to welcome locals 
and foreigners into a unique,  
romantic, and festive atmosphere. 

The Christmas Villages will have 

a local character with cultural 
events, stands with local products 
and handicrafts, gastronomy and 
crafting workshops, organized 
activities in nature, guided village 
tours, local restaurants and hotels 
with delicious holiday menus, 
and many other surprises. 

They will be open from Novem-
ber 26, 2022, until January 15, 
2023, will operate between 11am 
and 4pm on weekdays and from 
11am to 6pm on weekends.  

The initiative is part of the      
implementation of the National 
Tourism Strategy 2030 and aims 
at the development of winter 

tourism and the promotion of  
rural, mountainous, and remote 
areas. For more information, visit 
www.christmasvillages.com.cy

Archbishop Chrysostomos 
II of Cyprus died on Mon-
day morning at the age of 

81, after a long battle with cancer. 
According to a statement       

issued by his doctors Joseph 
Kashios, Demetris Papamichael, 
Petros Agathangelou and Micha-
lis Protopapas, the Head of the 
Church of Cyprus died at 6.40am 
local time. 

He died peacefully after facing 
with courage and patience his 
ordeal, due to his illness, the 
statement reads. 

Cyprus Chrysostomos II a 
“prominent and important figure 
of the Church of Cyprus” leaves 
behind him a visionary and bold 
work, aiming at highlighting and 
restoring the Church’s historical 
tradition, along with innovative 

changes, it is added. 
The late Archbishop was born 

on April 10, 1941 in Tala, Paphos. 
On February 26, 1978, he was 
ordained Paphos Bishop. On 
November 5, 2006 he became 
Archbishop of Cyprus and was 
enthroned on November 12, 2006.

Archbishop Chrysostomos 
II of Cyprus dies at 81
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Detectives searching for 
the remains of Norma 
Girolami have recovered 

human remains following the 
search of a churchyard at Friern 
Barnet Lane, N20 on Tuesday 

1 November. 
The remains have been         

formally identified as being that 
of Norma Girolami and her family 
has been notified by detectives. 

Norma was last seen in        
mid-August 2021 and following      
police enquiries, a murder inves-
tigation was launched in October 
2021. 

Norma lived in the Highgate 
area of London and regularly 
travelled to Brent Cross to do her 
shopping using public transport 
to make her way there. She was 
also a member at Archway      
Leisure Centre. 

She liked to visit Leigh-on-Sea 
and made a trip there on Thurs-
day 19 August 2021. She took the 
train from Barking and returned 
to London later that day. 

All communication from Norma 

stopped that evening. 
Detective Chief Inspector Kate 

Blackburn said: “Despite accept-
ing that Norma was no longer 
alive, I know that her family are 
deeply affected by the news that 
her remains have been found. 
Our thoughts are very much with 
them. 

“My team has spent more than 
a year searching for Norma and 
there is a sense of relief that we 
have found her remains which 
will undergo forensic examination 
in due course. 

“Despite this discovery, I would 
still be very keen to hear from 
anyone who knew Norma, either 
in London or at Leigh-on-Sea 
who can provide information on 
anything that was happening in 
her life in August last year. I am 
also appealing for anyone who 

saw any activity around the 
Churchyard in Friern Barnet 
Lane, N20 between August and 
October last year. 

“Norma’s family and friends 
have endured a year of not 
knowing what had happened to 
her and our investigation remains 
ongoing. If you have any informa-
tion, no matter how small a detail 
it may seem, please do get in 
touch.” 

Anyone with information 
should call police on 101 or 
Tweet @MetCC. All information 
is treated in the strictest confi-
dence. 

If you prefer not to speak      
with police, to remain 100% 
anonymous call the independent      
charity Crimestoppers on 0800 
555 111 or visit Crimestoppers-
uk.org.

George Savva: Tories are 
out of touch with reality

The people of Haselbury 
Ward will never forget or 
ever forgive the Tories for 

closing the Weir Hall library, 
which was in reality the heart-
beat of the community. No matter 
how much they are trying to win 
back the people’s trust and res-
pect, and the more they try, the 
more the people will turn their 
backs on the Tories who have 
shown their naivety in having 
the nerve to knock on the doors 
of residents in Enfield and         
Haselbury Ward. Would some-
one please inform them they are 
only wasting their time, unless 
of course they are doing it (and 
I have my doubts), to apologise 
for their unacceptable behaviour 
and for the hardship and misery 
they have brought to Enfield, for 
their continued support firstly to 
Theresa May, then Boris ‘wrecker’ 
Johnson and Liz Truss, and now 
with the new edition of Rishi 
Sunak. 

The local Tories have suppor-
ted all of the above and continue 
to do so on the drastic and unfair 
measures imposed on us by the 
Tory Government, which as a re-
sult will only bring misery hard-
ship and hit poor families even 
harder, with children turning up 
at school with inadequate cloth-
ing, cold and hungry. 

The Tories think they will get 
away with their crocodile tears 
and that we are harsh on them 
when we only write the truth; 
when one looks at their recent 

Tory leaflet, you can see clearly 
who is telling the truth. We know 
who is leading their meaning-
less campaign with misleading 
information. 

A couple of weeks ago we had 
a motion on the cost of living and 
the negative impact it will have 
on working families. The Labour 
group of councillors in Enfield 
highlighted the hardship faced by 
many people and we have asked 
the Government to intervene on 
the continued rising prices on 
energy, food, and generally on 
the high prices of almost every-
thing. 

When it came to voting, all 
the Labour councillors voted in 
favour of the motion which asks 
the Government to take action, 
but the Tories decided to abstain, 
revealing with their action that 
they are either out of touch with 
reality, trying to protect this 
heartless Government, or both. 

Without any shame or remorse, 
they show their faces in the most 
deprived areas of Edmonton with 
their Tory misleading literature. 
How can anyone trust or respect 
such unacceptable Tory beha-
viour? They just pretend and like 
to be seen as if they are the vic-
tims, when in fact, the real victims 
are the people they were elected 
to serve. 

I’ve said it before and I will say 
it again and again, not a single 
Tory either locally or nationally. 
They have literally crucified a 
whole nation with their unwork-
able policies and their sheer       
ignorance on how much people 
have suffered for the past 12 
years under a Tory government.  

The people demand a    
General Election as soon as 
possible. 

Cyprus High Commissioner visits Sheffield

London Autism Group Charity launches 
drop-in cafe for Greek & Cypriot community

The London Autism Group 
Charity have launched        
a new drop-in autism 

community cafe scheme for the 
Greek and Cypriot community 
of London, although all people 
from any background are wel-
come. 

The community café will be at 
the Cypriot Community Centre 
in Wood Green every last      
Saturday of the month, from 
11am to 1pm.  

The launch ceremony took 
place on Saturday 29th October  
2022 and was attended by MPs  
Bambos Charalambous and 

Catherine West, Chair of the 
Cypriot Community Centre Suzie 
Constantinides MBE, LGR      
representatives Pierre Petrou, 
Vasilis Panayi and Helen Mikke-
lides, Hellenic TV’s George     
Lingos and Parikiaki’s Michael 
Yiakoumi. 

The scheme is aimed at any-
one with an interest or connection 
with autism and neurodiversity, 
including Autistics (of any age), 
parents, carers and allies. It is 
entirely free, with biscuits, cakes, 
drinks and sensory toys available, 
and no pre-registration required. 

Regarding what the initiative 

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

Ellie Kolatsi, a parent of an 
autistic child and co-lead of the 
initiative, said: “I am extremely 
excited to be involved in such a 
great initiative which is important 
to me and my family as my son 
is autistic. It is an opportunity for 
our community members who 
are autistic or carers of autistic 
people to connect with each other 
in a meaningful way. Our aim is 
to create a space for conversa-

tions to happen in a non-judge-
mental environment and where 
better than in the heart of our 
community, the Cypriot Commu-
nity Centre. We are also fortunate 
to be able to share information 
and our experiences every first 
Thursday evening of the month 
on London Greek Radio who are 
also kindly supporting this initia-
tive.” 

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

A briefing led by the Prime 
Minister’s official spokes-
persons was attended  

by 40 journalists representing 
different countries of the world, 
all members of the Foreign Press 
Association.  

Questions focussed on the 
international affairs in Russia / 
Ukraine, Iran, China, Iraq, Brazil, 
France, Northern Ireland, Israel, 
the world economy, as well as 
the COP27 summit in Egypt. 

Introducing himself as a Cypriot 
cameraman / photographer for 
the Cyprus Broadcasting Corpo-
ration, Doros Partasides described 

how during the 1974 Turkish      
invasion of Cyprus, his life was 
in danger whilst he captured  
images of human suffering.  

He asked the spokesperson: 
“After 48 years, the north part of 
Cyprus is still occupied by Turkey. 
Having now a new British Gov-
ernment, is there any initiative, 
as a guarantor power, to achieve 
the reunification of Cyprus?” 

The spokesperson for Interna-
tional Affairs was brief: “The policy 
is the same; we like all parties 
to work together to find a solution 
within the UN Resolutions - no 
initiative at the moment.”

Doros Partasides attends 
FPA Foreign Lobby briefing

by  
 
George A. 
Savva MBE

Human remains found at churchyard in Friern Barnet
On Sunday 30 October, 

the Greek Orthodox 
Community of Sheffield 

welcomed H.E High Commis-
sioner of the Republic of Cyprus 
in the UK Mr Andreas Kakouris 

and his wife Mrs Kareen Farrell 
Kakouris who attended the Divine 
Liturgy at the Greek Orthodox 
Church of the Annunciation of 
the Theotokos. 

They also had the honour        
of welcoming the Lord Mayor   
of Sheffield Mrs Sioned-Mair  
Richards, Lady Mayoress Mrs 
Jackie Satur, and Councillor      
Mr Tim Huggan.  

The Divine Liturgy was         
followed by welcoming speeches 
and then the Sheffield Greek 
school children gave a small 
presentation to celebrate the 
national anniversary of “OXI 

Day” on October 28. 
After the presentation, 

members of the church commit-
tee and Philoptochos, as well     
as volunteers, served souvlakia 
and traditional sweets to the 
guests and members of the 
community. 

On Monday 31 October,         
Mr Kakouris visited the Uni-      
versity of Sheffield for a tour 
and to meet current Cypriot and 
Greek lecturers and students. 

This was truly a special visit 
and a big step forward for the 
growing Greek Orthodox com-
munity of Sheffield.
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Rachel Georgiou, who has family in Enfield, has graduated 
with a Masters Degree (MPhil) in Polar Science at the 
Scott Polar Research Institute, Cambridge University. 

Rachel had previously achieved a first class BSc in Marine Biology, 
from Bangor University, which she completed during lockdown. 

Between taking her degrees, Rachel sailed on The Tallship       
Pelican as a lead scientist with Seas Your Future, circumnavigating 
the UK whilst gathering data on the condition of the seas and, in 
particular, plastics pollution. 

Her parents George and Janet, and sisters Nicki and Kathy, together 
with the rest of the family, congratulate her on her graduation and 
celebrate her achievement with pride. Her grandparents, Pavlos and 
the late Elli Georgiou, moved to London from the Limassol area in 1954. 

Rachel would now like a career that helps enable better ecological 
stewardship of the planet. 

Graduation congratulationsWithout bees, life wouldn’t exist on our planet

While prosperous coun-
tries have struggled to 
keep their honeybees 

alive, Greece continues to pro-
duce the world’s finest honey. 
Few countries love honey and 
revere beekeepers more than 
Greece, and no country has a 
deeper history in this craft.  

Beekeeping came to Greece 
as early as 1500 BCE, when 
laws of the Hittites declared the 
punishment for theft of a hive (5 
shekels of silver, about the same 
as for stealing a sheep). In Athens, 
archaeologists have excavated 
hives made from pottery dating 
to 400 BCE, which often were 
reused as coffins for children. 

 
Seventy percent of the world’s 
agriculture depends on bees 
 

Today, the average Greek 
consumes approximately 3.6 

pounds of honey a year, the 
largest amount per capita in the 
European Union and more than 
double the U.S consumption.   
Greece has the greatest density 
of bee colonies in Europe, with 
11.4 colonies per square kilome-
tre. At the 2019 London Honey 
Awards, judges bestowed prizes 
on 17 Greek honey producers, 
crowning them with three of five 
possible platinum awards.  

While bee colonies around the 
world have been dying at an 
alacritous rate, dragging down 
worldwide honey production, 
Greece’s honey industry has re-
mained stable, producing honey 
that is widely praised, and are 
among the most potent in the 
world, containing antibacterial 
and antioxidant properties. 

With Greek unemployment 
dangerously around 18 percent, 
beekeeping is still flourishing—

an economic refuge for some, 
and a growing cottage industry. 

In July 2019, the Earthwatch 
Institute declared the honeybee 
“the most important living being 
on earth.” The reason: 70 percent 
of the world’s agriculture depends 
on bees, yet we’ve managed to 
let this insect’s population decline 
so dramatically that bees are 
now considered an endangered 
species. 

Nearly a quarter of Greece’s 
5,700 plant species are unique 
to the country. And Greece’s dry 
summer heat and minimal rain-
fall give its plants and herbs, such 
as thyme, oregano, and sage, an 
unusually intense potency. 

Beekeepers use genetic         
selection to choose queens that 
will build strong colonies. To 
clear the way for a new queen, 
they need overturn the will of the 
worker bees. They eliminate the 
hive’s developing bee larvae, 
which the worker bees feed with 
protein-rich royal jelly to create 
their own queen. 

A queen’s powerful phero-
mones stop other worker bees 
from laying eggs and unify the 
hive around her. Once she       
becomes queen, her job is to      
lay eggs - as many as 1,500 a 
day. Especially when in the wild,  
with a swarm like this one, a 
queen can lay eggs for as long 

as 6 years, outliving all other 
members of the colony. 

In June of 2019, the Bee        
Informed Partnership, a U.S.-
based research collaborative, 
released its annual survey of 
nearly 5,000 American bee-
keepers and reported the loss of 
40 percent of colonies over the 
previous year. The European 
Commission reported losses in 
some member countries of 50 
percent or more. 

Rising commodity prices have 
encouraged farmers to plant every 
inch of their fields in corn or soy-
beans. Those fields are now 
planted with seeds engineered 
to be resistant to the fungicides, 
herbicides, and pesticides that 
farmers increasingly use.  

Scientists agree that high bee 
death rates stem from a complex 
mix of pesticide exposure, mite 
infestation, habitat loss, and     
climate change, but they disagree 
about the relative importance of 
each factor.  

In 1993, the U.S. had about 
2.9 million bee colonies that pro-
duced some 231 million pounds 
of honey. By 2017, honey output 
dropped 36 percent to 148 million 
pounds. One result: more than 
two-thirds of the honey consumed 
in the U.S. is now imported. 

 
James Neophytou
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E njoy your festive meal at 
the Highland Angus Steak 
House in Southgate in 

luxurious quaint surroundings.  
You can select from the festive 

season set menu or their daily 
menu.  

The Highland is proud to serve 
the best quality Scotch steaks, 
fish, veal, and chicken dishes. 
Since first opening its doors in 

1971, The Highland has been  
serving favourites such as their 
18oz Scotch T-Bone Steak and 
fresh Dover Sole accompanied with 
their renowned house wine.  
Enjoy a traditional dining experi-

ence in their relaxed and elegant 
newly renovated restaurant, where 
their food has a Mediterranean 
influence and stays true to our 
principles of good quality Scottish 
Steak, imported from Aberdeen 
weekly. 
Customers can choose to dine at 

a table or private seating booths. 
So, whether it’s a romantic dinner 
for two, a birthday celebration or 
a night out with friends, they have 

the setting to suit.  
Popular with the locals is the         

Á La Carte Menu which has a wide 
selection of traditional dishes.  
Make sure to take advantage of 

their great value Set Menu that 
includes soup of the day, main 
meal, and dessert.  
The restaurant welcomes families; 

come and enjoy a relaxed dinner 
where children can choose dishes 
from the kids menu. 
They have an excellent reputation 

for serving good quality Aberdeen 
steak. Choose from Sirloin Steak, 
Porterhouse Steak, Rump Steak, 
Large Rump, Fillet Steak, T-Bone 
Steak and Rib Eye Steak. 
As well as the festive season       

The Highland is available for party 
bookings, catering for 40 guests 
and more. Contact us for pricing 
and availability.  
The Highland Angus Steak House 

is located on Cannon Hill parade, 
Southgate, North London. 
To make a reservation, call 020 

8882 4897.

Enjoy your festive meal at Highland 
Angus Steak House 

Highland Angus Steakhouse 43 Cannon Hill, Southgate London N14 6LH             020 8882 4897  

Opening Hours 
 

Monday 
4.30pm - 12am 

Last orders 10pm 
 

Tuesday - Thursday 
12pm - 12am 
Last orders 10pm 

 
Friday - Saturday 

12pm - 12am 
Last orders 10.30pm 

 
Sunday 

12pm - 10pm 
Last orders 9pm

www.thehighland.co.uk
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How to look after your 
home this Winter

Andy Patikis 
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With winter now upon 
us and temperatures 
dropping, now is the 

time to give your home the 
care and attention it needs to 
help protect it from the damage 
that the coldest months can 
cause. 

By carrying out a few simple 
home maintenance tasks each 
year before the worst of the 
winter weather kicks in, you 
could potentially save yourself 
damage and money. It can help 
prevent the sudden need for 
costly repairs due to frozen pipes 
bursting or boilers breaking 
down. And, in the longer term, 
it will save you from needing 
even more expensive work to 
correct issues such as damp 
and structural damage to walls 
and roofs. 

Boilers often run at maximum 
capacity during winter, putting 
them under higher levels of 
stress than at other times of the 
year – which makes your boiler 
more vulnerable to breaking 
down when you need it most! 
Heating engineers recommend 
an annual service, which should 
ensure your boiler gets through 
the coldest months without a 
hitch and will help prolong its  
lifespan.  

Always use a qualified, Gas 
Safe registered engineer when 
it comes to carrying out any 
checks on your boiler.  

Bleeding your radiators is         
a relatively quick and easy      
job, allowing excess air that 
has built up over the summer 
months to be released, helping 
your radiators to work more      
effectively. If you don’t feel 
comfortable doing this yourself, 
it’s something a plumber can 
do. 

Over the autumn months, 
excess rain and leaves falling 

from trees can result in gutters 
becoming clogged with debris. 
That’s why it’s important to 
clear your gutters and drains 
properly before winter hits, as 
any blockages could result in 
rainfall overflowing into render 
and brickwork, getting into loft 
areas or splitting the pipework 
when water freezes. 

Water-carrying pipes in 
colder areas such as lofts and 
garages should have a good 
level of insulation cover, known 
as ‘lagging’, as it helps prevent 
them from freezing in cold 
spells. 

Lagging can be purchased 
from most DIY retailers and is 
easily cut to size and placed 
around piping. 

Your home’s stopcock is what 
controls your home’s water 
supply. In the event of a leak or 
burst pipe, you’ll want to know 
exactly where this is located so 
you can quickly access it and 
turn it off, helping to keep water 
damage to a minimum. 

The stopcock is usually under 
or near the sink – in older 
houses it is often close to the 
front door. 

Increased wind speeds       
during winter storms could       
result in loose fence panels or 
gates being blown off their 
hinges, resulting in damage to 
your property, your car or the 
surrounding areas. Reduce the 
chances of this happening by 
checking for any weakened or 
broken fence panels and gates, 
and fix any problem areas using 
new posts, fence panels and 
hinges where necessary. Sheds 
should be firmly fixed in place, 
with the roof and door securely 
fitted.  

Rainwater that gets into 
cracks in external walls, drive-
ways and patios and then 

freezes can, over time, lead to 
damp and structural damage, 
which can become very costly 
to put right. 

It is normal to find small, fine 
cracks in external stonework 
and render, but larger ones 
need to be repaired by filling 
them with the correct type of 
mortar or concrete. If you have 
any concerns about potential 
structural damage you should 
contact a reputable, qualified 
tradesperson to assess them 
before agreeing to have any 
work completed. 

Your roof is one of the most 
vulnerable parts of your home 
and becomes an easy target 
for cold and windy weather 
during winter. If you notice loose 
or missing tiles on your roof,       
or cracks around parapets      
and chimneys, we recommend 
contacting a registered roofing 
contractor to inspect any poten-
tial damage. The longer roof 
damage goes unnoticed, the 
worse the damage is likely to 
become, so it’s best to act now 
and avoid unexpected costs. 

Your garden may have been 
in full bloom in the summer,  
but in the winter it’s worth  
looking around your property  
to assess if any trees have      
become overgrown and may 
now need cutting back. During 
heavy storms, this could help 
prevent a tree and its branches 
from blowing around, breaking, 
and causing damage to your 
home. 

We have been facing increas-
ingly uncertain weather condi-
tions over the past few years. 
Carrying out the above checks 
will hopefully help to give you 
the peace of mind needed to 
enjoy winter knowing that your 
home is safe, secure and       
protected.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Rough sleepers in Haringey   
up by 29% GLA analysis shows

The number of people 
sleeping rough in Haringey 
has increased by 29%, 

new Greater London Authority 
(GLA) analysis shows.  

Local London Assembly 
Member, Joanne McCartney AM, 
has warned of “real hardship” 
spreading across the capital as 
the cost of living crisis continues 
to push people into homeless-
ness.  

Ms McCartney is urging the 
government to “act now” to 
tackle increases in rents, food 
prices and energy bills before 
more Londoners are forced to 
spend winter on the streets.  

The latest Combined Home-
lessness and Information Net-
work (CHAIN) report, published 
by the GLA, found that between 
July and September 108 people 
were sleeping rough in Haringey, 
a 29% increase compared to 
the same period last year.  

There was a total of 3,628 
rough sleepers across all London 
boroughs during the July-Sep-
tember period, the CHAIN figures 
show. This is a 24% increase on 
the total figure for July-Septem-
ber 2021. 

The number of ‘new rough 
sleepers’, who were seen for the 
first time during the period, went 
up 35% to 1,844, compared to 

last year.  
London’s services are working 

at capacity, Mayor of London, 
Sadiq Khan, has revealed.  

The Mayor committed £36.6 
million from this year’s budget 
to tackling homelessness. Around 
13,500 people have been sup-
ported by City Hall rough sleep-
ing services since 2016. During 
the pandemic more than 10,000 
people were helped off the streets 
and into hotels by City Hall and 
London boroughs.  

Households could face 
further financial challenges in 
the coming months from higher 
energy bills and borrowing costs. 
Inflation has risen to above 10%, 
mortgages rates have passed 6% 
for the first time. and the cost 
of renting has also risen. Analysis 
from Hometrack shows that      
annual London rental inflation 
had risen to almost 18% by July.  

Between April 2019 and March 
2022, almost 8,000 London 
households have been threat-
ened with homelessness due to 
a Section 21, or no fault, eviction 
notice.  

Section 21 evictions enable 
private landlords to eject tenants 
without having to provide a      
reason, with as little as 8 weeks’ 
notice. Government data shows 
the number of Section 21 evic-

tions that led to Londoners 
needing urgent housing support 
from their council, rose by 81% 
during the last financial year. 
The government committed to 
end no fault evictions in their 
2019 manifesto, but the ban still 
hasn't materialised.  

Ms McCartney praised the 
work of councils, charities and 
community outreach teams and 
is calling on the Government to 
work with City Hall to get rough 
sleepers off the streets for good.  

She said: “The chaos caused 
to inflation and mortgages by 
the cost of living crisis means 
Londoners are facing real hard-
ship this winter.  

“London has some of the most 
deprived areas in the country, but 
we are being let down and left 
behind by economic mistakes 
made by those in positions of 
power. The threat of homeless-
ness is hanging over too many 
people’s heads. The government 
must act now and freeze private 
sector rents and end Section 21 
evictions.  

“Ministers must properly fund 
services that support people 
sleeping rough and work with 
City Hall to provide long-term 
accommodation options, with-
out delay.” 



Beauty influencer Maria Hatzistefanis 
joins Dragon’s Den Greece panel 

Beauty entrepreneur Maria Hatzistefanis is joining Dragon’s 
Den Greece as an investor.  

The London-based Greek posted on social media: “Excited to 
be joining DRAGONS DEN GREECE which is part of the Dragons 
Den/Shark Tank family supporting entrepreneurs for the last      
20 years in 40 countries. The show is airing in Greece for the 
first time and I am thrilled to be part of the panel.” 

A former beauty editor, Maria launched her hi-tech, innovative 
skincare and complexion brand Rodial in 1999 after identifying 
a gap in the market for targeted products that deliver instant 
and long-lasting benefits. Rodial is now available worldwide in 
35 countries and over 2,000 prestigious luxury department stores 
including Selfridges, Harrods and SpaceNK. 

As an in-demand speaker and mentor and known throughout the 
beauty and fashion industries as an advocate for entrepreneurs, 
Maria’s focus is on motivation, inspiring and encouraging people 
to be the best versions on themselves in order to achieve their 
goals and dreams. Maria made her debut as an author in 2017 
with her bestselling book, How To Be An Overnight Success. 
Exploring her entrepreneurial journey to date, the book provides 
insights on how she went from being fired to building a multi-
million global beauty empire. Maria has since published two 
more titles, How To Make It Happen and How To Live Your Best 
Life, which explore how to motivate yourself in your life and       
career, and how to be the best version of yourself possible.
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Andrea Georgiou 

Backstreet Boys 
pay tribute to 
Aaron Carter at 
London show 
 

Nick Carter performed with 
the Backstreet Boys in London 
on Sunday following his brother 
Aaron's death at the age of 34. 

The group paid tribute to the 
younger Carter brother during 
their show at the O2 arena, dis-
playing a photo of him onscreen, 
along with the words Aaron 
Carter 1987-2022. 

Kevin Richardson told the crowd, 
"Tonight we've got a little bit of 
heavy hearts 'cause we lost one of 
our family members yesterday, and 
we just wanted to find a moment 
in our show to recognise him." 

As Nick Carter teared up, band-
mates AJ McLean and Brian  

Littrell rushed to embrace him. 
"Nick's little brother Aaron 

Carter passed away yesterday 
... and he's a part of our family 
and we thank you guys for all the 
love, all your well wishes and all 
your support," Kevin continued. 

Howie Dorough added, "We'd 
like to dedicate this next song to 
our little brother Aaron Carter…
May you rest in peace." 

The group then performed an 
a cappella rendition of the song 
Breathe, which includes the lyrics: 
"I suffocate without you... / It was 
good, what we had / Yeah, that was 
better times, can somebody take 
me back? / And it hurts looking 
back / If this is for the best, then 
tell me why it hurts so bad." 

Aaron Carter was found dead 
at his Southern California home 
over the weekend. He was repor-
tedly found unresponsive in his 
bathtub.

Nominated for 10 Tony Awards, 
Michael Jackson’s unique and 
unparalleled artistry is brought 
to life on stage in a brand-new 
show, MJ The Musical. 

Created by Tony Award-     
winning Director/Choreographer 
Christopher Wheeldon and two-
time Pulitzer Prize winner Lynn 
Nottage, with music by Michael 
Jackson, this smash-hit Broad-
way transfer is opening at the 

Prince Edward Theatre in London 
in Spring 2024. 

Centred around one moment 
in time, as Jackson prepares for 
his acclaimed 1992 Dangerous 
World Tour, MJ features over 25 
Michael Jackson hits including 
Beat It, I’ll Be There, Don’t Stop 
’till You Get Enough, Earth Song, 
Billie Jean, Smooth Criminal, 
Thriller, Man in the Mirror and 
Black of White.

MJ The Musical to open in London’s 
Prince Edward Theatre in 2024
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Wonder 
 
Florence Pugh excels in this 

terrific period drama under       
Sebastian Lelio’s impeccable 
direction. The Chilean director’s 
name is rapidly becoming syno-
nymous with strong female led 
productions like GLORIA, DIS-
OBEDIENCE and A FANTAS-
TIC WOMAN.  

The time is 1862 and the 
screenplay, adapted from Emma 
Donoghue’s novel, follows the 
story of Lib Wright (Pugh), an 
English nurse who is asked to 
travel to a tiny village in the Irish 
Midlands in order to observe an 
eleven-year-old girl called Anna 
O’Donnell. Anna has stopped 
eating but miraculously is alive 
and well and Lib’s job is to sit by 
the young girl’s bed, examine her 
and make notes of what is hap-
pening. She shares this task with 
a local nun and needs to report 
her foundlings to a local commit-
tee, which includes a doctor and 
a priest… 

This intriguing film is inspired 
by the 19th century phenomenon 
of the “fasting girls” and was  
recently premiered at the London 
Film Festival. It is a terrific film, 
heavy on atmosphere and sus-
pense thanks to Lelio’s articulate 
direction and powerful perform-
ances. Pugh has now cemented 
her reputation as one of the most 
remarkable actors working in 
cinema today and delivers another 
spellbinding performance. The 
strong supporting cast includes 
Elaine Cassidy as the girl’s mother 
but the real revelation is Kila Lord 
Cassidy played by Elaine’s real 
life daughter.  

A gripping, intelligent film worth 
discovering! 

 

No Bears 
 

The honourable Iranian direc-
tor Jafar Panahi was on house 
arrest by the authorities when 
he secretly shot this powerful 

film. In almost autobiographical 
style, Panahi plays a filmmaker 
who directs his actors by remote 
control and highlights the absur-
dity of this bizarre situation with 
his own unique style. Panahi tells 
two parallel love stories where 
the lovers are disturbed by hidden 
obstacles and superstition.  

It was one of the highlights 
from the recent London Film Fes-
tival and is essentially viewing, 
especially now that Panahi has 
been arrested and sentenced 
to 6 years in an Iranian prison.  

 

Call Jane 

Phyllis Nagy, the award       
winning writer of CAROL and 
MRS HARRIS, directs an urgent 
film which arrives direct from the 
recent London Film Festival. It 
based on the true story of the 
“Janes”- an underground group 
of women, who came to the rescue 
of hundreds of young women 
and girls in Chicago during the 
1960’s providing safe solution 
to their unwanted pregnancies.  

The action is seen through 
the eyes of Joy (Elizabeth Banks), 
a suburban housewife, who due 
to health reasons needs an abor-
tion but is unable to have one 
until she discovers “Janes”… 

Even though the action is set 
in the 60’s the film’s themes are 
as relevant now as ever. Nagy’s 
sensitive direction is complimen-
ted by careful production values 
and elegant performances from 
Banks and Sigourney Weaver 
as one of the “Janes”.  

A Bunch  
Of Amateurs 

Kim Hopkins’ charming docu-
mentary follows the story of an 
amateur group of working class 
filmmakers in Bradford. They are 
the oldest and one of the last 
few remaining amateur film clubs 
in the country which urgently 
needs financial support in order 
to survive. They take their job very 
seriously especially when they 
shoot their shorts and parody 
sequences. The tantrums and 
massive egos are inevitably part 
of the process and to Hopkins’ 
credit the group’s enthusiasm and 
passion for their art is never send 
up.  

I won’t be surprised if their 
story is turned into a feature. It 
is funny and touching in equal 
measure!  

 

The Draughtman’s 
Contract 

Peter Greenway’s daring, 
ground-breaking film is back in 
cinemas in a stunning 4K restor-
ation just in time to celebrate its 
40th anniversary.  

The action of this stylish film 
takes place in rural Wiltshire at 
the end of the 17th century. Mrs 
Herbert (Janet Suzman) hires 
Mr Neville (Anthony Higgins), the 
title’s draughtsman, to produce a 
series of drawings of her country 
house while her indifferent hus-
band is away on business… 

An erotic and utterly unpredict-
able film superbly photographed 
in perfectly framed compositions 
like the artist’s drawings. But it is 
Michael Nyman’s evocative score 
that gives this stylised film its 
heart and soul.  

See it on the big screen! 
 

Return To Dust 

A brilliantly poetic and moving 
film from China’s Li Ruijun, who 
tells the story of Ma (Wu Renlin), 
a poor farmer with only a donkey 
in his possession and Quiying 
(Hai Qing), a disabled woman. 
They are both sensitive and lonely 
souls, who have been forced into 
an arranged marriage by their 
families in order to get rid of 
them. Despite their differences 
this unlikely duo begin to share 
love and respect for each other 
especially in their determination 
to build their own home and 
survive against the odds…  

Ruijun shoots superbly the 
magnificent yet harsh landscape 
of the Gansu province of North-
west China which is threatened 
by urbanisation and elicits re-
markable performances from its 
two protagonists. 

 

Something In 
The Dirt 

I first saw this cosmic puzzle of 
a movie at last August’s Fright-
fest and on a second viewing I 
still found its narrative equally 
baffling.  

It is another cult movie from 
Justin Benson and Aaron, the 
directors of THE ENDLESS and 
SPRING. They also play John 
and Levi, a couple of eccentric 
neighbours, who want to make 
a documentary after they begin 
to experience supernatural events 
and mystic phenomena in their 
Los Angeles apartment building.  

An imaginative blend of dark 
comedy, sci-fi and paranoia and 
one of the most original films I 
have seen for a long time! 

 

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

George Savvides 

Et finalement…nearly ten 
months after it’s highly 
publicised opening we 

get to experience the spectacle 
that is Baz Lurhman’s stage 
version of his 2001 film Moulin 
Rouge! (Piccadilly Theatre). 
The original “Red Mill” cabaret 
venue was set up in 1889 and 
today it continues giving tourists 
and Parisians a taste of the 
demi-monde, a place of doubtful 
morality, but most importantly of 
all, somewhere to be entertained 
by lavish costumes, pulsating 
music and an opportunity to 
leave your troubles outside. How-
ever, before you start making 
comparisons this is definitely 
not another Cabaret. 

Lovesick American writer, 
Christian, falls head over heels 
for Satine, the dazzling star of 
the night club. When their lives 
collide, they fall hopelessly in 
love, only to be thwarted by the 
nightclub’s host and impresario, 
Harold Zidler, and The Duke of 
Monroth, the wealthy and entitled 
patron of the club who thinks he 
can buy anything he wants, in-
cluding Satine. Together with his 
Bohemian friends – the brilliant 
but starving artist Toulouse-
Lautrec, and the greatest tango 
dancer in all of Paris, Santiago 
– Christian stages a musical 
spectacular in an attempt to save 
the Moulin Rouge and win the 
heart of Satine. The stuff of      
fairy tales but I was never sure      
whether I should laugh or cry. 
That plot took an eon to emerge 
and when it did I was far more      
engaged after an opening salvo 
that is little short of a musical 
fireworks display on Derek Mc-
Lane’s gloriously garish set, a 
blazingly lit (Justin Townsend) 
mash up of the Belle Époque 
and twenty first century neon. 
I reached for my sunglasses. 

It is described as a jukebox 
musical. It is in fact a mash-up 
musical comprised of medleys 
of well known songs and pop 
tunes which when they work 
are fun but when they don’t are 
cheesier than a block of Cheddar. 
For example Diamonds are 
Forever is wittily mashed up into 
Diamonds Are a Girl’s Best 
Friend; the pop less so, as when 
the lovestruck Christian sings 
Every Breath You Take. Cringe. 
The Police feature alongside the 

likes of Beyoncé (Single Ladies), 
The Rolling Stones (Sympathy 
For the Devil), Madonna (Material 
Girl), Elton John (My Song) and 
the cheese-meister of them all, 
Rick Astley with his unforgetta-
ble Never Gonna Give You Up. 
Cheesy smile. 

Director Alex Timbers goes for 
broke ramping up the entertain-
ment factor to the max with the 
plot becoming almost perfunc-
tory. Nevertheless, Ian Carlyle 
does a grand job as Lautrec and 
Elia Lo Tauro gives us a quirkily 
camp Santiago. In the lead roles 
Jamie Muscato is a passionate 
and vocally sound Christian. 
Melissa James is less assured 
in her portrayal though she sings 
well. Sonya Tayeh’s choreography 
is sassy and sharp and music 
supervisor Justine Levine fills any 
plot free moment with yet another 
song. A mash up with a kick and 
an entertaining spectacle, despite 
the sad denouement. 

And Vivat Stactou is some-
what underwhelmed… 

Gilbert and Sullivan’s comic 
operetta The Yeomen of the 
Guard (London Coliseum) pre-
miered in 1888 and director Jo 
Davies has reimagined it into the 
1950’s. Colonel Fairfax is falsely 
imprisoned in the Tower of London 
as a spy facing hanging. Phoebe 
Meryll, daughter of Sergeant 
Meryll, falls in love with him and 
helps him escape but he falls for 
Elsie, a frivolous street entertainer. 
A perfect plot for fun and gaiety 
with lots of twists and turns. Un-
fortunately the production lacks 
the oomph and flamboyance 
with lots of missed opportunities. 
A ripple of joy went through the 
sparse audience (rail strike!) 
when the guardsmen did a few 
tap steps. A moment for a big 
production number which would 
have brought the house down. 
Alas not. The three actual dan-
cers are excellent. Choreogra-
pher Kay Shepherd should have 
insisted on more to perk up the 
comedy. On the plus side John 
Molloy has a splendid voice in 
speech and song as Wilfred 
Shadbolt and both Heather Lowe 
(Phoebe) and Alexandra Oomens 
(Elsie) shine.   

Moulin Rouge! -  
www.moulinrougemusical.co.uk  

The Yeomen of the Guard 
- www.eno.org

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A Can-Can  
mash up 
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Winter is here, but are 
you ready for all it can 
bring with it? As we 

start to huddle together in all 
those enclosed spaces, we are 
more prone to cold and flu viruses. 
Prevention is better than cure, so 
being prepared with an armour 
of immunity as best we can just 
seems to make sense doesn't 
it?! We can try to do what we can 
to prevent the cold war; there is 
no guarantee that we will not get 
any viruses, but we can at least 
keep ourselves in tip top condition 
and try to avoid our body getting 
run down and susceptible to any-
thing out there. It is like keeping 
the engine and bodywork main-
tained on a vehicle to avoid the 
possibility of an onset of proble-
matic breakdowns.  

By keeping our own mind and 
physical body in order, we can also 
run as smoothly as possible with 
minimum possibility of breakdown. 
Simple lifestyle changes can do 
that; it is a system to function well, 

it requires balance and harmony. 
Research has shown that general 
health living strategies are likely 
to help immune function and come 
along with other proven benefits. 

Following general good health 
guidelines as best we can take 
toward naturally keeping our 
immune system working properly.  

Let's take a look at some of 
those general good health guide-
lines: 

 
Eat a healthy diet 

Eating lots of colourful citrus 
fruit and vegetables high in anti-
oxidants can help the immune 
system. Spices like ginger, tur-
meric, oregano, garlic, neem leaf 
which is antibacterial, antiviral 
and antifungal. Echinacea and 
honey are great natural fighters 
for our health system. Fish rich in 
omega oils, nuts and sunflower 
seeds. If in doubt or unable to eat 
a substantial amount within the 
diet, a little supplement advised 
by a GP is an idea. 

Maintain a healthy weight 
Maintain a healthy weight with 

good quality exercise that builds 
strength and stamina, but not 
overdoing it to the point of burn out, 
where the body has no strength 
left to fight off any infection. Reg-
ular exercise improves cardiovas-
cular and health, lowering blood 
pressure and stress levels and 
boosts the immune system nat-
urally. 

  
Drinking alcohol in moderation 

Drinking alcohol in moderation 
is just sensible - alcohol dehy-
drates the body and binds to the 
bacterial cell wall. A glass of wine, 
however, does boost some good 
anti-oxidants and can reduce stress 
and anxiety, there's just no need 
for a bottle to get that result though. 

 
Avoid smoking  

Avoid smoking or at least try 
to reduce as much as possible. 
Smoking depletes Vitamin C 
absorption, as well as causing 
other respiratory problems. 

Get adequate sleep 
Adequate sleep varies for us all, 

and what may be enough sleep 
for one, may not be enough for 
another to function properly. Bro-
ken sleep continuously can play 
havoc with the system and can 
eventually weaken the immune 
system to fight off those infec-
tions. Doing everything possible 
for some good quality sleep can 
make that difference for fending 
off those cold viruses. Avoiding 
caffeine as much as possible and 
trying to have a regular sleeping 
pattern with a relaxing bedtime 
routine can assist. 

 
Minimize stress 

Minimizing stress for us all   
individually is what is important, 
as what bothers one person may 
not necessarily bother another. 
When people are exposed to 

situations they regard as stress-
ful, it is difficult to measure how 
much stress they actually feel and 
to what degree it starts to inter-
fere with health and the immunity 
function, as all our tolerance levels 
are different. Finding a way to 
balance out the stress, by adding 
calming and relaxing meditation 
techniques that work for us indi-
vidually, to our lifestyle, can help 
- music, meditation, talking, tai chi, 
dance to name a few. 

 
Avoid infection  
with hygiene rules 

Hygiene rules are simple 
enough with washing hands and 
sanitizing basics, especially in 
environments where others have 
been seen to have colds etc. Cover 
nose and mouth when sneezing 
and dispose tissues straight away, 
then wash and sanitize. Of course, 

there are some people who choose 
to wear masks to avoid contagion 
of any sort which is of personal 
choice now. 

 
Age and the immune system 

As we mature in age, so does 
our immune response capability, 
which in turn can contribute to 
more infections and other age-re-
lated conditions. While many age 
healthily, studies have shown the 
elderly are more likely to contract 
infectious diseases and more im-
portantly, more likely to die from 
respiratory infections like influenza 
and particularly pneumonia.  

Give yourself a boost! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Winter Wellness

Cooking with Loulla Astin 
Meatloaf with Tomato & Honey Glaze

I based this meatloaf on a recipe by Australian 
cook Margaret Fulton, but I made a few changes, 
adding coriander, parsley, cinnamon and oregano 

to the mincemeat. I also made extra glaze, adding 
mustard and tomato ketchup to the sauce to give 
it a sweet and sour flavour! It was very tasty! 

 
Ingredients:  

900g minced beef or pork, not too fatty  
1 small onion, chopped  
2 garlic cloves 
2 tsp salt 
Ground black pepper 
100g breadcrumbs 
2 eggs 
1/2 tsp dried oregano  
1/2 tsp cinnamon  
2 tbsp chopped parsley 
2 tbsp chopped coriander  
2 tbsp balsamic vinegar 
 

For the topping: 
1 small red or white onion, thickly sliced  
 

For the sauce:  
2 tbsp tomato paste 
2 tbsp tomato ketchup  
4 tbsp honey 
1 tsp Dijon mustard  
300ml warm water 
1 chicken stock cube 
Freshly ground pepper and a little oregano  
 

Method: 
Preheat the oven to 180c / 350f / gas 4. 
Blend the onion, garlic and herbs until finely 

chopped. Place mince in a large bowl, add the 
blended herbs and the rest of the filling ingredients 
and mix with your hands until well combined. 

Shape the mince mixture into a thick loaf, place 

on a large piece of greaseproof paper and with the 
help of the paper, roll and shape until smooth and 
about 25cm long. Place in a small oven tray and 
press down the sliced onions on top of the meat-
loaf. Drizzle with olive oil and 2 tablespoons of 
water, cover with greaseproof paper, then foil, place 
in the preheated oven and bake for 45 minutes. 

Meanwhile, place the water, chicken stock cube, 
tomato paste, tomato ketchup, honey and mustard 
in a small saucepan and simmer for 5 minutes until 
it thickens. Season to taste with a little pepper and 
oregano. 

Gently remove the tray from the oven, remove the 
greaseproof paper and spoon half of the sauce on 
top of the meatloaf and some in the tray. Return to 
the oven to finish cooking for 15 minutes. 

Remove from the oven, cover loosely and let 
it rest for 10 minutes.  

Slice the meatloaf in thick portions and serve 
with mashed potatoes, chips or rice. 

 
Follow Loulla on Facebook:  

www.facebook.com/groups/641761674966
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Michael Yiakoumi

Premier League Youth Football 
Omonia Youth Girls

Sophia Karanicholas and Samuel Arthur’s Under 15 
Girls endured the pouring rain to put in a brilliant 
performance to come away with another win.

Sophia was very busy last weekend as she also 
took charge of the Under 12 Green Girls match. The 
girls played outstandingly as a team and brought 
tremendous energy to the game. The rain did not stop 
them and there were lots of runs back to defend and 
to support in attack.

AEK Youth

AEK were down         
2-0 down till ristan 
popped up with a 

nice finish to end the half 
2-1 to Kensington. 

 AEK came out fighting 
and with Tristan grabbing a 
hat trick to put AEK 3-2 up 
early on in the second half. 

From there on in it was 

one way traffic Savva then 
grabbed AEK’s fourth with 
a superb long range left 
footed finish, before Michael 
extended the lead with 2 
great goals in succession 
and the pacy Angel scoring 
with another top class finish 
to round off a terrific AEK 
performance winning 7-2.

Cyprus Results

Apoel 2 Paralimni 0, Anorthosis 2 New Salamis 1 
Olympiakos 2 Doxa 2, AEL 1 Pafos 3, Aris 1 Omonia 1, 
Akritas 1 AEK Larnaca 2, Karmiotissa 1 Apollon 1. 
 
Standings 
Pafos, 26, Aris 22, Apoel 18, AEK, 19 Apollon 16, AEL 14, Anorthosis 
14, Nea Salamia 13, Omonia 13,  Paralimni 10, Karmiotissa 11, 
Doxa 7, Olympiakos 5, Akritas 5

Greece Super League
Lamia 2 Volos 2, OFI 0 Ionikos 2, Atromitos 0 Aris Thessaloniki 0,  
PAOK 2 PAS Giannina 0, Panetolikos 0 Levadiakos 0, 
Panathinaikos 1 Olympiacos 1, Asteras Tripolis 1 AEK Athens 1 
 
Standings 
Panathinaikos 31, AEK 25, Olympiakos 21, Volos 21, Paok 19, 
Aris 18, Panetolikos, 13, Atromitos , 11Asteras Tripolis12, Giannina 
9, Lamia 9, Ionikos 7, Levadiakos 7,  Ofi 7, 

Arsenal ended champions 
Manchester City’s short 
stay at the top of the Pre-

mier League with a 1-0 win at 
Chelsea on Sunday that reinforced 
their credentials as genuine title 
challengers. 

A second-half goal by Brazilian 
defender Gabriel earned Mikel 
Arteta’s side their 11th win in 13 
league games and they have 
now beaten Tottenham Hotspur, 
Liverpool and Chelsea. 

Newcastle United moved into 
third place with a 4-1 victory at 
Southampton taking them above 
Tottenham who lost 2-1 at home 
to Liverpool, for whom Mohamed 
Salah scored twice. 

Unai Emery marked his return 
to English management as his 
Aston Villa side ended Manches-
ter United’s nine-game unbeaten 
run in all competitions with a      
3-1 victory. 

While Villa moved into a         
relatively comfortable 13th place, 
West Ham United are getting 
sucked down towards the rele-
gation places after losing 2-1 at 
home to Crystal Palace. 

Manchester City’s last-gasp 
win at home to Fulham on Sat-
urday, courtesy of an Erling Haa-
land penalty, sent Pep Guardiola’s 
side top with 32 points from 13 
games. 

A visit to Chelsea looked like 
a stumbling block for Arsenal, in 
spite of Chelsea’s poor form, but 
they eased to a victory that means 
Graham Potter’s Blues have now 
gone four games without a league 
win and sit down in seventh. 

Gabriel’s 63rd minute toe-poke 
by Gabriel was enough to lift  
Arsenal to 34 points from 13 
games. 

Liverpool, after back-to-back 
league defeats by Nottingham 
Forest and Leeds United, needed 
a response at Tottenham and 
thanks to Salah’s brace they got 
it. 

Salah opened the scoring after 
11 minutes and then made it     
2-0 shortly before halftime after 
intercepting a weak back header 
by Eric Dier and dinking a finish 
over Hugo Lloris.  

Tottenham, as they have done 
consistently this season, played 
much better in the second half 
with Harry Kane replying. 

Newcastle fans are starting  
to dream of Champions League 
qualification after piling the 

pressure on Southampton man-
ager Ralph Hassenhuettl whose 
side are in 18th place. 

Miguel Almiron bagged his 
seventh goal in as many games 
while substitute Chris Wood and 
Joe Willock all but sealed a 
fourth straight win for Newcastle 
after the break. 

Bruno Guimaraes added a late 
flourish after Romain Perraud’s 
consolation goal for the hosts. 

Emery’s brief spell in charge of 
Arsenal ended in disappointment 
but he made the perfect start at 
Villa who enjoyed a first home 
win against United since 1995. 

Leon Bailey and Lucas Digne 
put Villa two ahead inside 15 
minutes but United hit back on 
the cusp of halftime when Luke 
Shaw’s strike deflected in off 
Jacob Ramsey. 

Ramsey restored Villa’s       
two-goal lead four minutes into 
the second half and the hosts 
deservedly took the points. 

Michael Olise scored a        
94th-minute goal to seal Palace’s 
victory at West Ham. 

Said Benrahma had put West 
Ham ahead in the 20th minute 
with a thunderous strike from 
outside the box, but the home 
side faded and an error by Thilo 
Kehrer allowed Wilfried Zaha to 
equalise shortly before halftime. 

Leeds United backed up their 
stunning win over Liverpool last 
week when they stormed back 
from 3-1 down at home to Bourne-
mouth to win 4-3 with Crysencio 
Summerville again the hero with 
the winning goal. 

Wolverhampton Wanderers 
named Spaniard Julen Lopetegui 
as their new manager earlier     
on Saturday but, with caretaker 
Steve Davis still in charge, they 
lost again, this time 3-2 at home 
to Brighton & Hove Albion, to stay 
mired in the relegation zone. 

On an afternoon of late goals, 
bottom club Nottingham Forest 
snatched a 2-2 home draw with 
Brentford thanks to an own goal 
by Mathias Jorgensen in the sixth 
minute of stoppage time. 

In the evening kickoff, Leicester 
climbed out of the bottom three 
and up to 13th spot in the table 
thanks to a 2-0 win over Everton, 
with Youri Tielemans scoring a 
brilliant goal just before the break 
and Harvey Barnes adding a late 
second to give Brendan Rodgers 
a win.

Cyprus to host Israel this 
coming Saturday 12th 
November 2022, 11:00 

UK time (13:00 local). 
Our Mighty Mouflons will      

host Israel at the new location 
in Larnaca. The game will be 
played at the Maroni Community 
Stadium.  

Last season’s game finished 
in a narrow defeat; our boys will 
be hoping to build upon the     
emphatic victory over Slovenia 
at the start of the season. 

This year’s competition will 
feature Bulgaria, Cyprus, Slove-
nia, Malta and Israel. 

Should Cyprus win this game, 
they will go top of the division 
above current leaders Bulgaria 
who were relegated to this         
division from Trophy division. 

Cyprus have had an easier 
start to the season playing what 

are deemed to be the weaker 
nations of this division. 

Malta and Bulgaria are the 
teams that will challenge our 
boys who will be very much up 
for both games. 

The current table standings: 
1. Bulgaria 8  
2. Malta 5             
3. Cyprus 5,  
4. Israel 0   
5. Slovenia 0 
A big thanks goes out to the 

stadium management team who 
have prepared the stadium with 
the CRF banners ready for the 
game. 

Info can be found at www.cy-
prus-rugby.com 

The game can be watched live 
at www.rugbyeurope.eu/compe-
titions/conference-1-south-
2022-23/cyprus-v-israel

Rugby: Cyprus v  
Israel this Saturday

Henning Berg, manager of top of the table Pafos in Cyprus



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 10th November 2022 
Cyprus Football 
Pafos v Anorthosis 
Greece Super League 
Volos NFC v PAS Giannina 
Ionikos v PAOK 
Friday 11th November 2022 
Cyprus Football 
Omonia Nicosia v Olympiakos Nicosia 
Nea Salamis v Aris Limassol 
Saturday 12th November 2022 
Premier League 
Manchester City v Brentford 12.30pm BT Sport 
Bournemouth v Everton 15.00pm 
Liverpool v Southampton 15.00pm 
Nottingham Forest v Crystal Palace 15.00pm 
Tottenham Hotspur v Leeds United 15.00pm 
West Ham United v Leicester City 15.00pm 
Newcastle United v Chelsea 17.30pm Sky Sports 
Wolves v Arsenal 19.45pm 

FA Trophy 
St Panteleimon v Sheringham 15.00pm, Hertford Town FC 
Hertingfordbury Park West St, Hertford SG13 8EZ 
League Two 
Harrogate v Leyton Orient 15.00pm 
Vanarama League  
Oldham v Barnet 15.00pm 
Isthmian Premier  
Hastings v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian North 
New Salamis v Lowestoft 15.00pm  
Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Cyprus Football 
Enosis v Karmiotissa 
Apollon v Akritas 
Sunday 13th November 2022 
Premier League 
Brighton v Aston Villa 14.00pm Sky Sports 
Fulham v Manchester United 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 

AEK Larnaca v AEL 
Doxa v APOEL 
Greece Super League 
Panathinaikos v Atromitos 
PAS Giannina v Aris 
Lamia v Panaitolikos 
Olympiakos v AEK Athens 
PAOK v Volos NFC 
Monday 14th November2022 
FA Cup 1st Round Replay 
Chelmsford v Barnet 19.45pm 
Isthmian North 
Hashtag Utd v New Salamis 19.45pm 
Greece Super League 
Asteras Tripolis v Ionikos 
OFI v Levadiakos 
Wednesday !6th November 2022 
Spartan South Midlands Premier 
St Panteleimon v Leverstock Green  
19.45pm Hertingfordbury ParkWest St, Hertford SG13 8EZ

 27 | Thursday 10 November 2022

St Panteleimon FC have eyes on playing at 
Wembley Stadium as they face Sheringham FC 
on Saturday night in the FA Vase 

St Panteleimon have a 
massive FA Vase game 
this Saturday at 7pm 

playing Sheringham FC at the 
Saints home ground at Hertford 
Town FC, Hertingfordbury Park 
West St, Hertford SG13 8EZ. 

Sheringham Football Club is 
a football club based in Shering-
ham, Norfolk, England and was 
established in 1897. They are 
currently members of the Eastern 
Counties League Premier Divi-
sion and play at Weybourne Road. 
Nicknamed "The Shannocks", 
they beat Wormley Rovers in 
the previous round.. 

St Panteleimon FC now       
play in the Spartan South Mid-
lands League Premier and beat       

Harpenden Town, in the pre-
vious round. The winner will be         
celebrating a record FA Vase 
run. 

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

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

FA Vase caters for teams at 
Steps 5-7 of the National League 
System, had 176 ties in the first 
round qualifying 179 ties in the 
second round qualifying taking 
place this week. St Panteleimon 
were once again on their travels 
to face Aylesbury Vale Dynamos. 

Both teams started well, a 
very determined and hard work-
ing Aylesbury side made it diffi-
cult for the Saints to keep any 
meaningful possession.   

On 15 minutes a great through 
ball from Jonathan Moura saw 
Dean Morgan in on goal with 
just the keeper to beat but his 
shot went narrowly over.   

Further chances followed      
but Ayub Albadri and Courtney   

Massay failed to make them 
count.  

The second half saw St Pante-
leimon take control of posses-
sion and on 60 minutes the 
deadlock was broken by the   
impressive Jefferson Clemente 
with a great volley from inside 
the Aylesbury penalty area. 

 The Saints then introduced 
Emmanuel Bowen who made an 
instant impact on the game firing 
home an incredible shot into the 
top corner making it 2-0 to the 
Saints. 

St Panteleimon stay in           
the Spartan South Midlands          
Premier League Championship 
mix it what looks likely to be a 
very tight race to the title.

Isthmian North Division Result: 
Saturday 5th November 2022 
Tilbury 1– 2 New Salamis  

 
Two wins in a week in the 

League for New Salamis. 
Following their great come-

back over Hullbridge last Sunday, 
the Reds travelled to Tilbury. 

Salamis went ahead after 7 
minutes. Great play between Taff 
and Zenon found Derek Asamoah 
22 yards out, who unleashed a 
thunderbolt into the top corner. 
1-0. 

Tilbury threatened the Salamis 
goal and on 32 minutes scored 
from a bullet header from a corner. 

Salamis should have then had 
a clear penalty when a Tilbury 
player clearly handled but the 
referee and officials somehow 
all managed to miss it. 

The second half was all Sala-

mis playing the better football and 
finally getting some decisions 
from the officials, 

On the 60th minute Salamis 
went ahead again through a 
close range header from Albert 
Adu the smallest player on the 
pitch rising highest to head home. 
2-1. 

New Salamis held out to win all 
3 points on three road and move 
upto 11th place 4 points of the 
playoffs with matches in hand. 

Next Match sees them welcome 
Division leaders Lowestoft to 
Haringey Borough on Saturday 
12th November, 3pm kick off. 

Isthmian League Haringey 
Borough had two wins on the 
trot beating Folkestone 3-0 and 
Kingstonians 5-2. Barnet FC drew 
1-1 with Chelmsford and beat 
Altrinham away 2-0 Tuesday in 
the National Vanarama League. 

Two wins in a week 
in the League  
for New Salamis
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Ο πρώτος τη τάξει από τους εν ενεργεία Μη-
τροπολίτες, εν προκειμένω ο Μητροπολίτης Πά-
φου, θα αναλάβει την προσωρινή διοίκηση του 
Θρόνου, ως Τοποτηρητής, μέχρι την εκλογή και 
ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου. 
Εκτός απροόπτου και εν αναμονή της έκτα-

κτης Ιεράς Συνόδου, θα ακολουθηθεί η διαδι-
κασία που προνοεί ο Καταστατικός Χάρτης της 
Εκκλησίας της Κύπρου.    
Οι αρμοδιότητες του Τοποτηρητή 
Ο Τοποτηρητής έχει υποχρέωση να στείλει 

εντός 10 ημερών από σήμερα, δύο εγκυκλίους. 
Η πρώτη εγκύκλιος θα αποσταλεί στους εφη-

μερίους, με εντολή την κατάρτιση ή αναθεώ-

ρηση των εκλογικών καταλόγων εντός 15 ημε-
ρών από την αποστολή της. 
Η δεύτερη εγκύκλιος θα αποσταλεί σε όλο το 

πλήρωμα της Εκκλησίας, καθορίζοντας την 
ημέρα διεξαγωγής των εκλογών για ανάδειξη 
Αρχιεπισκόπου (εντός 40 ημερών από σήμερα).  
Διαδικασία εκλογής 
Η ανάδειξη Αρχιεπισκόπου διεξάγεται σε δύο 

στάδια: 
- Κατάρτιση του τριπροσώπου με καθολική 

ψηφοφορία 
 
- Εκλογή Αρχιεπισκόπου από την Ιερά Σύ-

νοδο 

Πρώτο στάδιο 
Στο πρώτο στάδιο, θα ψηφίσουν σε καθολική 

μυστική ψηφοφορία όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστια-
νοί, 18 ετών και άνω, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα 
στην Κύπρο για τουλάχιστον έναν χρόνο κι είναι 
εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο που 
εγκρίνει η Ιερά Σύνοδος. 
Κάθε ψηφοφόρος δικαιούται να ψηφίσει έναν 

υποψήφιο, αναγράφοντας σε λευκό χαρτί το 
όνομα της προτίμησής του (δεν υπάρχουν ψη-
φοδέλτια). Σε περίπτωση αδυναμίας, ο Πρό-
εδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θα αναλάβει 
να βοηθήσει, αναγράφοντας στο ψηφοδέλτιο 
το όνομα που του υποδεικνύεται από τον ψη-
φοφόρο. Τα αποτελέσματα θα αποσταλούν 
στον Τοποτηρητή.  
Δεύτερο στάδιο 
Στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, θα πε-

ράσουν οι τρεις υποψήφιοι που θα λάβουν τις 
περισσότερες ψήφους, οι οποίοι θα αποτελέ-
σουν το τριπρόσωπο. 

Εντός τριών ημερών από την κατάρτιση του 
τριπροσώπου, η Ιερά Σύνοδος θα συγκληθεί 
από τον Τοποτηρητή. Ρόλος της θα είναι η επι-
κύρωση των αποτελεσμάτων κι η ανάδειξη του 
διαδόχου του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου, μεταξύ 
των τριών προσώπων που θα πλειοψηφίσουν. 
Η Ιερά Σύνοδος θα συνέλθει στο Μεγάλο Συ-
νοδικό και θα εκλέξει σε μυστική ψηφοφορία 
τον Αρχιεπίσκοπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 
θα διενεργηθεί κλήρωση.  
Αρχιεπίσκοπος θα αναδειχθεί εκείνος που θα 

συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των με-
λών της Ιεράς Συνόδου. Σε περίπτωση μη επί-
τευξης πλειοψηφίας, θα επαναληφθεί η ψηφο-
φορία μεταξύ των δύο που θα λάβουν τις 
περισσότερες ψήφους. Αρχιεπίσκοπος θα ανα-
δειχθεί αυτός που θα λάβει την πλειοψηφία ανά-
μεσα στους δύο εναπομείναντες. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, θα διενεργηθεί κλήρωση. 
Η ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου θα γίνει 

εντός 15 ημερών από το τέλος της εκλογικής 
διαδικασίας.

Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας, ύστερα 
από μακρά μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 81 ετών, 
ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’.  
Όπως αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν που 

υπογράφουν οι θεράποντες ιατροί, Ιωσήφ Κάσιος, 
Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Πέτρος Αγαθαγγέλου, Μι-
χάλης Πρωτοπαπάς, ο Αρχιεπίσκοπος «εκοιμήθη 
ήσυχα αφού αντιμετώπισε με θάρρος, υπομονή 
και Χριστιανική καρτερία τη δοκιμασία της ασθέ-
νειας του». 

«Εκείνο που βιώσαμε όσοι ήμαστε κοντά του τις 
δύσκολες ώρες της ασθένειας του, ήταν η ταπει-
νότητα, η ευγένεια της ψυχής του και η βαθύτατή 
του πίστη καθώς και η αγωνία του για το ποίμνιο 
του», προστίθεται. 

«Μέγα κενόν εν τη Εκκλησία της Κύπρου και 
στις καρδιές μας! Έφυγε σήμερα ο πνευματικός 
μας πατέρας.. εμείς όλοι που ήμασταν κοντά του 
μάθαμε τι σημαίνει φιλανθρωπία, αγάπη και σεβα-
σμός των αρχών και αξιών... 
Προσευχόμαστε ο Θεός να αναπαύει την ψυχή 

του εν Χώρα ζώντων και δικαίων. Να έχουμε την 
ευχή του και να θυμόμαστε τις διδαχές του», 
έγραψε σε αναρτησή του ο διευθυντής του αρχιε-
πισκοπικού γραφείου, Μιχάλης Σπύρου. 
Η παροικία μας, δια της Αρχιεπισκοπής Θυατεί-

ρων (θέμα πιο κάτω) και της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη 
για το θάνατο του Μακαριωτάτου. 
Σε ανακοίνωση της ΕΚΟ αναφέρεται ότι, «ο Αρ-

χιεπίσκοπος Χρυσόστομος θαύμαζε και υποστήριζε 
την κυπριακή Διασπορά», ενώ, κάνει ειδική ανα-
φορά στην τελευταία του επίσκεψη στην παροικία 
μας, το 2018. 

Έκτακτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου 
 Η Ιερά Σύνοδος, στο πλαίσιο έκτακτης συνε-

δρίας της κήρυξε εκκλησιαστικό πένθος μέχρι την 
μέρα της εξοδίου ακολουθίας και το άνοιγμα Βιβλίου 
Συλλυπητηρίων στο Γραφείο του Αρχιεπισκόπου 
μέχρι και τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 11 
Νοεμβρίου 2022. 
Επίσης, αποφασίστηκε όπως η σορός του μα-

καριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου να εκτεθεί σε 
λαϊκό προσκύνημα στον Καθεδρικό Ναό του Απο-
στόλου Βαρνάβα Λευκωσίας, από την Πέμπτη, 10 
Νοεμβρίου ως το πρωί του Σαββάτου, οπόταν θα 
τελεστεί η εξόδιος ακολουθία, στον Καθεδρικό Ναό 
του Αποστόλου Βαρνάβα. Της εξοδίου ακολουθίας 
της προστεί ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπό-
λεως και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, 
με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 
Κύπρου. Επικήδειο θα εκφωνήσει εκ μέρους της 
Εκκλησίας της Κύπρου ο Μητροπολίτης Πάφου 
Γεώργιος. 
Ακόμη, αποφάσισε όπως η σορός του μεταστά-

ντος ταφεί στον τάφο που ετοίμασε ο μακαριστός 
κάτω από τον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρ-
νάβα, όπως ήταν και η επιθυμία του ιδίου. Επίσης, 
επί σαράντα ημέρες θα τελείται καθημερινώς Θεία 
Λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό υπέρ της αναπαύ-
σεως της ψυχής του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου. 
Τέλος, αποφάσισε όπως τελεστεί υπό τον Μη-

τροπολίτη Πάφου Θεία Λειτουργία και Τρισάγιο, 
την Κυριακή 13 Νοεμβρίου στον Καθεδρικό Ναό 
και τρισάγια σε όλες τους ιερούς Ναούς της Κύ-
πρου. Η Ιερά Σύνοδος, κατέληξε ο Μητροπολίτης 
Πάφου, καλεί το λαό της Κύπρου όπως ενώσει τις 
προσευχές του υπέρ της αναπαύσεως της ψυχής 

του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου.  
Δημόσιο πένθος μέχρι το Σάββατο 
Δημόσιο πένθος, κήρυξε και το Υπουργικό Συμ-

βούλιο το οποίο συνεδρίασε το απόγευμα της Δευ-
τέρας, στο Προεδρικό Μέγαρο, εκτάκτως, υπό την 
Προεδρία της Προεδρεύουσας της Δημοκρατίας, 
Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κας Αν-
νίτας Δημητρίου. Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε 
όπως:  

1. Κατά τη διάρκεια του δημοσίου πένθους, θα 
αναρτάται μεσίστια η σημαία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας σε όλα τα σχολεία και τα κτήρια των 
κρατικών Υπηρεσιών.  

2. Κατά τη διάρκεια του δημοσίου πένθους ανα-
βάλλονται όλες οι επίσημες εκδηλώσεις. Αναβάλ-
λεται επίσης η συμμετοχή των μελών της Κυβέρ-
νησης και των αξιωματούχων του κράτους σε 
δημόσιες εκδηλώσεις.  

3. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυβερνητικός Εκπρό-
σωπος, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, η Ανα-
πληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος και ο Διευ-
θυντής του Γραφείου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας θα παραστούν στην κηδεία. 

 
4. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη του 

Υπουργικού Συμβουλίου, οι Υφυπουργοί, ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος θα υπογράψουν το βιβλίο 
συλλυπητηρίων για το θάνατο του Αρχιεπισκόπου. 

 
5. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο Πρόεδρος της Δη-

μοκρατίας.10/04/1941 - 07/11/2022

Η κυπριακή παροικία πενθεί τον θάνατο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’

Το ΑΚΕΛ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του 
στην οικογένεια του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστι-
νιανής και πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ που 
έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον 
καρκίνο. 
Εκφράζει επίσης συλλυπητήρια στην ιεραρχία 

και σε όλο τον κόσμο της Εκκλησίας της Κύπρου. 
Ο Αρχιεπίσκοπος, στην 16χρονη παρουσία του 

στην ηγεσία της Εκκλησίας της Κύπρου, άφησε 
σαφές το στίγμα του στα εκκλησιαστικά και δημόσια 
πράγματα του τόπου, το οποίο από σήμερα παρα-
δίδεται στην κρίση της Ιστορίας. 

«Μεθ’ ἀφάτου λύπης, συντριβῆς καρδίας καὶ 
ψυχικῆς ὀδύνης ἐνημερώνουμε τὸν Κλῆρον καὶ τὸ 
Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς διὰ τὴν εἰς Κύριον ἐκδημίαν τοῦ 
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ 
Πάσης Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄. Ἡ ἀπώλεια τοῦ 
μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὴν 
προσφάτην ἐπίσκεψιν τοῦ Σεβασμιωτατου 
Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων κ. Νικήτα εἰς Κύπρον 
τὸν παρελθόντα Σεπτέμβριον ὑπεδέχθη αὐτὸν καὶ 
τὴν συνοδείαν του μετὰ εἰλικρινοῦς ἀγάπης, περι-
βάλλων αυτούς μετὰ πατρικῆς φροντίδος, 
ἀπαραμίλλου λεπτότητος καὶ βαθείας καλλιεργίας, 
ἀφήνει δυσεκπλήρωτον κενόν εἰς τὴν Ἐκκλησία 
τῆς Κύπρου καὶ τὴν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον Ὀρθοδοξίαν. 
Εἷτο στερρὸς Ὑποστηρικτὴς καὶ Συνκυρηναῖος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, 

κάτοχος ἰδιαιτέρων προνομίων, ἅμα δὲ καὶ συνεχῆς 
κοινωνός ἀγάπης καὶ συνεργασίας μετὰ τῆς Ἱερᾶς 
Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καὶ Μεγάλης Βρεταν-
νίας. 

 
Ὡς ἐλαχίστην ἔνδειξιν  τῆς ὁφειλομένης τιμῆς ἐκ 

μέρους τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὁ Σεβασμιώτατος 
Ἀρχιπίσκοπος κ. Νικήτας θὰ παραστῇ εἰς τὴν νε-
κρώσιμον ἀκολουθίαν ὡς μέλος τῆς τιμίας Συνο-
δείας τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ 
Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου. 

 
Ἅπαντες οἱ Ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς 

Ἀρχιεπισκοπῆς δέον ὅπως τελέσουν Τρισάγιον καὶ 
μνημονεύσουν τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον καθ’ 
ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ προσεχοῦς σαρανταημέρου 
κατὰ τὰς ἐπιμνηνοσύνους δεήσεις εἰς τοὺς κατὰ 
τόπους Ναούς. 

 
Ἑνώνοντας τάς προσευχάς ἡμῶν μεθ’ ἐκείνας 

τοῦ εὐσεβοῦς ἀδελφοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου καὶ 
ἐκφράζοντες τὴν συμπαράστασιν ἡμῶν διὰ τὴν πα-
ρούσα δοκιμασίαν των, εὐχόμεθα ὅπως ὁ Πανά-
γαθος Θεός, ἐν τῇ ἀγάπῃ καὶ σοφίᾳ Αὐτοῦ δεχθῇ 
τὴν ψυχὴν τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόμου καὶ κατατάξη αὐτὴν εἰς σκηνὰς δικαίων 
ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ 
ἀναψύξεως ἔνθα ἀπέδρα πάσα ὀδύνη, λύπη καὶ 
στεναγμός.» 

 
Ἐκ τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς

Το ΑΚΕΛ για το θάνατο του Αρχιεπισκόπου Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και ΜΒ

Συλληπητήρια από όλο τον κόσμο
Συλλυπητήρια για την εκδημία του Αρχιεπισκό-

που Χρυσόστομου Β’ εκφράζει ο Ανεξάρτητος Υπο-
ψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Αν-
δρέας Μαυρογιάννης. Η ανάρτηση του στα ΜΚΔ: 
«Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του και στην 
Εκκλησία της Κύπρου, για την εκδημία του Αρχιε-
πισκόπου Χρυσόστομου Β’, του Ιεράρχη που υπη-
ρέτησε με προσήλωση για δεκαετίες την Ορθοδο-
ξία. Είθε ο Θεός να τον αναπαύσει εν ειρήνη και να 
είναι αιωνία η μνήμη του». 
Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης εξήρε επίσης το «τεράστιο μεταρρυθμι-
στικό έργο» του.  

«Ο λαός της Κύπρου πενθεί την απώλεια του 
Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύ-
πρου Χρυσοστόμου Β'. 
Τεράστιο το μεταρρυθμιστικό έργο του για την 

Ορθοδοξία, την Εκκλησία και η δράση του για ευη-
μερία του λαού μας», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας. 

«Εκ μέρους της Πολιτείας και του ιδίου προσω-

πικά εκφράζω ειλικρινή συλλυπητήρια στον Ιερό 
Κλήρο, τον λαό μας και την οικογένεια του μ. Αρ-
χιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄. 
Αιωνία να είναι η μνήμη του», πρόσθεσε. 
“Μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του ο 

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος νοιαζόταν και αγω-
νιούσε για την Εκκλησία της Κύπρου και το ποίμνιό 
της. Βαθύτατη η θλίψη μας για την απώλειά του. 
Αιωνία του η μνήμη” έγραψε η Πρόεδρος της Βου-
λής στο twitter. 
Ο Σεβασμιότατος Κούστος των Αγίων Τόπων, 

Fr. Francesco Patton, εκ μέρους της Φραγκισκιανής 
Κουστωδίας των Ιεροσολύμων, καθώς και ο Αντι-
πρόσωπος της στην Κύπρο, εκφράζουν τα θερμά 
τους συλλυπητήρια σε όλη την κυπριακή κοινότητα 
και την Εκκλησία της Κύπρου για την κοίμηση του 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄. 
Ο Υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης Κασουλίδης, 

έγραψε στο twitter ότι το μεταρρυθμιστικό έργο του 
Αρχιεπισκόπου “ήταν καθοριστικό για το πλήρωμα 
της Εκκλησίας της Κύπρου”.

Πώς θα οδηγηθεί η Κύπρος στην ανάδειξη του νέου Αρχιεπισκόπου
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† 3month Memorial

Georgios Antonios Harmantas
The 3-month memorial service of our beloved 

father and grandfather Georgios Antonios  
Harmantas, from Acheritou, will take place  

on Sunday, November 13, 2022, at the church  
of Agios Ioannis the Baptist, Wightman Rd,  

Harringay Ladder, London N8 0LY  
and we invite all who wish to attend.

(από το Λονδίνο)

CONDOLENCES

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Kallis

It is with a heavy heart that we announce the death of our beloved  
Andreas Kallis, on Thursday, 20 October 2022, at the age of 51.  

He leaves behind his wife Maria, three children: Zacharia,  
Stavroula, and Lydia, his parents Stavroula and Kallis Antoniou,  
his sister Antonia, brother-in-law Michael, relatives and friends.   

The funeral will be held on Thursday 17 November 2022,  
at 11:45am, at the Greek Orthodox Church of St Barbara  
St Phanourios and St Paul the Apostle, Salisbury Avenue,  

Westcliff, Southend on Sea, SS0 7AU and burial will take place  
at Basildon & District Cemetery, Church Rd, Bowers Gifford,  

Basildon SS13 2HG. The wake will take place at The Place  
Northlands Pavement, Pitsea Centre, Basildon SS13 3DU.  
Instead of flowers, the family asks that donations be made,  

and they will go to the British Heart Foundation. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Καλλής

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας  
Ανδρέα Καλλή, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 51 ετών.  

Αφήνει τη σύζυγο του Μαρία, τρία παιδιά; τον Ζαχαρία, την Σταυρούλα, 
και την Λυδία, τους γονείς Σταυρούλα και Κάλλη Αντωνίου, την αδερφή 

του Αντωνία, τον γαμπρό του Μιχάλη, συγγενείς και φίλους.  
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022,  
στις 11.45, από την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας,  
Αγίου Φανουρίου και Αποστόλου Παύλου, Salisbury Avenue,  

Westcliff, Southend on Sea, SS0 7AU και η ταφή στο Basildon &  
District Cemetery, Church Rd, Bowers Gifford, Basildon SS13 2HG.   

Η παρηγοριά θα δοθεί στο χολ The Place Northlands Pavement,  
Pitsea Centre, Basildon SS13 3DU. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια  

επιθυμεί εισφορές, οι οποίες θα διατεθούν στο British Heart Foundation. 

† 3μηνο Μνημόσυνο

Γεώργιος Αντωνίου Χαρμαντάς
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 13 Νοεμβρίου 

2022, το 3μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
μας πατέρα και παππού Γεωργίου Αντωνίου  
Χαρμαντά, από την Αχερίτου, στην εκκλησία  

του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd,  
Harringay Ladder, London N8 0LY  
και καλούμε όλους όσοι επιθυμούν,  

όπως παρευρεθούν. 

Tigris Food Center store, in Edgware, 

sends his sincere condolences to the family 

of George Panagi (from Limassol, Cyprus), 

who passed away on September 28, 2022, aged 97.

†  ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(από τον Άγιο Γεώργιο Σολέας, Κύπρος)

Γιόλα (Γεωργία) Κανάρης

(from London)

26/2/1971 – 20/10/2022

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 13.11.2022,  
στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Rd,  

Wood Green N22 8LB, το 4o ετήσιο μνημόσυνο  
της αγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου,  

μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Γιόλας (Γεωργίας)  
Κανάρη και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 
της όπως παραβρεθούν. Μετά την εκκλησία θα  
προσφερθεί τσάι και εδέσματα στην οικία της  

εκλιπούσας.  
 

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Παύλος, παιδιά,  
εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς. 



 31      | Πέμπτη 10 Νοεμβρίου      2022

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Τήν Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2022, στόν Καθεδρικό ναό τῆς  Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου  
Βορείου Λονδίνου, Trinity Road, London N22 8LB, μετά τή θεία Λειτουργία, θά τελεσθεῖ τό τρίτο 

ἐτήσιο Μνημόσυνο στή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Γρηγορίου. 
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν καί μποροῦν εἶναι εὐπρόσδεχτοι ὅπως  

προσέλθουν γιά νά συμπροσευχηθοῦμε γιά τήν μακαρία ἀνάπαυσή  
του καί νά τιμήσουμε τή μνήμη του. 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΑΥΤΟΥ 

ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή  
13 Νοεμβρίου 2022, στην Εκκλησία της Αγίας  

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, 
το 10ο ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και 
αξέχαστής μας μητέρας και γιαγιάς Παναγιώτα  
Ευσταθίου (Πεντάγεια)και καλούμε όλους όσοι  

τιμούν τη μνήμη της, όπως παρευρεθούν. 
 

Παιδιά: Chris και Μάρω, γαμπρός Παντελής, 
νύφη Αύρα, εγγονές: Τούλα, Μύρια, Άντρη, 

 Πένυ και Άντρια.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Παναγιώτα Ευσταθίου

(From Episkopio, Cyprus)

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Efthemiou Costi

It is with deep sadness that we announce the passing of our beloved 
father, Andreas Efthemiou Costi, on 31st October 2022, at the age of 91. 

Andreas leaves behind his children, grandchildren,  
and great grandchildren.   

The funeral service will take place at 11am, on Friday 25th November 
2022, at St Mary’s Church, Trinity Road, Wood Green N22 8LB.  
The burial will be held at New Southgate cemetery, at 12.30pm,  

followed by the wake at Saint Barnabas Church Hall, Finsbury Road 
Wood Green N22 8PA. We kindly ask that instead of flowers, there  

will be a donation box, all proceeds will go to Cancer Research UK.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Ευθυμίου Κωστή

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα,  
Ανδρέα Ευθυμίου Κωστή, στις 31 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 91 ετών.  

Ο Ανδρέας αφήνει παιδιά, εγγόνια και δισέγγονά.  
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 11 π.μ., την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 
2022, από την εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Wood Green  

N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στο New Southgate, στις 12.30 μ.μ., 
 και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα της εκκλησίας της Αγίας 
Βαρβάρας, Finsbury Road, Wood Green N22 8PA. Αντί για λουλούδια, 

 θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να διατίθενται  
στο Cancer Research UK.  7/11/1930- 31/10/2022 

(από το Επισκοπειό, Κύπρος)

We celebrate on Sunday 13 November 2022,  
at the Greek Orthodox Church of St. Demetrius,  

2 Logan Road, London N9 0LP, the 2 year memorial 
service of Christalla Markou  and the 1 year 
memorial of Eftichios Markou our beloved 
and unforgettable parents, grandparents and great 
grandparents. We invite all those who honor their 

memory to attend.  
With thanks: children Angie, Gina and Eve,  

son-in law Chris, grandchildren Krystal,  
Eftyhia, Mikaella, Alex and Costa,  

great granddaughter Maria and relatives. 

† MEMORIAL

Eftichios  & Christalla Markou
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