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Το μεγάλο θέμα της παροικιακής 
εκπαίδευσης οδηγείται προς συζή-
τηση στην Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία και την αποψινή συνεδρία 
της Γραμματείας, μετά τις τοποθε-
τήσεις που καταδεικνύουν... 

Σελ. 2 & 9 

Εnglish Section 17-27

 ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ TON ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ, ΤΩΡΑ, ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Η ΣΚΩΤΙΑ

Με τεράστια καθυστέρηση και 
υπό το βάρος των αποκαλύψεων 
αποφάσισε να κινηθεί η Επιτροπή 
Πόθεν Έσχες της Βουλής για τον 
Ανδρέα Πάτση. Μάλιστα ο πρό-
εδρος της Επ. Ελέγχου... 

Σελ. 7

Ποινή φυλάκισης 15 ετών, επι-
βλήθηκε από το Κακουργιοδικείο 
του Harrow την περασμένη Πέ-
μπτη, 21 Οκτωβρίου, σε 29χρονο 
κυπριακής καταγωγής, ο οποίος 
βρέθηκε ένοχος.... 

Σελ. 8

15ετής κάθειρξη

Βρόμικα παιχνίδια 
των υποψηφίων 

του ΔΗΣΥ

Σελ. 5 

Συλλογική αντιμετώπιση Νέο σκάνδαλο

Σελ. 3, 4 & 17

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ WESTMINSTERΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΜΒ

Πέμπτος 
πρωθυπουργός 
σε μια εξαετία

Ιστορική επίσκεψη 
του Πατριάρχη  
στο Λονδίνο

Ιστορική επίσκεψη 
του Πατριάρχη  
στο Λονδίνο

Σελ. 10 & 18 

Βρόμικα παιχνίδια 
των υποψηφίων 

του ΔΗΣΥ

Πέμπτος 
πρωθυπουργός 
σε μια εξαετία

Τα ρολόγια πίσω...
Μην ξεχάσετε την αλλαγή της ώρας την 

ερχόμενη Κυριακή 30/10. Τα ξημερώματα 
στις 2πμ, οι δείκτες των ρολογιών 

θα πρέπει να γυρίσουν μια ώρα πίσω...



Την πεποίθησή της ότι η παροι-
κιακή εκπαίδευση, η οποία, όπως 
είπε, βρίσκεται «σε μια δυναμική 

και συνεχή εξελικτική πορεία», θα βρεί 
τον τρόπο, με συζήτηση, συνεργασία, 
καλή θέληση και την αγάπη για τα πα-
ροικιακά σχολεία, να συνεχίσει την εξέ-
λιξη και την αναπροσαρμογή της για να 
ανταποκριθεί στις προκλήσεις που πα-
ρουσιάζονται ανά διαστήματα, εξέφρασε 
η νέα Προϊστάμενη της Κυπριακής Εκ-
παιδευτικής Αποστολής στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, Μαρία Λόη. 
Κληθείσα να σχολιάσει τα νέα δεδο-

μένα στην παροικιακή εκπαίδευση, η 
κυρία Λόη δήλωσε στην «Παροικιακή» 
ότι η παρουσία των ελληνικών σχολείων 
στο ΗΒ για περισσότερα από 50 χρόνια, 
επιβεβαιώνει πως οι απόδημοι είναι 
αποφασισμένοι να κάνουν ό,τι είναι δυ-
νατόν, για να μπορέσουν να κρατήσουν 
τα σχολεία αυτά ανοικτά για τα παιδιά 
τους και για τις επόμενες γενιές.  

- Ερ: Δεδομένου ότι τις προηγούμενες 
εβδομάδες έχουν εκφραστεί κάποια πα-
ράπονα σε σχέση με την επαρκή στελέ-

χωση των ελληνικών παροικιακών σχο-
λείων με εκπαιδευτικούς, ποια είναι σή-
μερα η κατάσταση και σε ποιες ενέργειες 
μπορεί ή προτίθεται η ΚΕΑ να προχω-
ρήσει για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος;  
Πράγματι, τις προηγούμενες εβδομά-

δες έχει ξεκινήσει και κοντεύει να ολο-
κληρωθεί η στελέχωση των ελληνικών 
παροικιακών σχολείων με εκπαιδευτι-
κούς. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι είτε 
μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ), είτε 
ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι πλη-
ρώνονται από την ΚΕΑ, είτε ωρομίσθιοι 
εκπαιδευτικοί, τους οποίους το ίδιο σχο-
λείο αναζητά και  εργοδοτεί για να στε-
λεχώσουν τα παροικιακά σχολεία.   
Η διαδικασία αυτή είναι δυναμική και 

συνεχής, γιατί οι εγγραφές δεν έχουν 
ολοκληρωθεί, τα σχολεία δεν έχουν επι-
βεβαιώσει όλα, είτε την λειτουργία τους, 
είτε τους αριθμούς τους, είτε τις τάξεις 
και τις ανάγκες που έχουν σε εκπαιδευ-
τικούς και ακόμα λαμβάνουμε Πληρο-
φοριακά Δελτία των σχολείων, για να 

διασταυρώσουμε και να επιβεβαι-
ώσουμε τις πληροφορίες σχετικά με 
τους πραγματικούς αριθμούς των μα-
θητών/ριών σε κάθε σχολείο και τις πρα-
γματικές ανάγκες σχετικά με τους εκ-
παιδευτικούς.  
Οι περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

της ΚΕΑ εργάζονται στο Λονδίνο, αλλά 
έχουμε και αρκετούς εκπαιδευτικούς 
εκτός Λονδίνου, όπως στο Birmingham, 
Brighton, Leicester, Cardiff, Plymouth, 
Bristol, Weston-Super-Mare, Luton, Mil-
ton Keynes, Margate, Exeter. 
Με αυτά τα δεδομένα οι εκπαιδευτικοί 

της ΚΕΑ έχουν στελεχώσει παροικιακά 
σχολεία στο Λονδίνο, στα οποία οι πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν παρα-
μείνει στα ίδια σχολεία, έτσι ώστε να 
υπάρχει μια μονιμότητα και σταθερότητα 
των εκπαιδευτικών στα σχολεία που βρί-
σκονται. Υπήρχαν, όμως, και κάποιες 
μετακινήσεις για διάφορους λόγους, οι 
οποίες προκύπτουν και από τις ανάγκες 
των ίδιων των σχολείων. Κάποια σχο-
λεία δεν κατάφεραν να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους, λόγω των εγγραφών 

τους και έτσι έπρεπε κάποιοι εκπαιδευ-
τικοί να μετακινηθούν. Επίσης, κάποιοι 
εκπαιδευτικοί μετακινήθηκαν επειδή 
προέκυψαν ανάγκες σε κοινότητες, οι 
οποίες παραδοσιακά είχαν εκπαιδευτικό 
και έτσι παρουσιάστηκε το φαινόμενο 
να καλύψουν τις θέσεις τους ωρομίσθιοι. 
Αυτό έγινε σε συνεννόηση με τα σχολεία 
και με διαπραγμάτευση και έχουν πα-
ραχωρηθεί εκπαιδευτικοί ωρομίσθιοι με 
πληρωμή από την ΚΕΑ στα σχολεία 
αυτά. 

- Όπως μας έχει αναφερθεί, δεν είναι 
η πρώτη σχολική χρονιά που παρατη-
ρείται το φαινόμενο της έλλειψης εκπαι-
δευτικών στα παροικιακά σχολεία. Εσείς 
που εντοπίζετε το πρόβλημα;  
Δεν είναι η πρώτη σχολική χρονιά 

που παρατηρείται το φαινόμενο της έλ-
λειψης εκπαιδευτικών στα παροικιακά 
σχολεία, γιατί οι ανάγκες αλλάζουν και 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τα δεδο-
μένα της κάθε σχολικής χρονιάς.  
Σίγουρα οι αριθμοί των εγγραφών 

των μαθητών/ριών που γίνονται σε κάθε 
σχολείο είναι μεταβαλλόμενοι. Κάποια 
σχολεία παρατηρούν αύξηση των εγ-
γραφών των μαθητών/ριών τους και έτσι 
χρειάζονται περισσότερους εκπαιδευτι-
κούς. Κάποια άλλα σχολεία έχουν μεί-
ωση των εγγραφών των μαθητών/ριών 
τους, οπότε χρειάζονται λιγότερους εκ-
παιδευτικούς και έτσι σίγουρα πρέπει 
να γίνεται κάποια μετακίνηση των εκ-
παιδευτικών από ένα σχολείο σε άλλο.   
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Η ΝΕΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΗ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ, ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

«Η παροικιακή εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται για να επιβιώσει»

Το μεγάλο θέμα της παροικιακής 
εκπαίδευσης οδηγείται προς συ-
ζήτηση στην Εθνική Κυπριακή 

Ομοσπονδία και την αποψινή συνεδρία 
της Γραμματείας, μετά τις επίσημες το-
ποθετήσεις παραγόντων της Παιδείας 
μας, που καταδεικνύουν ότι τα τελευ-
ταία 15 χρόνια, έχει μειωθεί σημαντικά 
ο αριθμός των ελληνόφωνων μαθητών 
και ότι αριθμός ελληνικών σχολείων 
έχει οδηγηθεί σε κλείσιμο. Επίσης, 
κοινή διαπίστωση είναι ότι η κατάσταση 
γίνεται όλο και πιο δύσκολη, σε όλα τα 
επίπεδα, εξαιτίας του Brexit που δημι-
ουργεί προβλήματα στις διαδικασίες 
απόσπασης εκπαιδευτικών από Κύ-
προ και Ελλάδα, αλλά και λόγω των 
επικίνδυνων επιπτώσεων του πληθω-
ρισμού και της ακρίβειας που επικρα-

τούν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακόμη, έχει 
τεθεί επιτακτικά και το θέμα της ανά-

γκης στήριξης της παροικιακής εκπαί-
δευσης από την Ελληνική Πολιτεία. 
Ο εκ των αντιπροέδρων της ΕΚΟ, 

Πάμπος Χαραλάμπους του ΑΚΕΛ, έχει 
εγγράψει το θέμα προς συζήτηση στη 
Γραμματεία, προκειμένου να αντιμετω-
πιστούν συλλογικά τα προβλήματα της 
παροικιακής εκπαίδευσης και να ανα-
ληφθούν πρωτοβουλίες επίλυσής τους, 
ενώ, ο επί σειρά ετών επιθεωρητής - 
προϊστάμενος της ΚΕΑ, Σάββας Παυ-
λίδης, κατέθεσε και δημόσια την πρό-
τασή του, για την ανάληψη στοχευμέ-
νης εκστρατείας προσέλκυσης 
μαθητών. Επίσης, πρότεινε την επα-
νασύσταση του Ινστιτούτου Επιμόρφω-
σης Εκπαιδευτικών, ως πρώτο μέτρο 
αντιμετώπισης του προβλήματος έλλει-
ψης δασκάλων. 

Ακόμη, καθοριστική θα είναι η συμ-
μετοχή του Παναγιώτη Γιακουμή, ο 
οποίος είχε αναδείξει το θέμα και ως 
γνωστό κατέχει σε βάθος το αντικεί-
μενο της παροικιακής εκπαίδευσης, 
λόγω της πολυετούς υπηρεσίας του 
από τη θέση του Προέδρου του Συλ-
λόγου Ελλήνων Γονέων. 
Παράλληλα, εκτός από τις δικές του 

εισηγήσεις, αναμένεται και εξ’ αποστά-
σεως ενημέρωση από τον Μιχάλη Έλ-
ληνα του φορέα Ανεξάρτητων Σχολείων 
Λονδίνου, ο οποίος, όπως είχε δηλώσει 
στην «Π» προ μερικών εβδομάδων, 
αυτές τις μέρες έχει σημαντικές επαφές 
στην Αθήνα προκειμένου να διαφανούν 
οι προθέσεις της Ελληνικής Πολιτείας 
για στήριξη της παροικιακής εκπαίδευ-
σης.  

Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι 
απόψεις της Αρχιεπισκοπής Θυατεί-
ρων, αφού δεν έχει μέχρι στιγμής το-
ποθετηθεί δημόσια επί του θέματος. 
Ως γνωστό, στην Εκκλησία ανήκει ένας 
μεγάλος αριθμός ελληνικών παροικια-
κών σχολείων. 
Επίσης, και σύμφωνα με πληροφο-

ρίες της «Π», στο πλαίσιο της συνε-
δρίας και προκειμένου να βοηθηθεί η 
Γραμματεία να σχηματίσει ολοκληρω-
μένη εικόνα του προβλήματος και να 
τεθεί το θέμα στις σωστές του διαστά-
σεις, θα κατατεθούν προτάσεις για πε-
ραιτέρω διερεύνησή του αφού, απώτε-
ρος στόχος είναι να μπορέσει η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία να συμβάλει με 
τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις στην 
επίλυση των προβλημάτων.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΡΟΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

Τα προβλήματα της παροικιακής Εκπαίδευσης, εκτάκτως, στην αποψινή συνεδρία της ΕΚΟ

Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά 
με τους σοβαρούς, οικονομικούς κινδύ-
νους που απειλούν τα σχολεία του Ηνω-
μένου Βασιλείου εξαιτίας της πρωτοφα-
νούς οικονομικής κατάστασης στην 
οποία έχει περιέλθει η χώρα, έκρουσε 
με παρέμβασή του στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων, ο κυπριακής καταγωγής βου-
λευτής των Εργατικών, Πάμπος Χαρα-
λάμπους του Enfield Southgate. 
Ο κυπριακής καταγωγής βουλευτής, 

παρέθεσε τη Δευτέρα στη Βουλή, τα επί-
σημα στοιχεία έρευνας που διενήργησε 
η Συντεχνία Διευθυντών Εκπαίδευσης 
ΗΒ, σύμφωνα με τα οποία, «το 90% 
των σχολείων θα βρεθούν χωρίς 
χρήματα και επαρκείς πόρους μέσα 
στην επόμενη σχολική χρονιά». 

Ο κ. Χαραλάμπους, ανέφερε στην πα-
ρέμβασή του, ότι οι Διευθυντές σχολείων 
στην περιφέρειά του, με τους οποίους 
είχε επαφές το προηγούμενο διάστημα, 
υπογράμμισαν ότι «τόσο τα χρέη, όσο 
και οι οικονομικές απαιτήσεις των εκ-
παιδευτηρίων, αυξάνονται δραμα-
τικά». 
Σημείωσε, επίσης, ότι η ενεργειακή 

κρίση είναι μόνο ο ένας από τους πα-
ράγοντες εκείνους που συμβάλλουν στη 
δημιουργία της δύσκολης αυτής κατά-
στασης, την οποία χαρακτήρισε ως 
«κρίση χρηματοδότησης της Παι-
δείας».  Απευθυνόμενος στον αρμόδιο 
Υφυπουργό, ο κύριος Χαραλάμπους 
ρώτησε ευθέως, πως το Υπουργείο 
αναμένει ότι τα εκπαιδευτήρια στην επι-

κράτειά του, θα ασκήσουν το λειτούρ-
γημά τους με βάση τα εκπαιδευτικά 

πρότυπα, αλλά και πως θα παρέχουν 
επιπλέον στήριξη στους μαθητές εκεί-
νους που την χρειάζονται, όταν «τα 
σχολεία τα ίδια δεν μπορούν να επι-
βιώσουν;». 
Στην απάντησή του, ο εκπρόσωπος 

του Υπουργείου ανέφερε ότι η Κυβέρ-
νηση έχει στη διάθεσή της το ποσό των 
7 δισεκατομμυρίων στερλινών για την 
Παιδεία και ένα δεύτερο ποσό της τάξης 
των 5 δισεκατομμυρίων το οποίο θα δια-
τεθεί για τις ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι 
θεωρεί το όλο ζήτημα ως πολύ σοβαρό 
και δεσμεύτηκε να το διερευνήσει πε-
ραιτέρω, λέγοντας ότι είναι πρόθυμος 
να έχει επαφές με τον ίδιο τον βουλευτή 
του Enfield Southgate, καθώς και με 

τους διευθυντές σχολείων της περιφέ-
ρειάς του «προκειμένου να δούμε ποια 
επιπλέον υποστήριξη μπορούμε να πα-
ρέχουμε». 
Το όλο θέμα πάντως, έρχεται να θο-

ρυβήσει ακόμη περισσότερο την κυ-
πριακή παροικία που διερωτάται, πως 
θα επιβιώσουν τα ελληνικά παροικιακά 
σχολεία, όταν, σύμφωνα με αξιόπιστες 
έρευνες, τα ίδια τα βρετανικά σχολεία 
θα βρεθούν σε δεινή οικονομική θέση. 
Αν και σε καμία περίπτωση δεν μπο-
ρούν να συγκριθούν τα παροικιακά σχο-
λεία με τα βρετανικά σχολεία, εντούτοις, 
οι συνειρμοί και οι συσχετισμοί για τα 
προβλήματα που δημιουργεί το γενικό-
τερο κλίμα στην οικονομία για τα νοικο-
κυρία του ΗΒ, είναι αναπόφευκτοι. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΑΜΠΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

«Το 90% των βρετανικών σχολείων δεν θα έχουν χρήματα την επόμενη χρονιά»



Η απόσυρση του Μπόρις από την αναμέτρηση 
για την ηγεσία των Τόρις και τη διαδοχή της Λιζ 
Τρας στον πρωθυπουργικό ήταν το κύριο θέμα 
των εφημερίδων της Δευτέρας (24/10).     
Η Metro κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο τίτλο - 

"Ο Μπόρις κώλωσε". Σύμφωνα με την Metro  ο 
Ρίσι Σούνακ ήταν στα πρόθυρα να γίνει ο επόμε-
νος πρωθυπουργός. 
Οι Times ανέφεραν ότι ο πρώην υπουργός Οι-

κονομικών θα μπορούσε να οριστεί ως διάδοχος 
της Λιζ Τρας ήδη από την Δευτέρα.  
Η Daily Express θεωρούσε ότι ο Σούνακ ήταν  

ο "νέος πρωθυπουργός σε αναμονή". Αυτή την 
εκτίμηση την επαναλάμβανε και ο Guardian, που 
υποστήριζε ότι στον Ρίσι Σούνακ του έχει δοθεί ο 
ρόλος του "μεσσία" των Τόρις από ορισμένους 
συναδέλφους του. Σε ένα άρθρο γνώμης, η εφη-
μερίδα γράφει ότι ο Σούνακ θα αντιμετωπίσει ένα 

εφιαλτικό σκηνικό στο εσωτερικό και θα χρειαστεί 
πολιτική δημιουργικότητα και διπλωματία για να 
μπορέσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες. 
Η Sun υποστηρίζει ότι ο Τζόνσον έκανε στην 

άκρη για να αποφύγει το χάος, ο τίτλος της: "Bojo: 
Είναι ένα όχι". Η εφημερίδα εκτιμά ότι ο πρώην 
πρωθυπουργός έχει τεράστιο χάρισμα και ταλέ-
ντο, αλλά τώρα δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για 
να αναλάβει καθήκοντα. 
Η Daily Mail επαινεί επίσης τον Μπόρις Τζόν-

σον. Σε σχόλιό της, η εφημερίδα σημείωνε ότι ο 
πρώην πρωθυπουργός έκανε μια "χειρονομία σο-
φίας, τιμής και πολιτικού πνεύματος" και ότι θα 
έρθει και πάλι η ώρα του. 
Η Mail περιγράφει την αποχώρηση του Τζόνσον 

ως "ντελίριο ηγεσίας στους Τόρις".  
Η Daily Mirror είναι λιγότερο ευνοϊκή, λέγοντας 

ότι ο Τζόνσον έμεινε "ταπεινωμένος" και ότι η Βρε-

τανία επρόκειτο να διορίσει τον τε-
λευταίο "μη εκλεγμένο πρωθυ-
πουργό της". 
Η i μας ενημέρωνε  ότι οι σύμ-

μαχοι της Πένι Μόρντοντ πί-
στευαν ότι μπορούσε έστω 
στις δώδεκα παρά πέντε να 
συγκεντρώσει την υποστή-
ριξη των υποστηρικτών του 
Τζόνσον για να παραμείνει 
στην κούρσα. 
Η ίδια η Μόρτον αρθρο-

γράφησε στη Daily Tele-
graph, υποστηρίζοντας 
ότι είναι έτοιμη να προ-
σφέρει ενότητα, πει-
θαρχία, ειλικρίνεια και 
επάρκεια. Η Μόρντοντ 

έσπευσε να 
χαρακτηρίσει 
την προσφορά 
της στη χώρα 
όντας στην  κυ-
βέρνηση ως μία 
από τις μεγαλύτε-
ρες τιμές. Η εφημε-
ρίδα φιλοξένησε επί-
σης σχόλιο του 
υπουργού Οικονομι-
κών Τζέρεμι Χαντ, ο 
οποίος δήλωνε ότι θα 
στήριξε τον Ρίσι Σούνακ, 
επειδή μπορεί, κατά την 
άποψή του, να τον εμπι-
στευτεί κανείς για να κάνει 
δύσκολες επιλογές. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο τρίτος πρωθυπουργός της Βρετανίας  διατή-
ρησε τον Τζέρεμι Χαντ στο υπουργείο των Οικονο-
μικών, για να επικρατήσει ένα κλίμα σταθερότητας 
στις αγορές, κάτι που λίγο έως πολύ ανέμεναν τα 
περισσότερα ΜΜΕ. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χαντ 
ανέλαβε το πιο νευραλγικό χαρτοφυλάκιο επί της 
σύντομης θητείας της κ. Τρας μετά την καρατόμηση 
του Κουάζι Κουάρτενγκ, λόγω του ανεπιτυχούς σχε-
δίου περικοπών στη φορολογία. Η νέα κυβέρνηση 
καλείται να διαχειριστεί τις έντονες πληθωριστικές 
πιέσεις που τα ταλανίζουν την οικονομία, τη μεγάλη 
υποτίμηση της λίρας καθώς και το κύμα ακρίβειας 
που σαρώνει τη Γηραιά Αλβιώνα, γράφουν οι πε-
ρισσότερες εφημερίδες της Τετάρτης (26/10).  

«Αφήστε το σε μένα, Μεγαλειότατε», είναι ο τίτλος 
της Daily Mail, η οποία φιλοξενεί φωτογραφία του 
νέου πρωθυπουργού να να κάνει χειραψία με τον 
βασιλιά Κάρολο - σηματοδοτώντας αυτό που η 
εφημερίδα αποκαλεί «νέα αυγή για τη Βρετανία». 

«Οι βασιλιάδες μπορούν μόνο να γίνουν καλύτε-
ροι» σημειώνει η Metro, δίπλα στην ίδια εικόνα. 
Η Daily Express γράφει ότι ο Σούνακ ήταν 
απτόητος και αποφασιστικός καθώς παρουσίαζε 
τις προτεραιότητες της διακυβέρνησής του. 
Η Sun επαινεί την "ταπεινοφροσύνη" του, λέγο-

ντας ότι ήταν "μετρημένος, λογικός και υπεύθυνος 
πολιτικός". Η εφημερίδα εκτιμά ότι η πρώτη του 
Ρίσι Σούνακ ήταν "επιδέξια και τέλεια". 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο ανασχημα-
τισμός του υπουργικού συμβουλίου του κ. Σούνακ 
είχε ως στόχο την "επαναφορά" του Συντηρητικού 
κόμματος, μετά την "ολέθρια", όπως τη χαρακτηρίζει 
η εφημερίδα, πρωθυπουργία της Λιζ Τρας. 
Η Express αναφέρει ότι ο Σούνακ "έφερε ταλα-

ντούχους συναδέλφους στη μεγάλη του σκηνή".  
Αλλά η Daily Mirror τους αποκαλεί "παλιούς κολ-

λητούς" που "δημιούργησαν το χάος εξ αρχής". 

Η i παρουσιάζει τη νέα κορυφαία ομάδα ως 
"υπουργικό συμβούλιο κρίσης", ενώ οι Times γρά-
φουν ότι ο επαναδιορισμός της Σουέλα Μπράβερ-
μαν στη θέση της υπουργού Εσωτερικών ήταν μια 
προσπάθεια "κατευνασμού" της δεξιάς πτέρυγας 
του Συντηρητικού Κόμματος. 
Οι Financial Times επισημαίνουν ότι η κίνηση 

αυτή "εξέπληξε ορισμένους βουλευτές των Τόρις".  
Σύμφωνα με τον Guardian, ο Σούνακ "κινδυνεύει 

επίσης να αποξενώσει τους υποστηρικτές της αντι-
πάλου του στην ηγεσία, Πένι Μόρντοντ". 
Η Mail γράφει ότι η κ. Μόρντοντ "υποστήριξε μά-

ταια ότι άξιζε προαγωγή από τον υφιστάμενο ρόλο 
της" ως επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων. 
Η εφημερίδα επικαλείται πηγή που λέει ότι "πλή-

ρωσε το τίμημα για τη συνέχιση της εκστρατείας 
της για την ηγεσία για μεγάλο χρονικό διάστημα 
αφού φαινόταν ότι θα έχανε". Άλλη πηγή ισχυρίζεται 
στην ίδια εφημερίδα ότι της προσφέρθηκε προ-
αγωγή, την οποία απέρριψε. 
Η Telegraph αναφέρει ότι η απόφαση του πρω-

θυπουργού να κρατήσει τον Τζέρεμι Χαντ στο 
υπουργείο Οικονομικών δείχνει ότι η προσέγγιση 
του κ. Χαντ στα θέματα της οικονομίας "ταιριάζει 
με τις απόψεις του κ. Σούνακ". Ωστόσο, η εφημε-
ρίδα υποστηρίζει ότι δεν είναι σαφές αν η δημο-
σιονομική πολιτική  της κυβέρνησης θα παρουσια-
στεί όπως έχει προγραμματιστεί τη Δευτέρα. 
Σύμφωνα με τους Times, ο κ. Σούνακ εξετάζει το 

ενδεχόμενο να καθυστερήσει την ανακοίνωση για 
τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης για τον 
επόμενο μήνα "ώστε να δοθεί περισσότερος χρό-
νος να εξεταστούν οι επιλογές". 

 
«Unite or die» 
Τα περισσότερα πρωτοσέλιδα 
της Τρίτης (25/10) φιλοξένησαν 
την επισήμανση του Ρίσι Σούνακ 
ότι “οι συντηρητικοί βουλευτές πρέ-
πει να ενωθούν ή να πεθάνουν". 
Η "απόλυτη προσοχή του" είναι 
στραμμένη  στο να ενώσει ξανά το 
κόμμα, σύμφωνα με τους Times. 
Η εφημερίδα επικαλείται πηγές 
από το περιβάλλον του που λένε 
ότι θα είναι δύσκολος ο δρόμος και, 
“αν το κόμμα δεν αντιμετωπίσει 
μαζί δύσκολες αποφάσεις, τότε 
έχει τελειώσει”. 
Ο Guardian πληροφορήθηκε 

επίσης από τους υποστηρικτές του 
κ. Σούνακ, ότι θα προσεγγίσει όλο 

το κόμμα των Τόρις - σε πλήρη αντίθεση, σημειώνει 
η εφημερίδα, με τις "διχαστικές εκκαθαρίσεις" της 
Λιζ Τρας ή του Μπόρις Τζόνσον. 
Η Daily Express ανέφερε ότι ο νέος πρωθυ-

πουργός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για την κα-
τάλληλη στιγμή, λόγω του "διανοητικού του διαμε-
τρήματος, της κατανόησης της πολιτικής και της 
δύναμης του χαρακτήρα του". Η εφημερίδα χαρα-
κτήρισε επίσης την επιστροφή του, μετά την ήττα 
από τηn Τρας, ως "αξιοσημείωτη". 
Ήταν "συντετριμμένος" από αυτή την ήττα, σύμ-

φωνα με την Daily Telegraph, η οποία επικαλείται 
τους συμμάχους του πρωθυπουργού, σημει-
ώνοντας ότι μπορεί τώρα να εφαρμόσει την πολι-
τική του ατζέντα. 
Η Daily Mail ισχυρίζεται ότι η νίκη του κ. Σούνακ 

είναι "μια νέα αυγή για τη Βρετανία". Η εφημερίδα 
τονίζει ότι είναι αποφασισμένος να αποφύγει τα 
ίδια λάθη που έκανε ο προκάτοχός του και χαρα-
κτηρίζει το ταξίδι του στην Ντάουνινγκ Στριτ ως 
"αξιοσημείωτο" και "εμπνευσμένο". 
Παρόμοιο είναι το περιεχόμενο του σχετικού άρ-
θρου και στην εφημερίδα The Sun, η οποία ανέ-
φερε ότι ο Σούνακ γνώρισε μια "μετεωρική άνοδο" 
χάρη στην "αυστηρότητα και την εργασιακή του 
ηθική". 
Η εφημερίδα i αναφέρει ότι οι Συντηρητικοί της 

βάσης είναι θυμωμένοι επειδή δεν τους δόθηκε δι-
καίωμα ψήφου μετά την αποχώρηση της Πένι Μόρ-
ντοντ από την κούρσα της ηγεσίας. Πρώην πλέον 
μέλος του Συντηρητικού κόμματος φέρεται να δή-
λωσε ότι πρόκειται για "εξωφρενικό πραξικόπημα". 
Η Daily Mirror, εν τω μεταξύ, έθεσε το ερώτημα 

"ποιος σε ψήφισε;" και επεσήμαινε ότι άλλος ένας 
βουλευτής των Τόρις αναλαμβάνει καθήκοντα πρω-
θυπουργού χωρίς να έχει εκλεγεί από το σύνολο 
του εκλογικού σώματος.

Υπουργικό Συμβούλιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης

 Εφημερίδα Metro | Ο Μπόρις Τζόνσον... «κώλωσε»!
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ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΨΗ�ΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΡΙΣ

Μόνο το 14% των ερωτηθέντων σε πολιτική δη-
μοσκόπηση στη Βρετανία, που διεξήχθη την περα-
σμένη Πέμπτη (πριν τις ραγδαίες εξελίξεις με την 
αλλαγή πρωθυπουργού) δηλώνουν ότι θα ψήφιζαν 

το Συντηρητικό Κόμμα αν γίνονταν τώρα βουλευτι-
κές εκλογές. Το αντίστοιχο ποσοστό για το Εργα-
τικό Κόμμα είναι 53%. 
Η δημοσκόπηση για λογαριασμό του ειδησεο-

γραφικού τηλεοπτικού σταθμού GB News έγινε σε 
δείγμα 1.237 πολιτών από την εταιρεία PeoplePol-
ling. Σύμφωνα με τον καθηγητή Πολιτικών και Διε-
θνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Κεντ Μάθιου 
Γκούντγουϊν, πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό 
για τους Τόρις «στην ιστορία των βρετανικών δη-
μοσκοπήσεων». 
Το χαμηλότερο δημοσκοπικό ποσοστό μέχρι 

τώρα ήταν το 17% την άνοιξη του 2019, όταν επι-
κρατούσε αδιέξοδο αναφορικά με το Brexit.

Μπορεί ο Ρίσι Σούνακ να αναδείχθηκε νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
η αντιπολίτευση, όμως, εξακολουθεί να απευθύνει το αίτημά της για πρόωρες 
γενικές εκλογές. Εκκλήσεις για εκλογές έρχονται από τη δεξιά, με τον ηγέτη του 
Reform Party UK, Ρίτσαρντ Τάις, να επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη δυσαρέσκεια 
μεταξύ των μελών του Συντηρητικού Κόμματος που δείχνουν «θιγμένοι» επειδή 
έχασαν την ευκαιρία να ψηφίσουν για τον αρχηγό τους. 

«Έχουμε έναν πρωθυπουργό που διορίστηκε "δια βοής". Τα μέλη του κόμ-
ματός του τον απέρριψαν. Η δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο», είπε. 

Από την πλευρά τους, οι Εργατικοί κατηγορούν τον Σούνακ ότι «αποφεύγει 
τον έλεγχο», με την αναπληρώτρια ηγέτη, Άντζελα Ρέινερ, να επαναλαμβάνει 
τις εκκλήσεις των Εργατικών για γενικές εκλογές, μόλις ο πρώην καγκελάριος 
ανακηρύχθηκε επίσημα νέος ηγέτης των Συντηρητικών τη Δευτέρα. 

«Οι Τόρις έστεψαν τον Ρίσι Σουνάκ ως πρωθυπουργό χωρίς εκείνος να πει 
ούτε μια λέξη για το πώς θα διοικήσει τη χώρα και χωρίς κανείς να έχει την ευ-

καιρία να ψηφίσει. Αυτός είναι ο ίδιος Ρίσι Σούνακ που ως καγκελάριος απέ-
τυχε να αναπτύξει την οικονομία, δεν κατάφερε να ελέγξει τον πληθωρισμό και 
δεν κατάφερε να βοηθήσει τις οικογένειες με την κρίση κόστους ζωής που προ-
κάλεσαν οι Τόρις. Και είναι ο ίδιος Ρίσι Σούνακ του οποίου η οικογένεια απέ-
φυγε να πληρώσει φόρους σε αυτή τη χώρα πριν επιβάλει φόρους σε όλους 
τους άλλους. 

Με δεδομένο το ιστορικό του -και την ολοκληρωτική ήττα από τη Λιζ 
Τρας το καλοκαίρι- δεν είναι περίεργο που αποφεύγει τον έλεγχο. 
Ο Σούνακ δεν έχει καμία εντολή και δεν έχει ιδέα τι χρειάζονται οι 
εργαζόμενοι. Χρειαζόμαστε γενικές εκλογές, ώστε το κοινό να 
έχει λόγο για το μέλλον της Βρετανίας και την ευκαιρία 
για ένα νέο ξεκίνημα.

Εργατικό κόμμα και Σκωτία ζητούν άμεσα γενικές εκλογές

Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΑΕΤΙΑ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ ΓΙΑ «ΒΑΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ� ΚΡΙΣΗ» ΠΟΥ ΔΙΑΓΕΙ Η ΧΩΡΑ

«Δύσκολες αποφάσεις» προανήγγειλε ο Σούνακ, με προτεραιότητα τη σταθερότητα
Μήνυμα ενότητας και αλλαγής ύφους διακυβέρνησης, έστειλε με 

την πρώτη ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ ο νέος Πρωθυ-
πουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ. Ο 57ος ηγέτης της 
χώρας και πέμπτος Πρωθυπουργός την τελευταία εξαετία άρχισε 
την ομιλία του, κάνοντας λόγο για «βαθιά οικονομική κρίση» που 
διάγει η χώρα, αναφερόμενος στην επίδραση της πανδημίας και στις 
επιπτώσεις «του πολέμου του Πούτιν» στην Ουκρανία. 
Σημείωσε ότι η διακυβέρνηση Τρας έκανε «κάποια λάθη», όχι όμως 

από κακή πρόθεση και ο ίδιος αναδείχθηκε ηγέτης του Συντηρητικού 
Κόμματος και της χώρας για να τα «διορθώσει» και για αυτό «η δου-
λειά αρχίζει τώρα». Ο κ. Σούνακ τόνισε ότι στην καρδιά της κυβερνη-
τικής του ατζέντας θα βάλει «την οικονομική σταθερότητα και την 
εμπιστοσύνη». 
Προϊδέασε για «δύσκολες αποφάσεις», αλλά παρέπεμψε στα δια-

πιστευτήριά του κατά το χειρισμό της πανδημίας ως Υπουργός Οι-
κονομικών. Είπε ότι δεν θα αφήσει χρέη στις επόμενες γενιές και ότι 
θα ενώσει τη χώρα «όχι με λόγια, αλλά με πράξεις». 
Δεσμεύθηκε να εργάζεται νυχθημερόν για τους πολίτες και σχολίασε 

ότι η κυβέρνησή του θα διακρίνεται από «ακεραιότητα, επαγγελματι-
σμό και λογοδοσία σε κάθε επίπεδο». Όπως σημείωσε, «η εμπιστο-
σύνη κερδίζεται και εγώ θα κερδίσω τη δική σας». 
Δήλωσε ευγνώμων στον Μπόρις Τζόνσον για τα «απίστευτα» επι-

τεύγματά του και αναφέρθηκε σε πρόθεση υλοποίησης του εκλογικού 

μανιφέστου των Συντηρητικών του 2019. 
Επ’ αυτού παρέθεσε τους βασικούς τομείς προτεραιότητας της πο-

λιτικής του, δηλαδή το «ισχυρότερο» εθνικό σύστημα υγείας, τα «κα-
λύτερα σχολεία» ως προς την εκπαίδευση, τους «ασφαλέστερους 
δρόμους» ως προς την αντιμετώπιση του εγκλήματος, τον «έλεγχο 
των συνόρων» ως προς τη μεταναστευτική πολιτική, την προστασία 
του περιβάλλοντος, την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων, την 
αναβάθμιση των πιο υποβαθμισμένων περιοχών της χώρας και την 
«οικοδόμηση» της οικονομίας που αγκαλιάζει τις ευκαιρίες του Brexit. 

«Κατανοώ ότι έχω δουλειά να κάνω για να αποκαταστήσω την 
εμπιστοσύνη μετά από όλα όσα έχουν συμβεί. Το μόνο που μπορώ 
να πω είναι ότι δεν με τρομάζει», ανέφερε ο κ. Σούνακ 

Δεσμεύθηκε ότι θα βάλει τις ανάγκες των πολιτών πάνω από την 
πολιτική, ότι θα σχηματίσει μια κυβέρνηση αντιπροσωπευτική των 
καλύτερων παραδόσεων των Τόρις και κατέληξε ότι όλοι μαζί θα δη-
μιουργήσουν «ένα μέλλον άξιο των θυσιών που τόσοι πολλοί έχουν 
κάνει». 
Νωρίτερα ο 42χρονος πολιτικός είχε γίνει δεκτός στο Παλάτι του 

Μπάκιγχαμ από τον βασιλιά Κάρολο Γ’, ο οποίος του ανέθεσε εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης. 
Σε ό,τι αφορά το υπουργικό του συμβούλιο, φαίνεται ότι δεν υπάρ-

χουν αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία. Ο Τζέρεμι Χαντ παραμένει 
στο Οικονομικών, ο Τζέιμς Κλέβερλι στο Εξωτερικών, η Σουέλα 
Μπράβερμαν επέστρεψ (μετά την παραίτησή της) στο Εσωτερικών 
και ο Μπεν Γουάλας στο Άμυνας. Η Κέμι Μπέιντενοκ, η οποία είχε 
διεκδικήσει την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος το καλοκαίρι, διο-
ρίστηκε υπουργός Εμπορίου από τον νέο πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ. 
Η Μπέιντενοκ αναλαμβάνει επίσης το υπουργείο Ισότητας. Υπουργός 
Πολιτισμού παραμένει η Μισέλ Ντόνελαν ενώ υπ. Περιβάλλοντος 
αναλαμβάνει η Τερέζ Κόφι και υπ. Εργασίας ο Μελ Στράιντ. Όπως 
ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ, υπ. Βόρειας Ιρλανδίας παραμένει ο 
Κρις Χίτον-Χάρις και Σκωτίας ο Άλιστερ Τζακ. Ο πρώην υπουργός 
Brexit Στιβ Μπάρκλεϊ αναλαμβάνει το υπουργείο Υγείας και ο Μάικλ 
Γκόουβ το υπουργείο Ίσων ευκαιριών και Κοινοτήτων, στη θέση του 
Σάιμον Κλαρκ ο οποίος παραιτήθηκε νωρίτερα.

Κινδυνεύουν να διασυρθούν αν πάνε εκλογές 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ�Σ ΤΟΥ ΑΞΙΟΧΡΕΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο Moody's υποβάθμισε την Παρασκευή, την 
προοπτική του αξιόχρεου του δημοσίου του ΗΒ 
από «σταθερή» σε «αρνητική», ακολουθώντας τα 
βήματα των άλλων δύο λεγόμενων μεγάλων διε-

θνών οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανό-
τητας, του S&P και του Fitch, εν μέσω πολιτικοοι-
κονομικής κρίσης στη χώρα μετά την παραίτηση 
της Πρωθυπουργού και αρχηγού του Συντηρητικού 
κόμματος, της Λιζ Τρας. Η απόφαση αυτή οφείλεται 
στο ότι οι αποφάσεις του Λονδίνου θεωρούνται 
πλέον πιο «απρόβλεπτες», την ώρα που τα προ-
βλήματα της βρετανικής οικονομίας εντείνονται και 
ο πληθωρισμός αυξάνεται αλματωδώς, εξήγησε ο 
οίκος στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. Η πα-
ρουσίαση αμφιλεγόμενου συμπληρωματικού προ-
ϋπολογισμού, κατόπιν η απόσυρση σχεδόν όλων 
των μέτρων που ανακοινώθηκαν και η παραίτηση 
Τρας «αντανακλούν» το πολιτικό περιβάλλον.

Νέα υποβάθμιση από τον οίκο Moody’s
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
Κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο χρησι-

μοποιούν τα επιτελεία των δυο Συνα-
γερμικών υποψηφίων για τις προεδρικές 
εκλογές του Φλεβάρη του 2023 ενώ την 
ίδια ώρα τα τελευταία 24ωρα ξέσπασε 
ένας «εμφύλιος» μεταξύ τους για το 
ποιος τυγχάνει της στήριξης του Προ-
έδρου Αναστασιάδη! Δυστυχώς, αυτό εί-
ναι το κατάντημα τους, να επιζητούν και 
να καυγαδίζουν ποιος θα έχει την εύνοια 
του χειρότερου Προέδρου από καταβο-
λής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κι αυτά 
διαδραματίζονταν την ώρα που έβλεπε 
το φως της δημοσιότητας η είδηση πως 
πέντε νυν και πρώην στελέχη της κυ-
βέρνησης, αναμένεται να τεθούν υπό το 
μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής 
κατά της Διαφθοράς σε σχέση με τις πο-
λιτογραφήσεις, τη γνωστή υπόθεση με 
τη βιομηχανία παραχώρησης «χρυσών 
διαβατηρίων» έναντι της αγοράς πολυ-
τελών διαμερισμάτων σε πύργους και 
επαύλεις με τη μεσολάβηση μεγαλοδι-
κηγορικών και ελεγκτικών γραφείων.  
Ο λόγος γίνεται για τον ίδιο τον Πρό-

εδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστα-
σιάδη, την τέως υπουργό Δικαιοσύνης 
Έμιλυ Γιολίτη, τον Βοηθό Γενικό Εισαγ-
γελέα Σάββα Αγγελίδη, τον πρώην 
υπουργό Μεταφορών Μάριο Δημη-
τριάδη και τον νυν υπουργό Εργασίας 
Κυριάκο Κούσιο.  Αυτός είναι ο πολιτικός 
παραλογισμός και το κατάντημα με το 
θράσος των ηγητόρων της Δεξιάς να 
καυγαδίζουν ποιόν θα στηρίξει ο επικε-
φαλής της Συμμορίας που κυβερνά η 
οποία τόσα δεινά επισώρευσε στον τόπο 
και στους πολίτες. Έτσι ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου εμφανίζεται… ενοχλημένος από 
τη στάση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, Νίκου Αναστασιάδη, σε σχέση με 
τον ποιο στηρίζει ο Νίκος Αναστασιάδης, 
στις επικείμενες Προεδρικές Εκλογές του 
Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ 
κάλεσε έμμεσα τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, να ξεκαθαρίσει τη θέση του, 
μετά και την πρόσφατη δήλωσή του στο 
Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, ότι αυ-
τός που θα εκλεγεί θα είναι «ένας εκ των 
τριών συνεργατών του». Ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου ανέφερε ότι ο Πρόεδρος «έχει 
ευθύνη να ξεκαθαρίσει τις σκιές» και 
πρόσθεσε: «Αυτός που έχει ευθύνη να 
τις ξεκαθαρίσει δεν είναι άλλος από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας έχει την ιστορική ευ-
θύνη και για την υστεροφημία του, την 
παράταξη και τον τόπο του», είπε μεταξύ 
άλλων ο Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος 
μάλιστα, προέβη σε ιστορική αναδρομή 
υποδεικνύοντας πως «δεν μπορεί να 

συνεχίσει να είναι συνεργάτης μου κά-
ποιος, όταν είναι υποψήφιος του ενδιά-
μεσου χώρου που από το 1976 προ-
σπαθεί να αλώσει τον ΔΗΣΥ». Στην 
τοποθέτηση αυτή του Αβέρωφ Νεοφύ-
του, όπως αναμενόταν δεν υπήρξε καμιά 
αντίδραση από το Προεδρικό. Αντίθετα, 
αυτές τις μέρες είχαμε νέα «μετακίνηση» 
από το Προεδρικό προς το  Επιτελείο 
Χριστοδουλίδη. Έτσι ο Βίκτωρας Παπα-
δόπουλος προχώρησε και επίσημα στο 
Επιτελείο του πρώην υπουργού Εξωτε-
ρικών. Το γεγονός έκανε έξω φρενών 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίος «πιά-
στηκε» από τη δήλωση Αναστασιάδη 
«περί τριών συνεργατών του» που είναι 
υποψήφιοι και ένας εξ αυτών θα γίνει 
πρόεδρος για να δημιουργήσει θέμα 
μέσω «δικών του» υπουργών στο Πολι-
τικό Γραφείο του κόμματος. 

 
ΑΘΕΜΙΤΑ ΜΕΣΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ 
Οι δυο Συναγερμικοί υποψήφιοι κο-

ρυφώνουν την μεταξύ τους κόντρα και 
τα κτυπήματα κάτω από τη μέση και τα 
αλληλοκαρφώματα είναι στην ημερήσια 
διάταξη στην τρέχουσα προεκλογική πε-
ρίοδο. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου που βλέπει 
το έδαφος να φεύγει κάτω από τα πόδια 
του, εμφανίζεται αδίσταχτος να χρησι-
μοποιήσει κάθε μέσο το οποίο θεωρεί 
πως να του δώσει «πόντους» στην εκλο-
γική μάχη που δίνει και εφαρμόζει το ίδιο 
αντιδεοντολογικές μεθόδους όπως και ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης με τους ψεύτικους 
λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης και την αντιγραφή αποσπα-
σμάτων από το πρόγραμμα του Γιαν-
νάκη Κασουλίδη! ΄Όπως 
πληροφορούμαστε, ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του χρησιμοποιώντας τις διασυνδέσεις 
του, επιχείρησε να επιστρατεύσει τα 
Συμβούλια Εθελοντισμού στην προεκλο-
γική του εκστρατεία. Συγκεκριμένα, από 
το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο 
Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ), απεστάλησαν 
προσκλήσεις στις 420 οργανώσεις μέλη 
του (με συνολικά πέραν των 2100 μελών 
στα Διοικητικά Συμβούλια τους) διαβι-
βάζοντας τους πρόσκληση του Αβέρωφ 
Νεοφύτου για συνάντηση μαζί του! 

«Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ κ. Αβέρωφ 
Νεοφύτου έχει ζητήσει να συναντηθεί με 
οργανώσεις μέλη του ΠΣΣΕ με σκοπό 
την ενημέρωση και τη συζήτηση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 
ΜΚΟ αλλά και για ανταλλαγή απόψεων 
για διάφορα θέματα», αναφέρεται στην 
πρόσκληση η οποία απευθυνόταν προς:  

• Πρόεδρο & Μέλη Διοικητικών Συμ-
βουλίων Οργανώσεων μελών ΠΣΣΕ 

- Παγκύπριες Οργανώσεις 
- Επαρχιακά Συντονιστικά Συμβούλια 

Εθελοντισμού  [να αποσταλεί μέσω των 
ΕΣΣΕ στις τοπικές εθελοντικές οργανώ-
σεις] 

• Διοικούσα Επιτροπή ΠΣΣΕ 
• Συντ/κό Σώμα Βουλής Γερόντων 
•Επιτροπές Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Υγείας Βουλής των Γερόντων 
Η μέρα συνάντησης ορίστηκε η 8η 

Νοεμβρίου 2022.  
Η αποστολή της πρόσκλησης από το 

email των Κεντρικών Γραφείων του 
ΠΣΣΕ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση 
πολλών στελεχών του Συμβουλίου οι 

οποίοι είτε δεν αναμιγνύονται στα κομ-
ματικά είτε είναι τοποθετημένοι σε άλ-
λους πολιτικούς χώρους. 
Οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν όταν 

επικοινώνησαν με τα κεντρικά γραφεία 
επώνυμα στελέχη του ΠΣΣΕ και «κα-
τσάδιασαν» με πολύ σκληρά λόγια τους 
ιθύνοντες της σημερινής ηγεσίας του 
Συμβουλίου το οποίο αναγκάστηκε να 
ακυρώσει τη συνάντηση. 
Ωστόσο η ενέργεια του Αβέρωφ Νεο-

φύτου εγείρει μια σειρά από ζητήματα 
αφού το ΠΣΣΕ είναι ένας υπερκομματι-
κός θεσμός ο οποίος χρηματοδοτείται 
με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε 
χρόνο από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
και δεν μπορεί ασφαλώς τα λεφτά των 
φορολογουμένων είτε κατά άμεσα τρόπο 
είτε με τη χρήση υπηρεσιών που εξα-
σφαλίζονται μ’ αυτά να χρησιμοποιούνται 
για αλλότριους σκοπούς. Το λόγο για την 
πτυχή αυτή έχει η Υπηρεσία του Γενικού 
Ελεγκτή της Δημοκρατίας! 
Όμως δεν είναι η μοναδική περί-

πτωση που ο Αβέρωφ Νεοφύτου ενεργεί 
με παρόμοιο τρόπο. Σκανδαλώδης θε-
ωρείται η οργάνωση εγκαινίων έργων 
και η τακτική της… «κορδέλας» στη 
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.   

 
ΑΝΕΜΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ 
ΣΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ  
Οι αντιδεοντολογικές αυτές τακτικές 

είναι ξένες προς το Επιτελείο του Ανε-
ξάρτητου Υποψηφίου Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη ο οποίος παρουσίασε το ολοκλη-
ρωμένο Πρόγραμμα διακυβέρνησης 
του. Επιδίωξή του, ανέφερε,  είναι να 

κριθεί από την αποτελεσματικότητά του 
και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση να 
απαντήσει στους φόβους και τις ανησυ-
χίες που αντιμετωπίζει σήμερα ο πολί-
της. Ο Α. Μαυρομμάτης παρουσίασε 
τους 1 + 22 Πυλώνες τους προγράμμα-
τός του, για την ακρίβεια, την διαφθορά, 
το μεταναστευτικό, τους νέους, τις εκ-
ποιήσεις, το στεγαστικό, το Κυπριακό 

 
Ακρίβεια 
Ο κ. Μαυρογιάννης πρότεινε, μεταξύ 

άλλων, καθολική εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών σε σπίτια στη βάση της κλιμα-
κωτής επιδότησης, την κατάργηση της 
διπλής φορολογίας στα καύσιμα, πλήρη 
αποδοχή της ΑΤΑ με βάση την διακύ-
μανση του πληθωρισμού, επαναφορά 
της μείωσης του ΦΠΑ στο ρεύμα, φο-
ρολόγηση των απροσδόκητα υπέρο-
γκων ποσών. 
Όλα τα μέτρα, είπε, είναι κοστολογη-

μένα και έφερε ως παράδειγμα την χρη-
ματοδότηση των φωτοβολταϊκών από 
το Ταμείο για τους ρύπους που πρέπει 
να χρησιμοποιείται κατά 50% για ΑΠΕ 
και για την πράσινη μετάβαση. Μέσα 
από αυτό, πρόσθεσε, μπορεί να εκσυγ-
χρονιστεί και το δίκτυο της ΑΗΚ. 

 
Διαφθορά 
Ο κ. Μαυρογιάννης τάχθηκε υπέρ του 

περιορισμού θητειών και εναλλαξιμότη-
τας σε δημόσια αξιώματα και στη δημό-
σια υπηρεσία, διαχωρισμό της αρμοδιό-
τητας του δημόσιου κατήγορου από τον 
νομικό σύμβουλο του κράτους, κριτήρια 
καταλληλότητας για όλους τους διορι-
σμούς, σωστή και αυστηρή εφαρμογή 
του πόθεν έσχες. 
Για το πρωτοσέλιδο του «Φ», είπε ότι 

«είναι θλιβερό φαινόμενο που έχει να 
κάνει με την κατάντια που έχουμε πε-
ριέλθει. Όλοι έχουν το τεκμήριο της 
αθωότητας, αλλά το φαινόμενο είναι τρο-
μερά ανησυχητικό και δεν μας τιμά κα-
θόλου το ότι φτάνουμε σε αυτό το ση-
μείο». (σ.σ το πρωτοσέλιδο του «Φ» 
αναφέρεται σε έλεγχο του ΠτΔ και τεσ-
σάρων υπουργών για το σκάνδαλο των 
χρυσών διαβατηρίων». 

 
Μεταναστευτικό 
Για το μεταναστευτικό, ο Ανδρέας 

Μαυρογιάννης είπε ότι το κλειδί είναι να 
μην θεωρείται η Κύπρος χώρα προ-
ορισμού και γι’ αυτό οι αιτήσεις προσφύ-
γων θα πρέπει να διεκπεραιώνονται το 
αργότερο σε 3 μήνες και να ακολουθεί 
ανθρώπινος επαναπατρισμός. Η Τουρ-
κία, είπε, εργαλιοποιεί το μεταναστευ-
τικό. Ανέφερε ότι πολλοί μετανάστες θε-
ωρούν το Πουρνάρα «ξενοδοχείο», 
χαρακτήρισε τις συνθήκες εκεί τραγικές, 

διερωτήθηκε «τι νομίζουμε ότι μπορούμε 
να πετύχουμε τοποθετώντας συρματό-
πλεγμα σε μια μοιρασμένη χώρα» και 
τάχθηκε υπέρ των προγραμμάτων για 
την ένταξη των μεταναστών στην κοι-
νωνία και σύσταση δικοινοτικής Τεχνικής 
Επιτροπής με εμπλοκή και της UNHCR. 

 
Νέοι – Εκποιήσεις – Στεγαστικό 
Κοινωνική στέγη για όλους σε ολό-

κληρη την Κύπρο, επιδότηση ενοικίων 
για νέους, χρήση των αδρανών οικιακών 
μονάδων στην ύπαιθρο, κατασκευή 
νέων φοιτητικών εστιών, είναι μερικές 
από τις θέσεις που ανέφερε ο κ. Μαυ-
ρογιάννης. Τάχθηκε επίσης υπέρ της 
επέκτασης και γενίκευσης του ολοήμε-
ρου σχολείου, αύξηση της κρατικής 
επένδυσης στην έρευνα και καινοτομία, 
ενίσχυση της κρατικής φοιτητικής μέρι-
μνας, προώθηση και αναβάθμιση της 
τεχνικής εκπαίδευσης, δημιουργία δη-
μόσιων, ποιοτικών υποδομών για βρέφη 
και παιδιά. 

 
Κυπριακό 
Για το Κυπριακό, είπε ότι ορέπει να 

επανεκκινήσει η διαδικασία διαπραγμα-
τεύσεων, από εκεί που έμειναν, να δια-
φυλαχθεί η συμφωνημένη βάση λύσης 
της ΔΔΟ, με πολιτική ισότητα, το κεκτη-
μένο της διαδικασίας και το πλαίσιο 
Γκουτέρες, παρά την επιμονή της Τουρ-
κίας σε δύο κράτη και κυριαρχική ισό-
τητα. Μίλησε για ανάκτηση της εμπιστο-
σύνης της πλειοψηφίας των Τ/κ, την 
αξιοποίηση του φυσικού αερίου, των μη-
χανισμών της ΕΕ και του πρωτοκόλλου 
της Άγκυρας, μπορούν να διαδραματί-
σουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του 
Κυπριακού. Κληθείς να σχολιάσεις δή-
λωση του Οζντίλ Ναμί ότι οι Ε/κ πρέπει 
να αποφασίσουν αν θέλουν διαζύγιο ή 
ομοσπονδία, ο κ. Μαυρογιάννης εξέ-
φρασε την εκτίμησή του για τον φίλο του, 
τέως Τ/κ διαπραγματευτή, λέγοντας ότι 
η διαφωνία τους είναι πως ο κ. Ναμί 
«θέλει να συμφωνήσει τους όρους του 
διαζυγίου πριν τον γάμο». Θεωρεί αντι-
κίνητρο να τεθεί εκ των προτέρων το τι 
θα γίνει σε περίπτωση που οι διαπρα-
γματεύσεις αποτύχουν και είπε ότι αυτό 
που θέτει ο Οζντίλ Ναμί θα πάψει να 
υπάρχει ως ερώτημα στην πράξη, γιατί 
θα λυθεί το Κυπριακό. 

 
Συσπείρωση ΑΚΕΛ 
Για την συσπείρωση του ΑΚΕΛ, ο Α. 

Μαυρογιάννης είπε ότι θεωρεί πως 
«πάει γενικά καλά», «βελτιώνεται πάρα 
πολύ» λέγοντας ότι υπάρχει δρόμος να 
καλυφθεί και πως απευθύνεται σε όλους 
τους πολιτικούς χώρους, στην κοινωνία 
των πολιτών.

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΘΕ ΘΕΜΙΤΟ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΟ ΜΕΣΟ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ

Βρόμικα παιχνίδια από τους υποψήφιους του Συναγερμού
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      Ειδήσεις σε 2’

ΥΠΟΘΕΣΗ AL JAZΕERA: Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΟΤΙ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ

Ενέκριναν διαβατήρια ως υπουργοί και τώρα ηγούνται της Νομικής Υπηρεσίας
Ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας 

εμφανίστηκαν την Τετάρτη για πρώτη φορά οι τέσσερις 
κατηγορούμενοι στην ποινική υπόθεση, που αφορά στο 
ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera και 
την πολιτογράφηση αλλοδαπών επενδυτών και επιχει-
ρηματιών, με τη δικάσιμο να αναβάλλεται για τις 30 Νο-
εμβρίου του 2022, ημερομηνία κατά την οποία 
αναμένεται να κληθούν να απαντήσουν με παραδοχή ή 
μη στις εναντίον τους κατηγορίες. Κατηγορούμενοι στην 
υπόθεση είναι ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής των Αντι-
προσώπων, Δημήτρης Συλλούρης, ο πρώην βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, Χριστάκης Τζιοβάνη, ο δικηγόρος Αντρέας 
Πιττάτζιης και ο εκ των διευθυντικών στελεχών της εται-
ρείας του κ. Τζιοβάνη, Αντώνης Αντωνίου. 

Ο δικηγόρος του Δημήτρη Συλλούρη, Κρίς Τριανταφυλ-
λίδης ανέφερε στους δικαστές ότι ο πελάτης του δεν θα 
απαντήσει, ωστόσο, διευκρίνισε πως «δηλώνει αθώος με 
κεφαλαία γράμματα». Όπως είπε στο δικαστήριο έστειλε 
δύο επιστολές στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα ζη-
τώντας του να πληροφορηθεί εάν στο πρόσωπο στις κα-
τηγορίες 4 και 5 είναι υπαρκτό πρόσωπο, αφού 

περιγράφεται ως αλλοδαπός. Με τη δεύτερη ζητούσε να 
πληροφορηθεί εάν ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός 
του συμμετείχαν ως Υπουργοί στις διαδικασίες έγκρισης 
διαβατηρίων, που αναφέρονται στις κατηγορίες 1, 2 και 
3. Σύμφωνα με τον Κρις Τριανταφυλλίδη δεν πήρε από 
τότε καμιά απάντηση. 

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Έλλη Πα-
παγαπίου, παραπέμπει τον συνήγορο του κ. Συλλούρη 
στο μαρτυρικό υλικό και σε συγκεκριμένη μαρτυρία, η 
οποία “συνδέεται ξεκάθαρα” με τις απαντήσεις που ζητά. 

Για το θέμα της συμμετοχής του Γενικού Εισαγγελέα 
και του Βοηθού του στο Υπουργικό Συμβούλιο, η κ. Πα-
παγαπίου επιβεβαίωσε στο κ. Τρανταφυλλίδη το γεγο-
νός, λέγοντας πως η ίδια ζήτησε από τους ανακριτές τα 
επίσημα πρακτικά του Υπουργικού, που επιβεβαιώνουν 
τη συμμετοχή τους. 

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 
Χριστάκη Τζιοβάνη και του Αντώνη Αντωνίου, Γιώργος 
Παπαϊωάννου, ζήτησε αναβολή από το δικαστήριο, αφού 
όπως είπε υπάρχει πληθώρα μαρτυρικού υλικού που δεν 
τους έχει δοθεί και θεωρεί πως είναι σωστό να τους δοθεί. 
Συμφώνησε με τον Κρίς Τριανταφυλλίδη και ζήτησε 
χρόνο να απαντήσουν οι πελάτες του, αν και σε κάθε πε-
ρίπτωση, όπως πρόσθεσε, δηλώνουν μη παραδοχή. 

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, ανέφερε 
στο δικαστήριο ότι είχε επικοινωνία με τον κ. Παπαϊωάν-
νου, ώστε να της παραδώσει τον κατάλογο με το μαρτυ-
ρικό υλικό που υπολείπεται ενώ επιβεβαίωσε πως θα 
παραλάβουν όλο το μαρτυρικό υλικό, αφού δόθηκαν οδη-
γίες στους ανακριτές.

Ανδρέας Μαυρογιάννης: Παρουσιάσε το πρόγραμμα διακυβέρνησής του 
Το πρόγραμμα διακυβέρνησής του παρουσίασε ο ανε-

ξάρτητος υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, 
Ανδρέας Μαυρογιάννης σε διάσκεψη Τύπου. Απευθύνο-
ντας το σαφές μήνυμα προς την κοινωνία: «Κύπρος Μπο-
ρείς», ο κ. Μαυρογιάννης παρουσίασε ένα ξεκάθαρο πλαί-
σιο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και πρότεινε 
μια σειρά από συγκεκριμένες, ορθολογικές και άμεσες λύ-
σεις που θα προσφέρουν ανάσα και ανακούφιση στους 
πολίτες της Κύπρου. Οι φόβοι που ανέδειξε αφορούν την 
ακρίβεια, τη διαφθορά, την οικονομική αβεβαιότητα, το 
μεταναστευτικό, το στεγαστικό και τις εκποιήσεις, Ξεχω-
ριστά ανέδειξε τη διαχρονική αγωνία για το Κυπριακό  και 

οριοθέτησε το όραμά που θα εφαρμόσει στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησής του στη βάση 1+22 πυλώνων οι οποίοι 
συνθέτουν το εγχειρίδιο δράσης του. Οι προτάσεις του κ. 
Μαυρογιάννη, όπως αναδείχθηκε στη διάσκεψη Τύπου, 

είναι συγκεκριμένες, κοστολογημένες και μεθοδολογικα 
ελεγμένες ώστε να καθίστανται απόλυτα εφαρμόσιμες.  

Με έμφαση τον ρεαλισμό, με κοινωνικό-προοδευτικό 
πρόσημο και βαθιά τεχνοκρατικη γνώση τόσο στα εργα-
λεία όσο και οι προτάσεις του κ. Μαυρογιάννη μετουσιώ-
νουν σε πράξη μια αλλαγή που θα δικαιώσει τους αν-
θρώπους της Κύπρου. 

Ο στόχος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, είναι ένας. 
Να “ανεβάσουμε την πατρίδα ψηλότερα με σεβασμό, σε-
μνότητα, ήθος και αποφασιστικοτητα” με μια ηγεσία που 
διαθέτει όραμα, συνειδητούς συνοδοιπόρους και σαφές 
σχέδιο δράσης.

«ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΟΡΑΜΑ…» ΕΙΠΕ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σε κρίσιμη 
κατάσταση

Η Κύπρος μπορεί να είναι 
μέρος της λύσης της ενεργει-
ακής κρίσης που αντιμετωπί-
ζει η Ευρώπη, δήλωσε ο 
ΥΠΕΞ της Ουγγαρίας, Péter 
Szijjártó, σε συνάντησή με 
τον Κύπριο ομόλογό του, 
Ιωάννη Κασουλίδη. «Αντί για 
κυρώσεις και αντί για ανώ-
τατα όρια τιμών, θέλουμε να 
εμπλακούν νέες πηγές στην 
ευρωπαϊκή αγορά φυσικού 
αερίου και να κατασκευα-
στούν νέες διαδρομές παρά-
δοσης, δηλαδή νέοι αγωγοί 
και νέα λιμάνια LNG», υπέ-
δειξε ο Ούγγρος ΥΠΕΞ. «Τα 
μεγάλα κοιτάσματα φυσικού 
αερίου που έχουν βρεθεί εδώ 
στη ζώνη της Κύπρου μπο-
ρούν να αποτελέσουν σημα-
ντικό μέρος της λύσης για την 
ενεργειακή κρίση στην Ευ-
ρώπη», πρόσθεσε. 

Η Κύπρος, μέρος 
της λύσης για την 
ενεργειακή κρίση

Η κατάσταση της υγείας 
του Αρχιεπισκόπου Χρυσο-
στόμου παραμένει κρίσιμη, 
σύμφωνα με νεότερο ιατρικό 
ανακοινωθέν. Ο προκαθήμε-
νος της Εκκλησίας της Κύ-
πρου νοσηλεύεται στην Αρ-
χιεπισκοπή και ακολουθεί την 
ενδεδειγμένη φαρμακευτική 
αγωγή», αναφέρεται. Το ανα-
κοινωθέν υπογράφουν οι θε-
ράποντες ιατροί Ιωσήφ Κά-
σιος, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, 
Πέτρος Αγαθαγγέλου και Μι-
χάλης Πρωτοπαπάς.

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΝΕΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ
Ομάδα πολιτών στην Πάφο 

μαζεύει υπογραφές για να 
μην πραγματοποιηθεί η εκδή-
λωση απονομής του χρυσού 
κλειδιού της Πάφου στον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη. Μι-
λώντας στον ΑΣΤΡΑ, η δικη-
γόρος Κορίνα Δημητρίου ανέ-
φερε ότι θεωρεί λάθος να 
τιμάται ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας για έργα υποδομής 
στην πόλη αφού ούτως η άλ-
λως είναι ευθύνη της κυβέρ-
νησης να υλοποιεί έργα και 
υποδομές. Τόνισε ότι είναι λά-
θος να χρησιμοποιείται ο θε-
σμός απονομής του χρυσού 
κλειδιού για προεκλογικούς 
σκοπούς.

Υπογραφές για 
το «Χρυσό Κλειδί»

Αναβρασμός στη Νεκρή Ζώνη 
της Δένειας στη Λευκωσία

Σε ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προχωρεί η 
Ειρηνευτική Δύναμη Κύπρου σε σχέση με την ανέγερση φυλακίου 
του Τουρκικού Στρατού στη Δένεια. Σε δηλώσεις του στον ΑΣΤΡΑ ο 
Εκπρόσωπος της Ειρηνευτικής Δύναμης Κύπρου Αλιμ Σιντίκ διευ-
κρινίζει ότι το περιστατικό δεν βρίσκεται εντός της ουδέτερης ζώνης 
ωστόσο,  μετέφερε  την ανησυχία καθώς είναι κοντά στη γραμμή κα-
τάπαυσης του πυρός. 

Στην περιοχή είχε εκδηλωθεί στη νεκρή ζώνη μεταξύ Ε/κ γεωργών 
και Τούρκων στρατιωτών, το απόγευμα της Τρίτης, δήλωσε στο 
ΚΥΠΕ ο κοινοτάρχης Δένειας, Χριστάκης Παναγιώτου. Ο κ. Πανα-
γιώτου ανέφερε ότι στις 6:00 π.μί της Τρίτης, γεωργός πήγε στην πε-
ριοχή για να καλλιεργήσει τα χωράφια του και εκεί πήγαν και τα Ηνω-
μένα Έθνη. «Τα Ηνωμένα Έθνη προσέγγισαν τον γεωργό και τον 
παρότρυναν να φύγει από την περιοχή γιατί είναι επικίνδυνο και θα 
τον συλλάμβαναν οι Τούρκοι», ανέφερε ο Κοινοτάρχης, σημειώνοντας 
ότι όταν ο ίδιος μετέβη στον χώρο στις 08:00, ο γεωργός είχε σχεδόν 
τελειώσει τις δουλειές του. Πράγματι, ανέφερε ο Κοινοτάρχης Δένειας, 
«σε μισή ώρα κατέβηκαν Τούρκοι στρατιώτες με φορτηγά, αλλά ο γε-
ωργός ήταν προς το τέλος (σσ: των εργασιών του) και ήταν δύσκολο 
να τον συλλάβουν γιατί ήταν κλεισμένος μέσα στο τρακτέρ του. Ο γε-
ωργός τελείωσε τη δουλειά του και έφυγε». Επιπλέον, ο κ. Παναγιώ-
του είπε ότι ο ίδιος γεωργός μετέβη ξανά εκεί μαζί με άλλους γεωρ-
γούς, γιατί είναι τα χωράφια τους εκεί. Σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη, 
«οι Τούρκοι έφεραν νέους στρατιώτες». Ο κ. Παναγιώτου ανέφερε 
περαιτέρω ότι για το συμβάν ενημερώθηκε τόσο το ΥΠΕΞ όσο και η 
Εθνική Φρουρά. Χθες, «πήγαν κι άλλοι γεωργοί και ήταν οι Τούρκοι 
εκεί. Οι γεωργοί τελείωσαν τη δουλειά τους και έφυγαν χωρίς ενό-
χληση», κατέληξε ο Κοινοτάρχης Δένειας. Ο Αλίμ Σιντίκ ανέφερε ότι 
«ο αγρότης εργαζόταν χωρίς άδεια εντός της Νεκρής Ζώνης και βό-
ρεια της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, παρά το γεγονός ότι είχε 
προειδοποιηθεί πολλές φορές.

Σκάνδαλο 
παρακολουθήσεων

Στις 2 Νοεμβρίου θα πρα-
γματοποιηθεί συνεδρία της 
επιτροπής PEGA του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, για τη 
διερεύνηση του σκανδάλου 
των πραρακολουθήσεων. 
Παράλληλα, στις 9/11 θα συ-
ζητηθεί στην επιτροπή και το 
θέμα των παρακολουθήσεων 
που ενέγραψε η κοινοβου-
λευτική ομάδα του ΑΚΕΛ.
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Εν συντομία

Πρώτη με τεράστια διαφορά η Ελλάδα στο κόστος ενέργειας των χωρών της ΕΕ
Στην κορυφή της λίστας με τις τιμές "επόμενης ημέρας" 

στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού βρίσκεται η Ελ-
λάδα, κόντρα στο σύνολο σχεδόν των χωρών της Ευρώπης. 
Την Τετάρτη η Ελλάδα αγοράζει ακριβότερα από οποιονδή-
ποτε άλλον στο Χρηματιστήριο Ενέργειας με 274,85 ευρώ 
κάθε μεγαβατώρα όπως αναφέρει η σελίδα της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας, με την τιμή να ενισχύεται κατά 27,9%. Η 
μόνη άλλη χώρα της ΕΕ που παρουσιάζει αυξητική τάση 
είναι η Σουηδία, ωστόσο αγοράζει με μόλις το ένα τρίτο της 
τιμής που πληρώνει η Ελλάδα (97,89 ευρώ ανά μεγαβατώρα).  
Όπως αναφέρουν αναλυτές, η αιτία για την δραματική δια-

φορά μεταξύ Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στο 
κόστος της ενέργειας, οφείλεται στα μοντέλα που εφαρμόζο-
νται στη χώρα μας και συγκεκριμένα στο month ahead για 
την ελληνική αγορά φυσικού αερίου. Οι ελληνικές εταιρείες 
παραγωγής ενέργειας που καταναλώνουν αέριο το αγορά-
ζουν ένα μήνα νωρίτερα με προθεσμιακά συμβόλαια ενός 

μήνα σε προκαθορισμένη τιμή, αντί να αγοράζουν άμεσα σε 
τρέχουσα τιμή και με άμεση παράδοση. Το δίκτυο αερίου και 
οι υποδομές δεν επαρκούν για να είναι διαθέσιμες άμεσα οι 
αναγκαίες ποσότητες, ενώ οι τζίροι στο χρηματιστήριο πα-
ραμένουν χαμηλοί. Ενώ κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου οι 
τιμές στην Ευρώπη υποχωρούν λόγω των θετικών εξελίξεων, 
τα συμβόλαια για τον Οκτώβριο που έκλεισαν τον Σεπτέμβριο 
ήταν πάνω από τα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Έτσι, οι Ευ-
ρωπαίοι ηλεκτροπαραγωγοί εκμεταλλεύονται τις θετικές εξε-
λίξεις, ενώ στην Ελλάδα πληρώνουμε πολύ περισσότερο.  
Το χρόνιο πρόβλημα σχολίασε με ανάρτησή του ο εκπρό-

σωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος. «Η ακριβό-
τερη αγορά, με τιμή στα 274,85 ευρώ/MWh όταν Βουλγαρία 
και Ιταλία, με τις οποίες κινούμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, 
έχουν τιμή χαμηλότερη σχεδόν κατά 100 ευρώ. Ισπανία και η 
Πορτογαλία σ με τιμές 81,71 ευρώ/MWh και 79,87 ευρώ/MWh. 
Ακρίβεια με υπογραφή Μητσοτάκη»

«ΑΦΑΝΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗ�ΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ KRIKEL ΚΑΙ INTELLEXA», ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

«Να καταθέσουν άμεσα στη Βουλή για το σκάνδαλο παρακολουθήσεων»
Με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θε-

σμών και Διαφάνειας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ -που είναι 
μέλη της- ζητούν να κληθούν άμεσα προκειμένου να ενημε-
ρώσουν τα μέλη της Επιτροπής για το σκάνδαλο των υπο-
κλοπών οι Φέλιξ Μπίτζιος και Γιάννης Λαβράνος, «αφανείς 
ιδιοκτήτες των εταιρειών KRIKEL και INTELLEXA» όπως 
χαρακτηριστικά σημειώνεται στο αίτημα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης.  

 
Ειδικότερα, στην επιστολή σημειώνεται: 
«Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2022 
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Δια-

φάνειας 

Κύριε Πρόεδρε, 
Με την παρούσα επιστολή παρακαλούμε όπως κλη-

θούν άμεσα για να ενημερώσουν τα μέλη της Επιτροπής 
για το σκάνδαλο των Υποκλοπών οι κ.κ Μπίτζιος Φέλιξ 
και Λαβράνος Γιάννης, αφανείς ιδιοκτήτες των εταιρειών 
KRIKEL και INTELLEXA. 

 
- Κατρούγκαλος Γιώργος 
- Βούτσης Νικόλαος 
- Λάππας Σπυρίδων 
- Ξανθόπουλος Θεόφιλος 
- Πολάκης Παύλος».

«Τελικά, τον 
σκοτώσατε για 

τους στίχους του;»
Οργή προκάλεσαν στη μη-

τέρα του Παύλου Φύσσα οι 
ερωτήσεις που υπέβαλλε 
στον Δημήτρη Μελαχροινό-
πουλο, φίλο του γιου της, 
συνήγορος υπεράσπισης. 
Κατά την εξέταση του μάρ-

τυρα από την πλευρά των 
κατηγορουμένων, η μητέρα 
του μουσικού εκνευρίστηκε 
όταν συνήγορος υπεράσπι-
σης ρωτούσε τον μάρτυρα 
για στίχους του Παύλου Φύσ-
σα. Καθώς είχαν προηγηθεί 
αντίστοιχες ερωτήσεις από 
την υπεράσπιση, η Μάγδα 
Φύσσα άρχισε να φωνάζει: 
«Τελικά για να καταλάβουμε. 
Για τους στίχους του τον σκο-
τώσατε; Τον μάρτυρα δικά-
ζετε; Θα κάνετε καμία ερώ-
τηση για την υπόθεση;». 
Η πρόεδρος αμέσως ζή-

τησε από την κυρία Φύσσα 
να περάσει έξω και εκείνη 
όρθια αφού της απάντησε 
ότι «θα περάσω γιατί δεν 
μπορώ να τον ακούω» βγήκε 
από την αίθουσα.

Άλλος ένας άνδρας, ο 
12ος, ταυτοποιήθηκε για την 
συγκλονιστική υπόθεση του 
βιασμού και της εκπόρνευ-
σης της 12χρονης στον Κο-
λωνό. Πρόκειται για έναν 
39χρονο, που προσήλθε αυ-
τοβούλως στη ΓΑΔΑ. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ο 
39χρονος κατέθεσε ότι στις 
αρχές του Αυγούστου 2022 
συνομιλούσε, μέσω διαδι-
κτυακής εφαρμογής γνωρι-
μιών, με το προφίλ που φέ-
ρεται να είναι της 12χρονης. 
Ο ίδιος ανέφερε πως του 
είπε ότι είναι 17 ετών. Ο άν-
δρας, αφού εξετάστηκε ενόρ-
κως, αφέθηκε προσωρινά 
ελεύθερος, ενώ κατέθεσε το 
κινητό του τηλέφωνο και η 
Υποδιεύθυνση Προστασίας 
Ανηλίκων ερευνά τη συμμε-
τοχή του στην υπόθεση.  

Εξελίξεις 
στην υπόθεση 
της 12χρονης

«Ο Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι έχει λερωμένη τη φωλιά του για Πάτση»
Όπως είναι αναμενόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρί-

σκεται σε μεγάλο πανικό μετά τις σαρωτικές αποκαλύψεις 
για τα έργα και τις ημέρες του Ανδρέα Πάτση, με αποτέ-
λεσμα να επιστρατεύσει μιλώντας στο υπουργικό συμ-
βούλιο αισχρά ψέματα για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη δικαστική 
διαχείριση των παιδοβιαστών. Ο πρωθυπουργός συνει-
δητά και ανερυθρίαστα υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατά τη 
διακυβέρνησή του όχι μόνο δεν εντόπισε τους κινδύνους 
αλλά μείωσε και τις ποινές για αυτά τα απεχθή αδικήματα. 
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός: «σε 
πείσμα όσων βάζουν πολιτικά πρόσημα σε ανατρι-
χιαστικές πράξεις είναι απλά ντροπή αυτό το οποίο 
έγινε τις τελευταίες εβδομάδες. Και δεν είναι τυχαίο 
ότι και σήμερα υπαινίσσονται ευθύνες του εντός ει-
σαγωγικών συστήματος όταν ήταν οι ίδιοι σύστημα 
για 4,5 χρόνια και δεν εντόπισαν τον κίνδυνο αντίθετα 
μειώθηκαν και οι ποινές για τέτοια απεχθή αδική-
ματα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόμενος στο κανα-
βάτσο υιοθέτησε τα ψέματα της «υπόγας της ΝΔ» καθώς 
και διάφορων γαλάζιων βουλευτών που στη συνέχεια 
υποχρεώθηκαν σε συγγνώμες και κατέβασμα σχετικών 
αναρτήσεων. Να σημειωθεί ότι ο βιασμός ήταν πάντα και 
παραμένει κακούργημα στον Ποινικό Κώδικα ενώ και όλα 

τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν ψηφίσει υπέρ του 
συγκεκριμένου άρθρου και του Ποινικού Κώδικα της ΝΔ. 
Από την άλλη πλευρά οι υποστηριχτές του προσπα-

θούν να  τον βγάλουν «λάδι». Πρώτος πήρε θέση ο Γιάν-
νης Οικονόμου. Δεν ήξερε τίποτα, επέμενε απεγνωσμένα 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον πρωθυπουργό, τον 
ίδιο που δεν ήξερε για τις υποκλοπές ή ότι πεθαίνουν 
εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι με κορωνοϊό. «Προφανώς 
ήταν μια στενάχωρη εξέλιξη, δεν είναι κάτι που το χρει-

αζόταν η κυβέρνηση» είπε, μιλώντας στο OPEN TV ο 
Γιάννης Οικονόμου. «Όλα μετρούν πολιτικά» απάντησε 
στην ερώτηση αν θα στοιχίσει στη ΝΔ το σκάνδαλο στις 
επερχόμενες εκλογές. Ο κόσμος αξιολογεί και τα καλά 
και τις αστοχίες και πράγματα για τα οποία δεν ευθύνεσαι 
εσύ αλλά τα λούζεσαι στην καμπούρα σου χωρίς αμφιβο-
λία» συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Δηλαδή τι, 
κάποιος να πει στον Μητσοτάκη ότι φταίει; Για ποιο λόγο; 
Που ένας βουλευτής δεν είχε καταλάβει ότι ως βουλευτής 
δεν πρέπει να πηγαίνει και να χτυπάει πόρτες του δημο-
σίου για να παίρνει δουλειές; Τι να λέμε τώρα» εξεμάνη 
με πόνο καρδιάς.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιάννης Οικονόμου απέφυγε 

πολύ προσεκτικά να πει λέξη για τις δραστηριότητες του 
διαγραφέντα «γαλάζιου» βουλευτή με τα κόκκινα δάνεια 
και τις εξωχώριες εταιρείες που διατηρεί ήδη από το 2019, 
οι οποίες όπως ο ίδιος ο Ανδρέας Πάτσης δήλωσε ξεκά-
θαρα ήταν γνωστές τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο 
και στη ΝΔ, αδειάζοντας Μαξίμου και κόμμα. Κληθείς δε 
να πει ποιες είναι αυτές, περιορίστηκε να αναφερθεί στις 
δουλειές του πρώην βουλευτή της ΝΔ με τα ΕΛΤΑ. «Δεν 
μπορεί να είσαι βουλευτής και να παίρνεις δουλειές από 
το δημόσιο» έλεγε και ξανάλεγε.
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Ποινή φυλάκισης 15 ετών, επιβλή-
θηκε από το Κακουργιοδικείο του Har-
row την περασμένη Πέμπτη, 21 Οκτω-
βρίου, σε 29χρονο κυπριακής 
καταγωγής, ο οποίος βρέθηκε ένοχος 
σε δύο κατηγορίες που αφορούν σε 
απόπειρα βιασμού και μαχαιροφορία. 
Επίσης, μετά την αποφυλάκισή του θα 
εκτίσει άλλα 4 χρόνια επ’ αδεία. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση 

που εκδόθηκε τη Δευτέρα, πρόκειται για 

τον James Nicolaou, η φωτογραφία του 
οποίου δόθηκε στη δημοσιότητα από 
την Μητροπολιτική Αστυνομία. 
Τα αδικήματα είχαν διαπραχθεί, στις 

31 Ιουλίου του 2021 στο Πάρκο Neas-
den Recreation Ground στο Brent, 
όπου, σύμφωνα με τα γεγονότα της 
υπόθεσης, αποπειράθηκε, υπό την 
απειλή μαχαιριού, να βιάσει γυναίκα ηλι-
κίας 69 ετών. 
Όπως κατέθεσε στην Αστυνομία, είχε 

αναχωρήσει από το σπίτι της γύρω στις 
5 το απόγευμα για περπάτημα στο 
πάρκο. Σε κάποια στιγμή, άγνωστος άν-
δρας ο οποίος κρυβόταν πίσω από θά-
μνους, πετάχτηκε μπροστά της και υπό 
την απειλή μαχαιριού προέβη σε άσε-
μνες χειρονομίες και χυδαίες πράξεις, 
κάνοντας ξεκάθαρες τις αρρωστημένες 

του προθέσεις. 
Η 69χρονη, υπέστη σοκ, έχασε τις αι-

σθήσεις της και ο δράστης τράπηκε σε 
φυγή. Το περιστατικό, έγινε γνωστό στις 
Αρχές, λίγες μέρες αργότερα, στις 2 Αυ-
γούστου, όταν η γυναίκα, φανερά κατα-
βεβλημένη, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο 
του Βόρειου Λονδίνου με τραύματα και 
μώλωπες στο κεφάλι.  
Εκεί, εξιστόρησε για πρώτη φορά τον 

εφιάλτη που έζησε. Το προσωπικό του 
νοσοκομείου ειδοποίησε την Αστυνομία, 
μέλη της οποίας ξεκίνησαν αμέσως σχε-
τική έρευνα. Το θύμα εξετάστηκε από 
ιατροδικαστή, ενώ, από τις πληροφορίες 
και τα στοιχεία που περισυνέλλεξαν, 
έφτασαν στη σύλληψη του κυπριακής 
καταγωγής, James Nicolaou, στις 7 Αυ-
γούστου. Μια ημέρα αργότερα, ο 29χρο-

νος κατηγορήθηκε ενώπιον δικαστη-
ρίου. 
Όπως δήλωσε η ντετέκτιβ Mary Fen-

ton της Μονάδας Διοίκησης North West, 
«Ο δικαστής, HHJ Bourne QC, τόνισε 
στην απόφασή του ότι ο Νικολάου θεω-
ρείται επικίνδυνο άτομο, εξ ου και η 
ποινή που είδαμε να εκδίδεται εδώ. 
Πιστεύω ότι το Λονδίνο θα είναι πιο 

ασφαλές με τη φυλάκισή του. Το θύμα 
είχε πάει για περπάτημα στο πάρκο 
όταν δέχτηκε τη φρικτή αυτή επίθεση. 
Έχει επιδείξει μεγάλο θάρρος σε όλη τη 
διάρκεια της έρευνας μας. 
Τα θύματα σεξουαλικών αδικημάτων 

θα πρέπει να βρουν τη δύναμη και το 
κουράγιο να καταγγέλλουν στην Αστυ-
νομία αυτά τα εγκλήματα. Θα σας ακού-
σουμε, θα ερευνήσουμε με διακριτικό-

τητα και θα κάνουμε ό,τι περνάει από 
το χέρι μας για να φέρουμε τους δρά-
στες ενώπιον της Δικαιοσύνης».

ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ ΤΟΥ HARROW ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΟΝ ΑΓΓΛΟΚΥΠΡΙΟ JAMES NICOLAOU ΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Ποινή 15ετούς κάθειρξης σε 29χρονο Α/κύπριο για απόπειρα βιασμού 69χρονης

Με αφορμή τη συγγραφή του βιβλίου 
«Πτήση CY284» των Εκδόσεων Καστα-
νιώτη από τον δημοσιογράφο Ανδρέα 
Χατζηκυριάκο, για τη μοιραία πτήση 
από την Αθήνα προς τη Λευκωσία, στις 
12 Οκτωβρίου 1967, που οδήγησε στον 
τραγικό θάνατο 66 ανθρώπων, ο Ευ-
ρωβουλευτής ΔΗΣΥ & ΕΛΚ Λουκάς 
Φουρλάς απευθύνθηκε προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την πα-
ρέμβασή της. Συγκεκριμένα κατέθεσε 
Ερώτηση την οποία συνυπέγραψαν Κύ-
πριοι και Έλληνες Ευρωβουλευτές, 
ώστε να έρθουν στο φως τα πραγματικά 
γεγονότα της τραγωδίας. 
Το αεροπορικό δυστύχημα συγκλό-

νισε την  Κύπρο, την Ελλάδα και τη  

Βρετανία, από τις οποίες προέρχονταν 
οι επιβάτες και το πλήρωμα του αερο-
σκάφους. Μιλώντας στην «Παροικιακή», 
ο κύπριος ευρωβουλευτής είπε ότι «Η 
έκθεση της βρετανικής Αρχής Διερεύνη-
σης Αεροπορικών Ατυχημάτων αποδίδει 
το ατύχημα στην ανατίναξη βόμβας που 
είχε τοποθετηθεί στο εσωτερικό του αε-
ροπλάνου. Παρά το γεγονός ότι παρήλ-
θαν 55 χρόνια από την αεροπορική τρα-
γωδία και παρ’ ότι τα επίσημα έγγραφα 
που αφορούν την ανατίναξη του αερο-
σκάφους έχουν αποδεσμευθεί και δοθεί 
στη δημοσιότητα από το Βρετανικό Αρ-
χείο, η έκθεση της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας για το πώς τοποθετήθηκε 
ο εκρηκτικός μηχανισμός, από ποιους 

και ποιος ήταν ο στόχος τους, εξακο-
λουθεί να παραμένει απόρρητη». 
Το Βρετανικό Αρχείο έχει παρατείνει 

τη διάρκεια αποδέσμευσης της συγκε-
κριμένης έκθεσης μέχρι το 2066, 99 
χρόνια μετά τη συντριβή του αεροπλά-
νου. Είπε ακόμη ότι «Πρόκειται για ένα 
ανθρωπιστικό θέμα. Η αποδέσμευση 
της αστυνομικής έρευνας αναμένεται να 
φωτίσει τα πραγματικά αίτια και όσους 
ευθύνονται γιατί έχασαν τη ζωή τους οι 
επιβαίνοντες, οι οποίοι στην πλει-
ονότητά τους ήταν Κύπριοι και Έλληνες 
και επομένως Ευρωπαίοι πολίτες». Ο 
κύριος Φουρλάς, αναμένει απάντηση 
από την Επιτροπή, για τον τρόπο που 
η Επιτροπή μπορεί να ασκήσει πίεση 

προκειμένου να αποχαρακτηριστούν τα 
απαραίτητα έγγραφα και να δοθεί ένα 
τέλος στο άλυτο μυστήριο και στην αγω-
νία συγγενών και φίλων, αρκετοί από 
τους οποίους βρίσκονται εν ζωή. 
Σημειώνεται ότι, μόλις την περασμένη 

εβδομάδα, η παροικιακή εφημερίδα 
«Ελευθερία», δημοσίευσε εκτενές ρε-
πορτάζ για το μνημόσυνο των 66 θυ-
μάτων, το οποίο πραγματοποιήθηκε για 
πρώτη φορά στο αεροδρόμιο Heathrow, 
στην παρουσία συγγενών από τη Βρε-
τανία, την Ελλάδα και την Κύπρο, που 
βρέθηκαν στο Λονδίνο ειδικά για την τε-
λετή. Επίσης, στο ρεπορτάζ αναφέρεται 
ότι στόχος της βομβιστικής ενέργειας 
ήταν ο Γεώργιος Γρίβας. 
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Αποχαρακτηρισμός των εγγράφων της αεροπορικής τραγωδίας για να λάμψει η αλήθεια

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμ-
μετοχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 25 
Οκτωβρίου 2022 η εκδήλωση που διορ-
γάνωσε ο Σύνδεσμος Αμμοχώστου ΜΒ, 
υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας και σε συνεργασία με την Δια-
κομματική Επιτροπή για την Κύπρο 
(APPG),  σε αίθουσα της Βουλής των 
Κοινοτήτων στην "καρδιά" της βρετανι-
κής πολιτικής σκηνής στο Westminster.   
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 

του Συνδέσμου, «Mε αφορμή την 62η 
επέτειο από την ανεξαρτησία της Κύ-
πρου,  ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου Ηνωμένου Βασιλείου Δρ. Βα-
σίλης Μαύρου απηύθυνε έκκληση από 
το βήμα της εκδήλωσης να μην ξεχαστεί 
το κατεχόμενο κομμάτι της Αμμοχώστου 
αλλά και ολόκληρη η κατεχόμενη Κύ-
προς, που αποτελεί, όπως επισήμανε, 
"μία μόνιμη μαχαιριά και μια θανάσιμη 
πληγή στην καρδιά και στην ψυχή των 
Βαρωσιωτών". 

"48 χρόνια μετά, μια πόλη τυλιγμένη 
στα συρματοπλέγματα, μια πόλη αιχμά-
λωτη να καρτερά τη δικαίωση, να περι-
μένει τους κατοίκους της να επιστρέ-
ψουν και να την αναστήσουν", τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Μαύρου, αναφερό-

μενος στην Αμμόχωστο. 
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αμμο-

χώστου Μ.Β., ξεκίνησε την ομιλία του, 
κάνοντας μια συνοπτική ιστορική ανα-
δρομή στα γεγονότα που οδήγησαν 
στην ανεξαρτησία και όσα ακολούθησαν 
με αποκορύφωμα την παράνομη τουρ-
κική εισβολή. 
Αναφερόμενος στο ρόλο του Λονδί-

νου τόνισε : “Η Βρετανία οφείλει να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι 
στην Κύπρο ως εγγυήτρια δύναμη για 
την ανεξαρτησία, την ασφάλεια και την 
εδαφική ακεραιότητα της Κύπρου μετά 
από πολλά χρόνια αποικιοκρατικού ζυ-
γού. Το μήνυμα στην Αγγλική Βουλή 
αλλά και στα υπόλοιπα διεθνή κέντρα 
αποφάσεων είναι ότι ζητούμε επιτακτικά 
την αποχώρηση των τουρκικών δυνά-
μεων κατοχής από τους κατεχόμενους 
τόπους μας, την επιστροφή των προ-
σφύγων στα σπίτια και τις περιουσίες 
τους κάτω από την νόμιμη κυβέρνηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνθή-
κες ασφάλειας και ειρήνης.  
Ο δρ. Βασίλης Μαύρου αναφέρθηκε 

ειδικά στις τελευταίες παράνομες ενέρ-
γειες της Τουρκίας στην Αμμόχωστο και 
τόνισε ότι "πρέπει επιτέλους η υποστή-

ριξη και η καταδίκη  να γίνει πράξη, με 
ουσιαστικές κυρώσεις ενάντια στην 
Τουρκία.”   
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο υπουργός 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
της Κύπρου, Κυριάκος Κούσιος εκ μέ-
ρους της Κυπριακής Κυβέρνησης και ο 
δήμαρχος Αμμοχώστου Δρ. Σίμος Ιωάν-
νου. "Είμαστε εδώ για να υποστηρί-
ξουμε τον λαό της Κύπρου και να εργα-
στούμε από κοινού για την επανένωση 
του υπέροχου νησιού της Κύπρου", τό-
νισε στην ομιλία του ο πρώην ηγέτης 
των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν. 
Με θέρμη διατύπωσαν τις θέσεις και 

τις απόψεις τους, μεταξύ άλλων, ο πρό-
εδρος της διακομματικής επιτροπής για 

την Κύπρο Sir Roger Gale και ο Βρετα-
νός βουλευτής Bambos Charalambous. 
Παραβρέθηκαν ακόμα οι βουλευτές 

Mike Freer, Wendy Chamberlain, Car-
oline Nokes, Andrew Rosindell, Martin 
Vickers, Catherine West, Chris Clark-
son, Judith Cummins, Feryal Clark, Har-
riett Baldwin, Fabian Hamilton, Stephen 
Doughty, Thangam Debbonaire, Clau-
dia Webbe, Marion Fellows, Geraint 
Davis και ο Bob Davidson εκ μέρους 
της βουλευτού Sheryll Murray.  
Άπαντες συμφώνησαν οτι θα πρέπει 

να δωθεί πολύ σύντομα μια δίκαιη και 
βιώσιμη λύση στο κυπριακό ζήτημα. 
Παράλληλα, την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους αντιπρόσωποι 
από 13 πρεσβείες: Εκ μέρους της Κυ-
πριακής Πρεσβείας ο πρέσβης Αντρέας 
Κακουρής. Εκ μέρους της Ελληνικής 
Πρεσβείας ο κύριος Κωνσταντίνος Θα-
νόπουλος. Εκ μέρους της Ισπανικής 
Πρεσβείας ο αναπληρωτής αρχηγός της 

Ισπανικής αποστολής κος Jorge Cab-
rera. Εκ μέρους της Γερμανικής Πρε-
σβείας ο Dr Felix Karstens. Eκ μέρους 
της πρεσβείας του Μπαρμπάντος ο 
πρέσβης Milton Inniss. Eκ μέρους της 
πρεσβείας της Σερβίας η πρέσβειρα 
Aleksandra Joksimovic. Εκ μέρους της 
πρεσβείας του Λουξεμβούργου ο πρέ-
σβης George Friden. Εκ μέρους της 
πρεσβείας της Αρμενίας ο σύμβουλος 
Hrachya Stepanyan. Εκ μέρους της 
πρεσβείας της Κολομβίας ο Επιτετραμ-
μένος Pedro Lopez. Eκ μέρους της πρε-
σβείας της Βραζιλίας oι αντιπρόσωποι 
Nilson Lima και η Michele Heve. Εκ μέ-
ρους της πρεσβείας της Βουλγαρίας Ha-
rizan Harizanov. Εκ μέρους της πρε-
σβείας της Ινδίας η Dr. Lilly Gunasekar. 
Εκ μέρους της πρεσβείας του Κοσόβου 
ο πρέσβης Ilir Kapiti. 
Μετά το πέρας της εκδήλωσης ακο-

λούθησε δεξίωση σε παρακείμενη αί-
θουσα του κοινοβουλίου».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ WESTMINSTER ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 62ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Σημαντικά πολιτικά μηνύματα στην εκδήλωση του Συνδέσμου Αμμοχώστου Μ. Βρετανίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Ο Σύνδεσµος Αµµοχώστου 

ΜΒ σας προσκαλεί στην ετήσια 
χοροεσπερίδα του στο Penridge 
Suite 470 Bowes Road, London 

N11 1NL την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022. Το µουσικό µέρος της βραδιάς θα 
πλαισιώνεται από τον Στέλιο Χιώτη και την Αγγελική Ντάρα. Τιµή εισιτηρίου 
£45.00. Το δείπνο περιλαμβάνει γεύμα τριών πιάτων με αναψυκτικό. 
Τα τηλέφωνα για κρατήσεις είναι: Κώστας Γεωργίου 07943 198198 και 

Πέτρος Γιωργανιός 0207 263 8100 - Email: vassilis@varosilettings.co.uk 
Η υποστήριξη σας σε αυτή την εκδήλωση και για όλες τις προσπάθειες της 

επιτροπής για επιστροφή στην πόλη του Ευαγόρα είναι πολύ σημαντική.
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Επιστολές και ενημερωτικά φυλλάδια στάλθηκαν 
σε 650 βρετανούς βουλευτές με αφορμή την Ημέρα 
των Αγνοουμένων της Κύπρου στις 29 Οκτωβρίου, 
στο πλαίσιο εκστρατείας της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ, που πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Επιτρόπου Προεδρίας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, Φώτη Φωτίου. Η εκστρατεία 
έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους βουλευτές 
για το ανθρωπιστικό αυτό ζήτημα, ζητώντάς τους 
ταυτόχρονα να προτρέψουν την κυβέρνηση του 
ΗΒ να ασκήσει πιέσεις προς την κατεύθυνση δια-
κρίβωσης της τύχης των αγνοουμένων. 
Η 29η Οκτωβρίου έχει οριστεί από τη Βουλή των 

Αντιπροσώπων ως Ημέρα Αγνοουμένων, καθώς 
ήταν η επόμενη μέρα της απελευθέρωσης και τε-
λευταίων αιχμαλώτων από τον τουρκικό στρατό. 
Είναι μια υπενθύμιση για το δράμα των αγνοουμέ-
νων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς 
και των οικογενειών τους. 
Στην επιστολή του προς τους βουλευτές, ο Πρό-

εδρος της Ομοσπονδίας, Χρίστος Καραολής τονίζει 
ότι «Αυτοί οι Αγνοούμενοι δεν ήταν απλώς Κύπριοι. 
Είναι μητέρες, πατέρες, αδέρφια, αδερφές και φίλοι 
οικογενειών που μέχρι σήμερα έχουν στερηθεί δια-
κρίβωση και δικαιοσύνη». Αν και αναγνωρίζει την 
υποστήριξη που παρέχει το ΗΒ στην Επιτροπή 
για τους Αγνοουμένους, προτρέπει τους βουλευτές 
«να διασφαλίσουν ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα 
καλέσει κατηγορηματικά την Τουρκία να δώσει ανε-
μπόδιστη πρόσβαση σε στρατιωτικούς χώρους 
στην παράνομα κατεχόμενη περιοχή για σκοπούς 
εκταφής, να δημοσιοποιήσει τις πληροφορίες που 
έχει στην κατοχή της σχετικά με ομαδικούς τάφους 
και να επιτρέψει στους ερευνητές την πρόσβαση 

στα στρατιωτικά αρχεία». 
Μιλώντας για την εκστρατεία, ο Πρόεδρος της 

Ομοσπονδίας είπε: «Θα συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε μαζί με τους φίλους μας στο Κοινοβούλιο 
για να παραμένει το τραγικό θέμα των αγνοουμέ-
νων στην ατζέντα της βρετανικής κυβέρνησης και 
των πολιτικών με στόχο οι οικογένειες των αγνο-
ουμένων να λάβουν τις απαντήσεις που για τόσα 
χρόνια με πόνο και πάθος αναζητούν». 
Στην εκστρατεία συμμετείχε και ο Πρόεδρος της 

Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
(APPG) για την Κύπρο, Σερ Ρότζερ Γκέιλ, υπο-
βάλλοντας γραπτή ερώτηση στον Υπουργό Εξω-
τερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης, ρωτώντας 
εάν: «Θα έχει συζητήσεις με τον Τούρκο ομόλογό 
του σχετικά με τη σημασία της επίλυσης του ζητή-
ματος των Αγνοουμένων στην Κύπρο και το ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η Τουρκία παρέχο-
ντας πρόσβαση σε στρατιωτικούς χώρους για σκο-
πούς εκταφής καθώς και με την αποδέσμευση 
όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
των στρατιωτικών αρχείων;». 
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της 

ΕΚΟ, «ένα κρίσιμο μέρος για την διακρίβωση της 
τύχης των αγνοουμένων της Κύπρου είναι η εξα-
σφάλιση πληροφοριών που θα βοηθήσουν στη 
διακρίβωση της τύχης τους. Εάν έχετε οποιαδήποτε 
πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, παρακα-
λούμε όπως υποβάλετε εντελώς ανώνυμα αυτές 
τις πληροφορίες μέσω της ειδικής σελίδας:  

cypriotfederation.org.uk/missing-persons/  
και θα τις διαβιβάσουμε στην Επιτροπή Συγγε-

νών Αγνοούμενων στην Κύπρο». 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Εκστρατεία της ΕΚΟ για τους αγνοουμένους

συνέχεια από τη σελίδα 2  
- Πέραν από το θέμα της έλλειψης εκπαιδευτικών, 

υπάρχουν οποιαδήποτε άλλα προβλήματα που κα-
λείται να επιλύσει η Κυπριακή Εκπαιδευτική Απο-
στολή για τη φετινή σχολική χρονιά;  
Η έλλειψη εκπαιδευτικών παρουσιάζεται όχι από 

την ΚΕΑ, η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλλει 
αριθμό μόνιμων εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Η έλ-
λειψη εκπαιδευτικών παρουσιάζεται στους ωρομί-
σθιους εκπαιδευτικούς, που τα σχολεία καλούνται 
να εξεύρουν και να πιστοποιήσουν ότι είναι κατάλ-
ληλοι για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του κάθε 
σχολείου.  
Παρατηρείται, για παράδειγμα, έλλειψη σε εκ-

παιδευτικούς που θα μπορούσαν να στελεχώσουν 
τάξεις Νηπιαγωγείου/ Προδημοτικής και τάξεις 
GCSE / A Level.  
Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται επειδή πολλοί 

εκπαιδευτικοί έχουν επιστρέψει πίσω στην Ελλάδα 
και την Κύπρο, λόγω των δεδομένων που επικρα-
τούν εδώ στο Λονδίνο, καθώς και για άλλους προ-
σωπικούς λόγους.  
Αυτό έχει δημιουργήσει περισσότερες δυσκολίες 

στο να εξευρεθούν τα κατάλληλα άτομα για τη στε-
λέχωση των σχολικών μονάδων. Αυτό, όμως, 
αφορά τους ωρομίσθιους. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί 
από την ΚΕΑ, στελεχώνουν με τον καλύτερο δυ-
νατόν τρόπο τα σχολεία μας.     

 
- Είναι φανερό ότι η φετινή σχολική χρονιά και 

ενδεχομένως η αμέσως επόμενη, θα έχουν τις δικές 
τους ιδιαιτερότητες, κυρίως σε ό,τι αφορά την οικο-
νομική επιβίωση των ελληνικών παροικιακών σχο-
λείων του ΗΒ και ειδικότερα των μικρών σχολείων. 
Ήδη, όπως μας έχει αναφερθεί, οι διευθύνσεις των 
σχολείων καλούνται να πληρώσουν αυξημένα ενοί-
κια για τις σχολικές εγκαταστάσεις, καθώς και αυ-
ξημένα ποσά για άλλα, βασικά λειτουργικά κόστη. 
Η ΚΕΑ έχει ρόλο να διαδραματίσει στην προσπά-
θεια επιβίωσης των σχολείων μας;  

 
Η στελέχωση των σχολείων από την ΚΕΑ, προ-

σπαθούμε κάθε χρόνο να είναι η μέγιστη, τοποθε-
τώντας όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευ-
τικούς σε περισσότερα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί 
της ΚΕΑ εργάζονται πέρα των δυνατοτήτων και 
των ωρών τους, για να στελεχώσουν τα σχολεία 
της παροικίας.  

Η παροικιακή εκπαίδευση βρίσκεται σίγουρα σε 
μια δυναμική και συνεχή εξελικτική πορεία, η οποία 
πρέπει να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις εξελίξεις 
της εποχής και των καιρών.  
Φέτος, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των αυ-

ξημένων ενοικίων, που σχεδόν όλα τα σχολεία μας 
αντιμετωπίζουν, έχει παρατηρηθεί μια ανησυχία 
για την οικονομική επιβίωση των σχολείων εδώ.  
Πολλοί πρόεδροι συνδέσμων γονέων μου έχουν 

αναφέρει ότι έχουν αυξήσεις στα ενοίκια, χρειάζεται 
να πληρώνουν ενοίκια κατά τάξη, αυξήθηκαν τα 

ενοίκια και λόγω της θέρμανσης και πραγματικά 
δυσκολεύονται οικονομικά να ανταπεξέλθουν. Είναι 
ένα σοβαρό θέμα που  τους προβληματίζει ιδιαί-
τερα. 
Πέρα από το θέμα αυτό, που σίγουρα οι περισ-

σότεροι πρέπει να βρουν τρόπους να το χειρι-
στούν, υπάρχουν και πολλά προβλήματα στη με-
τακίνηση του πληθυσμού προς τα έξω ή τη 
μετακίνηση του πληθυσμού σε άλλες πόλεις, που 
παρουσιάζει μεγάλες αυξομειώσεις σε αριθμό σχο-
λείων.  Αυτό δυσχεραίνει την έγκαιρη στελέχωση 
των σχολείων, αφού σε πολλά σχολεία ακόμα δεν 
έχουν σταθερούς αριθμούς μαθητών ή δεν γνωρί-
ζουν αν θα λειτουργήσουν λέσχες ή άλλα τμήματα. 
Σίγουρα οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν τα σχολεία μας είναι κάτι που προβληματίζει 
την ΚΕΑ, όσο και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητι-
σμού και Νεολαίας της Κύπρου.  
Ο ρόλος της ΚΕΑ είναι να στελεχώσει με εκπαι-

δευτικούς όσα περισσότερα σχολεία μπορεί.  
Θα πρέπει να τονίσω ότι η Κυπριακή Δημοκρα-

τία, μέσω της ΚΕΑ, αποστέλλει τα βιβλία και όλα 
τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν. Τα βιβλία έχουν παραληφθεί 
από τα σχολεία έγκαιρα και η Κυπριακή Δημοκρα-
τία στηρίζει τα σχολεία, πέρα από τη στελέχωση 
με κάθε δυνατή βοήθεια που θα μπορούσε να πα-
ρέχει.    

- Με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα ελληνικά παροικιακά σχολεία, επανήλθε τις τε-
λευταίες μέρες και η συζήτηση για το θέμα της στή-
ριξης της παροικιακής εκπαίδευσης από την Ελ-
ληνική Πολιτεία, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που 
θεωρούν ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτη η στήριξη της 
Ελλάδας, ειδικότερα αν αυτή συγκριθεί με τη στή-
ριξη από πλευράς του κυπριακού κράτους. Ποια 
είναι η δική σας προσέγγιση στο θέμα;  
Η ελληνική αποστολή εκπροσωπείται εδώ στο 

Λονδίνο από την Εκπαιδευτικό Σύμβουλο της Πρε-
σβείας της Ελλάδος, την κ. Ειρήνη Βερώνη, με την 
οποία, από την πρώτη μέρα είχα μια στενή συνερ-
γασία.  
Σίγουρα η εκπαιδευτική της δράση είναι συνεχής, 

συμβουλεύει και η ίδια και επισκέπτεται πολλά σχο-
λεία, συμμετέχει στις δράσεις τους και είναι γνώ-
στης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί 
και συζητούνται. Τώρα το θέμα της στήριξης της 
Ελληνικής Πολιτείας στην παροικιακή εκπαίδευση 
και η παραχώρηση εκπαιδευτικών είναι ένα θέμα 
που αφορά την Ελληνική Δημοκρατία, το οποίο 
προσεγγίζει από τη δική της πλευρά η κ. Βερώνη.  
Εμείς ως Κυπριακή Αποστολή και ως Υπουργείο 

Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προσφέρουμε 
το δικό μας λιθαράκι στο να ενισχύσουμε και  να 
στηρίξουμε την παροικιακή εκπαίδευση με όποιο 
δυνατό τρόπο μπορούμε.   

- Θεωρείτε ότι η παροικιακή εκπαίδευση χρει-
άζεται πλέον, μια νέα προσέγγιση ως προς τον 
τρόπο λειτουργίας της; Και αν ναι, ποιος ο ρόλος 
της ΚΕΑ προς αυτή την κατεύθυνση;  
Η παροικιακή εκπαίδευση είναι μια δυναμική 

οντότητα που εξελίσσεται σύμφωνα με τις τρέχου-
σες εξελίξεις και προσπαθεί να επιβιώσει με τα δε-
δομένα που επικρατούν στην αγγλική επικράτεια.    
Σίγουρα, ως ένας δυναμικός οργανισμός πρέπει 

να έχει και δυναμική παρουσία, να εξελίσσεται και 
να προσαρμόζεται, να ανταποκρίνεται στις προ-
κλήσεις και συνεχώς να μεταμορφώνεται για να 
μπορέσει να επιβιώσει. Κάποτε αυτοί οι μηχανισμοί 
είναι πιο δύσκολο να υπάρξουν, κάποτε, όμως, 

αυτοί οι μηχανισμοί είναι εξ ανάγκης απαραίτητοι, 
ώστε να διασφαλίσουμε την επιβίωση της παροι-
κιακής εκπαίδευσης.  
Η παρουσία των παροικιακών σχολείων, πάνω 

από 50 χρόνια εδώ στην Αγγλία επιβεβαιώνει πως 
οι απόδημοι είναι αποφασισμένοι να κάνουν ότι εί-
ναι δυνατόν, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα 
σχολεία αυτά ανοικτά για τα παιδιά τους και για τις 
επόμενες γενιές.  
Η προσπάθειά τους είναι πραγματικά συγκινη-

τική και τεράστια και η συμμετοχή των εθελοντών 
σε όλη την Αγγλία, οι οποίοι εργάζονται  πυρετω-
δώς και κάνουν ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, για 
να συνεχίσει την παρουσία της η παροικιακή εκ-
παίδευση. Πιστεύω ότι με συζήτηση, με συνεργα-
σία και με καλή θέληση και με αγάπη για τα παροι-
κιακά σχολεία, τον ελληνισμό και τα παιδιά μας, 
θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την εξέλιξη 
και αναπροσαρμογή για να ανταποκριθεί η παροι-
κιακή εκπαίδευση στις προκλήσεις που παρουσιά-
ζονται ανά διαστήματα.   

- Με βάση τα όσα έχετε διαπιστώσει μέχρι στι-
γμής, υπάρχει το οτιδήποτε που θα μπορούσε να 
προσφέρει η ίδια η παροικία προς την ΚΕΑ, προ-
κειμένου να βοηθήσει στην καλύτερη υλοποίηση 
της αποστολής σας;  
Στόχος της ΚΕΑ είναι να συνεργάζεται αρμονικά 

με όλους του παροικιακούς φορείς που έχουν 
ενεργή παρουσία στα παροικιακά σχολεία. Η κα-
λύτερη επικοινωνία, συνεργασία και αλληλο-στή-
ριξη  σίγουρα θα φέρουν πολύ καλά αποτελέσματα 
και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της παροικιακής 
εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός όλων είναι να 
βοηθήσουμε, ώστε τα σχολεία μας να γεμίζουν με 
παιδιά που θέλουν να διατηρήσουν την ελληνική 
τους ταυτότητα, το θρησκευτικό τους στοιχείο, να 
μιλούν την ελληνική γλώσσα, να επισκέπτονται την 
Ελλάδα και την Κύπρο και να είναι περήφανοι για 
την καταγωγή τους.  
Πιστεύω ότι η αγάπη για την πατρίδα είναι έντονη 

μεταξύ των αποδήμων εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η ΚΕΑ μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την αγάπη που 
έχουν οι απόδημοι για να προσφέρει όσο το δυνα-
τόν περισσότερα στον τομέα της παροικιακής εκ-
παίδευσης και για να συνεισφέρει με τη σειρά της 
στην άνθηση της παροικίας.

Η ΝΕΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΕΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ, ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

«Η παροικιακή εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται για να επιβιώσει»

 Από την πρόσφατη επίσκεψη 
 της κ. Μαρίας Λοή στα γραφεία της «Π»

ΑΠΟ ΣΕΛ 2

Δείπνο εργασίας προς τιμήν του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κυριάκου 
Κούσιου, και του Δήμαρχου Αμμοχώστου, Δρα Σί-
μου, Ιωάννου παρέθεσε η Εθνική Κυπριακή Ομο-
σπονδία, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις εγκατα-
στάσεις της Κυπριακής Εστίας Λονδίνου, με την 
ευκαιρία της παρουσίας τους στο Λονδίνο για την 
εκδήλωση του Συνδέσμου Αμμοχώστου Μεγάλης 
Βρετανίας στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Στη διάρκεια του δείπνου, αντιπροσωπεία της 

ΕΚΟ συζήτησε μαζί τους τα νέα τετελεσμένα που 
επιχειρεί με τις παράνομες ενέργειές του στο Βα-
ρώσι το κατοχικό καθεστώς, καθώς και τη στασι-
μότητα στο Κυπριακό. 
Ο Υπουργός Εργασίας της Κυπριακής Δημο-

κρατίας ευχαρίστησε την ΕΚΟ και τους απόδημούς 
μας, για τη συνεχή υποστήριξή τους προς την Κύ-
προ και υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που έχει 
διαδραματίσει η διασπορά στην προώθηση του 
Κυπριακού, τόσο προς τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και διεθνώς. Ο κ. 
Κούσιος είπε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και η 
κυβέρνησή του θα συνεχίσουν να εργάζονται για 
την επανένωση της Κύπρου μέχρι την τελευταία 
ημέρα της θητείας τους. 
Ο Δήμαρχος Αμμοχώστου επαίνεσε την Ομο-

σπονδία και τις οργανώσεις - μέλη της για το έργο 
που επιτελούν στην προσπάθεια διατήρησης της 
ταυτότητας μας και υπογράμμισε τη σημασία που 
έχει, ειδικότερα για τους πρόσφυγες, η διατήρηση 
της μνήμης των κατεχόμενων δήμων και κοινοτή-
των μας. 
Ο Πρόεδρος της ΕΚΟ, Χρήστος Καραολής, είπε 

ότι η κυπριακή κοινότητα του ΗΒ, θα συνεχίσει να 
στηρίζει την Κύπρο και το λαό της, μέχρι την πο-
λυπόθητη στιγμή δικαίωσης του τόπου μας. Ευχα-
ρίστησε τον Υπουργό για τη στενή συνεργασία που 
είχαν όταν ήταν Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και 
τον Σίμο Ιωάννου για το έργο που επιτελεί ο Δήμος 
της πόλης. 
Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, Ανδρέας Παπαευρι-

πίδης, ευχαρίστησε τον Υπουργό και τον Δήμαρχο 
για την καρποφόρα συνεργασία τους με όλες τις 
ομοσπονδίες και την προθυμία τους να παρακο-
λουθούν κάθε χρόνο τα παγκόσμια συνέδρια της 
κυπριακής διασποράς στην Κύπρο.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Δείπνο εργασίας της ΕΚΟ προς τιμή του Υπ. 
Εργασίας και του Δημάρχου Αμμοχώστου
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Την πρωί της Κυριακής συλλειτούργησε στον 
Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας στο δυτικό 
Λονδίνο, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Το βράδυ παρέστει 
στο επίσημο δείπνο για τον εορτασμό της εκατο-
νταετηρίδας της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων. Στην 
ομιλία του ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε 
τη χαρά, την ικανοποίηση και την υπερηφάνεια του 
για τα όσα έχει πετύχει η εν Βρετανία Αρχιεπισκοπή 
σε αυτά τα 100 έτη. «Η ίδρυσις της Ιεράς αυτής 
Αρχιεπισκοπής άνοιξε όντως ένα νέο κεφάλαιο 
εις την ιστορία της Ορθοδοξίας, εις τας σχέσεις 
της με τη χριστιανική Ευρώπη και εις την οι-
κουμενική της μαρτυρία», ανέφερε. Εξήρε το 
έργο, την «ανοικτοσύνη προς τον κόσμο» και την 
«ποιμαντική φαντασία» του από το 2019 Αρχιεπι-
σκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νικήτα, με 
ιδιαίτερη αναφορά στην προσέγγιση της νεολαίας. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων έκανε αναφορά στο 
δικό του χαιρετισμό στην πορεία και στα επιτεύ-
γματα της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Βρετα-
νίας και στάθηκε στη διατήρηση των δεσμών με 
την Ελλάδα και με την Κύπρο. Αναφέρθηκε επι-
πλέον στο έργο της Αρχιεπισκοπής. Απευθυνόμε-
νος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, είπε: «Εί-
μαστε τα παιδιά σας και η ομογένεια, το γένος και 
το έθνος», λέγοντας ότι η ομογένεια είναι οι συνε-
χιστές του οράματος «των παππούδων», των πρώ-
των ομογενών στη Βρετανία. 
Εκ μέρους της κυπριακής πολιτείας χαιρετισμό 

απηύθυνε ο Επίτροπος Προεδρίας για Θέματα 
Αποδήμων Φώτης Φωτίου. Απευθυνόμενος στον 
Πατριάρχη Βαρθολομαίο σημείωσε πως το Οικου-
μενικό Πατριαρχείο αποτελεί «τη γνήσια μητέρα 

εκκλησία όλων εμάς των Ορθοδόξων, ένα πρα-
γματικό προπύργιο της πίστης και του γένους που 
υπό τη δική σας διακονία συνεχίζει, παρά τις δυ-
σκολίες και τα προβλήματα, να ακτινοβολεί όχι μόνο 
στο ευρωπαϊκό, αλλά και στο παγκόσμιο γίγνε-
σθαι». Εξήρε την ηγεσία του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας 
και τους αγώνες του για την ειρήνη και την ελευθε-
ρία θρησκευτικής έκφρασης. Εξέφρασε δε την υπε-
ρηφάνεια του ελληνισμού για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων 
και επισήμανε το κοινό όραμα της αξιοποίησης των 
νεότερων αποδήμων προς όφελος του ελληνισμού. 

«Είμαστε στο πλευρό σας, Σεβασμιώτατε. Ως 
Έλληνες Κύπριοι Ορθόδοξοι ευχόμαστε το όραμά 
σας να υλοποιηθεί το συντομότερο και η εδώ Εκ-
κλησία μας να διαλάμψει περισσότερο με την προ-
σφορά της», είπε ο κ. Φωτίου. Αναφέρθηκε επίσης 
εν συντομία στο Κυπριακό, λέγοντας ότι «δυστυχώς 
είναι αντιμέτωπο με την αναθεωρητική στάση και 
την ηγεμονική προσέγγιση της Τουρκίας», καθώς 
και στο ανθρωπιστικό ζήτημα των αγνοουμένων. 

 

Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο Υφυ-
πουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα απο-
δήμων Ανδρέας Κατσανιώτης είπε ότι «η Αρχιεπι-
σκοπή Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κλήθηκε από 
την πρώτη στιγμή, πάντοτε με τη στήριξη και πε-
φωτισμένη καθοδήγηση του Οικουμενικού Πατριαρ-
χείου, να δώσει τη δική της μαρτυρία αντιμετωπί-
ζοντας και ξεπερνώντας μεγάλες προκλήσεις και 
δυσχέρειες». Η βραδιά έκλεισε με μουσική, με τρα-
γούδια από τους δημοφιλείς καλλιτέχνες Μάριο 
Φραγκούλη και Ντέμπορα Μάγιερς.

«Σημαντικό κεφάλαιο για την Ορθοδοξία»

Ιστορική επίκεψη στο Λονδίνο πραγματοποίησε 
από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου, ο Οικουμενικός 
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το ταξίδι του έγινε με 
αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρε-
τανίας. Στο αεροδρόμιο του Heathrow τον υποδέ-
χθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετα-
νίας Νικήτας, ο Πρέσβης της Ελλάδας στο ΗΒ 
Ιωάννης Ραπτάκης και ο αναπληρωτής επικεφαλής 
της τουρκικής πρεσβείας Γκιουνές Γιεσλιντάγκ. 

Το πρωί της Παρασκευής τελέστηκε δοξολογία 
με αφορμή την άφιξη του Πατριάρχη στον Ιερό 
Ναό Αγίων Πάντων στο Κάμντεν του βορείου Λον-
δίνου. Το απόγευμα χοροστάτησε σε Μεγάλο 
Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκτάριου στο 
Μπάτερσι του νοτίου Λονδίνου.   
Το Σάββατο, ημέρα κατά την οποία συμπληρώ-

θηκαν 31 χρόνια από την εκλογή του στον πα-
τριαρχικό θρόνο, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
προεξάρχει του συλλείτουργου στην Ιερή Πατριαρ-
χική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου 
στην κομητεία του Έσεξ, έξω από το Λονδίνο. Εκεί 
τελέσε τη χειροτονία του μοναχού Σωφρονίου σε 
διάκονο. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας χοροστά-
τησε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Έντμο-
ντον στα βόρεια της βρετανικής πρωτεύουσας και 
στη συνέχεια παρακάθησε σε δείπνο με νέους ηλι-
κίας 21-40 ετών, τμώντας με την παρουσία του 
την συνάντηση Enlightened Evenings των νέων 
της Αρχιεπισκοπής.  Τον Παναγιότατο  υποδέχθη-
καν νέοι από την Σκωτία ντυμένοι με την παραδο-
σιακή Σκωτσέζικη στολή και τον συνόδευσαν εντός 

της Αιθούσης, όπου τον περίμεναν σχεδόν 300 
νέοι και νέες από όλα τα μέρη του Ηνωμένου Βα-
σιλείου. Ακολούθησε πλούσιο δείπνο υπό τους 
ήχους της κιθάρας του βιρτουόζου  Άγγλου κιθαρί-
στα  Χρήστου Λιβέρου, ο οποίος είναι κυπριακής 
καταγωγής. Κατά την διάρκεια της βραδιάς δόθηκε 
η σπάνια και αξέχαστη ευκαιρία στους νέους συν-
δαιτυμόνες να συνομιλήσουν με τον Προκαθήμενο 
της Ορθοδοξίας. 

 
Οι συναντήσεις Enlightened Evenings των νέων 

της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας είναι μια σχετικά νέα πρωτοβουλία του 
Διευθυντού του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπι-
σκόπου, Πανοσολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Νή-
φωνος Τσιμαλή και εντάσσεται στο γενικότερο πλαί-
σιο ποιμαντικής δράσης, ιερής κατήχησης και 
κοινωνικής δικτύωσης της Αρχιεπισκοπής. Στόχος, 
η διευκόλυνση της κοινωνικοποίησης των νέων της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής και η σύσφιξη των δεσμών 
μεταξύ ορθοδόξων σπουδαστών και νέων επαγ-
γελματιών ηλικιών από 21 έως και 40 ετών.

Ιστορική επίσκεψη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Λονδίνο
ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 100 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Ο Πατριάρχης εξέφρασε προς τον Βασιλιά τα συλλυπητήριά του για την εκδημία της βασίλισσας Ελισάβετ 
Τη  Δευτέρα βρέθηκε σε συνάντηση με τον Υφυ-

πουργό Εξωτερικών λόρδο Άχμαντ, ενώ το μεση-
μέρι της Τρίτης ο Παναγιώτατος είχε κατ’ ιδίαν συ-
νάντηση με τον νέο Βασιλιά Κάρολο στο Παλάτι 
του Μπάκιγχαμ.  Η κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον 
Βασιλιά Κάρολο διήρκεσε μισή ώρα. Ο Πατριάρχης 
εξέφρασε προς τον Βασιλιά τα συλλυπητήριά του 
για την εκδημία της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, καθώς 
και τις θερμότερες ευχές του ιδίου και της Εκκλησίας 
για επιτυχή και καρποφόρα άσκηση των νέων υψη-
λών καθηκόντων του. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος 
αναφέρθηκε επίσης στην επέτειο της εκατονταετη-
ρίδας από την ίδρυση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων και Μ. Βρετανίας, με αφορμή την οποία 
πραγματοποιήθηκε η επίσκεψή του στη βρετανική 
πρωτεύουσα. Αμέσως μετά, ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης παρουσίασε στον βασιλιά Κάρολο τα μέλη 
της συνοδείας του, τον  Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων 
και Μ. Βρεταννίας  Νικήτα, και τους  Μητροπολίτες 
Βελγίου Αθηναγόρα και Λαοδικείας Θεοδώρητο. 
Παρέστησαν και οι Πρέσβεις της Ελλάδος στο Λον-
δίνο Ιωάννης Ραπτάκης και του Ηνωμένου Βασι-
λείου στην Αθήνα Μάθιου Λοτζ. 

 
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνοδεύουν μεταξύ 

άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος 

και ο Μητροπολίτης Βελγίου Αθηναγόρας, ενώ στο 
πρόγραμμά του τον πλαισιώνει ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας Νική-
τας.  
Την κυπριακή και ελληνική πολιτεία αντίστοιχα 

στο συλλείτουργο αντιπροσώπευσαν ο Επίτροπος 
Προεδρίας για Θέματα Αποδήμων Φώτης Φωτίου 
και ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέ-
ματα απόδημου ελληνισμού Ανδρέας Κατσανιώτης, 
καθώς επίσης ο Κύπριος Ύπατος Αρμοστής Αν-
δρέας Κακουρής και ο Έλληνας πρέσβης στο Λον-
δίνο Ιωάννης Ραπτάκης.
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Σάββατο 
22 Οκτωβρίου 2022 εορτάσθηκε με ιδιαίτερη  λα-
μπροτητα και επισημότητα η εθνική επέτειος της 
28ης Οκτωβρίου του 1940 στο Ελληνικό Παροι-
κιακό σχολείο του Αγίου Νικολάου στο Δυτικό Λον-
δίνο. 

 Στην επετειακή εκδήλωση παρευρέθησαν η   
Προϊσταμένη- της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Απο-
στολής στο Λονδίνο κα Μαρία Λοή, η Διευθύντρια 
του Σχολείου κα Ελευθερία Ξενοφώντος και πλή-
θος γονέων και φίλων του σχολείου, οι οποίοι πα-
ρακολούθησαν την καθιερωμένη παρέλαση των 
μικρών και μεγάλων μαθητών με την ελληνική 
σημαία να υψώνεται και να κυματίζει περήφανη.  

Η γιορτή ξεκίνησε με το χαιρετισμό της κας Ε. 
Ξενοφώντος και στη συνέχεια προσήλθε στο 
βήμα η κα Μαρία  Λοή, η οποία μετά το σύντομο 
χαιρετισμό επαίνεσε τις προσπάθειες των μαθη-
τών και συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς και τη δι-
εύθυνση για την εξαιρετική δουλειά που επιτελεί-
ται στο σχολειο του Αγίου Νικολαου. 
Ακολούθησε  ο  πανηγυρικός λόγος της ημέρας 

που εκφωνήθηκε από τη φιλόλογο του σχολείου  
κα Ιωάννα Μπακανδρέα και στη συνέχεια οι μι-
κρότεροι  μαθητές παρουσίασαν το χρονικό της 
τετράχρονης πάλης του ελληνικού λαού εναντίον 
των Ιταλών και Γερμανών κατακτητών διανθι-
σμένο με κείμενα και γνωστά ποιήματα. Επίσης, 

τα παιδιά της Στ’ τάξης απέδωσαν με ιδιαίτερη  
παραστατικότητα και θεατρικότητα τον έντονο  
διάλογο μεταξύ του τότε Ιταλού πρέσβη Εμμα-
νουέλε Γκράτσι και του Ιωάννη Μεταξά που απή-
ντησε με το ιστορικό « ΟΧΙ» στις ιταλικές αξιώσεις  
ενώ  οι μαθητές της χορωδίας  συγκίνησαν με τα 
τραγούδια που ερμήνευσαν  για το έπος του ΄40 
αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα όλων. 

 Η γιορτή ολοκληρώθηκε με την ανύψωση της 
ελληνικής σημαίας από τη σημαιοφόρο του σχο-
λείου και το συγκινητικό  ψαλμό του Εθνικό Υμνου 
από όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και 
τους παρευρισκομένους στον εορτασμό.

Όμορφες στιγμές για τους Επτακωμίτες που ζουν στο ΗΒ

Με αφορμή την 25η Οκτωβρίου, 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του  
Καρκίνου του Μαστού,  

το Κυπριακό Κέντρο σε συνεργασία  
με το NHS North Central  

London και το Bridge renewal trust 
διοργάνωσαν εκδήλωση για την  

ενημέρωση του καρκίνου του μαστού.  
Η εκδήλωσε πραγματοποιήθηκε  
την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου  

στο Κυπριακό Κέντρο. Οι γυναίκες που 
βρεθήκαν στην εκδήλωση  

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο και  
συζήτησαν για τις εξελίξεις που έχει  
πάρει η ασθένεια τα τελευταία χρόνια. 
Το ερωτηματολόγιο θα βοηθήσει τους 

παραπάνω οργανισμούς  
να ενημερωθούν, γιατί πλέον οι  

γυναίκες δεν πραγματοποιούν τόσο  
συχνά το Τεστ Παπ (cervical screening) 
και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν.   
Για όσους δεν είχαν την ευκαιρία  

να βρεθούν στην εκδήλωση μπορούν 
να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο 
σκανάρωντας το παρακάτω barcode. 

Τα σχολεία του Αγίου Νικολάου και Maidstone γιόρτασαν την Εθνική Επέτειο

Η εθνική επέτειος  της 28ης Οκτωβρίου του 1940 
γιορτάστηκε και από το Maidstone Greek School 
στο Rochester. Με μεγάλη χαρά μικροί και μεγάλη 
βρεθήκαν στην αίθουσα του σχολείου, το Σάβ-
βατο 22 Οκτωβρίου για την καθιερωμένη γιορτή 

της 28ης Οκτωβρίου.  Οι μικροί μαθητές άρχισαν 
με θέμα την συμμετοχή της Ελλάδας στο 2ο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο και τη σημασία της γιορτής του 
«ΟΧΙ». Ακολούθησε φυσικά και ο εθνικός ύμνος 
της Ελλάδας. 

ΗΜΕΡΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2002, ο Σύνδεσμος Επτακώμης Αγ-
γλίας, προσκάλεσε όλους τους Επτακωμίτες να γιορτάσουν τον 
πολιούχο του χωριού τους, Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά από τρία χρόνια και ο κό-

σμος ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος. Στην εκδήλωση οι Επτακωμίτες 
απέτισαν φόρο τιμής σε όσους χαθήκαν λόγω της covid, όπως τον 
Κωνσταντίνο Παπαλούκα, ο οποίος ήταν ένας από τους πρεσβύ-
τερους που προστάτευσαν τη Βίβλο του Αποστόλου Λουκά, που 
εκτίθεται τώρα μόνιμα στο μουσείο της Ιεράς Μονής Κύκκου. Τιμή-
σαν επίσης και τον Πιέρι Μαρουλλέτη που υπήρξε ένας από τους 
πρώτους προέδρους του Συλλόγου. Ακολούθησε έκθεση φωτο-
γραφιών από́ το χωριό, και.. σουβλάκια στο χολ του Αγίου Δημή-
τριου, Edmonton.  Δοκιμάστηκε και το πρώτο λευκό κρασί «Επτα-
κώμη» που παράγεται στο ΗΒ.



  12     | Πέμπτη 27 Οκτωβρίου      2022

* Γράφει ο Μιχάλης Γεωργίου  
 
▪� Τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 είδα το ντιμπέιτ (δημόσια 
συζήτηση) στο κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι ΣΙΓΜΑ με θέμα τις Προ-
εδρικές Εκλογές που θα διεξαχθούν στην Κύπρο τον Φεβρουάριο 
του 2023. 
▪�  Συντονιστής του ντιμπέιτ ήταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Καρεκλάς 
που έκανε και τις ερωτήσεις στους φιλοξενούμενούς του υποψηφίους 
για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, 
Ανδρέα Μαυρογιάννη, Γιώργο Κολοκασίδη και Κωνσταντίνο Χριστο-
φίδη. (με αυτή τη σειρά τους παρουσίασε ο οικοδεσπότης Γιάννης 
Καρεκλάς) 
▪�  Η πρώτη παρατήρησή μου. Κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ 
τέθηκαν θέματα  για τις ευθύνες του Νίκου Χριστοδουλίδη που ήταν 
Υπουργός Εξωτερικών μέχρι προσφάτως, ευθύνες που αφορούν 
σε σκάνδαλα. Σε σχέση με τον ρόλο του στην παραχώρηση χιλιάδων 
παράνομων πολιτογραφήσεων και διαβατηρίων όχι μόνο ως μέλος 
του Υπουργικού Συμβουλίου αλλά και ως διαχειριστή του CIPA( Κυ-
πριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων). Για ένα χρονικό 
διάστημα ο Γιάννης Καρεκλάς δεν ήταν σίγουρος για το δεύτερο! Ναι 
ο CIPA για ένα χρονικό διάστημα ήταν υπό την εποπτεία του Νίκου 
Χριστοδουλίδη, ασυζητητί. 
Ο CIPA είχε μεταφερθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο του 
Νίκου Χριστοδουλίδη. 
▪�  Στο ντιμπέιτ, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ήταν άνετος, ο λόγος του 
σταθερός και τεκμηριωμένος και ξεκάθαρες οι θέσεις και οι στόχοι 
του. Ήταν συνεπέστατος και ειλικρινής. 
▪�  Ο δικηγόρος Γιώργος Κολοκασίδης απέδωσε ευθύνες στον Νίκο 
Χριστοδουλίδη για το σκάνδαλο των "χρυσών" διαβατηρίων και 

άλλα. 
▪�  Ο Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αναφέρθηκε στις γκάφες του Νίκου 
Χριστοδουλίδη, αντιγραφή ομιλίας Γιαννάκη Κασουλίδη, ψεύτικους 
λογαριασμούς στο Φέισμπουκ και άλλα και κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι η κρίση του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι περιορισμένη και ο 
κόσμος δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. 
▪�  Ο Γιάννης Καρεκλάς ρώτησε ευθέως τον Νίκο Χριστοδουλίδη αν 
θεωρεί την κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη διεφθαρμένη. 
▪�  Σε κανένα από τα πιο πάνω ερωτήματα δεν απάντησε ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης! Μίλησε για άλλα πράγματα και με αλαζονεία είπε 
ότι θα αποφασίσει ο κυπριακός λαός τον Φεβρουάριο του 2023. 
▪� Στην ερώτηση του Γιάννη Καρεκλά, πώς συμβαίνει ο Νικόλας Πα-
παδόπουλος, που δεν αποδέχεται το πλαίσιο Αντόνιο Γκουτέρες, και 
ο Μαρίνος Σιζόπουλος που είναι ενάντια στην Διζωνικής Δικοινοτική 
Ομοσπονδία να τον υποστηρίζουν, η απάντηση του Νίκου Χριστο-
δουλίδη ήταν ότι έκαναν υπέρβαση. Και βεβαίως έκαναν υπέρβαση 
όχι για το Κυπριακό όχι για λόγους αρχής, όχι για να σώσουν τον 
τόπο, μα για τις καρέκλες. Να μην ξεχνάμε ότι ο Νικόλας Παπαδόπουλος 
είχε πει  από την αρχή ότι θα κυβερνήσει ή θα συγκυβερνήσει!  
▪� Ποια υπέρβαση κάνουν ψηφοφόροι της Αριστεράς που υποστη-
ρίζουν τον Νίκο Χριστοδουλίδη; Να μιλήσουν με τη συνείδησή τους. 
Να πουν και σε μας γιατί καταδέχονται να ταυτίζονται με ένα συνον-
θύλευμα, όπως εύστοχα το χαρακτήρισε ο Γιάννης Καρεκλάς, το 
οποίο ξεκινά από τον ρατσιστή, εθνικιστή πρώην βουλευτή του 
ΕΛΑΜ, Ανδρέα Θεμιστοκλέους, περνά μέσα από το ίδιο το ΕΛΑΜ 
(πέραν του 30% των ψηφοφόρων του ΕΛΑΜ ψηφίζει Νίκο Χριστο-
δουλίδη από τον πρώτο γύρο!), το ΔΗΚΟ που θέλει να συγκυβερνήσει 
με τη ΔΗΠΑ που αποχώρησε από το ΔΗΚΟ για ασυμφωνία στο Κυ-
πριακό κ.λπ, και άλλους ασύμφωνους και αταίριαστους και καταλήγει 
στην ΕΔΕΚ που δεν θέλει τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία με 

καμιά κυβέρνηση! 
▪� Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πολύ θα ήθελε να βάλει την Κύπρο στο 
ΝΑΤΟ που ευθύνεται για το διπλό έγκλημα σε βάρος μας το 1974, τη 
διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία (καταδι-
κάζουμε ρωσική εισβολή και ΝΑΤΟ που την προκάλεσε). Δεν το 
κάνει για να μη χάσει τους ψηφοφόρους της Αριστεράς. Να μη μας 
περνάει για παλαβούς ο Νίκος Χριστοδουλίδης. 
▪�  Μάζεψε κάθε λογής ασύμφωνους, ετερόκλητους, ανόμοιους, για 
να συνεχίσει το έργο της πιο διεφθαρμένης, κατά τον Νικόλα Παπα-
δόπουλο (!),κυβέρνησης. 
▪�  Δεν μιλά για αλλαγή, αλλά για ανανέωση επειδή δεν θέλει 
αλλαγή. Θα συνεχίσει ανανεωμένος από εκεί που θα τελειώσει  
ο Νίκος Αναστασιάδης. Και ο τελευταίος που ασχολείται με τις 
κυπριακές εκλογές γνωρίζει ότι ο πρώτος υποστηρικτής του Νίκου 
Χριστοδουλίδη είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. 
▪�  Με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, που λέει και ξαναλέει ότι δεν τον απασχολεί το παρελθόν, 
αλλά το αύριο, τα σκάνδαλα διαπλοκής και διαφθοράς, τα σκάνδαλα 
της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στην ιστορία της Κυπριακής  
Δημοκρατίας θα ανήκουν στο παρελθόν! 
▪�  Ανεξαρτήτως του πού τοποθετείτε τον εαυτό σας, όσοι βλέπετε 
και καταλαβαίνετε το θέατρο του παραλόγου που παίζεται σε βάρος 
των συμφερόντων της Κύπρου και του λαού, και επιλέγετε να 
στηρίξετε τον Νίκο Χριστοδουλίδη, δικαίωμά σας, αλλά να μην 
περνάει από το νου σας ότι τρώμε  κουτόχορτο. Ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης όλα τα αγκαλιάζει και τα καταπίνουν αυτοί που τα καταπίνουν. 
Εμείς δεν καταπίνουμε! Στέρεα, ακλόνητα και αποφασιστικά  εργα-
ζόμαστε για μια καθαρή και δίκαιη κοινωνία.

Προεδρικές εκλογές 2023 - Ντιμπέιτ στο Σίγμα

Πόσα αποκαλύπτει η φωνή 
ενός ανθρώπου, πέρα κι έξω 
από τις λέξεις! Ο τρόπος που 
μιλά ένας άνθρωπος, ο τρόπος 
που αρθρώνει και το πώς εκ-
φράζεται. Όλοι ακούσαμε την 
φράση: Όχι τι λέμε αλλά πώς το 
λέμε!   
Το να διαβάζεις τις προθέσεις 

των ανθρώπων, τις σκέψεις τους,  τις αόρατες 
διαθέσεις τους είναι μια καταπληκτική δεξιότητα. 
Αυτή η ικανότητα σου προσφέρει το εξαίσιο 
δώρο της κατανόησης ώστε να μπορείς να  πλη-
σιάζεις τους άλλους και να συνδέεσαι καλύτερα 
μαζί τους. Ο άνθρωπος αποκαλύπτει πάρα 
πολλά για τις προθέσεις του, τις αόρατες επιθυμίες 
του, τις ανησυχίες και τις ανασφάλειες του μέσα 
από τη σιωπηρή γλώσσα του σώματος. 
Όταν γνωρίζουμε ανθρώπους προσπαθούμε 
να τους διαβάσουμε. Όμως όταν λειτουργούμε 
με καλούπια η προσωπική μας κρίση κάπου χά-
νεται και δεν αφήνουμε το ένστικτό  μας να λει-
τουργήσει για να έχουμε μια πιο σωστή ιδέα για 
το άτομο αυτό. Για παράδειγμα…Σε ρωτώ: «Τι 
ζώδιο είσαι είπαμε»; «Παρθένος»; «Α! εσείς οι 
παρθένοι είστε της τάξης της οργάνωσης… του 
προγράμματος». Άρα βάλαμε τον άλλο σε κάποιο 
καλούπι το οποίο ποιον επηρεάζει; Εμάς φυσικά 
επηρεάζει. Ας πούμε ότι ο άλλος απαντά και 
λέει: «Ναι είμαι παρθένος αλλά δεν είμαι τόσο 
οργανωτικός». Κι εμείς συνεχίζουμε: «Πες μου 
ποιον ωροσκόπο έχεις»; «Έχω ωροσκόπο πάλι 
παρθένο». «Ε, τότε θα εξαρτάται από τη σελήνη 
σου» και πάει λέγοντας. Αυτό που θέλω να πω 
είναι ότι πάμε να χωρέσουμε τον άνθρωπο στο 
δικό μας φίλτρο αντί να τον αφήσουμε να μας 
οδηγήσει αυτός στη δική του αλήθεια. 
Πώς διαβάζουμε τους ανθρώπους χωρίς κα-
λούπια; Πώς διαβάζουμε τη φωνή την ίδια ανά-
μεσα από τις γραμμές, πέρα κι έξω από τις 
λέξεις κι έχοντας πάντα στο μυαλό μας πώς η 
φωνή είναι μόνο ένα μέρος του συνόλου της 
επικοινωνίας κάποιου. Το πρώτο χαρακτηριστικό 
στην κατανόηση του τι λέει η φωνή είναι η 
ταχύτητα της ομιλίας. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε 
απέναντι μας ένα άτομο που μιλάει γρήγορα, 
μιλάει τρέχοντας, μιλάει και κουράζεται. Είναι 
σαν να θέλει να προλάβει να ακουστεί. Αγχώνεται 
μήπως τον περιορίσουν, τον στριμώξουν τον 
διακόψουν. Ή μήπως ακουστούν οι άλλοι πιο 
πάνω και πιο έντονα από τον ίδιο. Θέλει να 
προλάβει να επιβληθεί με αυτά που έχει να πει. 
Η ταχύτητα του λόγου του σου στέλνει το εξής 
μήνυμα: « Έλα τελείωνε, μην κάνεις δέκα ώρες 

τώρα να μου πεις δύο κουβέντες γιατί έχω άλλα 
χίλια άλλα πράγματα να σου πω που έχω στο 
μυαλό μου». Αυτή είναι η μια πλευρά. Έχεις 
όμως από την άλλη ένα άνθρωπο που μιλάει 
αργά και βγάζει μια μια τη λέξη από το στόμα 
του, προσεκτικά, με διακοπές, θέλει  την ώρα 
του που μιλά. Συχνά αυτός ο άνθρωπος θέλει το 
χρόνο του να βγει από το καβούκι του. Θέλει το 
χρόνο του για να βάλει κάτω, για να πάρει τις 
αποφάσεις του, να ανταποκριθεί σε διλήμμα-
τα…για να νοιώσει ασφαλής και μάλιστα ασφαλής 
μαζί σου. Άρα η ταχύτητα του λόγου του άλλου 
απαιτεί τον σεβασμό σου και μόνο.  
Το επόμενο χαρακτηριστικό της φωνής είναι η 
ένταση. Υπάρχουν έντονοι άνθρωποι, φωνα-
κλάδες, που αν δεν μιλάνε δυνατά κι αν δεν το-
νίσουν μία μία τις λέξεις νομίζουν ότι δεν ακού-
γονται και δεν τους προσέχει κανείς. Είναι άν-
θρωποι που έχουν ανάγκη να διεκδικήσουν την 
προσοχή και να γίνουν το επίκεντρο. Συχνά οι 
άνθρωποι γύρω τους νοιώθουν να καταπιέζονται 
από αυτόν τον τρόπο έκφρασης. Βέβαια πρέπει 
να ξέρουμε ότι αυτό το είδος ανθρώπων θέλουν 
να επιβληθούν, να επικρατήσουν.  
Άλλο χαρακτηριστικό είναι η εκφραστικότητα 
του λόγου. Όπως οι άνθρωποι κρύβονται πίσω 
από ουδέτερες εκφράσεις στο πρόσωπό τους 
έτσι κρύβονται πίσω από ουδέτερες ή ανέκφρα-
στες φωνές. Για πολλούς ανθρώπους το να εκ-
φράζονται έντονα σημαίνει εκτίθεμαι, ανοίγομαι, 
επιβάλλομαι και δυσφορούν να βλέπουν άλλους 
να εκφράζονται έντονα. Όταν ακούς ένα άνθρωπο 
να εκφράζεται χωρίς να βάζει εκφραστικότητα 
στη φωνή του, σαν να έχει αδειάσει η φωνή του 
σαν να είναι ουδέτερη, αυτός ο άνθρωπος είτε 
απλά έχει ένα ήπιο χαρακτήρα είτε διστάζει να 
είναι επιβλητικός και να ανοίγεται. Το καλύτερο 
που έχεις να κάνεις είναι να κατεβάσεις εσύ τη 
δική σου έντονη εκφραστικότητα για να νοιώσεις 

τον άλλο να συντονίζεται με τη δική σου ενέργεια 
κι αυτό του γεννά ασφάλεια, εμπιστοσύνη με 
μικρά βήματα για να ανοιχτεί περισσότερο μαζί 
σου.  
Άλλο χαρακτηριστικό είναι η χροιά της φωνής. 
Να θυμόμαστε ότι η φωνή είναι καθαρό, αγνό 
συναίσθημα, θετικό ή αρνητικό. Και κάθε χροιά 
της μεταφέρει αυτούσια και αληθινά το βαθύ συ-
ναίσθημα. Άλλο αν εμείς σχεδόν σαν κουφοί 
απέναντι σε αυτό που παραλαμβάνουμε σαν 
πληροφορία από τη χροιά της φωνής. Όταν 
έχουμε άγχος και αγωνία για παράδειγμα, η 
φωνή σφίγγεται και οι φωνητικές χορδές συ-
σπώνται και η φωνή βγαίνει από το λαιμό ή 
βγαίνει ένρινη από τη μύτη. Η διαίσθησή σου 
πιάνει πάντα στον αέρα την ένταση του άλλου, 
τη τσιριχτή  φωνή νοιώθοντας την ένταση του 
άλλου. Άλλες φορές πάλι η φωνή εκφράζει οδύνη. 
Όπως λέμε! Βαρύς πόνος αβάστακτος…έτσι 
σωματοποιείται ο πόνος και στη φωνή. Κι ακούς 
τις νότες , τη χροιά της φωνής να γίνονται βαριές 
κι ασήκωτες…κι ας μιλά ο άλλος για το φαγητό 
που θα μαγειρέψει ή την κίνηση στους δρό-
μους…Και πόσο σημαντικό είναι να εισπράττει 
το ένστικτό σου αυτά τα μηνύματα χωρίς λόγια. 
Ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τον τόνο και 
τον τρόπο που μιλά χίλιες φορές τη μέρα ανάλογα 
με τα βιώματά του κι αυτά που περνά και τις 
εμπειρίες και τα γεγονότα που ζει μέσα στη μέρα 
του. Ανάλογα πάντα με τις συνθήκες!  
Η δική μας δουλειά είναι να είμαστε συνειδητοί 
στα κρυμμένα μηνύματα των άλλων. Όταν μπο-
ρούμε να νοιώθουμε συνειδητά την αόρατη διά-
θεση, τα κρατήματα, τους φόβους, τις προθέσεις 
πίσω από τις λέξεις τότε μπορούμε να είμαστε 
βοηθητικοί, ανοικτοί στη βαθύτερη σύνδεση με 
τους άλλους, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάσουμε 
ούτε τον εαυτό μας, ούτε  το χαρακτήρα μας, 
ούτε τη δική μας γνησιότητα και αυθεντικότητα.

Τα μυστικά που αποκαλύπτει η φωνή μας

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Πριν δυο βδομαδες παρακολουθουσα την 
προεκλογική εκστρατεία από την Κύπρο και 
χωρίς ίχνος ντροπής ο κ. Νίκος Χριστοδουλί-
δης προσπάθησε να μας κοροϊδέψει ότι είναι 
ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Κι’ ερωτώ τον κ. Χριστοδουλίδη: πώς μπο-

ρει να είναι ανεξάρτητος τη στιγμή που είναι 
μελος του Συναγερμού; Ποιόν κοροϊδεύετε; 
Τον λαό ή τον εαυτό σας; 

Τουλάχιστον θα έπρεπε να μας πείτε ότι εί-
στε υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
όμως όχι ανεξάρτητος. Όλοι μας το ξέρουμε 
ότι ήσουν υπουργός των εξωτερικών, γι’ αυτό 
και φέρεις τεράστιες ευθύνες για την καταντια 
της προδομένης μας πατρίδας. 
Τι εχετε να πείτε γι’ αυτό κ. Χριστοδουλίδη; 
Οι εποχές που ο κόσμος έτρωγε κουτό-

χορτο πέρασε ανεπιστρεπτί, δεν νομίζετε κ. 
Χριστοδουλίδη;

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Κοροϊδία



Οι Άγγλοι τουρίστες ονόμασαν τα Λεύκαρα ως το 
πιο αξιοσημείωτο χωριό του κόσμου (Daily Express 
January 2022.) Επίσης σε άλλο κατάλογο τα Λεύ-
καρα είναι μεταξύ των πλέον ομορφότερων χωριών 
της Ευρώπης. 
Δεν πρόκειται να αναλύσω τους λόγους ούτε πρό-
κειται να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Πρέπει να 

καταλάβετε καλύτερα τους λόγους γιατί οι ξένοι μα και τώρα οι κάτοικοι 
της Κύπρου αναγνωρίζουν τα Πάνω Λεύκαρα και τα Κάτω Λεύκαρα 
ως τα καλύτερα χωριά της Κύπρου (περίπου ένα μίλι απόσταση το 
ένα χωριό από το άλλο.) Μία επίσκεψη θα σας πείσει ως προς το τι 
λέω εδώ, διότι ότι κι αν γράψω εδώ, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος 
από το να επισκεφθείτε τα Λεύκαρα, έτσι δεν θα σας πω πολλά. 
Όσοι πήγανε μια φορά θα ξαναπάνε, όσοι δεν πήγαν  συστήνω με 
την πρώτη ευκαιρία να πάνε. Δεν πρόκειται να χαθούν τα Λεύκαρα. 
Τα Λεύκαρα θα είναι πάντα εκεί, εμείς δεν πρόκειται να ζήσουμε 
όσον και τα βουνά. Απλώς επισκεφθείτε αυτά τα δύο χωριά.Τα ζευ-
γάρια που παντρεύονται κατά τα Σαββατοκύριακα σε άλλες εκκλησίες 
ή πόλεις και χωριά, επισκέπτονται τα Λεύκαρα δύο-τρεις μέρες αρ-
γότερα με τις γαμήλιες ενδυμασίες, συνοδευόμενοι με φωτογράφους 
να πάρουν φωτογραφίες στα γραφικά αυτά χώρια. Καθόμουν για να 
ξεκουραστώ στο στενό δρομάκι που οδηγεί προς την εκκλησία του 
χωριού του Τιμίου Σταυρού. Πέρασαν κάποιοι νέοι και μου λένε «Συγ-
χαρητήρια, το χωριό σας είναι  πανέμορφο. Εγώ προσποιούμενος 
ότι είμαι μόνιμος κάτοικος Λευκάρων, με περηφάνεια τους απάντησα 
«ευχαριστώ» και τους ρώτησα από που έρχονται. «Από την Πάφο»,  
μου απάντησαν. 
Έτσι για να γνωρίζετε, όταν είμαι στην Κύπρο, προσπαθώ παντοι-
οτρόπως  να φαίνομαι ότι είμαι Κύπριος ντόπιος, και δεν βάζω ουδε-
μία Αγγλική λέξη κατά την διάρκεια διαλόγου. Όπως λένε στα Αγγλικά 
«When in Rome do as the Romans do». 
Όταν με ρωτήσουν ποιο είναι το καλύτερο εστιατόριο στα Λεύκαρα 
τους λέω όλα είναι πρώτης τάξης.  
Έτσι για να επιστρέψουμε πίσω στο θέμα μας. Όλα τα σπίτια και 

καταστήματα ανεξαιρέτως είναι κτισμένα  με την τοπική φυσική πέτρα 
και πολλά σπίτια έχουν την πέτρα αυτή γυμνή χωρίς να καλυφθεί με 
σουβά και το ίδιο παρατηρείται και σε εσωτερικούς χώρους. Για αυτό 
λέω να πάτε να τα δείτε. Διότι οι τουρίστες όλου του κόσμου έχουν 
γνωρίσει καλύτερα τα Λεύκαρα από τους κατοίκους της Κύπρου. Τα 
τελευταία λίγα χρόνια όταν τηλεοπτικές εταιρίες άρχισαν να γυρίζουν 
έργα στα Λεύκαρα, και προβλήθηκαν οι σειρές στα διάφορα τηλεο-
πτικά κανάλια, τότε πολλοί κάτοικοι της Κύπρου άρχισαν να επισκέ-
πτονται τα Λεύκαρα. Ίσως από περιέργεια ή για να γνωρίσουν από 
κοντά το άλλωστε ξεχασμένο χωριό. Μήπως έχετε γευθεί τον αυθε-
ντικό Λευκαρίτικο Ταβά ή έχετε δει τις κεντήστρες που κάθονται στους 
δρόμους και κεντούν το Λευκαρίτικο κέντημα ή απολαύσατε τη θέα 
όπου μικρά φυτά γεμάτα ευωδία φυτρώνουν στις άκρες των δρό-
μων; 
Νομίζω είπα αρκετά  και όμως θα πω ακόμα ένα: Η αρχιτεκτονική 
είναι μοναδική, τόσο για τα παλιά σπίτια όσον και για τα σημερινά. 
Τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού υπάρχει στην φερώνυμη εκκλησία που 
παλαιότερα δεν ήταν προφυλαγμένη και οι πιστοί έκοβαν ένα μικρό 
τεμάχιο. Οι αρχές της εκκλησίας το κάλυψαν το τεμάχιο έτσι ώστε να 
μην μπορεί κανείς να κόψει. Η γιαγιά μου, έκανε ένα χρυσό σταυρό 
με ένα μικρό τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού το οποίο κατέχω. Τι άλλο 
μπορώ να πω; Αν και ομολογώ έχω αφήσει πολλά, πάρα πολλά 
που δεν ανάφερα έτσι όταν επισκεφθείτε τα Λεύκαρα πάρτε μαζί σας 
πριν φύγετε και ένα πακέτο Λευκαρίτικα λουκούμια. Δεν θα σας πω 
άλλα, διότι αν δεν πάτε και γυρίσετε τα χωριά αυτά, εσείς θα χάσετε 
και όχι εγώ. 
Όταν κάθομαι κάπου με κυριεύει ένα παράξενο συναίσθημα. Ίσως 
γιατί είναι η γενέτειρα μου, ίσως γιατί δεν γνώρισα κάτι καλύτερο και 
ομορφότερο, διότι όταν ήμασταν μικροί δεν τα θεωρούσαμε και 
τίποτα, μέχρις ότου γυρίσαμε να δούμε άλλες χώρες και τόπους. 
Έτσι αν με ρωτάτε «τότε γιατί έφυγες από την Κύπρο;» η απάντηση 
μου είναι δεν ήταν εκλογή δική μου, αλλά οι καταστάσεις τότε ήταν 
τέτοιες. Σήμερα βλέπουμε κατά διαστήματα συμπατριώτες μας να 
επαναπατρίζονται. Όχι διότι η οικονομική κατάσταση ή άλλη αιτία 

είναι καλύτερη από άλλες  χώρες, (μάλλον πιο τραγικές). Αυτοί που 
έχουν επαναπατρισθεί, είναι οικονομικά ανεξάρτητοι αλλά έχουν και 
την εκλογή να επιστρέψουν αν δεν πάνε  όλα καλά και υπάρχουν 
πολλοί που επιστρέφουν μετά από λίγο χρονικό διάστημα.Υπάρχουν 
πολλά, πάρα πολλά για να πω για τα Λεύκαρα τα οποία άφησα 
πίσω, αλλά το είπα ευθύς εξαρχής ότι δεν θα πω και πολλά πράγματα. 
Είναι ανάγκη να επισκεφθείτε  τα Λεύκαρα, έτσι για να  διαπιστώσετε 
τουλάχιστον αν πράγματι αυτά τα λίγα που γραφώ εδώ, είναι σωστά.     
Τα ποιο κάτω γράφθηκαν στην Daily Express:   
“Remarkable village in Cyprus named as one of the best tourist 

destinations in the world.” 
“The best villages scored highly when it came to social and 

environmental sustainability as well as their tourism work.  CY-
PRUS has so much to offer British tourists. One village has 
been named one of the world's best destinations. One beautiful 
village in Cyprus was ranked as one of the best tourism villages 
in the world. Pano Lefkara scored highly in all the categories 
and is an exciting destination for British tourists. The enchanting 
village takes its name from the Greek words ‘lefka’ which means 
white and ‘ori’ which means mountains”.
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Την εβδομάδα που πέρασε είχα την ευτυχία και 
τη χαρά να βρεθώ ανάμεσα σε πλάσματα που η 
επιθυμία τους είναι να προσφέρουν στους συναν-
θρώπους τους στιγμές που να τους κάνουν να νιώ-
θουν ηρεμία και γαλήνη. Άνθρωποι που ο σκοπός 

τους είναι να παράγουν πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι το αγαθότερο 
πράγμα που φέρνει τους ανθρώπους κοντά και τους δίνει την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για να φτιά-
ξουμε ένα καλύτερο κόσμο.  
Οι εξυπηρετητές είναι μια ομάδα που μας ήρθε από την Αθήνα και 
τους γνωρίσαμε μέσα από εκδηλώσεις που οργάνωσαν στο παρελθόν, 
πάντα με απώτερο σκοπό την δημιουργία ατμόσφαιρας που να 
ενώνει τους ανθρώπους όποιοι και αν είναι αυτοί, από όπου και αν 
προέρχονται. Παράγουν πολιτισμό με μόνο αντάλλαγμα να έχουν 
γύρω τους κόσμο που να απολαμβάνει τα θέματα των εκδηλώσεων 
που οργανώνουν. 
Την περασμένη Παρασκευή μας ήρθαν ξανά από την Αθήνα και 
μας παρουσίασαν μια θαυμάσια διάλεξη με θέμα την Βυζαντινή 
μουσική και την εξέλιξη της μέσα από τις  λειτουργίες στις εκκλησίες 
μας. 
Οι ρίζες της Βυζαντινής μουσικής προέρχονται από την αρχαία Ελ-
λάδα, εκεί που ξεκίνησε το Θέατρο. Μας έδωσαν την ευκαιρία να 
θυμηθούμε ότι όλα τα καλά γεννήθηκαν μέσα από τον Ελληνικό πο-
λιτισμό. Μας έδωσαν την ευκαιρία να μάθουμε πως λειτουργεί η 
ψαλτική και τους ρόλους που παίζουν οι ιερείς και οι ψαλτάδες που 
λειτουργούν στις εκκλησίες μας. Σαν ένα θέατρο όπως ήταν στην 

αρχαία Ελλάδα. Μας εξήγησαν τους σκοπούς τους και γιατί συνεχίζουν 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δίχως να περιμένουν να πάρουν 
ανταλλάγματα.  
Ο πολιτισμός δεν εμπορεύεται και δεν πουλιέται. Παράγεται με 
μόνο στόχο να φτιάξει καλύτερους ανθρώπους για ένα καλύτερο 
μέλλον. Όλοι μας μπορούμε να πετύχουμε την πραγματοποίηση 
των ονείρων μας. Φτάνει να πιστέψουμε ότι τίποτα δεν είναι ακατόρ-
θωτο. Είναι οι εξυπηρετητές άξιοι συγχαρητηρίων γιατί πολεμούν με 
τα έργα τους που πάντα έχουν να κάνουν με τα γράμματα, την 
ποίηση, την έκδοση βιβλίων, και δίχως να αναμένουν να πάρουν 
ανταλλάγματα. Παράγουν Θέατρο για μικρά παιδιά και για παιδιά με 
ειδικές ικανότητες, και το παρουσιάζουν σε διάφορους χώρους με 
ελεύθερη είσοδο ούτως ώστε να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν 
όσο περισσότερα άτομα επιθυμούν.    
Οι εξυπηρετητές έχουν εξαπλωθεί και στη Μεγάλη Βρετανία όπου 
μέλη του ομίλου τους είναι εκτός Έλληνες και Κύπριοι, και Άγγλοι. 
Καθώς και από άλλες μειονότητες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
Επίσης έχουν επεκταθεί ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη όπου 
μελλοντικά θα αναπτύξουν τον Ελληνικό πολιτισμό εκεί για να 
διαδοθεί στους ανθρώπους που θα ενταχθούν στους κόλπους του 
Ομίλου Εξυπηρετητών.  
Στο τέλος της ημέρας αγαπητοί μου η ελπίδα ξαναζεί. Μετά από τα 
πολλά άσχημα νέα που ακούμε καθημερινά από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, τα πολλαπλά επεισόδια κακοποίησης και βιασμών, 
στον Ελλαδικό χώρο και αλλού, ξαναβρίσκουμε την ελπίδα, και ξανά 
ξεδιπλώνουμε τα όνειρα μας για το μέλλον για μια καλύτερη κοινωνία.  

Είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφερα να βρεθώ στον χώρο όπου 
οι εξυπηρετητές μας έδωσαν ακόμα ένα μάθημα πολιτισμού, και 
μας ενδυνάμωσαν δίνοντας μας αιτίες για ενίσχυση της μνήμης γε-
μίζοντας τα κύτταρα μας με κομμάτια από τις ρίζες μας και τον 
πλούσιο πολιτισμό μας. Όταν χρειαστεί θα ανατρέξουμε εκεί για να 
ενισχύσουμε την ανάγκη να συμβάλουμε στις όποιες προσπάθειες 
για ανάπτυξη του δικού μας πολιτισμού.  
Έρχονται και άλλες εκδηλώσεις τέτοιου είδους στις επόμενες μέρες, 
και θα πρέπει να επιδιώξουμε να βρεθούμε στους χώρους όπου 
προγραμματίζονται, για να στηρίξουμε από τη μια πλευρά τους αν-
θρώπους του πολιτισμού, και από την άλλη να εμπλουτίσουμε τις 
δικές μας γνώσεις και να γεμίσουμε τα κενά που τυχών να υπάρχουν 
στις αποθήκες του μυαλού μας.  Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
θα μας φέρει από την Κύπρο μια θαυμάσια εκδήλωση με θέμα της, 
Σεφέρης…Η μνήμη όπου και να την αγγίξεις…πονά!  Ας επωφελη-
θούμε  της ευκαιρίας να βρεθούμε  εκεί, και…ας πονέσουμε αγγίζοντας 
τις μνήμες! Αυτά για σήμερα. Δικός σας

Η μνήμη όπου την αγγίξεις…πονά! 
Του Βασίλη 
Παναγή

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Τα  Λεύκαρα 

Συστράτευση όλων για να περάσει ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης στον δεύτερο γύρο και να δημιουρ-
γήσει δυναμική για να κόψει πρώτος το νήμα! 
▪� Ο τόπος προδόθηκε και μοιράστηκε στα δύο. 
Μας κυβερνούν διεφθαρμένοι. Νίκος Χριστοδουλί-
δης και Αβέρωφ Νεοφύτου θα συνεχίσουν το έργο 

της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης στην ιστορία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Μιλά η ιστορία τους, μιλούν τα έργα τους. 
▪� Ο καθένας και η καθεμιά να μιλήσουν με τη συνείδησή τους και 
να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Σεβασμός στους αντιστασιακούς, 
σεβασμός στο λαϊκό κίνημα, σεβασμός στον κόσμο που δοκιμάζεται 
σκληρά.  
▪�  Τώρα που η επιλογή που έχουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρη η 
κριτική και τα παράπονα, ακόμα και τα πιο δίκαια, δεν έχουν θέση. 
▪� Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι ένας ικανότατος, διαλεκτικός και 
αδιάφθορος άνθρωπος και όπως εύστοχα μου είπε ένας αξιόλογος 
νομικός η διαφορά του από τους δύο βασικούς ανθυποψηφίους του 
σε όλα τα επίπεδα είναι από τη γη ως τον ουρανό.  
▪� Όμως όσοι θέλουν να πάνε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον 

Αβέρωφ Νεοφύτου έχοντας τη ψευδαίσθηση ότι θα σαστούν αυτοί 
και τα παιδιά τους, να πάνε, αλλά να μη μας λένε ότι ο Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης δεν τραβά. Οι ίδιοι πόσο τραβούν;  
▪�  Για να μην επηρεαστεί, να μην πειραχτεί "το τραπεζικό σύστημα 
και η οικονομία και να χάσει η Κύπρος την αξιοπιστία και την αντα-
γωνιστικότητά της", Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης 
ως γνήσιοι εκπρόσωποι ενός ξεπερασμένου  νεοφιλελεύθερου κα-
πιταλισμού, που πάτα επί πτωμάτων, είναι υπέρ των εκποιήσεων, 
κάθετα ενάντια στη φορολόγηση των υπερκερδών εταιρειών ενέρ-
γειας και πολλά άλλα. Μεσαία τάξη, αυτοεργαζόμενοι, διανόηση, ερ-
γάτες, αγρότες, λαϊκές τάξεις, αυτοί οι δύο υποψήφιοι για την Προεδρία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, εννά σας σάσουν καλά και τα παιδιά 
σας! Να'στε βέβαιοι!  
▪�  Όλοι μετριόμαστε. Και ο τελευταίος απελπισμένος να μάθει να ζει 
με αξιοπρέπεια και αλήθειες και να αγωνίζεται συλλογικά για αυτά 
που δικαιούται και του τα στερεί μια χούφτα διεφθαρμένων, ο Νίκος 
Αναστασιάδης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης κ.ά. 
Μια χούφτα διεφθαρμένων που πατρίδα τους είναι το χρήμα, μια 
χούφτα διεφθαρμένων που δεν έχουν Θεό.  

▪�  Για ποια κοινωνία των πολιτών που βαρέθηκε τα κόμματα και την 
τοξικότητα σας μιλά ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο  οποίος, όπως όλοι 
γνωρίζετε, αναδείχθηκε μέσα από το κομματικό κατεστημένο του 
ΔΗΣΥ; 
▪�  Δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών, είναι παραμύθι της Χαλιμάς. 
Σήμερα η κυπριακή κοινωνία είναι μια κοινωνία ταξικών αντιθέσεων, 
που έχουν οξυνθεί στο έπακρο, και κραυγαλέων ανισοτήτων. Υπάρ-
χουν εκατομμυριούχοι που δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους 
και φτωχοί που δεν έχουν λεφτά για να φάνε ή να πληρώσουν το 
ρεύμα. 
▪�  "Παραδόξως" δεν είναι λίγοι οι  πολίτες  αυτής της άδικης κοινω-
νίας, που έχουν διαβρωθεί. Μικρομεσαίοι που έχουν καταστραφεί 
μα και άνθρωποι των λαϊκών τάξεων, που οι κυβερνώντες τους έχουν 
απαξιώσει και τους έχουν καταδικάσει στη φτώχεια και την ανέχεια, 
έχουν εξοικειωθεί με την αναξιοκρατία και τις αδικίες, έχουν εξοικειωθεί 
με τη διαπλοκή, τις απάτες και τη διαφθορά των κυβερνώντων. 
▪� Για το καλό τους, για τα συμφέροντά τους, να ξυπνήσουν! Έχουν 
επιλογή, ξεκάθαρη επιλογή! Να ψηφίσουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη 
για μια καθαρή και δίκαιη κοινωνία!

Για μια καθαρή και δίκαιη κοινωνία
Του Βασίλη  

Κωστή
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Η  28η Οκτωβρίου είναι μια ημέρα με πρα-
γματικά μεγάλη ιστορική σημασία. Αν και 
υπόδουλος σε μια δικτατορία με φασι-

στικά χαρακτηριστικά, ο ελληνικός λαός ξεσηκώ-
θηκε για να πολεμήσει ενάντια σε μια φασιστική 
εισβολή. Η μεγάλη νίκη στον ελληνοαλβανικό πό-
λεμο αποτέλεσε μια παρακαταθήκη πάνω στην 
οποία χτίστηκε το ηθικό του παλλαϊκού κινήματος 
της Εθνικής Αντίστασης - ενός από τα μεγαλύτερα 
στην Ευρώπη. Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί του με-
τεμφυλιακού κράτους προσπάθησαν μέσα από το 
δικό τους αφήγημα για την 28η Οκτωβρίου να ξε-
πλύνουν τον Μεταξά και το διεφθαρμένο φασιστικό 
καθεστώς του. Η πραγματικότητα είναι ότι ο γερμα-
νόφιλος δικτάτορας είπε «ΟΧΙ» επειδή αυτό του 
επέβαλε η εξάρτησή του από τον βασιλιά Γεώργιο 
και τους  Άγγλους. Το πραγματικό «ΟΧΙ» το είπε ο 
ελληνικός λαός. Τιμώντας τη σημερινή επέτειο, η 
ΑΥΓΗ αναδημοσιεύει δύο ιστορικά κείμενα. Το ένα 
είναι του μεγάλου λογοτέχνη Μάρκου Αυγέρη, που 
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα στις 28 Οκτωβρίου 
1959. Ονομάζεται «Η 28η Οκτωβρίου και ο φασι-
σμός». Το δεύτερο κείμενο είναι απόσπασμα από 
το πολύτομο έργο του δημοσιογράφου και ιστορι-
κού της Αριστεράς Τάσου Βουρνά «Ιστορία της 
Σύγχρονης Ελλάδας». 

 

Η 28η Οκτωβρίου και ο φασισμός ▪
 
Η ορμή αυτή του μισοπλισμένου μικρού λαού, 

που έμοιαζε περισσότερο με κακά οργανωμένη 
εθνοφυλακή παρά με σύγχρονο στρατό, λύγισε τα 
τρομερά εκείνα οχτώ εκατομμύρια λόγχες του Μου-
σολίνι. Οι λαοί ανασάνανε. Κι όταν μπήκαν στην 
Αθήνα οι σιδερόφραχτοι Γερμανοί, ο λαός τους 
αντίκρυσε περήφανα· ήταν αυτός ο νικητής κι όχι 
εκείνοι οι καταφορτωμένοι με όπλα 
Του Μάρκου Αυγέρη* 
Οι ιταλικές κι οι γερμανικές φάλαγγες στον εμφύ-

λιο πόλεμο της Ισπανίας έδωσαν τη νίκη στον 
Φράνκο. Ο Μουσολίνι είχε πάρει το ύφος Καίσαρα 
και μιλούσε με τη φωνή του Ρωμαίου αυτοκράτορα. 
Λογάριαζε να ξανααναστήσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρα-
τορία. Απειλούσε όλους τους γειτονικούς λαούς κο-
μπάζοντας για τη δύναμή του. 
Η Μεσόγειος ήταν αδιαφιλονίκητο κτήμα του 

“mare nostrum”. Είχε εισβάλει στη Γαλλία. Η Αλβα-
νία είχε γίνει πριν από καιρό ιταλική κτήση. Διαλα-
λούσε urbi et orbi την ιταλική δύναμη. Οχτώ 
εκατομμύρια λόγχες! Έτοιμες να κάμουν να πει-
θαρχήσει κάθε ατίθασος αντίπαλος. Λίγες ώρες 
πριν εισβάλει στον τόπο μας έστειλε απλώς μια σύ-
ντομη εντολή, “παραδοθείτε!”. Ποιος θα τολμούσε 
να του αντισταθεί; Κι όμως:  Έγινε το απίστευτο. 
Αντί να αιφνιδιάσει, αιφνιδιάστηκε.  Ένας λαός ξε-
σηκώθηκε μονομιάς σαν σφηκολόι.  Έμεινε κατά-
πληκτος. Το έλεγε και το ξανάλεγε, “μα τι μίσος είναι 
αυτό εναντίον μας”! Περίμενε ίσως να τον υποδε-
χτούμε μετά βαΐων και κλάδων. Δεν φανταζόταν 
πως θα 'βρισκε σοβαρή αντίσταση.  Ήξερε δα πως 
είχε να κάμει μ’ ένα στρατό που στον οπλισμό του 
δεν παρουσίαζε μεγάλες διαφορές από τους Αβησ-
συνούς· αν όχι ολότελα γυμνοί, ήτανε μισόγυμνοι· 
μόνο με τα ντουφέκια τους και με πολύ λίγα άλλα 
εφόδια. Δεν ήταν σύγχρονος στρατός και δεν θα 
μπορούσε ν' αντιμετωπίσει το δικό του με πλούσια 
εφόδια συγχρονισμένο στράτευμα. Στις αποθήκες 
μας βρέθηκαν χιλιάδες ζεύγη άρβυλα, όλα αρι-
στερά.  Όλους τους βιαστικά στρατευμένους τους 
πήγαν εκατοντάδες χιλιόμετρα με τα πόδια· από τις 

απόμακρες γωνιές της χώρας έως τα σύνορα.  
Όταν έφτασαν στο μέτωπο, των περισσοτέρων τα 
πόδια ήταν πληγιασμένα. Κι όταν άρχισαν σε λίγο 
τα κρύα, χιλιάδες έπαθαν κρυοπαγήματα.  
Ο Μουσολίνι είχε πεποίθηση στον ομοφρονά του 

τον  Έλληνα δικτάτορα. Πίστευε πως ήθελε απλά 
να κρατήσει τα προσχήματα και πως δεν επρόκειτο 
να προβάλει σοβαρή αντίσταση. Και πραγματικά 
αυτή ήταν η πρόθεση του Μεταξά. Για νίκη δεν είχε 
καμία ελπίδα. Ενώ από χρόνια πριν ήταν φανερό 
πως κινδυνεύαμε από τη φασιστική μεγαλομανία 
που όλο μεγάλωνε, δεν είχε παρθεί καμιά σοβαρή 
αμυντική φροντίδα.  Όλα ήταν στοιχειώδη στον εξο-
πλισμό μας. Από τον καιρό που δικτατόρευε, ήταν 
όλο γιορτές και πανηγύρια, επίδειξη ταγμάτων ερ-
γασίας, που κάναν παρέλαση μ’ αστραφτερά και-
νούρια φτυάρια, ρητορεία για το θαύμα του τρίτου 
ελληνικού πολιτισμού, που δημιουργούσε η δικτα-
τορία του και θα θάμπωνε τον κόσμο.  Ήταν ο “πα-
τέρας της φυλής”.  Ήταν η συνισταμένη μιας 
χρεωκοπημένης ηγετικής τάξης, που κοίταζε να 
κρατηθεί με το φασισμό. Η ελληνική δικτατορία είχε 
τα θάρρη της στον γενικότερο φασισμό, στην απελ-
πισμένη αυτή κορφή του αντιδραστικού αστισμού, 
διαλύθηκε μέσα σ’ ένα απέραντο έγκλημα. 
Στην πρόκληση των ομοφρόνων της η ελληνική 

δικτατορία δεν είχε ν’ αντιτάξει τίποτε.  Ήταν ο 
νόμος των λύκων· ο δυνατότερος να φάει τον αδύ-
νατο.  Δεν είχε φροντίσει νάχει ούτε τρία αεροπλάνα 
της προκοπής· κι είχε καταπιεί γι’ αυτό τον σκοπό 
το καταπέτασμα, πήρε από έχοντες και μη έχοντες.  
Έδωσες εσύ;  Έμεινε παροιμιακό, “πήγαν για την 
αεροπορία”. Κι ο οβολός της χήρας και του ορφα-
νού. Κι οι χρυσές βέρες από τα φτωχά αντρόγυνα. 
Οι στρατηγοί και τα επιτελεία διεύθυναν αυτόν τον 

απίθανο πόλεμο από τα υπόγεια της Αθήνας. Δεν 
συγκρατούμε τ’ όνομα του ανώτερου εκείνου στρα-
τιωτικού που εκήρυχνε φανερά και παντού πως η 
ήττα μας “ήταν βεβαία” και πως ο πόλεμος αυτός 
δεν μπορεί να κρατηθεί απάνω από τρεις μέρες.  
Δεν ήθελε ο άνθρωπος να εκτεθεί σαν ατζαμής 

στα στρατιωτικά πράγματα.  Έπειτα ήταν γερμανό-
φιλος· είχε και γυναίκα Γερμανίδα. Κι ο ίδιος ο δι-
κτάτορας ήταν γερμανόφιλος κι ήταν το καύχημά 
του η γερμανική στρατιωτική παιδεία του. 
Μα το απίθανο αναποδογύρισε όλες τις προβλέ-

ψεις. Οι σοφοί αποδείχτηκαν άσοφοι. Αυτός ο 
στρατός, που μαζεύτηκε βιαστικά, πήγαινε να συ-
ναντήσει τον εχθρό τραγουδώντας.  Ήρθε τραγου-

δώντας και πολεμούσε τραγουδώντας. Ο 
φασισμός ήταν το άχτι του, να γλυτώσει τώρα από 
τον εξωτερικό και θα λογαριαζόταν εύκολα ύστερα 
με τον εσωτερικό. 
Κι έτσι έγινε κι εκείνη η εποποιία της Πίνδου, όπου 

πήραν μέρος στον πόλεμο οι γυναίκες και τα παι-
διά. Πάνδημη αντίσταση. Ο στρατός τραγουδούσε 
και πολεμούσε, με μισή κουραμάνα στο γυλιό και 
μισό άρβυλο στο πόδι. Μέσα στο σκοτάδι της ευ-
ρωπαϊκής δουλείας, αυτός ήταν η αστραπή. Μέσα 
στην ήττα των μεγάλων εθνών, ήταν ο θρίαμβος κι 
η δόξα. Μέσα στον γενικό φόβο ήταν η αλεγρία: 
“Αέρααα!”. Έδωσε την πρώτη βεβαιότητα στον 
σκιαγμένο κόσμο πως ο φασισμός δεν ήταν ανίκη-
τος. Η ορμή αυτή του μισοπλισμένου μικρού λαού, 
που έμοιαζε περισσότερο με κακά οργανωμένη 
εθνοφυλακή παρά με σύγχρονο στρατό, του λύ-
γισε, τ’ αναδίπλωσε, του τσαλάκωσε τα τρομερά 
κείνα οχτώ εκατομμύρια λόγχες του Μουσολίνι. Μια 
εύθυμη φωνή αντήχησε σ’ όλη την Ευρώπη: “Κο-
ρόιδο Μουσολίνι - η νίλα που θα γίνει...”.Κι όταν 

μπήκαν στην Αθήνα οι σιδερόφραχτοι Γερμανοί, ο 
λαός τους αντίκρισε περήφανα· ήταν αυτός ο νικη-
τής κι όχι εκείνοι οι καταφορτωμένοι με όπλα. 
Σε λίγους μήνες οργανώθηκε η Εθνική Αντίσταση 

κι έπιασε όλη την Ελλάδα. Κάθε γύρισμα του δρό-
μου ήταν και μια εστία αντίστασης. Ο καταχτητής 
δεν είχε καταχτήσει αυτό τον λαό. Με την αντίστασή 
του η δόξα του έφτανε πάλι στις κορφές της Ιστο-
ρίας του. Οι περισσότεροι απ’ τους παλιούς πολιτι-
κούς ηγέτες της χώρας αντίκρυσαν πολύ 

δυσάρεστα το νέο αυτό απτόητο πνεύμα που πα-
ρουσίαζε ο λαός.  Έβλεπαν μία νέα νοοτροπία ν’ 
αναπτύσσεται μέσα στις τάξεις του, που τους ανη-
συχούσε περισσότερο από την παρουσία του 
εχθρού. Και έστρεψαν πιο πολύ την προσοχή τους 
πώς να πολεμήσουν και να εκμηδενίσουν αυτές τις 
νέες κοινωνικές δυνάμεις, που δημιουργήθηκαν και 
πολλαπλασιάστηκαν μέσα στη χώρα στο διάστημα 
της κατοχής. 
Αυτές τις δυνάμεις τις πολέμησαν από τότε όσο 

μπόρεσαν. Και ύστερα από τόσους αγώνες και 
τόσο αίμα, η σημερινή κυβέρνηση αμνηστεύει τους 
Γερμανούς εγκληματίες και δικαιολογεί την πράξη 
της αμνηστίας προβάλλοντας λόγους υψηλής πο-
λιτικής· “Παραμερίζουμε», λένε, «τα αισθήματα κι 
ανοίγουμε δρόμους για το έθνος και το μέλλον του”. 
Με ποια κεφάλαια ηθικά κι εθνικά, με ποιες αξίες 

στα εμβλήματά τους και σε ποιους δρόμους εθνι-
κής τιμής κι εθνικής περηφάνειας οδηγούν τάχα ένα 
δοξασμένο και περήφανο λαό αυτοί οι παρουσια-
ζόμενοι σαν ηγέτες του κι εκφραστές της εθνικής 
συνείδησης; Δεν παραμερίζουν μόνο τα αισθήματα, 
μα παραμερίζουν κι όσα δίνουν αξία στη ζωή ενός 
λαού. Μα ούτε τις αξίες του λαού θα μπορέσουν να 
καταλύσουν, ούτε την πορεία του προς τα μπρος 
να σταματήσουν. 

1 Υπερίτης (από τη βελγική πόλη Ypres) είναι μια 
εναλλακτική ονομασία για τα γνωστά αέρια μου-
στάρδας που χρησιμοποιήθηκαν στον Α' Παγκό-
σμιο Πόλεμο. 

 
Η 28η Οκτωβρίου και οι κομμουνιστές ▪

 
Στην ανιδιοτελή αυτή πατριωτική προσφορά των 

κομμουνιστών η δικτατορία απάντησε αρνητικά και 
δεν τους επέτρεψε να λάβουν τα όπλα και να υπε-
ρασπίσουν την πατρίδα· κάτι χειρότερο μάλιστα: 
τους εκράτησε στα στρατόπεδα και τα νησιά της 
εξορίας και, όταν οι ναζί και οι φασίστες κατέλαβαν 
τη χώρα, τους παράδωσε στον εχθρό 
Του Τάσου Βουρνά* 
Ο πόλεμος του 1940-41 αποτέλεσε τον θρίαμβο 

της πατριωτικής και της αντιφασιστικής πίστης του 
ελληνικού λαού. Χωρίς επαρκή εφοδιασμό, χωρίς 
σύγχρονο πολεμικό υλικό, χωρίς εύψυχη πολιτική 
και στρατιωτική ηγεσία, χωρίς καν ένα σχέδιο επι-
στράτευσης και κινητοποίησης της χώρας μπροστά 
στην απειλή του ιταλικού φασισμού, με μια κυβέρ-
νηση ιδεολογικά ομοούσια των ναζί και των φασι-
στών, άτολμη και αναποφάσιστη για το μέλλον, οι  
Έλληνες πολίτες κινητοποιήθηκαν με θαυμαστούς 
ρυθμούς τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 
1940, όταν άρχισε η ιταλική επίθεση στην ελληνο-
αλβανική μεθόριο, και πραγμάτωσαν, με πρωτο-
βουλία των πολιτών και όχι του κράτους, αυτό που 
απεκλήθη θαύμα της Αλβανίας, την απόκρουση 
δηλαδή του επιδρομέα και κατόπι την καταδίωξή 
του μέσα στο εχθρικό έδαφος. Μετά τον πρώτο αι-
φνιδιασμό των ιταλικών δυνάμεων, εξοπλισμένων 

με όλα τα σύγχρονα τότε μέσα πολέμου, οι ελληνι-
κές  Ένοπλες Δυνάμεις με ηγετικό στήριγμά τους 
τούς εφέδρους αξιωματικούς, αφού υποχώρησαν 
αρχικά προς την κατεύθυνση του ποταμού Καλαμά 
και των βορείων υπωρειών της Πίνδου, επιχείρη-
σαν μέσα στο πρώτο δίμηνο του πολέμου την αντε-
πίθεσή τους και, αφού απώθησαν τον επιδρομέα 
έξω από το πάτριο έδαφος, άρχισαν να τον εκτο-
πίζουν από τα ισχυρά ερείσματά του στις πόλεις 
της νότιας Αλβανίας που κατοικούνταν από συμπα-
γείς ελληνικούς πληθυσμούς. 
Έτσι, με την αδιάκοπη και ηρωική δράση των Ελ-

λήνων πολεμιστών, το Αργυρόκαστρο, η Κορυτσά, 
οι  Άγιοι Σαράντα και άλλες μικρότερης σημασίας 
πόλεις και κωμοπόλεις του υπό ιταλική κατοχή αλ-
βανικού εδάφους περιέρχονταν στα χέρια των προ-
ελαυνουσών ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων τους 
τελευταίους δύο μήνες του 1940, ενώ γράφονταν 
απαράμιλλες σελίδες ηρωισμού όχι μόνο από τους 
ένστολους και επιστρατευμένους πολίτες, αλλά 
από το σύνολο του πληθυσμού, τόσο του παραμε-
θόριου, ο οποίος έπαιρνε ενεργό μέρος στον πό-
λεμο, προωθώντας τα εφόδια του στρατού έως τις 
απρόσιτες βουνοκορφές της Πίνδου κατά το αρχικό 
στάδιο της άμυνας του πάτριου εδάφους, όσο και 
του υπόλοιπου πληθυσμού της χώρας, ο οποίος 
δοκιμαζόταν σκληρά από τους άνανδρους βομβαρ-
δισμούς των πόλεων, της ιταλικής αεροπορίας, με 
εκατοντάδες θύματα από τους αμάχους. 
Ο πόλεμος απέδειξε αφενός τον ηρωισμό και το 

αντιφασιστικό πνεύμα των Ελλήνων, αλλά και απο-
μυθοποίησε τη χυδαία προπαγάνδα της δικτατο-

ρίας, η οποία είχε επί μια τετραετία ως στόχο τον 
φενακισμό του λαού και προσπαθούσε να του καλ-
λιεργήσει την ψευδή εντύπωση ότι μεριμνούσε 
ανελλιπώς για τον εξοπλισμό του στρατού και την 
ασφάλεια της χώρας. Η δοκιμασία του πολέμου 
απέδειξε το απαράσκευο της χώρας προς πόλεμο, 
όπως αναγκάστηκαν αργότερα να το ομολογήσουν 
κορυφαίοι στρατιωτικοί ηγήτορες των κατά ξηρά και 
θάλασσα μονάδων στο Απομνημονεύματά τους 
(Παπάγος, ναύαρχος Σακελλαρίου κ.ά.) και κυρίως 
έφερε στο φως τις τρομερές λαθροχειρίες της δι-
κτατορίας στον πολυδιαφημιζόμενο έρανο για την 
ενίσχυση της Αεροπορίας. 
Εκατομμύρια επί εκατομμυρίων του εράνου είχαν 

γίνει παρανάλωμα καταχρήσεων και η Ελλάδα 
μπήκε στον πόλεμο διαθέτοντας μερικά απηρχαι-
ωμένα γαλλικής και πολωνικής κατασκευής αερο-
πλάνα, τα οποία το Δημόσιο είχε προμηθευτεί προ 
της δικτατορίας. Παρά ταύτα, με αυτό το επικίνδυνο 
για τη ζωή τους υλικό, οι  Έλληνες πιλότοι έδωσαν 
σοβαρές μάχες, κατά τη φάση της αναχαίτισης των 
επιτιθέμενων ιταλικών δυνάμεων, έχοντας να αντι-
μετωπίσουν μια τέλεια οργανωμένη και εξοπλι-
σμένη με τελευταίου τύπου πολυάριθμες πτητικές 
μηχανές αεροπορία των Ιταλών. Παρόμοια υπερο-
πλία του εχθρού είχε να αντιμετωπίσει και κατά θά-
λασσα ο ελληνικός στόλος, ο οποίος παρατάχθηκε 
στο Αιγαίο και το Ιόνιο ασθενέστερος κατά μία μο-
νάδα μετά τον δόλιο τορπιλισμό του ευδρόμου 
«Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου στις 15 Αυγούστου 
1940 και ενώ ακόμη ο πόλεμος βρισκόταν μακριά 
από τα ελληνικά σύνορα. Παρά ταύτα, ο ελληνικός 
στόλος, χάρη στην παράδοση των κατά θάλασσα 
αγώνων των Ελλήνων και τον ηρωισμό και την ευ-
ψυχία των πληρωμάτων του, κατόρθωσε να κρα-
τήσει τον πανίσχυρο ιταλικό στόλο μακριά από τα 
ελληνικά λιμάνια και τις γραμμές ανεφοδιασμού της 
μαχόμενης χώρας.

28η Οκτωβρίου 1940: Βροντερό «ΟΧΙ» στον φασισμό
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:35 Το Νησί των Γενναίων 
(1959). Με τους Αλέκο Αλεξαν-
δράκη, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Γε-
ωργούλη. Ένας αξιωματικός 
του ελληνικού στρατού, ο Μα-
νώλης,  φτάνει στην Κρήτη, 
αμέσως μετά την πτώση της 
στα χέρια των Γερμανών. Σε 
συνεργασία με αντάρτες και 
συμμάχους Άγγλους σαμπο-
τέρ, υπό την ηγεσία του λοχα-
γού Τζον, συμμετέχει σε σα-
μποτάζ εγκαταστάσεων των 
Γερμανών. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
00:00 Το Τελευταίο Σημείωμα 
(2017). Με τους Ανδρέα Κων-
σταντίνου, Andre’ Hennicke, 
Melia Kreiling. Ο Ναπολέων εί-
ναι αγωνιστής του λαϊκού κινή-
ματος και κρατούμενος από το 
1936. Κατά τη διάρκεια της κα-
τοχής, συλλαμβάνεται και είναι 
στο στρατόπεδο συγκεντρώ-
σεως στο Χαλάνδρι. Όταν ένας 
Γερμανός διοικητής και 3 στρα-
τιώτες  σκοτώνονται, οι Γερμα-
νικές αρχές αποφασίζουν να 
εκτελέσουν 50  Έλληνες κρα-
τούμενους για κάθε ένα Γερ-
μανό. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:25 Η Αυγή ́του Θριάμβου 
(1960). Με τους Γιώργο Φού-
ντα, Πάρη Λεβέντη, Έφη Οικο-
νόμου. Την περίοδο της γερ-
μανικής κατοχής, μια ομάδα 
αγωνιστών της Αντίστασης συ-
νεργάζεται με έναν υπολοχαγό 
που έρχεται στην Ελλάδα έχο-
ντας εντολή να ανατινάξει ένα 
γερμανικό πλοίο στο λιμάνι του 
Πειραιά. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:55 Η Μεσόγειος Φλέγεται 
(1970). Με τους Κώστα Πρέκα, 
Λυκούργο Καλλέργη, Όλγα Πο-
λίτου. Ο Παύλος και ο Έρικ 
υπηρετούν στο πολεμικό ναυ-
τικό της Ελλάδος και Γερμα-
νίας, αντίστοιχα. Ο Έρικ είναι 
ερωτευμένος με την αδελφή 
του Παύλου, την Μαρίνα. Η 
αντίσταση πρέπει να αποσπά-
σει απόρρητα έγγραφα. Ο μό-
νος τρόπος για να το επιτύχει 
είναι να πεισθεί η Μαρίνα να 
δημιουργήσει σχέση με τον 
Έρικ. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
00:30 17 Σφαίρες για ένα Άγ-
γελο (1981). Βασισμένο σε 

πραγματική ιστορία με την 
Μαίρη Βιδάλη, Γιώργο Φούντα, 
Νίκο Απέργη. Η Ηρώ ήταν δε-
κατριών ετών όταν οι Γερμανοί 
μπήκαν στην Ελλάδα και παρά 
την ηλικία της αναπτύσσει 
έντονη αντιστασιακή δράση. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:05 Υποβρύχιο Παπανικο-
λής (1971). Με τους Κώστα 
Καζάκο, Γιάννη Φέρτη, Αιμιλία 
Υψηλάντη. Το υποβρύχιο" Πα-
πανικολής"  παίρνει εντολή να 
περιπολεί στον Πατραϊκό 
Κόλπο. Διατάζουν το υποβρύ-
χιο "Παπανικολής" να περιπο-
λεί στα στενά του Οτράντο. Το 
πλήρωμα του Παπανικολής 
συλλαμβάνει το πλήρωμα ενός 
Iταλικού καραβιού και ο μηχα-
νικός τους αποκαλύπτει τα ναρ-
κοπέδια της Ανδριατικής. 
                                                                 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:30 Κονσέρτο για Πολυ-
βόλα (1967). Με την Τζένη Κα-
ρέζη, Μάνο Κατράκη και Κώ-
στα Καζάκο. Η Νίκη, παραδίδει 
στρατιωτικά έγγραφα στους 
Ιταλούς, οι οποίοι την εκβιάζουν 
με τη ζωή του αδελφού της. Η 
πράξη της αποκαλύπτεται και 

κινδυνεύει αλλά ένας στρατη-
γός της προτείνει να συνεχίσει 
να προμηθεύει τους Ιταλούς με 
έγγραφα, πλαστά όμως αυτή 
τη φορά. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
22:10 Υπολοχαγός Νατάσα 
(1965). Πολεμική ταινία με την 
Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημή-
τρη Παπαμιχαήλ. Η Νατάσα 
λείπει πάνω από 20 χρόνια 
από την Ελλάδα. Λίγο πριν επι-
στρέψει, επισκέπτεται το 
πρώην στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης. Στο τρένο για την πα-
τρίδα αρχίζει να θυμάται τα 
χρόνια της κατοχής.Τότε που 
ανάμεσα στους Γερμανούς 
αξιωματικούς ήταν και ο συμ-
φοιτητής της, Μαξ Ρόιτερ, ο 
οποίος έγινε αξιωματικός των 
Ες Ες, παρόλο που η μητέρα 
του ήταν Ελληνίδα.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
21:00 Μπράβο Κολονέλλο 
(1979). Θέατρο της Δευτέρας. 
Με τους Γιάννη Γκιωνάκη, 
Γιάννη Βογιατζή, Τάκη Μη-
λιάδη. Επιθεώρηση του Αλέκου 
Σακελλάριου και Δημήτρη 
Ευαγγελίδη για το έπος του 40. 

Συνταγματάρχης στα Ιταλικά 
λέγεται ‘Κολονέλλο’. Η επιθεώ-
ρηση, η οποία γράφτηκε και 
πρωτοπαίχτηκε στο θέατρο 
αμέσως μετά τον πόλεμο του 
40, διακωμωδεί τα γεγονότα 
της εποχής εκείνης. 
 
ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 
Θύελλα στο  Φάρο (1950). 
Δράμα με την  Ίντα Χριστινάκη, 
Λυκούργο Καλλέργη.  Ένας 
φαροφύλακας ζει με την κόρη 
του και εγκαταλειμμένος από 
τη γυναίκα του σε έναν απομο-
νωμένο φάρο. Στην ζωή τους 
εισβάλει ένας λαθρεπιβάτης 
ναυαγός τον οποίο θα ερωτευ-
τεί η ο κόρη του φαροφύλακα. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Η Δημοκρατία του Νέ-
φους (1983). Κωμωδία–πολι-
τική σάτιρα με τους Κώστα 
Βουτσά, Γιώργο Μυλωνά, Φω-
τεινή Φιλοσόφου. Ο Υπουργός 
Χωροταξίας μιας φανταστικής 
χώρας (η οποία μοιάζει πολύ 
με την Ελλάδα της Μεταπολί-
τευσης) καταστρώνει ένα πρό-
γραμμα αντιμετώπισης του νέ-
φους.
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ΠΕΜΠΤΗ 27/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Kυπριώτικο Σκετς (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 Προκλήσεις 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/10 
06.00 Τετραλογία-Ο Τόπος 
εν ο Άνθρωπος-Ξεχασμένοι 
Ήρωες (Ε) 
07.00 Οι Βετεράνοι (Ε) 
10.30 Ελ Αλαμέιν-Ήταν και η 
Κύπρος εκεί (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Προορισμός Άουσβιτς 
14.55 Συναυλία Συμφωνικής 
Ορχήστρας «Μουσική στην 
πόλη» (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 ΤΣυναυλία Μικρή Πα-
τρίδα 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 29/10 
06.00 Αποτυπώματα (Ε 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε) 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά  

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21.05 Προσωπικότητες 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30/10 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.15 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα  
09.00 Σπίτι στη Φύση  
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
13.00 Μουσικό Ραντεβού (E) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα  
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21.05 Εκείνη και Εκείνοι 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  

13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Γκολ και Θέαμα  
21.30 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 1/11 
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 Αποτυπώματα 
23.00 Ειδήσεις 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Kυπριώτικο Σκετς 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε)  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21.00 Ειδήσεις 

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 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Το Νησί των Γενναίων (1959) 
00:00 Το Τελευταιό Σημειώμα (2017) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
19:50 Με τον Φακό του Hellenic: 
‘Thessaloniki during the Byzantine 
era’ 
21:25 Ελληνική ταινία: Η Αυγή του 
Θριαμ́βου (1960) 
22:55 Ελληνική ταινία: Η Μεσόγειος 
Φλέγεται (1970) 
00:30 Ελληνική ταινία: 17 Σφαίρες για 
Έναν Άγγελο (1981) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic: Προ-
σωπικότητες- Φιλοξενούμενος ο διευθυ-
ντής του Hellenic TV, Δρ. Τάκης Φελλάς 
20:20 Ελ/κή σειρά: Ο Ακάλυπτος 
21:05 Ελ/κή ταινία: Υποβρύχιο Παπανι-
κολής (1971) 
22:30 Ελ/κή ταινία: Κονσέρτο για Πολυ-
βόλα (1967) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    

11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά ΡΙΚ  
21:10 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:35 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:10 Ελ/κή ταινία: Υπολοχαγός Να-
τάσα (1965) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ    
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας:Μπράβο 
Κολονέλλο (1979) 
ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελ/κή ταινία: Θύελλα στο  Φάρο 
(1950) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Οι Κατεργάρηδες 
(1963) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 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: Η Δημοκρατία του 
Νέφους (1983) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Εισπράκτωρ 007 
(1966)
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Η Πάφος παραμένει η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος χωρίς ήττα

Η Πάφος ανέβηκε στους 20 βαθμούς και 
παραμένει η μοναδική ομάδα του πρωτα-
θλήματος χωρίς ήττα, ενώ η Ομόνοια έμεινε 

στους 9. 
Ο Σεμέδο στο 26' και στο 68' και ο Βαλακάρι με 

πέναλτι στο 63' πέτυχαν τα τέρματα της παφιακής 
ομάδας. 

Στον άλλο αγώνα, ο ΑΠΟΕΛ νίκησε στο ΓΣΠ με 
1-0 την ΑΕΚ και με 15 βαθμούς βρίσκεται στην 3η 
θέση ενώ η ΑΕΚ έμεινε στους 13 βαθμούς. Το 
τέρμα που καθόρισε το τελικό αποτέλεσμα το    
πέτυχε ο Χρίστος Δώνης στο 41ο λεπτό. 

Έσπασε το αρνητικό της σερί η Ανόρθωση    
κόντρα στη Δόξα, καθώς επικράτησε με 3-0 μέσα 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», επιστρέφοντας 
στις νίκες μετά από τις 9 Σεπτεμβρίου και πήρε 
την πρώτη της νίκη μέσα στην έδρα της. 

Έσπασε το αρνητικό της σερί η Ανόρθωση     
κόντρα στη Δόξα, καθώς επικράτησε με 3-0 μέσα 
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», επιστρέφοντας 
στις νίκες μετά από τις 9 Σεπτεμβρίου και πήρε την 
πρώτη της νίκη μέσα στην έδρα της. 

Στο 24’ ο Μηνάς Αντωνίου από δεξιά πλάγια έκανε 
τη σέντρα, ο Αντενόν έβαλε το πόδι, κάνοντας 

λανθασμένο υπολογισμό και έστειλε την μπάλα 
στα δίχτυα της ομάδας του. 

Η Ανόρθωση με την καλή αμυντική λειτουργία 
της περιόρισε σε μεγάλο βαθμό τη Δόξα και στο 
58’ κατάφερε να φτάσει σε δεύτερο γκολ. Από την 
εκτέλεση κόρνερ του Χριστοδουλόπουλου, ο Χαρο-
γιάν στο δεύτερο δοκάρι έπιασε το σουτ, κάνοντας 
το 2-0 για την ομάδα του. 

Από εκεί και πέρα η Δόξα επηρεάστηκε αρκετά, 
καθώς έριξε πολύ τους ρυθμούς της, σε αντίθεση 
με την Ανόρθωση που έλεγξε ακόμη περισσότερο 
το ματς και πίεζε ακόμη και για τρίτο τέρμα. 

Πράγμα που κατάφερε να πετύχει στο 80’ μετά 
από την σέντρα του Κίκο, άστοχη έξοδος του 
Σισκόφσκι, ο Χρυσοστόμου ήταν εκεί που έπρεπε 
και με κεφαλιά έκανε το 3-0 για την Ανόρθωση. 

Η Ανόρθωση με τη νίκη που πέτυχε ανέβηκε στην 
7η θέση και στους έντεκα βαθμούς, ενώ η Δόξα 
παρέμεινε στη 10η θέση και τους εφτά βαθμούς. 

Το αήττητο της διατήρησε η πρωτοπόρος του 
ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος Πάφος με τη νίκη 
της το Σάββατο επί της Ομόνοιας με 3-0 στο πλαίσιο 
της 8ης αγωνιστικής, ενώ σημαντική νίκη με 1–0 
πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ επί της ΑΕΚ. 

Γιανίκ Φερέρα στη θέση του 
προπονητή Ομόνοια

Την πρόσληψη του Γιανίκ 
Φερέρα στη θέση του 
προπονητή, ανακοίνωσε 

η ποδοσφαιρική ομάδα Ομό-
νοια. 

Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει 

ότι το συμβόλαιο συνεργασίας 
έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι 
του 2024. 

Ο Γιανίκ Φερέρα κατάγεται 
από το Βέλγιο και είναι 42 
χρονών. 

Σύμφωνα με τους "πράσι-
νους" είχε ως τελευταίο προπο-
νητικό σταθμό την Al-Fateh της 
Σαουδικής Αραβίας, στην οποία 
εργάστηκε για περίπου 2,5 
χρόνια. 

Διετέλεσε προπονητής,  
επίσης, στην Standard Liege    
κατακτώντας το κύπελλο Βελγίου 
και στην Sint-Truiden, οδηγώ-
ντας την στην κατάκτηση του 
πρωταθλήματος β’ κατηγορίας     
Βελγίου. 

Την καριέρα του ως πρώτος 
προπονητής την ξεκίνησε από 
την Charleroi, ενώ εργάστηκε 
και στην KC Mechelen. 

Νίκη Παναθηναϊκού        
στις καθυστερήσεις που 
επικράτησε με 1-0 επί 

του Άρη. 
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 

την Κυριακή με 1-0 επί του Άρη, 
με γκολ που σημείωσε ο Σπόραρ 
στο πρώτο λεπτό των καθυστε-
ρήσεων στην 9η αγωνιστική της 
Super League. 

Συγκεκριμένα, ο Σπόραρ στο 

πρώτο λεπτό των καθυστε-     
ρήσεων ήταν αυτός που με       
κοντινή κεφαλιά χάρισε στον 
Παναθηναϊκό το τρίποντο της 
νίκης, διευρύνοντας το σερί        
νικών στις 9, σε ισάριθμες αγω-
νιστικές. 

Ο Άρης έπαιξε κατά κύριο 
λόγο άμυνα και δυσκόλεψε τον 
Παναθηναϊκό, ο οποίος βρήκε 
τελικά το γκολ με τον Σπόραρ, 

που είχε περάσει ως αλλαγή. 
Οι Θεσσαλονικείς έχασαν με 

κόκκινη κάρτα τον Πάλμα στις 
καθυστερήσεις, τελειώνοντας το 
παιχνίδι με 10 παίκτες, ενώ ο 
Παναθηναϊκός έχασε με σοβαρό 
τραυματισμό τον Αϊτόρ. 

Ο Άρης έμεινε στους 13 
βαθμούς, στην 6η θέση.  

Παναθηναϊκός παραμένει 
πρώτος με 27 βαθμούς.

 Ελλαδα Super League

Πραγματοποιήθηκε πριν 
από λίγο στο Συνεδριακό 
Κέντρο του Σταδίου ΓΣΠ 

η κλήρωση των αγώνων της 
δεύτερης φάσης του Κυπέλλου 
Coca - Cola Α' - Β' Κατηγορίας. 

Η διαδικασία της κλήρωσης 
έγινε στην παρουσία του Ευάγ-
γελου Μούσκου, εκ των αντι-
προέδρων της ΚΟΠ, του Γενικού 
Διευθυντή της Ομοσπονδίας 
Ανθούλη Μυλωνά ενώ την χορηγό 
εταιρεία εκπροσώπησε η Μελίνα 
Λιμνάτη, Διευθύντρια Εταιρικών 
Υποθέσεων και Βιωσιμότητας 
της Coca - Cola. 

Οι αγώνες σε αυτή τη φάση θα 
είναι μονοί και από την κλήρωση 
προέκυψαν τα ακόλουθα ζευγά-
ρια: 

ΑΕΛ - Απόλλων 
Ομόνοια - Καρμιώτισσα ΠΟ 

Ξυλοτύμπου - Ολυμπιακός 
Πάφος FC - Ακρίτας Χλώρα-

κας 
Νικητής αγώνα ΠΑΕΕΚ - 

Ανόρθωση με ΕΝ Παραλιμνίου 
Νέα Σαλαμίνα - ΑΕΚ 
ΑΠΟΕΛ - Άρης 
Δόξα Κατωκοπιάς - Εθνικός 

Άχνας 

Τα ζευγάρια της κλήρωσης της Β' φάσης του Κυπέλλου Coca - Cola
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Prime Minister Rishi Sunak 
appoints new cabinet

Rishi Sunak has appoin-
ted his cabinet after 
being asked by the King 

to form a new government. 
The new prime minister 

promised to form a government 
of "all the talents" amid calls 
from senior Tories to appoint the 
best ministers available - rather 
than focusing on those who are 
loyal to him, as his two prede-
cessors had done. 

Jeremy Hunt is keeping his job 
as chancellor, having reversed 
the majority of Liz Truss' mini-
budget. He is due to lay out plans 
for balancing the books with a 
fiscal statement next Monday. 

James Cleverly has been re-
appointed as foreign secretary. 
He is the first Liz Truss backer to 
stay in post under the new PM. 

Although he backed Boris 
Johnson's leadership bid, Ben 
Wallace has also kept his job 
as defence secretary.  

Suella Braverman is back as 

home secretary less than a week 
after she quit for breaching the 
ministerial code by sending 
classified documents from her 
personal email. 

Penny Mordaunt, Mr Sunak's 
two-time leadership rival, will   
be keeping her job as Commons 
Leader. She had hoped to        
become prime minister, but was 
forced to bow out of the race at 
the last minute on Monday after 
failing to get the backing of 
enough MPs, leaving Mr Sunak 
as the only person in the race. 

Dominic Raab has been ap-
pointed deputy PM and justice 
secretary. The loyal supporter of 
Mr Sunak has been handed his 
old jobs back, having held them 
under Boris Johnson. One of     
the most pressing challenges 
he faces is reducing backlogs 
in the courts. 

Grant Shapps, who was 
drafted in to replace Ms Braver-
man as home secretary six days 
ago, has been appointed as 
business and energy secretary.  

Meanwhile, Michael Gove has 
been given his old job of levelling-
up secretary three months after 
being sacked by Boris Johnson. 

Steve Barclay has been ap-
pointed health secretary taking 
over from Therese Coffey. 

Ms Therese Coffey has been 
appointed environment secretary. 

Gillian Keegan becomes sec-
retary of state for education and 
is the fifth person to hold this role 
in just over a year, following the 
sacking of Gavin Williamson last 
September. 

Kemi Badenoch has been re-
appointed as international trade 
secretary. She is also minister 
for women and equalities. 

Simon Hart has been appointed 
chief whip – he is in charge of 

party discipline, telling Tory MPs 
how they should vote on certain 
issues. 

Mel Stride has been promoted 
into the cabinet as work and 
pensions secretary.  

Nadhim Zahawi has been   
appointed Conservative Party 
chairman.  

Michelle Donelan, a loyal 
Sunak supporter, has kept her job 
as secretary for digital, culture, 
media and sport. 

Chris Heaton-Harris has been 
reappointed as Northern Ireland 
secretary. 

Alister Jack is keeping his job 
as Scotland secretary, a post 
he has held since July 2019. 

David TC Davies, the Wales 
minister since 2019, has been 
promoted to Wales secretary, 
taking over from Robert Buck-
land who resigned on Tuesday. 

Mr Sunak's closest political 
friend Oliver Dowden becomes 
Chancellor of the Duchy of  
Lancaster. 

Work and pensions minister 
Victoria Prentis takes up the role 
of attorney general, and former 
home office minister Jeremy Quin 
becomes paymaster general. 

Tom Tugendhat has been re-
appointed as security minister and 
Johnny Mercer will return to the 
role of veterans' affairs minister. 

Sir Gavin Williamson returns 
to government as a minister 
without portfolio.  

Another to return to cabinet      
is the former housing secretary 
Robert Jenrick who becomes 
minister for immigration.               

                                               
PM pledges to fix Britain’s 
many problems 

 
Rishi Sunak said on Tuesday 

he was not daunted by the scale 

of the challenge as he became 
Britain’s third prime minister in 
two months, pledging to restore 
trust, rebuild confidence and lead 
the country through an economic 
crisis. 

The 42-year-old, who has only 
been in elected politics for seven 
years, has been tasked with 
bringing an end to the infighting 
and feuding at Westminster. 

“I fully appreciate how hard 
things are,” he said outside the 
prime minister’s residence at 
Downing Street where he 
shunned the normal tradition of 
standing with his family and      
political supporters. 

“I understand too that I have 
work to do to restore trust, after 
all that has happened. All I      
can say is that I am not daunted. 
I know the high office I have       
accepted and I hope to live up 
to its demands.” 

Sunak, one of the richest      
men in parliament, is expected 
to slash spending to plug an   
estimated £40 billion hole in       
the public finances created by           
an economic slowdown, higher 
borrowing costs and a six-month 
programme of support for 
people’s energy bills. 

Economists and investors 
have said Sunak’s appointment 
will calm markets, but they warn 
that he has few easy options 
when millions are battling a cost 
of living crunch. 

“I will place economic stability 
and confidence at the heart of 
this government’s agenda,” he 
said, shortly after he accepted 
King Charles’s request to form 
a government.  

“This will mean difficult         
decisions to come.” 

He also vowed to put the  
public’s need above politics. 

Sunak has warned his col-
leagues they face an “existential 
crisis” if they do not help to steer 
the country through the surging 
inflation and record energy bills 
that are forcing many households 
and businesses to cut back 
spending. 

Britain’s youngest prime         
minister for more than 200 years 
and it's first prime minister of    
Indian origin, replaced Liz Truss 
who resigned after 44 days        
following a “mini budget” that 
sparked  turmoil in financial mar-
kets. 

He will now need to review all 
spending, including on politically 
sensitive areas such as health, 
education, defence, welfare and 
pensions.

The internal DISY rift was 
further exposed during 
a recent debate after 

party leader and presidential 
candidate Averof Neophytou 
called on President Nicos 
Anastasiades to clarify his  
position over who he supports 
in the elections. 

“I’m always honest, and to be 
honest tonight as well: doubt 
has been cast,” Neophytou said, 
emphasising that these doubts 
have arisen via statements 
made in public. 

The reaction to Neophytou’s 
comments on Monday night’s 
Sigma debate – and the lack 
of a response, so far, from the 
president – has further fanned 
the flames. 

There has been sharp 
media reaction to Neophytou’s 
comments on the president’s 
stance, most noting how direct 
they were. 

Neophytou was spurred on 
when the presenter asked him 
about comments he made last 
Thursday – in which he said 
that: “We’re all aware that that 
my candidacy is faced with an 
elephant in the room, which is 
named Nikos Anastasiades.” 

“Do you feel that Nikos 
Anastasiades is undermining 
your candidacy?” the presenter 
asked. 

The presenter also prefaced 
the question by referring to 
previous comments made by 
the president, in which he said 
that he will have influence over 
whomever of the three main 
candidates win the election as 
they are all previous colleagues. 

Neophytou replied: “The 
person with the responsibility 
to clear this up is no one else 
other than the president.” 

He also bristled at the   
president’s characterisation of  
Christodoulides as a colleague,       
arguing that the candidate is 
undermining DISY. 

Asked whether he is sour over 

the way the president and the 
presidential palace has handled 
the elections, Neophytou said: 
“I’m not a person who displays 
emotions, but a person who 
records the facts.” 

Anastasiades recently cited 
his institutional role as president 
– as being above party politics 
– for not leaning too much into 
the upcoming elections. But 
others have claimed that he 
was in fact more involved in 
previous elections during his 
presidency, therefore interpre-
ting a lack of energy this time 
around as being a lukewarm 
endorsement of Neophytou. 

Some have interpreted Anas-
tasiades as looking towards 
healing potential rifts within the 
party following the elections. 
That means leaving the doors 
open for the sizeable chunk of 
the DISY electorate which is 
likely to vote for Christodoulides. 

Neophytou, however, said 
that we are “putting up with” a 
political paradox, in a candidate 
claiming to be DISY, an inde-
pendent and a candidate of the 
centre ground but then criticizes 
the government in which he 
served as corrupt. 

Local media was awash with 
speculation that Neophytou 
may have made the comments 
as a deflection tactic, as should 
he lose the election to Christo-
doulides – who is strongly      
favoured in the polls, the DISY 
leader could then shift blame 
to Anastasiades. 

Polls released last week by 
CyBC reaffirmed that Christo-
doulides looks set to wipe      
the floor with his rival in the 
February elections. 

Irrespective of the questions, 
Christodoulides consistently 
topped the charts. He was      
the most popular candidate at 
55%, with Andreas Mavro-        
yiannis and Averof Neophytou 
trailing at 37% and 35%, res-
pectively.

President pressed 
over who he supports 
in 2023 elections

Clocks  
go back

This Sunday sees the 
end of British Summer 
Time (BST) for 2022. 

Clocks go back at 
2.00am on Sunday 30th 

October, to 1.00am.      
Do not forget!



As Turkey continues to push 
for the recognition of its 
illegal occupation through 

more and more aggression, we 
want to ensure that MPs are spea-
king up for the consistent enforce-
ment of international law and 
opposing recognition attempts.  

On 15th November 1983, the 
Turkish-occupied area of Cyprus 
unilaterally declared independence, 
however this was not recognized 
by any country. Successive UK 
Governments and the UN Security 
Council have remained steadfast 
in their non-recognition of the 
occupation regime. 

Unfortunately, there have been 
repeated attempts by Turkey and 
the occupation regime in the north 
of island to try to upgrade the 

status of the regime. In the last 
month alone, we have seen: 

• Turkish President Erdogan 
calling on the international com-
munity to recognise the occupa-
tion regime at the UN General 
Assembly 

• President Erdogan pledging 
to reinforce Turkey’s military pres-
ence in the occupied area, with 
media reports claiming an illegal 
military base will be built in Karpasia 

• President Erdogan pushing 
for ‘official visits’ by Turkish Cypriot 
Leader to Azerbaijan and Pakistan 

• Stalling the establishment of 
a large photovoltaic park in the 
buffer-zone, as the Turkish Cypriot 
Leader wants an agreement bet-
ween states, before proceeding 

• Attempts to open offices for 

the so-called occupation regime 
in a number of countries 

• Reports alleging that the 
Turkish Cypriot leader has given 
the United Nations Peacekeeping 
Force in Cyprus an ultimatum to 
recognise the regime or to leave 
in one month 

• Celebrations on the “anniver-
sary” of the illegal opening of 
Varosi beachfront in violation of 
UN Security Council Resolutions 

Turkey’s repeated calls for 
recognition of the occupied north-
ern part of Cyprus run contrary  
to the UK’s Treaty Obligations to 
Cyprus and UN Security Council 
Resolutions. Whether in Cyprus 
or Ukraine, the implementation 
of international law is universal. 
Given the UK’s strong bilateral 
relationship with Turkey and 
Treaty obligations to Cyprus, the 
UK can play a pivotal role in getting 
Turkey back to the negotiating 
table to discuss a solution that is 
within the agreed UN framework. 

We need your help to ensure 
that MPs are calling for the     
consistent enforcement of inter-
national law. 

Your local Member of Parliament 
has a duty to represent you and 
we want to make sure that they 
hear from you about our upcoming 
event in Parliament! 

On November 15th we are 
hosting a Cyprus Information Day 
in Parliament. The day will be an 
opportunity for us to discuss the 
Cyprus Issue directly with Parlia-
mentarians on the anniversary of 
the illegally occupied part of Cyprus’ 
Universal Declaration of Indepen-
dence in 1983. If your MP is already 
active on Cyprus, engaging with 
them is also a chance to thank 
them for their support. 

Writing to your MP is easy and 
takes less than 30 seconds to send 
our pre-populated email. The 
National Federation of Cypriots in 
the UK will add your email address 
to our network and may use the 
data you provide to contact you. 

All you need to do is visit 
https://cypriotfederation.org.
uk/15nov/: 

1. Enter your name, e-mail, 
postcode, and the first line of 
your address (your details will be 
automatically populated in the 
text of the email) 

2. Click ‘LOOKUP MP’ and you’ll 
see your MP’s contact details and 
a pre-prepared letter (your MPs 
details will be automatically popu-
lated in the text of the email) 

3. Read the pre-prepared letter 
and edit it if you wish (optional) 

4. Click ‘SEND‘ and the email 
will be sent straight to your MP
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Take action: Ask your MP to oppose 
Turkey’s partition plans

Ecumenical Patriarch 
meets with King Charles

On Tuesday (25 October), 
His All-Holiness Ecume-
nical Patriarch Bartholo-

mew met with His Majesty King 
Charles III at Buckingham Palace. 

During their half hour private 
meeting, His All-Holiness        
expressed once again his condo-
lences for the death of the King’s 
Mother, Queen Elizabeth II,       
as well as his prayers and best 
wishes on behalf of the Mother 
Church for a successful and 
fruitful reign.  

The Patriarch also mentioned 
the centenary anniversary cele-
brations of the Holy Archdiocese 
of Thyateira and Great Britain, 
as well as other topics of mutual 
interest. 

At the conclusion of the private 
meeting, His All-Holiness presen-
ted the venerable members of 
the Patriarchal delegation: Their 
Eminences Archbishop Nikitas 
of Thyateira and Great Britain, 
Metropolitan Theodoritos of Lao-
dicea, and Metropolitan Athena-
goras of Belgium. 

Also present were His Excel-
lency Ioannis Raptakis, Ambas-
sador of the Hellenic Republic 
to the United Kingdom; and His 
Excellency Matthew Lodge, His 
Majesty’s Ambassador to the 
Hellenic Republic. 

His All-Holiness arrived in 
London last Thursday.  

On Friday, a Doxology of 
Thanksgiving was offered at the 
Church of All Saints in Camden. 
In the evening, the Patriarch 
celebrated Great Vespers at the 
Church of St. Nektarios in Batter-

sea, South London.  
On Saturday, His All-Holiness 

made a pilgrimage to the Patriar-
chal and Stavropegial Monastery 
of St. John the Baptist in Essex, 
where he ordained one of the 
brother monastics to the Holy 
Diaconate. He also presided at 
Great Vespers at the Holy Church 
of St. Demetrios in Edmonton, 
north London. The day concluded 
with an “Enlightened Evenings” 
dinner at The Penridge Suite.  

On Sunday, the Patriarch con-
celebrated the Divine Liturgy at 
the Cathedral of the Divine Wis-
dom, followed by a luncheon at 
The Hellenic Centre. In the after-
noon, the attended an Evensong 
at St. James Church in Sussex 
Gardens. The day concluded with 
the Centenary Grand Banquet at 
the Royal Lancaster Hotel, with 
over 830 individuals in attendance.  

On Monday, the Archdiocese 
of Thyateira and Great Britain 
hosted a London Church Leaders 
Breakfast. The Patriarch then  
visited the Holy Church of the 12 
of Apostles in Hertfordshire. In the 
afternoon, he was received by 
Lord Tariq Ahmad, Baron Ahmad of 
Wimbledon, Minister of State for 
the Middle East, South Asia and 
the United Nations at the Foreign, 
Commonwealth & Development 
Office (FCDO), and by His Excel-
lency Umit Yalcin, Ambassador 
of the Republic of Turkiye at the 
Embassy. 

The day concluded with a private 
dinner hosted by His Excellency 
Ioannis Raptakis, Ambassador of 
the Hellenic Republic to the UK.

CFCyprus congratulates 
new Prime Minister
The Conservative Friends 

of Cyprus extend their 
heartfelt congratulations 

to the new leader of the Conser-
vative Party, and our new Prime 
Minister, the Rt Hon Rishi Sunak 
MP. 

In a letter to CFCyprus      
Chairman Jason Charalambous 
this Summer, Rishi Sunak paid 
tribute to the British Cypriot com-
munity, and set out his commit-
ment to a just and viable solution 
to the Cyprus Problem.  

He said: “I believe that the 
British government should sup-
port Cypriots in their efforts to 

reunite their island. I want to see 
a negotiated settlement, reflect-
ing UN resolutions and leading 
to a bizonal, bicommunal fede-
ral state with a single citizenship 
and international legal persona-
lity. I welcome the willingness of 
the President of Cyprus, Nicos 
Anastasiades, to resume nego-
tiations and I hope the Turkish 
Cypriot side will agree to this. I 
know that our government sought 
to progress the issue through 
participation in talks between the 
two sides in 2020 and 2021, and 
under my leadership it would do 
so again if an appropriate oppor-

tunity arose.” (the full text can 
be read at: www.cfcyprus.org.uk/ 
news/congratulations-to-our-
new-prime-minister-the-rt-      
hon-rishi-sunak-mp). 

We look forward to supporting 
the new leader of our Party 
through campaigning, events 

and other initiatives, and wish him 
well in leading the Conservative 
Party and the United Kingdom 
through the challenging times 
we face. 

 
Conservative Friends of Cyprus 

www.cfcyprus.org.uk



Enfield residents are being 
invited to parades and 
memorial services in the 

borough to mark Remembrance 
Sunday on 13 November.  

The events in Enfield Town, 
Edmonton Green and Southgate 
will commemorate the sacrifices 
of those who lost their lives in 
the two World Wars and more 
recent world conflicts. 

Three Remembrance Sunday 
parades and services will be 
held in the borough: 

 
Edmonton Green - Edmonton 
Green War Memorial, N9. 

9.30am - Assemble at the car 
park, St Martin’s Road, Edmon-
ton, N9 0SN. 

10.35am - Parade leaves the 
car park. Left out of the car park, 
along Monmouth Road, onto the 
Hertford Road, along the front 
of the bus terminal (The Green) 
to the Cenotaph. 

10.45am - Parade assembles 
at Edmonton Green Cenotaph. 

10.45am to 11am - Memorial 
Service. 

11am to 11.02am - Two minutes 
silence. 

11.02am to 11.20am - Memorial 
Service. 

11.20am - Parade leaves the 
memorial, turns right past the 
Mayor of Enfield, Cllr Doris Jiagge, 
and musters at Balham Road. 

11.30am - Close – Parade 

falls out and disperses. 
 

Enfield Town - Chase Side/ 
Windmill Hill War Memorial, 
EN2. 

2.30pm - All contingents to 
muster at the Enfield War       
Memorial, Windmill Hill at the 
junction Chase Side. 

2.45pm - Parade briefing for 
contingent commanders and 
leaders. 

3pm - A Service of Remem-
brance – during which wreaths 
will be laid, led by Mrs Ann Cable 
MBE, the Representative Deputy 
Lieutenant for Enfield, followed 
by other dignitaries and indivi-
duals. 

3.30pm - Participants will  
disperse from the Memorial and 
form up in Windmill Hill and march 
through the town centre to the 
Civic Centre. 

4pm - The parade will be     
dismissed from the Civic Centre.  

 
Southgate – 184 St Andrew’s 
Church, Chase Side, South-
gate, N14 5HN. 

10am - Attendees gather at 
St Andrew’s Church. 

10.45am - Act of Remem-
brance including wreath laying.  

11.15am - Service close then 
onto Southgate British Legion for 
further prayers and wreath laying.  

 
www.britishlegion.org.uk
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An annual event that takes 
place in the village of 
Dora, Limassol – Cyprus, 

in memory of the late Christos 
Lazari, was held on Saturday 
8th October 2022. 

The event was held in the     
village square, aptly named   
after the successful UK Cypriot 
businessman, whose family 

generously donated funds to 
build the square. 

There was live entertainment 
from the well-known Tsahouridis 
brothers, as well as UK Cypriots 
John Themis and Pavlos Dou-
kanaris. 

The evening was well attended 
by the Christos Lazari family, 
friends, guests and village resi-

dents who were graciously given 
free food and drinks. 

The Mayor of Dora welcomed 
the guests and thanked the 
Christos Lazari family for suppor-
ting this annual event and pre-
sented a religious icon express-
ing their gratitude to Christos’ 
son Leonidas. 

A religious icon was also       

presented to UK Cypriot and  
fellow villager Tony Evangelou, 
the owner of Lemonia restaurant, 
who had kindly donated £70,000 
to the renovation of the village 
church. 

This was followed by a tremen-
dous night of eating, drinking and 
dancing to fantastic food and 
glorious music.

Remembrance Sunday 
events in Enfield

DfE and their chosen 
builder, Bowmer & Kirk-
land, will provide the stu-

dents of St Andrew The Apostle 
Greek Orthodox School with a 
new well designed, purpose built 
secondary school, to move into 
in September 2024.  

The students and staff will then 
move out of the converted office 
buildings which they have been 

using since 2013 when the school 
opened. 

The Comer Group have started 
the ground works on the school 
site by carrying out site prepa-
ration/enabling work, transport 
infrastructure and junction work, 
so that Bowmer & Kirkland can 
begin building the new school 
in January 2023 for completion 
before September 2024.

Annual event in memory of  Christos Lazari

Federation hosts dinner for Cyprus       
Labour Minister and Mayor of Famagusta

The National Federation of 
Cypriots in the UK hosted 
a working dinner in honour 

of the Republic of Cyprus Minister 
of Labour & Social Insurance      
Mr Kyriakos I. Koushos and the 
Mayor of Famagusta Dr Simos 
Ioannou on Monday 25 October. 

During the working dinner, 

representatives of the Federation 
discussed with Minister Koushos 
and Mayor Ioannou the latest 
developments in Cyprus, including 
the Cyprus problem and the illegal 
openings in Varosi.  

In his remarks, Minister    
Koushos thanked the Federation 
and the UK Cypriot diaspora, for 

its ongoing support since the       
illegal invasion in 1974. He recog-
nised the important role the dias-
pora has played, in keeping the 
Cyprus issue and the illegal     
occupation on the agenda of the 
UK Government and interna-
tional community.  

The Minister reassured Cypriots 
abroad that President Anasta-
siades and his government, will 
continue working tirelessly for  
reunification until their last day 
in office.  

Mayor Ioannou also praised 
the Federation and its member 
associations for the work they do 
to keep the communities of occu-
pied cities and towns together, 
whilst they wait for the opportu-
nity to return to their homeland.  

He also thanked Minister       
Koushos, for always supporting 
the Cypriot refugees, especially 
those from Famagusta, with their 

desire to return to their city and 
save Varosi. 

The Federation President,   
Mr Christos Karaolis said that 
the UK Cypriot community will 
continue to support Cyprus and 
its people, until a free and united 
Cyprus is achieved.  

He thanked the Minister for 
the close collaboration they had 
when he served as Government 
Spokesperson and the Mayor 
for the work the municipality      
do.   

The President of POMAK    
Mr. Andreas Papaevripides also 
thanked the Minister and the 
Mayor for their fruitful coopera-
tion with all the federations, and 
their willingness every year to 
attend the world conferences of 
the Cypriot diaspora in Cyprus, 
as well as in their countries of 
residence, to see and hear from 
overseas Cypriots.

St Andrew the Apostle School 
new site being preparedMario Kombou keeping the legacy of Elvis alive

The legacy of the King of 
Rock ‘n’ Roll is kept alive 
with The Elvis Years, a 

show which tells the incredible 
story of how a poor boy from 
Tupelo, Mississippi, went on to 
become the greatest musical 
icon the world has seen. 

Starring UK Cypriot Mario 
Kombou, who has been perfor-
ming as Elvis for over 20 years, 

the production portrays the most 
iconic moments of the legendary 
singer’s career and sets the scene 
of the different musical and social 
eras, taking the audience right 
back in time. 

The energetic show came to 
Enfield’s Millfield Theatre last 
Thursday (20 October). 

With a fantastic cast, authen-
tic costumes and nostalgic film 

footage, it features more than 50 
of the King’s greatest hits inclu-
ding That’s Alright Mama, Rock 
A Hula Baby, Blue Suede Shoes, 
It’s Now or Never, The Wonder 
Of You, Suspicious Minds, In The 
Ghetto, American Trilogy, Return 
To Sender, Viva Las Vegas, Can’t 
Help Falling In Love, Jailhouse 
Rock, and many more, as it 
journeys through the highs and 

lows of Elvis’ life including his 
first legendary Sun session, the 
Grand Ole Opry and Louisiana 
Hayride, the death of his beloved 
mother, his time in the army, the 
Hollywood movie years, the ‘68 
Comeback Special, and the in-
comparable Las Vegas concerts.  

Mario is incredible in bringing 
Elvis to the stage; the voice,      
the wardrobe, the humour, the 
swagger, it was all there! And 
there were great moments where 
he interacted with the audience, 
handing out replica Elvis scarves 
to frenzied female fans! 

If you loved the Baz Luhrmann 
film Elvis, and the King himself, 
then The Elvis Years is a concert 
not to be missed. It’s currently 
on tour around the country. Visit 
https://theelvisyears.com/ 
show for further details. 

 
Andrea Georgiou
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For the first time since      
the pandemic, Islington 
Council’s Dignity in Care 

Awards returned to celebrate 
the exceptional support from 
social care workers, volunteers 
and community members.  

The awards, at Islington     
Assembly Hall, demonstrated 
the quality of care and support 
provided by carers across the 
borough to help our residents 
retain their dignity, stay indepen-
dent and do more of the things 

they want. 
Volunteer of the Year Maria 

Yianni, who supports at Outcome, 
the LGBTIQ+ service for Islington 
Mind, said: “I didn’t expect to win 
the award. To get a nomination 
was enough of a surprise to be 
honest. I was really overwhelmed, 
and I’m honoured to be part of 
Outcome and the amazing work 
they do. People often say they 
have no words to describe how 
they feel and that is definitely 
the case for me.”

UK Cypriot Maria Yianni 
wins Islington Council      
Volunteer of the Year award

Low Traffic Neighbourhoods (LTN) are        
destroying local businesses

‘Nothing? Nothing with come 
of nothing. Speak again.’ 

       - King Lear, Act I, Scene 1 
 
The Cult of Reason was 

France's attempt at an estab-
lished state-sponsored atheistic 
religion, intended as a replace-
ment for Catholicism after the 
French Revolution in 1789.  

It was officially banned in 1802 
by Napoleon Bonaparte with his 
Law on Cults.  

Opposition to the Roman 
Catholic Church was one of the 
main causes of the French Revo-
lution. Most of the dechristianisa-
tion of France was motivated by 
political concerns. Philosophical 
alternatives to the Church were 
slow in coming.  

The Cult was a mixture of 
ideas and activities, and marked 
by chaos. Its goal was the per-
fection of mankind through the 

attainment of Truth and Liberty, 
and its guiding principle to this 
goal was the exercise of Reason.  

All crosses and statues re-
moved from graveyards, and all 
cemetery gates had one inscrip-
tion - "Death is an eternal sleep."   

Churches across France were 
transformed into modern Temples 
of Reason. The largest ceremony 
of all was at the cathedral of Notre 
Dame in Paris. The Christian altar 
was dismantled and an altar to 
Liberty was installed and the      
inscription "To Philosophy" was 
carved in stone over the cathe-
dral's doors.  

Many contemporary accounts 
reported the Festival of Reason 
as a "lurid", "licentious" affair of 
scandalous "depravities". These 
accounts galvanized anti-revolu-
tionary forces and even caused 
many to publicly separate them-
selves from the radical faction.  

Maximilien Robespierre, one 
of the architects of the French 
Revolution, and the Reign of 
Terror that followed, scorned the 
Cult and denounced the festivals 
as "ridiculous farces." 

 
Ancestor cults 

 
There’s a great scene in the 

Michael Mann film The Last of 
the Mohicans, where the British 
are about to be attacked by a 
Huron native American tribe.  The 
Huron hesitate, and start pulling 
back. They realise the area is a 
burial ground, and the ancestors 
don’t have to be their own for 
them to respect this sacred earth. 
They do not go through with their 
attack.  

In the novel Christ Recrucified, 
by Nikos Kazantzakis, the dis-
placed refugee villagers look for 
a new area to re-start their com-
munity. They carry all their pos-
sessions across rocky terrains 
and mountain passes: ‘the men 
took their tools, spades, picks, 
shovels; the old men lifted the 
icons in their arms; and then old 
grandfather took the lead with 
the sack of bones on his back.’ 
Carrying the bones of your ances-
tors was a connection to the land 
which nourished them, with a 
hope that a new land will, in time, 
nourish us too.  

Professor of Religion Francesca 
Stavrakopoulou describes stan-
ding stones dating back to the 
Early Bronze Age (c. 3100 – 2000 
BCE). These stones were iden-
tified with extraordinary beings. 
They marked the presence of 
deities, or deified ancestors who 
stood at the intersection between 
humans and ‘otherworldly planes’. 
These stones were common fea-
tures of temples and other ritual 
spaces. ‘Wherever these sacred 
spaces were sited, their stand-
ing stones simultaneously monu-
mentalised, memorialised and 
manifested the robust, grounded 
presence of the divine.’  

These ancient ideas about      
divine presence played a crucial 
role in shaping the Bible. Some-
thing that has stood the test of 
time for over 2,000 years cannot 
be simply dismantled. Or if it is 
being dismantled, it is not at all 
clear what we are heading to-
wards. If the universe is random, 
incidental and accidental, that’s 
a hard sell to a population hungry 
for truth and answers. Reason 
is not enough. We don’t derive 
morality from facts. How do we 
just know right from wrong?  

Man cannot move mountains.  
‘All we have, is the past’, said 
novelist Anthony Burgess.   

 
James Neophytou

The Cult of  Reason

For a delectable treat, try 
Tims Dairy’s new delicious 
Limited Edition yogurt  

for autumn and winter 2022, a 
dreamy combination of ‘proper’ 
Greek Style yogurt and carame-
lised banana, which will brighten 
your days by the spoonful. 

Made with fresh British       
pasteurised milk and only nat-
ural ingredients for great taste      
without compromise. Gut friendly 
and bio-live. Packed in 100% 
recycled pots which are also  
recyclable. 

Perfect as a luxury dessert 
on its own, as a topping on a 
pudding, whizzed into a healthy 
smoothie or mixed with your 
breakfast cereal. 

“We are loving making new 
limited-edition flavours in our 
Greek style format,” says Tims 
Managing Director Chris Timo-
theou. “After the huge success 
of our first offering, Strawberry 

Royale, earlier this year, we 
were able to sit down and taste 
the latest flavour concepts from 
our brilliant NPD team for this 
autumn. Caramelised Banana 
was the clear winner. We think 
it is a lovely comfort food for 
everyone to enjoy in these      
difficult times.” 

Caramelised Banana 450g pot 
is available in most Waitrose, on 
Ocado and in Independents now. 

Tims Dairy is a family-owned 
premium yogurt producer with 
a Greek heritage, specialising 
in making authentic and great 
tasting yogurts including Greek 
style.   

At their dairy in the heart of 
the Chiltern Hills, the 75-strong 
team blend fresh West Country 
milk and the finest natural ingre-
dients to produce the UK’s tast-
iest and creamiest ‘PROPER’ 
Greek style yogurts, kefirs and 
cultured creams.  

Tims Dairy’s limited edition 
Caramelised Banana Greek 
style yogurt hits shelves

This year, Haringey Council 
started to introduce       
low traffic neighbourhoods 

(LTNs) across the borough.      
According to the council, these 
LTNs are supposed to reduce 
traffic. In reality, they simply push 
traffic elsewhere, causing chaotic 
traffic jams on boundary roads.  

These schemes are a threat to 
local businesses, and thus, local 
jobs. The Bounds Green LTN, for 
example, is heavily affecting local 
traders on Myddleton Road, which 
won the London category of The 
Great British High Street Awards 
2016, and is also home to many 
Cypriot-run businesses.  

Whilst speaking to Myddleton 
Road traders, I discovered the 
extreme extent to which the 
Bounds Green LTN is damaging 
small businesses.  

Vrisaki, a well-known Greek 
restaurant, has suffered a         

catastrophic loss of trade, with 
the owner telling me: “We (the 
restaurant) are 50% down.”  

Due to the LTN, the once  
bustling restaurant was almost 
empty on Saturday evening.  

I also spoke to Safron, the 
Greek-Cypriot proprietor of      
The Lymphatic Therapy Lounge.    
Safron provides lymphatic therapy 
to her clients, helping them to 
relieve pain and various other 
symptoms. As with all traders      
on Myddleton Road, Safron has 
been subject to an acute reduc-
tion in trade as a result of the 
LTN. Clients that profoundly 
benefit from her treatments are 
also suffering because travelling 
to the businesses has been  
rendered unviable for many of 
them due to the LTN.  

The future of Myddleton Road 
has been cast into uncertainty. 
Shops and restaurants - both 

new and old - are being destroyed 
by the devastating loss of trade 
which has been induced by the 
council’s reckless decision to 
implement LTNs across Haringey.  

Whilst local businesses are on 
the brink of collapse, local workers 
and shopkeepers are also at great 
risk of losing their livelihoods, 
and therefore their ability to feed 
themselves and their families. 
Low traffic neighbourhoods simply 
must be abolished!  

Despite observing the chaos 
that existing LTNs are causing, 
the council has not abandoned 
its deplorable scheme to imple-
ment more, with the new Bruce 
Grove West Green LTN sched-
uled to launch on November 1.  

It is obvious that our elected 
councillors in Haringey are simply 
unphased by the tragic effects 
their schemes are inflicting upon 
residents and small businesses. 
Voters are undoubtably experi-
encing an overwhelming sense 
of betrayal.  

We must all stand up for our 
local communities and oppose 
the low traffic neighbourhoods 
that are destroying them! If you 
would like to provide the council 
with feedback relating to the 
Bounds Green LTN, you can do 
so by sending an e-mail to 
BoundsGreenLTN@haringey. 
gov.uk.  

Feedback for the St Ann’s LTN 
and the soon-to-be launched 
Bruce Grove West Green LTN can 

be sent to StAnnsLTN@haringey.       
gov.uk and BruceGroveWest-
GreenLTN@haringey.gov.uk 
respectively.  

 
By Angelos Tsangarides  

 
Low Traffic Neighbourhoods 

are groups of residential streets, 
bordered by main or distributor 
roads, where measures are put 
in place to discourage or restrict 
the use of motor vehicles. Some 
are temporary, while others are 
permanent. 

It remains possible for residents 
and delivery drivers to use the 
streets, but it’s harder or impos-
sible to drive through from one 
main road to the next.  

Most LTNs use so-called modal 
filters to stop vehicles driving 
beyond a certain point. These are 
placed at strategic points around 
the neighbourhood to stop drivers 
using the streets as rat-runs. 

There are many forms of modal 
filters, including bollards, gates, 
planters, opposing one-way sys-
tems, bus gates, width restrictions 
and school streets - timed sections 
of road designed to discourage 
parents from dropping off close 
to school. 

Some LTNs are enforced using 
rising bollards and Automatic 
Number Plate Recognition 
(ANPR) cameras. Others rely on 
width restrictions and the assump-
tion that motorists will adhere to 
the rules.



Angelina Jolie to portray  
opera icon Maria Callas in biopic 

Angelina Jolie is to portray opera icon Maria Callas in a new 
biopic about the last years of the American-born Greek soprano's 
life. 

Maria will see Oscar winner Jolie working with Chilean direc-
tor Pablo Larraín, whose credits include the Diana, Princess of 
Wales biopic Spencer and the Jackie Kennedy biopic Jackie. 

The film will tell “the tumultuous, beautiful, and tragic story of 
the life of the world's greatest opera singer, relived and re-imagined 
during her final days in 1970s Paris.” 

Callas died of a heart attack in Paris in September 1977. She 
was 53. 

Peaky Blinders creator Steven Knight, who wrote the screen-
play for Larraín's Spencer, is reuniting with the filmmaker for 
the new project. 

“Having the chance to combine my two most deep and personal 
passions, cinema and opera, has been a long-awaited dream,” 
said director Larraín in a statement. 

“To do this with Angelina, a supremely brave and curious       
artist, is a fascinating opportunity. A true gift.” 

Jolie said, “I take very seriously the responsibility to Maria's 
life and legacy. I will give all I can to meet the challenge.” 

“Pablo Larraín is a director I have long admired. To be allowed 
the chance to tell more of Maria's story with him, and with a 
script by Steven Knight, is a dream.”
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Andrea Georgiou 

Michael Bublé  
announces 2023 
UK tour 

 
Multi-platinum selling global 

superstar Michael Bublé has 
announced his highly anticipa-
ted return to the UK with Higher 
next spring, his first nationwide 
arena tour in more than four 
years.  

20 years after the release       
of his self-titled debut album,       
the Higher Tour, will kick off at      
London’s iconic The O2 on 
Sunday 26 March 2023, with an 
extra date added on Tuesday 
28 March 2023 due to popular 
demand.  

Bublé then takes to the road, 
travelling across the country with 
his charismatic, intimate show 
– an evening you won’t forget.  

Performing his most-loved hits 
and the greatest tracks from his 
phenomenal career, alongside 
songs from his No.1 album 
Higher, released earlier this year, 
the multi-Grammy winning show-
man will then visit Manchester, 
Leeds, Glasgow, Aberdeen, New-
castle and Nottingham, before 
coming to a show-stopping close 
at Birmingham’s Resorts World 
Arena. 

Michael Bublé says: "I can’t 
wait to be back in arenas across 
the UK - it's going to be true 
arena spectacle! I'm so excited 
for people to experience it!  

“A lot of my fans have been 
part of my journey for the past 
20 years, so to celebrate this 
milestone with everyone together 
is going to be extra special. I 
just want to connect to them, 
take them away, spread some 
goodness. That's it!"

A new hit from Nikos Oikono-
mopoulos is coming soon!  

One of the greatest voices     
of his generation, Nikos was in 
Paris over the weekend shoot-
ing a music video to his yet to be 
released brand new single. 

The singer teased fans by 
posting various photos and 
clips on social media from the 
French capital, commenting that 
he can’t wait for fans to hear it.  

Nikos has enjoyed a success-
ful stint at Vogue club in Thessa-
loniki, breaking records with sold 
out performances every Friday 
and Saturday night.  

He was  accompanied by Ivi 
Adamou and Giorgos Livanis. 

His final performances at 
Vogue are this Friday and      
Saturday, and as of next month, 
he will be appearing at Fantasia 
in Athens.

Nikos Oikonomopoulos shoots 
new music video clip in Paris
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Do I need Public  
Liability Insurance?

Andy Patikis 

Oncover  
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Services Ltd  
is regulated  
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If your business comes into 
contact with members of the 
public, it’s likely you’ll decide 

you need public liability insur-
ance. It can cover your business 
if it’s sued for injury or damage, 
so it’s popular with tradesmen, 
hairdressers, shopkeepers and 
many other business types. 

 
Is public liability insurance a 
legal requirement? 

Public liability insurance isn’t 
compulsory by law, but many 
businesses decide that they 
need it to protect themselves 
from crippling compensation 
costs, and also to satisfy the 
requirements of potential clients. 

As it can protect you if you’re 
sued by a member of the public, 
this insurance is particularly 
important if you interact with 
customers, suppliers or passers-
by in the course of your work. 

You may decide you need 
public liability insurance because 
you come into contact with third 
parties in one or more of these 
ways: 

• Customers visit your pre-
mises, for example you have a 
hairdressing or beauty salon, a 
shop or a restaurant 

• You work on client sites, for 
example you’re a tradesman 
carrying out work in people’s 
homes 

• You work in public, for example 
you’re a builder, and your work 
could potentially cause injury or 
damage to someone passing by 

Ultimately, it’s up to you to 
decide whether your business 
needs public liability insurance, 
although it’s worth thinking 
about whether you could afford 
to meet the cost of a compen-
sation claim if your business was 
sued and you didn’t have cover. 

It’s also worth checking whe-
ther clients or potential clients 
expect you to hold a policy. 
Local government contracts in 
particular will usually say you 
need a particular level of public 
liability insurance. 

 
Do I need public liability       
insurance for a private party? 

Public liability insurance      
can come in handy no matter 
the venue. If you own or are in 
charge of the venue - if it’s your 
business premises, for example 
- then public liability insurance 
can help pay for legal fees, 
medical bills and compensation 
claims if someone suffers an 
injury during the party. On the 
other hand, if your party is at 
an external venue then public 
liability can help cover the costs 
if you or one of your guests 
damages the venue or injures 
a member of staff by accident. 

What is landlord legal cover? 
Legal cover is optional cover 

you can add to your landlord 
buildings and contents insurance. 

Legal cover can aid in the  
recovery of rent arrears and 
provide legal support to defend 
a prosecution against you that 
arises from you letting your pro-
perty. It can even provide cover 
towards any accommodation 
costs whilst you are unable to 
get possession of your property 
and you wish to live there. 

 
What’s included with legal 
cover?  

Landlord legal cover will  
provide you with legal protection 
for the following events: 

Property damage, nuisance 
and trespass - Cover for your 
property or contents if are dam-
aged or affected by a public or 
private nuisance or trespass. 

Repossession - Support with 
repossession of your property 
where there are legal grounds 
to do so. 

Recovery of rent arrears - 
Help to recover any rent arrears 
if your tenant doesn’t pay. 

Prosecution defence - Provide 
prosecution defence against any 
alleged offences you’re accused 
of as a landlord.  

Accommodation costs - If you 
are unable to access your pro-
perty to live in it yourself, contri-
bution towards the cost of alter-  
native accommodation. 

 
What are my landlord legal 
requirements?  

Landlord insurance has strict 
stipulations around complying 
with UK legislation as a landlord, 
such as the Housing Act and 
Fire Safety Order.  

For a list of responsibilities 
and information regarding UK 
legislation, please visit the  
government website.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Rishi Sunak’s first speech as PM 
lifts pound against dollar
The pound inched higher 

against the dollar on Tues-
day as traders digested 

Rishi Sunak's first speech as 
prime minister, and awaited more 
details on economic and fiscal 
policy. 

Sterling climbed more than 
0.4% against the US greenback 
to $1.1327, holding most of its 
gains made since late last week 
when Liz Truss announced her 
resignation. Against the euro it 
was up 0.4% at 87.12p. 

The British currency has now 
recovered from the shock of the 
mini-budget last month, trading 
at the same level as it was when 
Kwasi Kwarteng stood up to read 
his speech in the Commons. 

It came as Sunak, one of the 
wealthiest politicians in West-
minster and the youngest UK 
PM for 200 years, was sworn 
in as prime minister. 

The 42 year-old met with 
King Charles earlier in the day, 
before speaking outside of 10 
Downing Street. 

"Right now our country is facing 
a profound economic crisis. The 
aftermath of COVID still lingers," 
he said, adding that he would 
place "economic stability and 
confidence at the heart of this 
government's agenda." 

But he warned: "This will mean 
difficult decisions to come." 

“But you saw me during Covid 
doing everything I could to      
protect people and businesses 
with schemes like furlough. There 
are always limits, more so than 
ever, but I promise you this, I will 
bring that same compassion to 
the challenges we face today.” 

He also paid tribute to former 
PM Liz Truss, who lasted six 
weeks in the job, saying that she 
was not wrong to want to improve 
growth in this country, but that 
"mistakes were made". 

"Not born of ill will or bad       
intentions, quite the opposite. 
But mistakes nonetheless," he 
said, adding that he was focussed 
on fixing the errors made. 

He is expected to keep Jeremy 
Hunt as chancellor, who will     

deliver a budget on 31 October. 
Meanwhile, UK gilts also       

extended their gains, now back 
at levels last seen on the 22 
September just prior to the mini-
budget, after posting the biggest 
daily drop in yields in 30 years. 
The yield on 10-year government 
bonds dipped three basis points 
to 3.7%. 

Earlier on Tuesday, Liz Truss 
also made her resignation 
speech. Speaking outside 10 
Downing Street, she said: “It 
has been a huge honour to be 
prime minister of this great 
country, in particular to lead the 
country in mourning the death 
of Her Majesty the Queen after 
70 years of service and the        
accession of his Majesty King 
Charles III.” 

Truss only took office on 6 
September. She cited her short-
lived administration’s accom-
plishments as supporting house-
holds and businesses with energy 
bills and reversing the planned 
rise in national insurance tax, one 
of the only tax cuts that remained 
from the package of fiscal policies 
she was forced to reverse after 
market chaos. 

Standing by her decisions, 
she said: “We simply cannot      
afford to be a low-growth coun-
try where the government takes 
up an increasing share of our 
national wealth and where there 
are huge divides between differ-

ent parts of our country. 
“We need to take advantage 

of our Brexit freedoms to do 
things differently. This means 
delivering more freedom for      
our own citizens. And restoring 
power to democratic institutions. 
It means lower taxes so people 
can keep more of the money 
that they earn. And it means  
delivering growth that will lead 
to more job security, higher wages 
and more opportunities for our 
children and grandchildren.” 

Truss’ resignation came just 
44 days into her tenure, on 10 of 
which government business was 
suspended due to the death of 
Queen Elizabeth II. A wave of 
Conservative MPs sent letters 
expressing a lack of confidence 
in her government after she over-
saw a controversial “mini-budget” 
that rocked financial markets, 
making government borrowing 
more expensive and raising       
interest rate expectations. 

Truss had sacked her finance 
minister, reversed the majority 
of the proposals and attempted 
to reassert her position. But 
pressure on her from within the 
party continued, particularly     
following a chaotic night which 
saw the resignation of her inte-
rior minister and reports of MPs 
in tears after being “bullied” into 
a vote on fracking, which was 
seen as a vote of confidence in 
the government.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Triangle Of  
Sadness 

 
The highly acclaimed Swedish 

director Ruben Ostlund first came 
to international prominence with 
his FORCE MAJEURE before 
he won his first Palme d‘Or for 
THE SQUARE - a brilliant portrait 
of the art world. He now wins his 
second Palme d’Or for this ama-
zing new film – a biting, hysteri-
cally funny satire on modelling 
and fashion, the pretensions of 
the super-rich and those ghastly 
social media influencers, or influ-
enzas as I prefer to call them.  

It was one of the highlights for 
the recent London Film Festival 
and it opens with the striking Carl 
(Harris Dickinson) struggling to 
make an impression at a model-
ling audition, a hilarious scene 
which highlights the absurdity 
of kind of situation. We later see 
Carl with his equally striking 
girlfriend Yaya (Charlbi Dean) in 
a restaurant before they join a 
glamorous, luxurious cruise for 
the super wealthy… 

To tell you more about the 
story and its utterly unpredictable 
development it would spoil the 
joy of witnessing this incredible 
film unfold in from of eyes in the 
most original fashion. British actor 
Dickinson is simply superb and 
so is Dean, the South African 
model who sadly died a couple 
of months ago.  

An important, essential film 
with many laugh- out moments 
worth seeing on the big screen! 

 

My Policeman 
 

This beautifully crafted and 
deeply moving film is based on 
the book by Bethan Roberts, who 
sets up the action of the story in 
the 50’s as well as the 90’s.  

Marion (Emma Corrin) is a 

young teacher who falls for a 
charming policeman called Tom 
(Harry Styles) until museum  
curator Patrick (David Dawson) 
enters their world.  

Their emotional journey conti-
nues in the 90’s when Marion 
(now played by Gina McKee) 
agrees to look after a fragile 
Patrick (Rupert Everett) despite 
Tom’s (Linus Roach) objections… 

It is a tender love story grace-
fully directed by Michael Gran-
dage, who elicits eloquent perfor- 
mances from his actors, but it is 
Gina McKee’s striking presence 
that provides the heart and soul 
of this essential story.  

Black Adam 

Director Jaume Collet- Serra 
is reunited with his JUNGLE 
CRUISE leading man - Dwayne 
Johnson who is perfectly cast 
as the new vengeful superhero 
in this explosive DC adventure.  

The prologue begins in ancient 
times and now 5.000 years later 
Black Adam is finally freed from 
his earthy tomb and is now ready 
to show his unbeatable powers 
to the world. Meanwhile, four 
members of a new group called 
“The Justice Society of America” 
led by Dr Fate (Pierce Brosnan) 
enter the scene but have their 
own agenda, a totally different 
group to THE SUICIDE SQUAD… 

The story is a spin-off from 
SHAZAM and the early scenes 
set up the scene most adequ-
ately but overall, the film lacks 
focus and finally explosion after 
explosion get in the way of the 
muddled narrative but thankfully 
Johnson’s superhero or super-
villain if you prefer, is one not to 
be messed around. 

 

Emily The  
Criminal 

Aubrey Plaza excels as the 
eponymous heroine in writer/ 
director John Patton Ford’s exci-
ting cinema debut which arrives 
direct from its London Film Fes-
tival screening.  

Emily struggles to get a decent 
job and pay her student debt but 
employers are reluctant to hire 
her thanks to her minor criminal 
record. She has no alternative 
but to resort in buying goods with 
stolen credit cards supplied by 
the charismatic Ypucef (Theo 
Rossi) … 

This is a slow burner, intense 
and satisfying with a terrific lead 
performance from the highly 
watchable Plaza, who carries the 
film almost singlehandedly. Do 
not miss! 

 
You Won’t  
Be Alone 
 

An amazing directorial debut 
from Macedonian-Australian 
writer/director Goran Stolevski, 
who sets the action of his spell-
binding film in a 19th Century 
Macedonian village.  

Maria (Anamaria Marinca) is 
a 200-year-old witch, who wants 

one baby to grow up as one of 
her own. When Nevena (Sara 
Klimoska) becomes 16 she inhe-
rits the witch’s powers and after 
she accidentally kills a peasant 
woman (Noomi Rapace) she 
assumes her shape… 

A highlight from the recent 
London Film Festival and one of 
the most original and deeply  
atmospheric films I have seen 
for a long time from a genuine 
new talent! 

 

Big VS Small 

Mina Dufton’s brilliant documen-
tary follows the story of Joana 
Andrake, the fearless Portuguese 
woman who becomes a champion 
in big wave surfing. It is a passion 
for life which she nourishes from 
an early age despite her mother’s 
objections. She continues to fight 
the giant waves in Nazare, Portugal, 
but her fear of drowning takes 
her to Finland where she begins 
training under a frozen lake… 

It is a truly inspiring film super-
bly photographed in Portugal and 
Finland highlighting a remark-
able woman’s determination to 
achieve the almost impossible. 
The scenes under the frozen 
Finnish lake will simply take your 
breath away! 

 
MIA AND ME - THE HERO OF 

CENTOPIA: This likeable feature 
blends live-action with animation 
and is based on the TV series 
“Mia and Me”. Mia is transported 
through the power of an ancient 
book into Centopia, a land under 
threat from a vile toxic enemy 
called Toxor…It is all very basic 
from the designs to the develop-
ment of the story, but it would 
probably give some pleasure to 
very small, undemanding children. 

 
HALLELUJAH - LEONARD 

COHEN, A JOURNEY, A SONG: 
David Geller and Dayne Gold-
fine’s deeply moving documen-
tary celebrates the remarkable 
career of Leonard Cohen with a 
particular emphasis on his beau-
tiful song “Hallelujah” which has 
been performed across the globe 
by a multitude of artists and was 
even featured in the film SHREK. 
Unmissable!

George Savvides 

Good versus evil, whether 
you believe the conflict 
exists or not, and some 

don’t, Robert Louis Stevenson 
tried to encapsulate the struggle 
between the opposing forces 
within us in his Gothic novella, 
Strange Case of Dr Jekyll and Mr 
Hyde. Appropriately the book was 
inspired by a ‘screaming night-
mare’. The Guildford Shakespeare 
Company’s production, Jekyll & 
Hyde (St Nicolas’ Church, Guild-
ford), in an evocative ecclesias-
tical setting is yet another excellent 
example of Britain’s rich tapestry 
of innovative and creative theatre. 
Caroline Devlin’s compelling adap-
tation is not exactly site specific but 
utilises the space and architecture 
to dramatic effect. Samuel Collings 
takes on the challenge of a one-
man show with superb acting craft 
and commitment, obsequious in-
gratiation when Jekyll morphing 
into terrifyingly ferocious as Hyde, 
the monster living within the self. 

The play opens with respectable 
society man Gabriel John Utterson 
walking the cobbled streets of 
Victorian London with his cousin 
Richard Enfield, discussing a vio-
lent crime committed by the sin-
ister Mr Hyde, a man with a track 
record of horrific behaviour. How 
so from a man who is outwardly 
a paragon of virtue? There begins 
the contemplation of right and 
wrong, choice and predestination 
and perhaps most importantly 
body and soul. Playing all the roles 
is some feat and Collings skilfully 
brings the various characters to 
life giving each a particular quirk, 
voice or facial expression with 
moments of amusement breaking 
the tension. Mark Dymock’s     
impressive lighting, coupled with 
Matt Eaton’s tumult of sound, 
when Jekyll’s experiments take 
a turn for the worse and we first 
hear Hyde’s incorporeal voice, 
are superbly executed. That voice 
becomes flesh and we encounter 
the contorted writhing man out of 
control. The transformation is com-
plete and the monster takes its 
form. A frightening, yet pitiful sight. 

A huge crucifix hangs over the 
action offering forgiveness should 
Hyde change his hide but ultima-
tely it is his failure to control the 
science that kills Jekyll taking his 
own life after he has written a 
letter, ‘under the influence of the 
last of the old powders’ that des-

cribes what he has done, thereby 
preventing the monster from taking 
control. A seventy minute gem. 

Meanwhile Athasha Lyonnais 
experiences moving existential 
dance… 

Light of Passage (Royal 
Opera House) is the ambitious 
and  impassioned new ballet 
choreographed by Crystal Pite, 
with music by Henryk Mikolaj 
Gorecki. The three part piece 
attempts to capture the collective 
grief and individual tragedies 
of migrants looking for safety 
in a hostile world.  

Minimally staged, the piece 
focuses on the mass movement 
of the displaced; bodies move 
as one organism, with performers 
occasionally breaking off to con-
vey their own unique stories of 
hardship - an incredibly evocative 
way to underline the importance 
of seeing refugee crises not as 
one big tragedy but thousands of 
heartbreaking instances. I found 
this incredibly moving, well worth 
seeing. 

Finally, Rubina Kangaris is grip-
ped by dance as storytelling… 

Kenneth MacMillan's 1978 ballet, 
Mayerling (Royal Opera House), 
is a powerful and riveting ballet 
with music by Franz Liszt. It is 
based on the real life story of 
Crown Prince Rudolf heir to the 
Austro-Hungarian empire in 1889 
and the intrigue surrounding his 
untimely death/suicide along with 
his 17-year-old lover Mary Vetsera.  

As with most productions at 
the Royal Opera House, the sets 
are sumptuous and beautifully 
crafted. It is a ballet bursting with 
many ensemble scenes, the one 
in the Tavern being exceptional 
both in its scintillating choreogra-
phy and pace. The cast are mas-
terful in each of their performances, 
Itziar Mendizabal is impressive 
as the emotionally restrained 
Empress. Marianela Nuñez brings 
a softness to Mitzi Caspar, who 
plays the prostitute to Prince 
Rudolf. Isabella Gasparini’s por-
trayal of the frightened Princess 
Stephanie is stellar and Vadim 
Muntagirov’s anguish as Crown 
Prince Rudolf is palpable.  

The show is striking not only in 
its intricate choreography but also 
in the stunning autumnal decor 
designed by Nicholas Georgiadis. 

 
Jekyll & Hyde -  

www.guildford-shakespeare-
company.co.uk 

 
Light of Passage and  

Mayerling - www.roh.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Monstrous  
science 
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With the festive season 
rapidly approaching, all 
those parties and gath-

erings tend to come in abundance. 
Lots of eating, drinking and being 
merry, however, if you can't fit into 
those fabulous outfits you want to 
wear, it won't all be so merry. So 
why not prepare now to avoid all 
the stringent diet dilemmas, in fact, 
wouldn't it be better to avoid diets 
altogether. 

By getting active now, there is 
still time to get that metabolism 
working much faster, burning off 
energy more efficiently and build-
ing more muscle with it; it also 
allows you to eat much more, 
since muscle needs more food to 
maintain it. Sounds all so tedious 
but it really isn't.  

Working out using weights, or 
any other way you choose to get 
more muscle toned strength, will 
assist in maintaining your physique 
and body weight far more naturally 
and without the need of counting 
all those calories, so long as you 

are sensible with eating and not 
over indulging beyond your energy 
expenditure. 

When I started training only 
twice a week with weights and 
just adding a little cardio a couple 
of times a week along with a cardio 
warm up, or just doing a little of 
what I enjoy a couple of times a 
week, be it kickboxing or dance, 
I noticed a massive difference  
in what I could eat. Although my 
body weight had increased, due 
to the muscle tone build, my body 
shape compacted - I could still fit 
into the exact same size clothing, 
yet the fit was better and all the 
clothing seemed to hang and 
fall better visually.  

Although people tend to think all 
this requires a lot of hard training, 
endless times a week, it actually 
doesn't, what it does require is the 
correct type of training according 
to the body shape, applied with 
intensity 2-3 times a week. It is 
actually the type of training tech-
nique, rather than the quantity of 

training, which is great if you don't 
want to spend endless hours a 
week training. 

People employ good personal 
trainers for a reason, they can 
push you beyond limits that you 
may think you are capable of, 
but also guide you with the right 
technique that will get you results 
and much faster than one can 
possibly imagine. So, choosing an 
experienced personal trainer is 
essential for maximum results. 
There really is time to get fit and 
fabulous by Christmas with some 
aspiration and action. I have 
trained people over many years 
and have seen amazing trans-
formations within just 6-8 weeks 
on people with little dedication. 

All the great training means 
great eating and it doesn't mean 
boring, it means eating the right 
foods for energy. Foods that are 
full of sugar will give you an instant 
burst of energy and then hit you 
with a slump of energy soon after, 
whilst slow energy releasing foods 

include fruit, wholegrains, brown 
rice, wild rice, quinoa, barley, 
oatmeal, bulgur and buckwheat.  

Any foods can be spiced up in 
some way, shape or form, without 
using all the bad fats and unnec-
essary sugars to cooking, and this 
is what I mean by sensible. You 
don't have to avoid carbohydrates 
like bread, pasta, rice etc, how-
ever trying to combine the whole-
some variety as a replacement or 
including with the ordinary helps. 
Cakes and biscuits don't have 
to be avoided, but it does mean 
you may have to bake more or find 
substitutes for sweet treats in-
stead of buying ready-made sugar 
laden desserts. What's so bad 
with making your own pancakes, 
waffles, churros, ice cream?! 

There are so many gadgets now-
adays with technology that ena-
bles us to do all these things from 
home and without the necessity 
to deep fry and coat with ordinary 
sugar and a lot of syrup. With 
sugar free syrups on most super-
market shelves, an alternative can 
always be found, one won't feel 
like they are missing out on any-
thing and it will all be guilt free - 
how fabulous is that?! 

Alcohol doesn't have to be cut 
out entirely; if you enjoy a tipple, 
be it spirits or wine, just try and 
restrict it a little to when you really 
want or fancy a drink, rather than 
a daily habit and keep those spirits 
with sugar free mixers whenever 
possible. 

Getting fit and fabulous    

doesn't have to be a chore, find 
those activities you love, whether 
it is dancing, kickboxing, boxing, 
weight training, wrestling, swim-
ming, soccer, rugby, tennis, bad-
minton, skating, cycling, running, 
gymnastics or skiing. Doing what 
you enjoy is what counts, as then 
you are more likely to stick to it 
because you will look forward to 
doing it with some enthusiasm, 
especially when those dark cold 
winter nights are upon us.  

Do what you love, look great and 
feel fabulous with a new you! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Fit for Christmas

Cooking with Loulla Astin 
Creamy whipped feta

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

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

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

This week, Loulla shares her 
recipe for Creamy whipped feta 
/ Κρεμώδης Σαντιγί Φέτα... 

 
Compared to other cheeses, 

feta is low in calories and fat.          
It contains a high amount of          

B vitamins, phosphorus and  
calcium, a mineral we need for 
muscle and nerve function as 
well as for strong healthy bones 
and teeth.  

Additionally, feta contains bene-
ficial bacteria and fatty acids. It 
is a useful source of protein, may 
support gut health and keeps 
you fuller for longer. 

This is a popular and delicious 
Greek feta dip that you can      
find in most tavernas. Similar to      
Τυροκαυτερή, a spicy feta dip, it 
requires just a few simple ingre-
dients and is very quick and easy 
to make.   

I like serving it as an accompa-
niment to meat, fish dishes and 
salads, with κριτσίνια (bread-
sticks) and/or crudités. 

Ingredients: 
400g Greek feta cheese 
100g Greek yogurt 
2 tablespoons of fresh milk 
1 tsp honey  
¼ tsp white pepper 
¼ tsp oregano 
1 garlic clove, grated 
¼ teaspoon lime zest 
2-3 tablespoons virgin olive oil 
  

Method: 
Wash feta well and crumble 

with your hands or use a fork to 
break it up. 

Transfer all the ingredients  
to a blender, food processor or 
even use a hand held electric 
whisk, and whip for at least 3-4 

minutes until light and fluffy. 
Blend until the feta is smooth 
and creamy. 

If the cream is too thick, add 
a little more olive oil. Taste and 
adjust seasoning; if necessary 
add more honey. 

Place the feta cream in a 
deep dish, cover and keep in the 
fridge.  

Transfer the dip to a serving 
bowl and use a small spoon to 
create a swirl on the surface of 
the dip. Serve with κριτσίνια 
(breadsticks) and crudités. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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The moment you step into Simply Mediterranean, you feel like you have just landed on a Mediterranean island. For the 
ambitious owner, Christodoulos Mappouras, this was the exact vision he had in mind; upon entering the doors of Simply 
Mediterranean, he wanted his customers to feel as if they are in an old Italian cobbled street, a beach bar in Greece, a 
sangria fuelled market bar in Spain or a vintage Cyprus village. The singularity of this family business is found in the ver-
satility of its services that offers visitors the opportunity to shop, sit down, eat and have a drink. Simply Mediterranean 
developed by merging a grocery shop, cafeteria, deli and bar, rendering it one of the most unique businesses out there. 
The multi-purpose supermarket has succeeded in breaking through with its innovative ideas, with the integration of a su-
permarket, cafeteria, bar and deli, being the perfect combination for anyone who wants to sip their Cypriot coffee or have 
a sandwich before they do their shopping and vice versa. 
The way the business operates evokes images of fine restaurants and busy shops in New York City. However, being based 
in Enfield, and with the majority of products being imported from Cyprus and Greece, as well as other Mediterranean 
countries like Italy, Simply Mediterranean’s main customers are Cypriots and Greeks who visit to purchase their favourite 
products from back home, at low prices. The website, which allows the online purchase and delivery of groceries, makes 
the process that much easier. As stated by Mr. Mappoura, who hails from Aradippou, his prices have  
remained very reasonable, despite the exorbitant spike in prices recently observed in the market.
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Besides the traditional ambiance that Simply Mediterranean 
offers, the incorporation of the bar has already turned the 
ground-breaking chain into a modern purlieu where the com-
munity can gather together and mingle. After four successful 
years of operation, the recent and complete refurbishment  
of the building has given it a fresh but traditional appearance 
with a modern twist.  
Along with the latest renovation, Simply Mediterranean has 
announced newly extended opening hours and an updated 
menu with the most delicious food additions. With the aim to 
focus on all of its consumers’ wants and needs, the doors close 
once the last customer leaves. Mr. Mappoura has taken some 
very bold risks in order to integrate the entire Cypriot and 
Greek community into his vision, and make sure that there is 
something for everyone. In the end, he made the right decision, 
with the overall success he has achieved vindicating his efforts. 
That is why, just as Christodoulos Mappouras said, you should 
all “Come and have a big fat Greek!”

Website: ww w.simplymediterranean.co.uk
Tel: 0203 924 9222

Enjoy a big fat Greek shop, munch or drink at Simply Mediterranean!

Address: Simply Mediterranean 
Ground floor shop, 33 London Road 
Enfield EN2 6DR
Hours: Mon-Fri: 9:00am - 17:00pm 
Sat: 9:00am - 19:00pm 
Sun: 10:00am - 16:00pm
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Michael Yiakoumi

Massive FA Youth Cup tie for  
New Salamis U18’s next Tuesday

A big FA Youth Cup tie for New Salamis Youth U18's when they play Colchester United FC in the 
first Round proper of the FA Youth Cup on Tuesday 1st  November 2022, 7.45pm at Haringey Borough, 
White Hart Lane, London N17 7PJ. In the previous rounds, New Salamis beat Woodford Town,       
Romford, Colney FC and Dereham FC.

Dimitri Melaisi wins 
Cypriot Golf Society Open

The Cypriot Golf Society 
held the CGS Open at John 
O Gaunt, in Bedfordshire, 

on 13th July 2022.  
56 members and three guests 

competed for the prestigious 
Claret Jug. The weather was 
perfect for golf, sunny and warm, 
25oC. In the absence of our 
blessed Captain, the late Gill 
Kyriakou, acting Captain of the 
day was Lakis Chrysostomou. 

Winner of the day was the 
young talented big hitter, Demitri 
Malaisi. Demitri scored a fantas-
tic 40 points playing off a 7 handi-
cap. An impressive gross score 
of 3 over par. Runner up was 
Andrew Savva with 39 points. 

After the golf, a fantastic BBQ 
was enjoyed on the patio balcony 
of the clubhouse, on a glorious 
summer evening. Captain Lakis 
presented the prizes in his usual 
entertaining style. 

Winner: Dimitri Malaisi 40pts 
Second: Andrew Savva 39pts 
Third: Kyriakos Tsirpis 38pts 
Best Team: Demetri Malaisi, 

Russell Kilikita, Mario Economi-
des, Tom Theodorou 108pts 

Best Gross: Andrew Adams 72, 
level par 

Best Senior: Kyriakos Tsirpis 
39pts 

Best Guest: Josh Toumany 32pts 
Nearest the Pin: Andrew Adams 
Booby Prize: Peter Sandamas 

Premier League

Struggling Nottingham 
Forest pulled off a stun-
ning 1-0 win over Liverpool 

to claim only their second victory 
of the season in the Premier 
League on Saturday,  

Liverpool resurgence was 
stopped in its tracks when Nige-
rian forward Taiwo Awoniyi scored 
the only goal of the game early 
in the second half, coming back 
to haunt Liverpool after joining 
the club in 2015 but never playing 
a competitive game. 

Forest goalkeeper Dean Hen-
derson made a string of impres-
sive saves including an incredible 
stop deep in added time to keep 
out a header from Virgil van Dijk. 

It was Forest’s first win since 
they beat West Ham United on 
Aug. 14, while Liverpool sank to 
a third defeat of the season. 

Chelsea thought they had taken 
the points in a disappointing clash 
with United at Stamford Bridge 
when Jorginho tucked away an 
87th-minute penalty after a 
clumsy foul by Scott McTominay 
on Armando Broja from a corner. 

United, though, grabbed a  
deserved point when a Casemiro 
looping header crossed the line 
despite Kepa Arrizabalaga’s des-
perate attempts to claw it out in 
the fourth minute of added time. 

Erling Haaland scored twice 
with Kevin De Bruyne adding a 
beauty of his own in a 3-1 win 
over Brighton & Hove Albion. for 
Man City. 

Everton enjoyed their biggest 
win of the season with Dominic 
Calvert-Lewin, Anthony Gordon 
and Dwight McNeil all on target  

Premier League leaders        
Arsenal surrendered the lead to 
draw 1-1 at Southampton and 
drop points for only the second 
time this season  

Aston Villa moved quickly on 
from the midweek sacking of 
manager Steven Gerrard to thump 
Brentford 4-0. 

Leicester City continued their 
revival by thrashing Wolverhamp-
ton Wanderers 4-0 away to ease 
the pressure on coach Brendan 
Rodgers but Leeds United boss 
Jesse Marsch faced calls to go 
from his own supporters after a 
3-2 home defeat by Fulham. 

Granit Xhaka scored a superb 
early goal for Arsenal, who looked 
untouchable for large parts of their 
trip to St Mary’s, but Southamp-
ton rallied in the second period 
and Stuart Armstrong netted a 
deserved second-half equaliser. 

Newcastle have already drawn 
with Manchester City and Man-
chester United this season and 
their only loss was a stoppage-
time defeat by Liverpool. 

Sunday’s win at Tottenham 
sent the clearest message yet 
that they can challenge for a 
Champions League berth. 

Callum Wilson and Miguel      
Almiron scored in the space of 
10 minutes in north London — 
both goals owing something to 
mistakes by Tottenham keeper 
Hugo Lloris. 

Harry Kane pulled one back 
for third-placed Tottenham in 
the 54th minute with his 10th 
goal of the season but Newcas-
tle comfortably held on for the 
points. 

AEK Youth 

In torrential rain and swirling wind, AEK U14s travelled to Shenley, 
beating Boreham Wood 3-0. Another commanding performance 
from the ever improving and high flying AEK U14s to keep them top 
of the league.

Omonia Youth

Michael Pieri and Harry Theodorou’s Under 18 White also played 
familiar opponents, beating the same team for the second week 
running, winning 10-2. 

Cyprus Football

Olympiakos 1 Apollon1, Anorthòsis 3 Doxa 0 
Pafos 3 Omonia 0, Apoel 1 AEK 0 
Karmiotissa 1 Akritas 0, Aris 2 Paralìmni 1 
AEĹ 1 NEA Salamina 0 
 
Pafos are on top with 20 points followed by Aris 18, Apoel 15, 

Apollon 15, AEK and Nea Salamina 13 points, AEL and Anorthosis 
on 11 points, Karmiotissa on 10 points, Omonia 9, Doxa and Para-
limni on 7 points, Olympiakos on 5 and Akritas on 4 points. 

Omonia Nicosia was quick to replace former Celtic boss Neil 
Lennon who was axed last week, after just seven months in charge, 
with Belgian coach Yannick Ferrera. 

On Friday, Omonia announced the hiring of the 42-year-old       
Belgian coach with a contract until the summer of 2024. 

After a short stint as a football player, Ferrera pursued a coaching 
career. In 2004, he was appointed head coach of the Anderlecht 
youth team, which included Belgian internationals Romelu Lukaku 
and Adnan Januzaj. 

In 2010, he joined the technical staff of KAA Gent. In 2012, Ferrera 
landed his first job as a manager at Belgian topflight side Charleroi 
FC. In September 2015, Ferrera was appointed manager at Standard 
Liège. Despite winning the domestic cup that season, he was sacked 
early into the 2016–17 season due to disputes with the board of 
directors His last job outfit  was Al-Fateh. He left the club by mutual 
consent on 9 January 2022.

New Salamis playing 
Sunday this week
New Salamis took the lead 

in the 13th minute when. 
Derek Asamoah took the 

kick which Tom Coombe got his 
hand to but was unable to keep 
it out of the net. 

Wroxham equalized in the 
18th minute. After some good 
interplay across the edge of the 
Salamis penalty area, Brad 
Spooner flicked the ball through 
to Harry Barker and the defender 
finished with some power. 

The game was end to end 
and after 23 minutes, Wroxham 
edged in front.  

Ryan Curtis worked the ball out 

to Brad Spooner on the right and 
his cross into the area was side-
footed into the net to make it 2-1 
to the visitors. 

Within 3 minutes, the score was 
level again when the ball was slid 
through to George Lutaaya who 
finished low past Coombe. 

With 20 minutes to play, the ref-
eree awarded a penalty to Wrox-
ham. Ryan Miles stepped up to 
send the keeper the wrong way. 
New Salamis are playing at home 
in the Isthmian League North this 
Sunday 30th October 2022 at 3pm 
at Haringey Borough stadium; 
the visitors are at Hullbridge. 

Pre match warm up Maccabi  v New Salamis U13s. It was        
New Salamis first defeat of the season; lost 2 – 1 last minute goal 
conceded.



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 27th October 2022 
Europa League 
AEK v Dynamo Kiev 
PSV Eindhoven v Arsenal 
Omonia v Real Sociedad 
Manchester United v Sheriff 
Europa Conference 
Dnipro v Apollon 
West ham v Silkborg 
SC Freiberg v Olympiakos 
Friday 28th October 2022 
Cyprus Football 
Akritas v AEL 
Vanarama National League 
Barnet v Scunthorpe 
19.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
Saturday 29th October 2022 
Premier League 
Leicester City v Manchester City 12.30pm BT Sport 
Bournemouth v Tottenham 15.00pm 
Brentford v Wolves 15.00pm 
Brighton v Chelsea 15.00pm 
Crystal Palace v Southampton 15.00pm 
Newcastle United v Aston Villa 15.00pm 
Fulham v Everton 17.30pm Sky Sports 
Liverpool v Leeds United 19.30pm Sky Sports 
FA Trophy 
First Round 
Haringey Borough v Billericay 
15.00pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 

Gladwich Challenge Trophy 
Stotfold v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus Football 
Nea Salamis v Pafos 
Enosis v Olympiakos Nicosia 
Greece Football 
Ionikos v Panaitolikos 
Volos NFC v Panathinaikos 
Sunday 30th October 2022 
Premier League 
Arsenal v Nottingham Forest 14.00pm  
Manchester United v West Ham United 16.15pm Sky Sports 
Isthmian League 
New Salamis v Hullbridge 
15.00pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Cyprus Football 
AEK Larnaca v Karmiotissa 
Apollon v APOEL 
Greece Football 
Olympiakos v Lamia 
Levadiakos v Atromitos 
AEK Athens v PAOK 
Aris v OFI 
Monday 31st October 2022 
Cyprus football 
Doxa v Aris Limassol 
Greece Football 
PAS Giannina v Asteras Tripolis 
Omonia Nicosia v Anorthosis 
Tuesday 1st November 2022 

UEFA Champions League 
All games to be shown live on BT Sport 
Porto v Atletico Madrid 
Bayer Leverkusen v Club Brugge 
Liverpool v Napoli 
Rangers v Ajax 
Bayern Munich v Inter Milan 
Viktoria Plzen v Barcelona 
Sporting Lisbon v Eintracht Frankfurt 
Marseille v Tottenham Hotspur 
FA Youth Cup  
Second Round 
New Salamis v Colchester 
19.45pm Haringey Borough, White Hart Lane, London N17 7PJ 
Vanarama National League 
Barnet v Southend 
19.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware HA8 6AG 
Spartan South Midlands League 
Hornchurch v Haringey Borough 
Wednesday 2nd November 2022 
UEFA Champions League 
All games to be shown live on BT Sport 
Real Madrid v Celtic 
Shakhtar Donetsk v RB Leipzig 
Chelsea v Dinamo Zagreb 
AC Milan v Salzburg 
Manchester City v Sevilla 
FC Copenhagen v Borussia Dortmund 
Juventus v PSG 
Maccabi Haifa v Benfica 
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Omonia Youth scoop Awards at Middlesex FA

Awards were received by Omonia Youth representatives for services to football at an event held by the Middlesex FA at the Brent Civic Centre on Friday 21st October 2022. 25 year long term service awards went to 
Tony Antoniou, Kypros Kyprianou and Michael Pieri. 10 year long service awards went to Andy Charalambous, Elia Constanti, Kyri Georgiou, Chris Gregoriou, Chris Mousikos, Jimmy Mousikos and Demi Shiamishis.

St Panteleimon through to second round of FA Vase
A great win ftom the Saints 

against Harpenden who 
scored first, going into the 

half time break 1-0 up.  
A halftime talk from Costas 

Mina manager and assistant Dean 
Morgan and Roberto gave the 
boys the belief that they could win 
this match and that’s exactly what 
happened.  

Courtney Massay made it 1-1 
scoring with a header, then ano-
ther great finish by Courtney made 
it 1-2.  

After that, a bad foul on the 
Saints captain Monti resulting in 
a broken nose had to be replaced 

with Emmanuel, another great 
player coming back from injury 
who had a great chance to make 
it 1-3 but the shot just went  
wide. 

St Panteleimon kept going 
shot after shot to no avail as the 
Harpenden keeper kept his team 
in the game. 

A mix up in the Saints area gave 
them a chance to make it 2-2 and 
it was now game on.  

St Panteleimon picked them-
selves up and were going full on 
for the winner; a cross from  which 
Ayub found the head of Joao. It 
went in like a Rocket into the back 

of the net leaving the opposing 
goal keeper with no chance of 
getting to the ball. 

St Panteleimon saw the game 
out and made history for the first 
time a 3-2 victory. A closer step 
to Wembley. 

After the draw on Monday at 
Wembley Stadium, St Pantelei-
mon FC have been rewarded 
with a home game in the second 
round versus Sheringham from 
Norfolk who play in the Eastern 
Counties League Premier Divi-
sion. 

They defeated Wormley on 
penalties in the previous round.
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†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Soteris (Soot) Yianni
†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σωτήρης (Soot) Γιάννης

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του 
 αγαπημένου μας Σωτήρη (Soot) Γιάννη, την Τετάρτη 12  
Οκτωβρίου 2022,  ο οποίος έφυγε περιτριγυρισμένος από 

την οικογένεια του, σε ηλικία 66 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του 
Linda, τα τέσσερα παιδιά του Liam, Nicky, Kris, Katie και τα 

πέντε εγγόνια του. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022,  
στις 15:30, στο Fenland Crematorium, Knight's End Road, 
March, PE15 0YJ. Η παρηγοριά θα δοθεί από τις16:00 εως  

τις 19:00 στο Parkfield Sports Club, Chapel Lane Isle of Ely 
Way Wimblington, March PE15 0QX.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Michalakis (Michael) Sammoutis
(from Ayios Dometios, Nicosia)

It is with deep sadness and heavy hearts that we announce the passing of our very much-loved husband, father, grandfather,  
brother and uncle, Michalakis (Michael) Sammoutis. He passed away in hospital at 2am, on Wednesday 12th October 2022,  

at the age of 68, after suffering a long battle with cancer and, at the end, Covid. 
 

Michael leaves behind his wife, Elli (Helen), son George, daughters Despo and Constantina, son-in-law Simeon,  
daughters-in-law Anthie and Lucy, grandchildren Michael, Nicolas, Elena and ten-month-old Theo, brothers Stelios, Andreas and Renos, 

 sisters Vasoulla, Maria and Sotiroulla.  
 

Michael worked as a waiter/manager in Greek restaurants after coming to London in 1964;  
for the last 30 years he was the manager of Parkway Patisserie. Michael was a gentleman. Someone once described him as an angel,  

having dedicated his life to his family and work. He was a wonderful husband, a proud father and a devoted grandfather. Anyone who 
 was lucky enough to have had Michael pass through their life will tell you what a lovely man he was. Thank you for our beautiful family. 

Thank you for our life together. Rest in peace, Mike. 
 

The funeral service will take place on Friday 4 November 2022, at St Demetrius Church, Logan Road, London N9 0LP, at 12.30pm. The burial 
and wake will follow at 2pm, at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP. Floral tributes to be sent to Demetriou & English Funeral 

Directors, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG, by Thursday 3rd of November. There will also be a donation box in the church  
for North London Hospice. The 40-day memorial service will be on Sunday 20th of November, at St Demetrius Church.

(From Islington, London) (από το Ίσλινγκτον, Λονδίνο)

It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved Soteris (Soot) Yianni, on Wednesday 12th  

October 2022, with his family around him at the age of 66.  
He leaves behind his wife Linda, his four children,  

Liam, Nicky, Kris, Katie, and his five grandchildren. 
 

The funeral service will take place on Monday 7th November 
2022, at 15:30, at Fenland Crematorium, Knight's End Road, 
March, PE15 0YJ. The wake will be held from 16:00 to 19:00, 

 at Parkfield Sports Club, Chapel Lane Isle of Ely Way  
Wimblington, March PE15 0QX.

19 April 1954 - 12 October 2022

12/5/1956 - 12/10/2022

He only takes the best 
God saw that you were getting tired 

A cure was not to be 
So, he put his arms around you 
and whispered: come with me. 

With tearful eyes we watched him suffer, 
We saw him fade away. 

Although we loved him dearly, 
we could not make him stay. 

A golden heart stopped beating, 
hard-working hands to rest. 

God broke our hearts to prove to us 
He only takes the best.
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(from Aglandjia, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Christalla Yiannaki
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της μητέρας και γιαγιάς μας  
Χρυστάλλας Γιαννάκη, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει τους γιους της, 
 Σωτηράκη, Ανδρέα και Άθω, τις νύφες της Μπρέντα και Λίτσα, 

7 εγγόνια, 8 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους.   
Όσοι είχαν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν, θα θυμούνται πόσο  

τρυφερή και στοργική ήταν όλη της τη ζωή.   
Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 3 Νοεμβρίου 2022, από την ελληνορθόδοξη  

κοινότητα Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου, Crispin's Drive,  
Northampton, NN5 4BZ, στις 12.30 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο 

Towcester Road, 302 Towcester Road, Northampton, NN4 8LP, στις 14:00. 
Αντί λουλουδιών, μπορούν να γίνουν εισφορές, οι οποίες θα μοιραστούν  

μεταξύ της κοινότητας του Αγίου Νεοφύτου και της κοινότητας 
του Αγίου Χαραλάμπους. 

Χρυστάλλα Γιαννάκη

It is with great sadness that we announce the passing of our wonderful mother 
and yiayia, Christalla, at the age of 89. She leaves behind her sons, Sotirakis, 
Andreas and Athos, daughters-in-law Brenda and Litsa, 7 grandchildren 

and 8 great-grandchildren and many more family and friends.  
 

Everybody who knew her, will remember how loving  
and caring she was throughout her life. 

 
The funeral service will be held on  Thursday 3rd November 2022,  

at St. Neophytos Church, St Crispin's Drive, Northampton, NN5 4BZ,  
at 12.30pm. The burial will follow at Towcester Road Cemetery,  

302 Towcester Road, Northampton, NN4 8LP, at 2pm. Instead of flowers,  
donations can be made at the service which will be equally divided between  

St. Neophytos Church  and St. Charalambos Church, Luton.

(από Αγλαντζιά, Κύπρος)

15/10/1932 – 12/10/2022

(From Leonarisso, Cyprus)

† 1st Year Memorial

Elli Psillos
† Ετήσιο Μνημόσυνο

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022,  
στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road,  

Wood Green, N22 8LB, το ετήσιο μνημόσυνο της  
αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς  Έλλης Ψύλλος, 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της,  
όπως παρευρεθούν. 

 
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Τζίνα, Μαρία και 

 Δημήτριος, και εγγόνια Calum και Eleanor.

Έλλη Ψύλλος

The First Year Memorial Service for our beloved 
Mother and Grandmother Elli Psillos, will be held  

on Sunday 30th October 2022, at St. Mary’s 
Church, 21 Trinity Road, London N22 8LB. We  

invite all those who wish to remember her to attend.  
 

With thanks: children Gina, Maria and Demetrios 
and grandchildren Calum and Eleanor.

(από Λεονάρισσο, Κύπρος)

28/04/1938 - 03/11/2021

(από Αχερίτου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αντώνιος Δράκου
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing away of Antonios 
Dracou on Saturday 8th October 2022. Antonios leaves behind both 

children & grandchildren plus a much-loved extended family. 
 

The funeral service will take place at St. Demetrios Greek Orthodox 
Church, Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP  

on Tuesday 1st November 2022, at 12:00 noon and the funeral  
will hold at Southgate Cemetery, at 2:30pm. After the burial the  

wake will take place at the Ariana Banqueting Hall, North London  
Business Park, Oakleigh Rd S, London N11 1NP. Please note that the 

family prefers donations to Kidney Research UK,  
rather than flowers at the cemetery.

Antonios Dracou

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Αντώνιου Δράκου  
το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022. Ο Αντώνιος αφήνει παιδιά, εγγόνια  

και μια πολυαγαπημένη μεγάλη οικογένεια. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 
Corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 0LP, την Τρίτη 1  

Νοεμβρίου 2022, στις 12:00 το μεσημέρι και η ταφή στο κοιμητήριο 
του Southgate, στις 2:30 μ.μ. Μετά την ταφή, η παρηγοριά  θα δοθεί 

στο Ariana Banqueting Hall, North London Business Park,  
Oakleigh Rd S, London N11 1NP. 

 
Αντί λουλουδιών, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνουν εισφορές 

για το Kidney Research UK. 

(From Aheritou, Cyprus)

9/1/1940 - 8/1/2022



It is with great sadness that I announce the passing of my beloved mother Nina 
Neophytou on Saturday 22nd October 2022. She leaves behind last remaining 

child of three Jacovos Neophytou, 8 grandchildren,  
and 13 great-grandchildren. Nina losts her daughter Koulla Tsangarides, 
13/08/2004, husband Nicos Neophytou, 18/01/2019, and son Neophytos  

Neophytou 26/08/2021. My mum arrived in the UK, in 1951 and married 
dad in 1953. My sister was born July 21st, 1954 and the family started.  

Mum and Dad went back to Cyprus 2016 to see their last years out after 
mum being in London for 65years. 

 
The funeral will take place on Friday 28th October 2022,  

at St Loukas, Aradippou, Cyprus. Rest in peace mum with Dad, Koulla 
and Fido. Love you all.

  30      | Πέμπτη 27 Οκτωβρίου      2022

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Nina Neophytou 
(From Aradippou, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Νίνα Νεοφύτου

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνω το θάνατο της αγαπημένης μου μητέρας  
Νίνας Νεοφύτου το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2022. Αφήνει και το μοναδικό  
παιδί που έχει απομείνει Ιάκωβο Νεοφύτου, 8 εγγόνια και 13 δισέγγονα. 
Η Νίνα έχασε την πρώτη της κόρη Κούλλα Τσαγγαρίδη, στις 13/8/2004,  
τον σύζυγο της Νίκο Νεοφύτου, στις 18/1/2019, και τον γιο της Νεόφυτο  

Νεοφύτου, στις 26/8/2021. Η μητέρα μου έφτασε στο ΗΒ το 1951 και το 1953 
παντρεύτηκε τον πατέρα μου. Το πρώτο τους παιδί γεννηθήκε στις 21 Ιουλίου 
1954, όπου ήταν και το ξεκίνημα της οικογένεια μας. Η μαμά και ο μπαμπάς 
επέστρεψαν στην Κύπρο το 2016 για να περάσουν τα τελευταία τους χρόνια 

μετά την παραμονή της μαμάς στο Λονδίνο για 65 χρόνια. 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022, από τον Ιερό 
Ναό Αποστόλου Λουκά στην Αραδίππου. Αναπαύσου εν ειρήνη μαμά, κοντά 

στον μπαμπά, την Κούλλα και τον Φίντο. Σας αγαπώ όλους.

(από την Αραδίππου, Κύπρος)

22/1/1934 - 22/10/2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας Χαράλαμπου Φουρναρής, την Παρασκευή  

14 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών.  
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022, 
 από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Corner of Logan Rd 

& Town Rd, London N9 0LP, Edmonton, στις 12.30μμ. και 
η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton, Church St, London 
N9 9HP, στις 2μμ. Οι στενοί φίλοι και συγγενείς θα έχουν 
την ευκαιρία να πουν το στερνό αντίο στον Χαράλαμπο, στο 
γραφείο κηδειών του Demetriou & English, 131-133 Myddleton 
Rd, Wood Green, London, N22 8NG, την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 

2022, από τις 9.30 π.μ. εώς και τις 4.30 μ.μ.  
Όποιος επιθυμεί να στείλει λουλούδια, παρακαλείται  

να τα στείλει την ημέρα της κηδείας, μέχρι και στις 9 π.μ.,  
στο γραφείο κηδειών Demetriou & English. 

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χαράλαμπος Φουρναρής
(από το Πελένδρι, Κύπρος)

†  DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Panayiotis (Panikos) Chambi

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

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

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

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

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

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

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

(from Vathilakas, Karpasia)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Παναγιώτης (Πανίκος) Xαμπή

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

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

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

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Δευτέρα 31.10.22, στις 11.30πμ, από την Ελληνική  
Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL, και θα  
ακολουθήσει η ταφή στο New Southgate. Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει κουτί  
εισφορών με όλα τα έσοδα να διατίθενται για το Macmillan cancer trust,  

το North London Hospice και την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης. Η παρηγοριά θα δοθεί  
στo Greek Cypriot Brotherhood, 2 Britannia Rd, N12 9RU.

(από Βαθύλακα, Καρπασία)

10/10/1947- 15/10/2022

The 3rd year memorial service for our beloved and dearly missed  
husband, father and brother, Andrew Photiou, will take place on  
Sunday 30th October 2022, at St Andrew’s Greek Orthodox  

Cathedral, 124 Kentish Town Road, London NW1 9QB. 
 

“We miss you more than ever, Dad 
You may not be here by our sides 

but you will always guide us 
and forever in our hearts you’ll be ❤” 

  
Your wife Anastasia, your daughters Christina, Kyriaki, Alexandra  

& Sophia, sister Savoulla and all family.

†  MEMORIAL

Andrew Photiou
(from Camden, London)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Άνδρος Φωτίου

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022, το 3ον ετήσιο  
μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και αδελφού Άνδρου  
Φωτίου, στον Ελληνικό Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου 

Ανδρέα, 124 Kentish Town Road, London NW1 9QA. 
 

«Μας λείπεις περισσότερο από ποτέ, μπαμπά 
Μπορεί να μην είσαι εδώ δίπλα μας 
αλλά πάντα θα μας καθοδηγείς 

και θα είσαι για πάντα στις καρδιές μας ❤» 
 

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Αναστασία, θυγατέρες Χριστίνα, Κυριακή,  
Αλεξάνδρα & Σοφία, αδελφή Σαββούλα και ολόκληρη η οικογένειά του. 

(από το Camden, Λονδίνο)



The 3year memorial service of our beloved Anna Ktistis,  
will take place on Sunday 30th October 2022,  

at St John The Baptist Greek Orthodox Church,  
Wightman Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY, and we 
invite anyone who wishes to honour her memory to attend. 

 
With thanks: children Maria, Yiannos, Vasso and Christos, 

10 grandchildren, mother Maroula, brother Alekos,  
relatives and friends.
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†  MEMORIAL

Anna Ktistis
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Άννα Κτίστης
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022,  
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή,  
Wightman Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY,  

το 3ο ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης μας Άννας Κτίστης 
και καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν  

τη μνήμη της, όπως παρευρεθούν. 
 

Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Μαρία, Γιάννος, Βάσος και  
Χριστός, 10 εγγόνια, μητέρα Μαρούλλα, αδελφός Αλέκος, 

 συγγενείς και φίλοι. 

Φτωχότερη η ελληνική αθλητική οικογένεια και ειδικότερα ο κόσμος της ιστιοπλοΐας.  
Όπως γνωστοποίησε με σχετική ανάρτηση στο Facebook, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πειραιώς,  
απεβίωσε ο Άρης Ραπανάκης, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980,  

κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. «Έτσι ξαφνικά, πληροφορηθήκαμε τον χαμό του Ολυμπιονίκη  
και αθλητή μας του Άρη Ραπανάκη. Ο Άρης μαζί με τον Τάσο Μπουντούρη και τον Τάσο Γαβρίλη 
κατέκτησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980 το Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 
Soling. Ο Άρης μέχρι και σήμερα υπήρξε κυβερνήτης σε πολλά σκάφη. Η Ελλάδα χάνει ακόμη έναν 

σπουδαίο Ολυμπιονίκη», αναφέρει η ομοσπονδία της ιστιοπλοΐας.

Απεβίωσε ο ιστιοπλόος, χάλκινος Ολυμπιονίκης του 1980, Άρης Ραπανάκης

†  MEMORIAL

Kypros Nicholas

The 3month memorial service of our beloved Kypros Nicholas, 
will take place on Sunday 30th October 2022, at Ayios  

Demetrios Church, Logan Road, London, N9 0LP, and we  
invite anyone who wishes to honour his memory to attend. 

 
With thanks: wife Maroulla, daughters Yiota and Stella,  

son Nick, sons-in-law Harry Jacovides and Peter Petrou,  
daughter-in-law Katrina, grandchildren Anmarie, Kypros, 

Savvas, Joanna, Marie, Adam and Charlie,  
nieces, nephews, relatives, and friends.

(from Khirokitia, Cyprus)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Κύπρος Νίκολας

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022,  
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, London,  
N9 0LP, το 3μηνο μνημόσυνο του αγαπημένου μας Κύπρου  
Νίκολας και καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν  

τη μνήμη του, όπως παρευρεθούν.   
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Maroulla, κόρες Yiota και Stella, 
γιος Nick, γαμπροί Harry Jacovides και Peter Petrou, νύφη 

Katrina, εγγόνια Anmarie, Kypros, Savvas, Joanna, 
Marie, Adam και Charlie,  

αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλοι.

(από Χοιροκoιτία, Κύπρος)

10/11/1937  - 2/8/2022

Τη μάχη με τον καρκίνο έχασε ο σπουδαίος ιστορικός τέχνης, Χάρης Καμπουρίδης ο οποίος τα ξημερώματα της Πέμπτης (20/10) έφυγε 
από τη ζωή. Η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή μέσω του προσωπικού του προφίλ στο facebook όπου τα οικεία του πρόσωπα  

ανακοίνωσαν τον θάνατό του. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο και σύμφωνα με την επιθυμία του ενώ  
ο ίδιος, σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιεύθηκε, είχε εκφράσει την επιθυμία να αποτεφρωθεί. Το κείμενο που  δημοσιεύθηκε  

αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με ιδιαίτερη θλίψη σας αναγγέλλουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ. 
Ο ΧΑΡΗΣ μας έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τις πρωινές ώρες, τη Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 72 ετών. Η κηδεία του θα  
πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο και σύμφωνα με την επιθυμία του. Η σελίδα του θα συνεχίσει να ενημερώνεται τις  

προσεχείς ημέρες ως ένδειξη σεβασμού, μνήμης και τιμής από τα πολύ στενά και αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Χάρης είχε δηλώσει την  
επιθυμία να αποτεφρωθεί το σώμα του και έπειτα να σκορπιστούν οι στάχτες στον Ίασμο, επάνω από τη γέφυρα που ενώνει τις δύο όχθες 
Ροδόπης-Κομοτηνής. Όπως έλεγε, ήθελε «[…]πριν φύγει το καλοκαίρι ένα τελευταίο μπάνιο στα ρέοντα νερά των παιδικών κολυμβητικών 
αναμνήσεων και ψαρέματος, κάτω από τη λιθόκτιστη γέφυρα 17ου αιώνα του Ίασμου και εκεί ανάμεσα στα παλαιοχριστιανικά ερείπια 

προσδοκώ ένα νέο βάπτισμα ως μήνυμα αναγέννησης αλλά και μία συναρπαστική αντάμωση με τους ήρωες των παιδικών μου 
 αναμνήσεων, τον Χάκλμπερι Φιν και τον Τομ Σογιερ […]»

Απεβίωσε ο σπουδαίος ιστορικός Τέχνης Χάρης Καμπουρίδης
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