
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022  |  ETOΣ 48ο  |  ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 2490 |  £1

Μετά την Κύπρο, η ειδική επιτροπή 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με-
τέβει στην Ελλάδα για συναντήσεις 
με δημοσιογράφους και βουλευτές 
για το σκάνδαλο παρακολουθήσεων 
πολιτικών και... 

Σελ. 7 

Εnglish Section 17-29

 ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΟΣΕΩΝ

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΤΑ 13,3%

Ο Νάιτζελ Φαράσς ισχυρίστηκε 
στο πλαίσιο νέου ρατσιστικού πα-
ραληρήματος ότι οι Αλβανοί μετα-
νάστες που φτάνουν με βάρκες 
έχουν ως στόχο να ενταχθούν σε 
εγκληματικές συμμορίες... 

Σελ. 4

Όπως πορεύθηκαν για μια δεκαε-
τία, με τον ίδιο τρόπο κλείνει τον 
κύκλο και της δεύτερης θητείας της 
η κυβέρνηση η οποία έριξε τη χώρα 
στο τελευταίο σκαλί της σήψης και 
της διαφθοράς... 
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Διασυρμός της Κύπρου

«Προσέφυγα στο ΕΔΑΔ 
για να ‘καθαρίσει’ το 

όνομά μου»
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Στην Αθήνα η PEGA «Επίθεση» στους Αλβανούς
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Επταμελής  επιτροπή 
της ΕΚΟ για την 

παροικιακή εκπαίδευση
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9ετής κάθειρξη σε 35χρονο κυπριακής καταγωγής για ανθρωποκτονία

Επταμελή επιτροπή, η οποία ανέλαβε να ετοι-
μάσει αναλυτικό σημείωμα προς την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία με τη συνολική ει-

κόνα των κινδύνων, των προβλημάτων και των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η παροικιακή εκ-
παίδευση, όρισε στο πλαίσιο της τελευταίας συνε-
δρίας της που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 27 
Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Κυ-
πριακής Αδελφότητας, η ολομέλεια της EKO. 
Μετά την κοινή διαπίστωση ότι η κατάσταση στην 

οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η παροι-
κιακή εκπαίδευση ελλοχεύει κινδύνους για το μέλ-
λον των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων, όλοι 
συμφώνησαν ότι θα πρέπει η παροικία να δράσει 
συλλογικά και αποφασιστικά, προτού να είναι αργά. 
Όπως δήλωσε στην «Παροικιακή» ο πρόεδρος 
της ΕΚΟ, Χρήστος Καραολής, «η απόφαση της 
ολομέλειας για τη σύσταση επιτροπής που θα 
αναλάβει να καταγράψει τα προβλήματα της 
Παροικιακής Εκπαίδευσης, ήταν ομόφωνη και 
λήφθηκε κατόπιν σοβαρής συζήτησης. Όλοι 
μας, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει πρό-
βλημα, όπως για παράδειγμα η μείωση του 
αριθμού των μαθητών και ο αριθμός των εκ-
παιδευτικών. Συμφωνήσαμε και προχωρήσαμε 

στη σύσταση επιτροπής, η οποία αποτελείται 
από άτομα με πολυετή πείρα στα θέματα διδα-
σκαλίας των μαθητών, αλλά και από νέους που 
φοίτησαν στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία, 
οι οποίοι μπορούν να προσεγγίσουν τα 
ζητήματα της παροικιακής εκπαίδευ-
σης από διαφορετική σκοπιά ο κα-
θένας.  Αυτό που θα κάνει η επι-
τροπή, είναι να καταγράψει τα 
προβλήματα και να υποβάλει ει-
σηγήσεις για το ρόλο που μπορεί 
να επιτελέσει η ΕΚΟ στην προ-
σπάθεια επίλυσης των προβλημά-
των, προσβλέποντας πάντοτε σε συ-
νεργασία με τις κυβερνήσεις Κύπρου 
και Ελλάδας.» 
Μέλη της επταμελούς επιτροπής είναι οι: 
 
• Ανδρέας Παπαευριπίδης 
• Μιχάλης Έλληνας 
• Παναγιώτης Γιακουμή 
• Σάββας Παυλίδης  
• Μαίρη Καραολή 
• Χρήστος Τούτον 
• Άντριαν Πάτσαλος 

Ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας, είπε ακόμα ότι θα διερευνηθεί και το ενδεχό-
μενο προσέγγισης των γονέων, τα παιδιά των 
οποίων δεν φοιτούν σήμερα σε παροικιακά σχολεία 

ώστε «να καταλάβουμε πρωτίστως γιατί ο 
αριθμός των μαθητών στα Ελληνικά 

Παροικιακά Σχολεία μειώνεται. 
Πρέπει να εντοπίσουμε το πρό-
βλημα στη ρίζα του. Μήπως, οφεί-

λεται στο ότι φθίνει το ενδιαφέρον 
των γονέων; Μήπως οφείλεται σε 
άλλους παράγοντες; Είναι φανερό 
ότι είναι πολλοί οι λόγοι και αν θέ-

λουμε να λύσουμε το πρόβλημα θα 
πρέπει να ψάξουμε τις αιτίες σε βάθος. 

Και είναι για αυτό που οι αριθμοί και τα δεδο-
μένα που θα καταγράψει η ειδική αυτή επι-
τροπή, έχουν μεγάλη σημασία.»   

 
Υπογράμμισε ακόμα ότι «στόχος αυτής της 

προσπάθειας, δεν είναι η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία να υποκαταστήσει τα υφιστάμενα 
συλλογικά όργανα της παροικιακής εκπαίδευ-
σης, αλλά κατόπιν ολοκληρωμένης και τεκμη-
ριωμένης ενημέρωσης, να μπορέσει να δράσει 

υποστηρικτικά, ειδικότερα στα ζητήματα εκείνα 
για τα οποία απαιτείται η λήψη πολιτικών απο-
φάσεων.»  

 
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κύριος 

Καραολής ανέλαβε να επικοι-
νωνήσει με τον Αρχιεπί-
σκοπο Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρετανίας, Νικήτα. 
Επίσης, ο Πρόξενος της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, 
Οδυσσέας Οδυσσέως, 
ο οποίος συμμετείχε 
ως παρατηρητής στη 
συνεδρία της ολομέ-
λειας, εξέφρασε την 
ετοιμότητα της Ύπα-
της Αρμοστείας να 
βοηθήσει με όποιο 
τρόπο μπορεί στην 
επίλυση των προ-
βλημάτων, πάντοτε στο 
πλαίσιο του ρόλου και των 
αρμοδιοτήτων της.
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Επταμελής επιτροπή της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας για την Παροικιακή Εκπαίδευση

Tρία πρόσωπα ελληνικής καταγωγής 
βρίσκονται ανάμεσα στους επτά κατη-
γορούμενους, οι οποίοι είχαν συλληφθεί 
στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της 
Μονάδας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
στο βορειοανατολικό Λονδίνο, το Μά-
ντσεστερ, το Σάσεξ και το Χέρτφορ-
ντσάιρ.  
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 

της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, οι συλ-
λήψεις έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης 
πάταξης του εγκλήματος στο ‘Dark Web’ 
(Σκοτεινό Διαδίκτυο), όπου οι κατηγο-
ρούμενοι φέρονται να διακινούσαν ναρ-
κωτικά κατηγορίας Α και κατηγορίας Β. 
Τα επτά πρόσωπα παρουσιάστηκαν 
ενώπιον δικαστηρίου όπου κατηγορή-

θηκαν  για αδικήματα ναρκωτικών. Πρό-
κειται για τους:  

- Hassan Patel, 34 ετών (24.12.87) 
από το Waterhouse Street, Rochdale, 
Manchester, ο οποίος αντιμετωπίζει 
τρεις κατηγορίες που αφορούν συνω-
μοσία για την προμήθεια ναρκωτικών 
κατηγορίας Α και κατηγορίας Β. 

- Mohammed Zamurrad, 35 ετών 
(03.09.87) από το Brighton Road, Craw-
ley, ο οποίος αντιμετωπίζει τρεις κατη-
γορίες που αφορούν συνωμοσία για την 
προμήθεια ναρκωτικών κατηγορίας Α  
& κατηγορίας Β. 

- Απόστολο Ζγκούρη, 29 ετών 
(03.08.93) από το Enfield, ο οποίος αντι-
μετωπίζει τρεις κατηγορίες που αφο-
ρούν: συνωμοσία για προμήθεια ναρ-
κωτικών κατηγορίας Α & κατηγορίας  
Β και μία κατηγορία για παραγωγή ναρ-
κωτικών κατηγορίας Β. 

- Γιάννη Φούκη, 39 ετών (02.08.83) 
από το Windmill Hill, Enfield, ο οποίος 
αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες που 
αφορούν: συνωμοσία για προμήθεια 

ναρκωτικών κατηγορίας Α & Β, τέσσερις 
κατηγορίες κατοχής με πρόθεση προ-
μήθειας ναρκωτικών κατηγορίας Α & κα-
τηγορίας Β, καθώς και μία κατηγορία 
κατοχής παράνομων αντικειμένων. 

- Nikolin Tarousa, 36 ετών (22.11.85) 
από το Northlands, Potters Bar, Hert-
fordshire που αντιμετωπίζει δύο κατη-
γορίες που αφορούν συνωμοσία για 
προμήθεια ναρκωτικών κατηγορίας Α 
και κατηγορίας Β, μία κατηγορία κατοχής 
με πρόθεση προμήθειας ναρκωτικών 
κατηγορίας Α και μία κατηγορία κατοχής 
περιουσίας που αποκτήθηκε με παρά-
νομους τρόπους. 

- Θωμά Καπουράνη, 26 (10.10.96) 
από το Northlands, Potters Bar, Hert-

fordshire ο οποίος αντιμετωπίζει δύο κα-
τηγορίες συνωμοσίας για προμήθεια 
ναρκωτικών κατηγορίας Α και μία κατη-
γορία κατοχής με πρόθεση προμήθειας 
ναρκωτικών κατηγορίας Α. 

- Askin Aktas, 41 ετών (10.05.81) από 
το Walthamstow που κατηγορείται για 
τρεις κατηγορίες συνωμοσίας για την 
προμήθεια ναρκωτικών κατηγορίας Α. 
Και οι 7 είχαν προσαχθεί ενώπιον 

 Δικαστηρίου στο Στράτφορντ, την πε-
ρασμένη Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου. Σύμ-
φωνα πάντα με τη σχετική ανακοίνωση 
της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, την 
επόμενη φορά θα παρουσιαστούν στο 
Wood Green Crown Court στις 30 Νο-
εμβρίου 2022.
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Τρεις Ελλαδίτες του Β. Λονδίνου μεταξύ των κατηγορουμένων για υποθέσεις ναρκωτικών

Ποινή φυλάκισης εννέα ετών για αν-
θρωποκτονία επιβλήθηκε την Τρίτη, 
στον κυπριακής καταγωγής Ραφαήλ 
Κόκκινο, 35 ετών, ο οποίος φέρεται να 
σκότωσε και στη συνέχεια να έκαψε τη 
σορό του 23χρονου Jean Loike Guei, 
σε μια υπόθεση που σύμφωνα με τη 
σχετική ανακοίνωση της Μητροπολιτι-
κής Αστυνομίας έχει άμεση σχέση με 
υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. 
Ποινή φυλάκισης τριών ετών, επιβλή-

θηκε, επίσης, στη μητέρα του Σοφία 
Κόκκινος 71 ετών (27.07.51) από το 
Chelsham Road, Clapham, καθώς και 
στον φίλο του Άρον Ουίλιαμς, 30 ετών 
(25.07.92) από το Warwick Gardens, 
Thornton Heath, για παρεμπόδιση του 
έργου της Δικαιοσύνης.  
Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο 

δικαστήριο Old Bailey, ο Ραφαήλ χρω-
στούσε στον 23χρονο μεγάλο χρηματικό 
ποσό για ποσότητα ναρκωτικών. η δο-
λοφονία διαπράχθηκε όταν το θύμα, είχε 
μεταβεί στο σπίτι του Ραφαήλ για να τα 
διεκδικήσει. 
Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, 

όλα ξεκίνησαν όταν τα ναρκωτικά, ειχ́αν 
κλαπεί από το σπίτι του Ραφαήλ, με 
αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεπλη-
ρώσει το χρέος του. Όταν το θύμα 
έφτασε στο σπίτι του Ραφαήλ στο Λον-
δίνο, ο 35χρονος σήμερα Ραφαήλ, φέ-
ρεται να τον σκότωσε. Στη συνέχεια, με 
τη βοήθεια της 70χρονης μητέρας του 
και 29χρονου φίλου του, προσπάθησαν 
να ξεφορτωθούν το πτώμα και προσπά-
θησαν να καθαρίσουν τη σκηνή. 
Η Αστυνομιά αναφέρει ότι ο Κοκ́κινος 

σκότωσε τον 23χρονο, αμεσ́ως μόλις 
μπήκε στο σπίτι του. Ακολούθως, 
πέταξε τη σορό ́στο προασ́τειο Mitcham 
Common και της εβ́αλε φωτια ́ για να 
σβήσει τα ιχ́νη του. 

Κλειστα ́κυκλωμ́ατα παρακολουθ́ησης 
κατεδ́ειξαν μια σειρά απο ́οχήματα να 
κατευθυν́ονται προς το Mitcham Com-
mon τις πρώτες πρωινές ωρ́ες της 17ης 
Σεπτεμβρίου. Κάμερες κλειστών κυκλω-
μάτων παρακολούθησης κατέδειξαν ότι 
σε ένα από τα οχήματα υπήρχε ένα 
ογκώδες και ακανόνιστου σχήματος 
αντικειμ́ενο στο ανοικτο ́πορτμπαγκάζ 

με τους αστυνομικούς να πιστευόυν ότι 
αυτο ́ητ́αν το σωμ́α του 23χρονου.  
Το αυτοκιν́ητο που χρησιμοποιήθηκε 

για τη μεταφορα ́της σορου ́πουληθ́ηκε 
αργότερα απο ́ τον 29χρονο φιλ́ο του 
Κοκ́κινου και ο νέος ιδιοκτητ́ης είπε στην 
Αστυνομιά ότι το όχημα ητ́αν «εξαιρετικά 
καθαρο»́ και μύριζε χλωρίνη. 
Ο Ραφαηλ́ ομολογ́ησε την ενοχή του 

για ανθρωποκτονιά, ενω ́η μητερ́α του 
Σοφιά και ο 29χρονος φιλ́ος του κρίθη-
καν εν́οχοι για απόπειρα παρέμβασης 
σε δικαστική διαδικασία. Για την 
υπόθεση είχαν αρχικά τεθεί υπό 
κράτηση αλ́λα 3 πρόσωπα, ανά́μεσα 
τους και τριτ́ος Κυπ́ριος, ο οποιός ομ́ως 
αφεθ́ηκε στη συνέχεια ελεύθερος καθως́ 
δεν προεκ́υψε οτιδηπ́οτε το ενοχοποι-
ητικο ́εναντίον του.



Το υπουργείο Οικονομικών προειδοποίησε για 
"αναπόφευκτες" αυξήσεις φόρων καθώς ο πρω-
θυπουργός προσπαθεί να καλύψει μια "μαύρη 
τρύπα" στα δημόσια οικονομικά. Ο Ρίσι Σούνακ 
και ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ συνα-
ντήθηκαν τη Δευτέρα για να συζητήσουν τις επι-
λογές για τον δημοσιονομικό απολογισμό της 17ης 
Νοεμβρίου. Συμφώνησαν ότι απαιτούνται "σκλη-
ρές αποφάσεις" για αυξήσεις φόρων, καθώς και 
για τις δαπάνες. Το υπουργείο Οικονομικών δεν 
έδωσε λεπτομέρειες, αλλά δήλωσε ότι "όλοι θα 
πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο σε φόρους 
τα επόμενα χρόνια". 
Αν και πολύ λίγες λεπτομέρειες είδαν το φως 

της δημοσιότητας, το BBC μετέδωσε πληροφορίες 

που φέρουν τη «μαύρη τρύπα» στα δημόσια οι-
κονομικά να ανέρχεται στις 50 δισ. λίρες. 
Πηγή του υπουργείου Οικονομικών σημείωσε 

στην Daily Telegraph (01/11) ότι ο κ. Χαντ σχε-
διάζει να καλύψει το δημοσιονομικό κενό μέσω 
ενός συνδυασμού 50% αυξήσεων φόρων και 50% 
περικοπών στις δημόσιες δαπάνες. 
Στα μέτρα που φέρεται να εξετάζει η κυβέρνηση 

περιλαμβάνεται και ο τερματισμός του "τριπλού 
λουκέτου" των συντάξεων και τη διακοπή της αύ-
ξησης των κοινωνικών παροχών σύμφωνα με τον 
πληθωρισμό, αποφάσεις που είναι πιθανό να επι-
τρέψουν στην κυβέρνηση να εξοικονομήσει έως 
και 9 δισ. λίρες. Το μανιφέστο των Τόρις του 2019 
υποσχόταν να αυξήσει τις συντάξεις με το «τριπλό 

λουκέτο» δηλαδή οι συντάξεις κάθε χρόνο τον 
Απρίλιο να αυξάνονται με όποιο ποσοστό ήταν 
το υψηλότερο μεταξύ της μέσης αύξησης των μι-
σθών, του πληθωρισμού ή ενός 2,5%. 
Πάντως οι αυξήσεις στους συντελεστές του φό-

ρου εισοδήματος, της εθνικής ασφάλισης και του 
ΦΠΑ είναι κατανοητό ότι έχουν αποκλειστεί από 
το "δίδυμο" Σούνακ-Χαντ. Μια επιλογή που προ-
φανώς εξετάζεται είναι το πάγωμα των ορίων του 
φόρου εισοδήματος και της εθνικής ασφάλισης 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
Η Daily Express την αποκαλεί "κρυφή φορο-

λογική επιδρομή", καθώς μια πηγή του υπουρ-
γείου Οικονομικών παραδέχεται ότι "θα είναι μια 
σκληρή απόφαση".

  3      | Πέμπτη 3 Νοεμβρίου      2022

Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Το Συντηρητικό Κόμμα ανέστειλε την κομματική 
ιδιότητα του Ματ Χάνκοκ, πρώην υπουργού Υγείας 
που ηγήθηκε της διαχείρισης της πανδημίας της 
Covid-19, αφού δήλωσε συμμετοχή για το τηλεο-
πτικό ριάλιτι «I’m a Celebrity Get Me Out of Here» 
που γυρίζεται στη ζούγκλα. Στο σόου αυτό διάφορες 
διασημότητες βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλή-
σεις, όπως το να φάνε έντομα ή να κλείνονται στον 
ίδιο χώρο με φίδια, πριν το τηλεοπτικό κοινό απο-
φασίσει με τη ψήφο του ποιος αποχωρεί. 

To θέμα απασχολεί τα περισσότερα πρωτοσέλιδα 
της Τετάρτης (02/11). 

«Ο άνθρωπος χωρίς ντροπή», είναι ο τίτλος της 
Daily Mirror. 
Η Daily Express κάνει λόγο για οργή μεταξύ των 

οικογενειών που έχασαν δικούς τους ανθρώπους 
λόγω Covid, ενώ η Daily Mail αναφέρει ότι ο 
πρώην υπουργός Υγείας αντιμετωπίζει την κατα-
κραυγή των ψηφοφόρων και του κόμματός του. 
Η Metro τον αποκαλεί «βασιλιά της ζούγκλας».   
Αλλά ο κ. Χάνκοκ λέει στη Sun ότι πιστεύει πως 

«είναι μια μεγάλη ευκαιρία να μιλήσει απευθείας σε 
ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται πάντα για την 
πολιτική». 

«Πρέπει να λυπάσαι τα ζωύφια», είναι ο χαρα-
κτηριστικός τίτλος της Daily Star. 
Άλλα θέματα που απασχολούν τον Τύπο της Τε-

τάρτης:  
Η Daily Mail αναδεικνύει  αυτό που αποκαλεί 

"έκθεση-βόμβα" σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου 
της Αστυνομίας, λέγοντας ότι υπάρχουν "χιλιάδες" 
διεφθαρμένοι αστυνομικοί στους δρόμους της Αγ-
γλίας και της Ουαλίας. Υποστηρίζει ότι ορισμένοι 
από αυτούς έχουν καταδικαστεί για σοβαρά αδική-
ματα, αλλά παρόλα αυτά κατάφεραν να καταταγούν 
στην υπηρεσία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, ένας 
νεοναζί προσλήφθηκε από τη Scotland Yard, παρά 
το γεγονός ότι εμφανίστηκε σε βίντεο για μια πα-
ράνομη εξτρεμιστική ακροδεξιά ομάδα δύο ημέρες 
πριν υποβάλει αίτηση. Ο πρώην δόκιμος αξιωμα-
τικός είχε πει ψέματα στην αίτησή του και στο 

έντυπο ελέγχου. 
Η εφημερίδα The Times αναφέρεται επίσης στην 

εν λόγω έκθεση. Μας ενημερώνει ότι ένα άτομο 
προσλήφθηκε παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν 
ήταν νταβατζής. Σε κύριο άρθρο της, η εφημερίδα 
γράφει ότι η "σοκαριστική" έκθεση για την πρόσ-
ληψη αξιωματικών πρέπει να δώσει το έναυσμα 
για μεταρρυθμίσεις. "Η εμπιστοσύνη στην αστυνο-
μία - θεμελιώδης για μια πολιτισμένη κοινωνία - 
διαβρώνεται", αναφέρεται το κύριο άρθρο των 
Times που προσθέτει: "Προτεραιότητα των αρχη-
γών της Αστυνομίας σε όλη τη χώρα πρέπει να 
είναι η αποκατάστασή της". 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, τα διευθυντικά 

στελέχη του NHS αναζητούν επιπλέον χρηματο-
δότηση ύψους έως και 7 δισ. λιρών για την αντιμε-
τώπιση των συσσωρευμένων καθυστερήσεων. Η 
εφημερίδα αναφέρει ότι περισσότεροι από επτά 
εκατομμύρια άνθρωποι - ένας στους οκτώ - βρί-

σκονται σε λίστες αναμονής στην Αγγλία για θερα-
πεία και εξετάσεις στο NHS. Το δημοσίευμα σημει-
ώνει ότι ο Ρίσι Σούνακ πρόκειται να δώσει προτε-
ραιότητα στις δαπάνες για την Υγεία, ενώ άλλα 
υπουργεία αντιμετωπίζουν περικοπές στη χρημα-
τοδότηση. 
Ο Guardian παρουσιάζει έκθεση, σύμφωνα με 

την οποία η κυβέρνηση έχει σχέδια έκτακτης ανά-
γκης για να αντιμετωπίσει τις διακοπές ρεύματος 
που θα διαρκέσουν έως και επτά ημέρες, εν μέσω 
αυξανόμενων φόβων για τις προμήθειες αυτό το 
χειμώνα. Η εφημερίδα γράφει ότι είδε έγγραφα που 
προειδοποιούν ότι - σε ένα "πιθανό χειρότερο σε-
νάριο" - όλοι οι τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταφορών, της προμήθειας τροφίμων και νερού, 
καθώς και των επικοινωνιών και της ενέργειας, θα 
μπορούσαν να "διαταραχθούν σοβαρά" για μια 
εβδομάδα. Σε απάντηση, ένας κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος υποστηρίζει ότι "ως υπεύθυνη", είναι 
σωστό η κυβέρνηση να κάνει σχέδια "για όλα τα 
πιθανά σενάρια". 
Η εφημερίδα i προειδοποιεί για νέα "αύξηση" - 

κατά 881 λίρες - των 
μέσων στεγαστικών 
δανείων Tracker, 
λόγω της αναμενό-
μενης αύξησης των 
επιτοκίων. Η εφημε-
ρίδα θεωρεί ότι η 
Τράπεζα της Αγ-
γλίας θα ανεβάσει 
τα επιτόκια στο 3% 
-το υψηλότερο επί-
πεδο από το χρημα-
τοπιστωτικό κραχ 
του 2008- σε μια 
προσπάθεια να πε-
ριορίσει τον πληθω-
ρισμό. Επισημαίνει, 
ακόμα, ότι ορισμένοι 
ιδιοκτήτες των 

οποίων οι πενταετείς  συμφωνίες με σταθερό επι-
τόκιο πρόκειται να λήξουν θα πρέπει τώρα να πλη-
ρώνουν για την αποπληρωμή του δανείου 400 λί-
ρες επιπλέον το μήνα!  
Οι Financial Times γράφουν ότι τα "υπέρογκα 

κέρδη" των μεγάλων πετρελαϊκών εταιρειών αυξά-
νουν την πίεση  να συμβάλουν και αυτές στην άμ-
βλυνση της κρίσης του κόστους ζωής. Σύμφωνα 
με την εφημερίδα, ο πρωθυπουργός και ο υπ. Οι-
κονομικών εξετάζουν το ενδεχόμενο επέκτασης των 
έκτακτων φόρων στους πετρελαϊκούς ομίλους, μετά 
τα υπέρογκα κέρδη της Shell και της BP. 

 
Στο στόχαστρο η υπουργός Εσωτερικών    
Οι περισσότερες εφημερίδες της Τρίτης (01/11) 

επικεντρώνονται στην πίεση που ασκείται στην 
υπουργό των Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν 
εν μέσω της διαμάχης για τη μεταναστευτική κρίση. 
Σύμφωνα με την i, ορισμένοι από τους συναδέλ-
φους της στο υπουργικό συμβούλιο αμφισβητούν 
πλέον αν μπορεί να παραμείνει στη θέση της. Η 
εφημερίδα επικαλείται τον πρώην ειδικό σύμβουλο 
των Συντηρητικών, Ράιαν Χόπκινς, ο οποίος υπο-
στηρίζει ότι στο υπουργείο Εσωτερικών οι σχέσεις 
της κ. Μπράβερμαν με τους υφισταμένους της 
έχουν "διαλυθεί εντελώς". 
Εν τω μεταξύ, οι Financial Times διερωτώνται 

γιατί η υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων ήταν τόσο κατηγορηματική στην άρνησή 
της στην αγορά δωματίων ξενοδοχείων για να μει-
ωθεί ο υπερσυνωστισμός στο κέντρο ελέγχου με-
ταναστών στο Μάνστον.  
Οι αναφορές της κ. Μπράβερμαν για "εισβολή" 

μεταναστών προβάλλονται σε πολλές από τις πρώ-
τες σελίδες. Η Daily Mirror γράφει ότι με αυτά που 
είπε η υπουργός φάνηκε να είναι “αναξιόπιστη” - 
και διερωτάται γιατί η υπουργός εξακολουθεί να 
βρίσκεται στη θέση της. Ανώτεροι συντηρητικοί βου-
λευτές επισημαίνουν στους Times ότι η ίδια κινδυ-
νεύει με τις απόψεις της να τροφοδοτήσει την υπο-
στήριξη προς τους ακροδεξιούς εξτρεμιστές.

Διαγραφή του Χάνκοκ από τους Τόρις λόγω συμμετοχής σε... ριάλιτι

Το υπ. Οικονομικών προειδοποιεί για νέες φορολογικές αυξήσεις λόγω... «τρύπας»
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ΖΗΤΗΣΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ακτιβιστές της οικολογικής οργάνωσης Just Stop 
Oil ολοκλήρωσαν την Τρίτη έναν μήνα κινητοποι-
ήσεων στο Λονδίνο, με συγκέντρωση έξω από την 
Ντάουνινγκ Στριτ, για να απαιτήσουν από τον νέο 

πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να απαγορεύσει κάθε 
νέα εξόρυξη από κοιτάσματα ορυκτών καυσίμων. 
Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοι-

νωνικής δικτύωσης, διακρίνονται αστυνομικοί να 
εμποδίζουν τους ακτιβιστές που επιχείρησαν να 
σκαρφαλώσουν στα ψηλά κάγκελα του δρόμου 
όπου βρίσκεται η πρωθυπουργική κατοικία. Άλλοι 
ακτιβιστές κάθισαν στην άσφαλτο στο Γουάιτχολ, 
την οδική αρτηρία που οδηγεί στην Ντάουνινγκ 
Στριτ και ξεδίπλωσαν πανό ενώ ορισμένοι κόλλη-
σαν τα χέρια τους στον δρόμο. 
Στην ανακοίνωσή της, η οργάνωση ζητά από την 

κυβέρνηση να αποκηρύξει «τα νέα σχέδια» για την 
εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πρώην επικεφαλής του Κόμματος Ανεξαρτη-
σίας, Νάιτζελ Φάρατζ, ισχυρίστηκε στο πλαίσιο ενός 
νέου ρατσιστικού παραληρήματος, ότι «κύματα» Αλ-
βανών μεταναστών καταφτάνουν στη Βρετανία, 
οδηγώντας το μεταναστευτικό σύστημα της χώρας 
σε κρίσιμο σημείο. Μιλώντας στη Sarah Montague 
στο Radio 4 World at One σχετικά με μετανάστες 
που διέσχισαν τη Μάγχη, ο Φάρατζ ισχυρίστηκε ότι 
η πλειοψηφία ήταν Αλβανοί άνδρες που «έρχονται 
για να ενταχθούν σε εγκληματικές συμμορίες», ότι 
«τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα» με μετανάστες και ότι 
«οποιοσδήποτε εισέρχεται στο ΗΒ με αυτόν τον 
τρόπο δεν θα πρέπει να λάβει το καθεστώς του πρό-
σφυγα». Το ζήτημα του βρετανικού συστήματος 
ασύλου έχει βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων 

τις τελευταίες ημέρες εν μέσω αυξανόμενης ανησυ-
χίας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατούνται οι 
μετανάστες. Περίπου 4.000 άτομα κρατούνται στις 
εγκαταστάσεις του Manston στο Κεντ, μια πρώην αε-
ροπορική βάση που έχει χωρητικότητα μόνο 1.600 
ατόμων. 

 
«Να σταματήσει το κύμα» 
Ο Φάρατζ δήλωσε ότι οι Αρχές θα πρέπει «να χρη-

σιμοποιήσουν τον μεγαλύτερο διάδρομο προσγεί-
ωσης στη χώρα για να γυρίσουν κάθε άτομο που 
έρχεται από την Αλβανία κατευθείαν πίσω», και λέ-
γοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να «σταματήσει το 
κύμα» μεταναστών. 
Αναφερόμενος στη νόμιμη μετανάστευση, ο Φά-

ρατζ είπε ότι πέρυσι χορηγήθηκαν 1,2 εκατομμύρια 
νόμιμες βίζες και στη συνέχεια ρώτησε: «Είναι πε-
ρίεργο που δεν μπορούμε να λάβουμε ραντεβού για 
τον γιατρό, οι δρόμοι είναι γεμάτοι, δεν μπορείτε να 
βάλετε τα παιδιά σας στα τοπικά σχολεία;». Eίπε 
ακόμα ότι οι άνθρωποι που έφτασαν στο Ντόβερ δεν 
είχαν ανάγκη από υποστήριξη, αλλά ήλπιζαν να 
ενταχθούν σε εγκληματικές συμμορίες. 
Ισχυρίστηκε ότι πολύ λίγοι ζητούσαν άσυλο. «Η 

πλειοψηφία αυτών που έρχονται προέρχονται από 
την Αλβανία», είπε. «Ας θυμηθούμε ότι αυτή είναι 
χώρα του ΝΑΤΟ. Υποψήφια για την ΕΕ. Ένας προ-
ορισμός διακοπών για έναν τεράστιο αριθμό Βρετα-
νών». Είπε, τέλος, ότι δεν υπάρχει «νόμιμος» λόγος 
για κάποιον από την Αλβανία να αναζητήσει άσυλο.

«Οι Αλβανοί έρχονται στη Μ. Βρετανία για να ενταχθούν σε συμμορίες»

ΕΝΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ� ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ

Αύξηση κατά 13.3% στις τιμές τροφίμων και δυσοίωνες προβλέψεις για την ανεργία
Στα ύψη έχει εκτιναχθεί το κόστος των τροφίμων. Τον Οκτώβριο 

ήταν κατά 13,3% υψηλότερο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2021. 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στα ρεκόρ που χρονολο-
γείται από το 2005, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η British Retail 
Consortium. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, η BRC, ένας 
εμπορικός οργανισμός, ανακοίνωσε ότι η ευρύτερη μέτρηση του πλη-
θωρισμού των τιμών αυξήθηκε στο 6,6% τον Οκτώβριο από 5,7%, 
ενώ οι τιμές των τροφίμων συνολικά αυξήθηκαν κατά 11,6%. 

«Ήταν ένας δύσκολος μήνας για τους καταναλωτές που όχι μόνο 
αντιμετώπισαν αύξηση στους λογαριασμούς ενέργειας τους, αλλά 
και ένα πιο ακριβό καλάθι αγορών», δήλωσε η διευθύνουσα σύμ-
βουλος της BRC, Helen Dickinson. 
Το επίσημο μέτρο του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή στη 

Βρετανία - το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ραγδαίων αυξήσεων στους λογαρια-
σμούς ενέργειας - επέστρεψε σε υψηλό 40 ετών στο 10,1% τον πε-
ρασμένο μήνα και η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένει ότι θα κορυφωθεί 
αυτόν τον μήνα σχεδόν στο 11%. 
Οι μεγάλες αυξήσεις στο κόστος των τροφίμων έχουν τύχει ιδιαίτε-

ρης προσοχής και ορισμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις κατά της 
φτώχειας και της παχυσαρκίας ανέφεραν ότι οι αγοραστές στρέφονται 
σε επεξεργασμένα τρόφιμα με περισσότερες θερμίδες για να εξοικο-
νομήσουν χρήματα. 

Η BRC είπε ότι οι λιανοπωλητές δέχονταν πιέσεις από τους αυξα-
νόμενους λογαριασμούς ενέργειας, το κόστος προσωπικού και τις τι-
μές των εμπορευμάτων, και κάλεσε την κυβέρνηση να παγώσει μια 
προγραμματισμένη αύξηση 800 εκατομμυρίων λιρών στους φόρους 
ακινήτων των επιχειρήσεων, την οποία τα καταστήματα θα μετακυ-
λούσαν στους πελάτες. «Ενώ ορισμένα κόστη της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας αρχίζουν να μειώνονται, αυτό αντισταθμίζεται περισσότερο 
από το κόστος της ενέργειας, που σημαίνει μια δύσκολη στιγμή για 
τους λιανοπωλητές και τα νοικοκυριά», σημείωσε. 
Εν τω μεταξύ, δυσοίωνες είναι οι νεότερες προβλέψεις της δεξα-

μενής σκέψης Resolution Foundation για την πορεία της βρετανικής 
οικονομίας. Σύμφωνα με τους αναλυτές του έγκριτου οργανισμού 

κοινωνικών και οικονομικών μελετών, η κυβέρνηση καλείται να κα-
λύψει μία δημοσιονομική μαύρη τρύπα της τάξης των 40 δισεκατομ-
μυρίων λιρών (αναλυτικά σελ 3). 
Παράλληλα, σε έκθεση με τίτλο «Έθνος Στασιμοπληθωρισμού» το 

Resolution Foundation επισημαίνει ότι βασική ρίζα των οικονομικών 
προβλημάτων της χώρας είναι η διαρκώς μειούμενη παραγωγικότητα. 
Σημειώνεται επίσης η σημαντική πτώση των μισθών σε πραγματικούς 
όρους από το 2010 και μετά, το γεγονός ότι η κοινωνική ανισότητα 
με βάση τα εισοδήματα είναι μεγαλύτερη στο Ηνωμένο Βασίλειο από 
οποιαδήποτε άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα (με στοιχεία του 2018), 
πως τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα στη χώρα είναι 
κατά 22% πιο φτωχά σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στη Γαλλία και 
πως το μέσο εισόδημα στους πιο πλούσιους δήμους της χώρας είναι 
πλέον τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο στους φτωχό-
τερους δήμους. 
Η δεξαμενή σκέψης εκτιμά επίσης πως οι προβλέψεις του ανεξάρ-

τητου Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού (OBR) που θα παρου-
σιαστούν στα μέσα του μήνα θα μειώνουν τις εκτιμήσεις για την ανά-
πτυξη του βρετανικού ΑΕΠ κατά σχεδόν 4% έως το τέλος του 2024. 
Επίσης, εκτιμάται πως η πρόβλεψη του OBR για την ανεργία θα 

κάνει λόγο για ακόμα μισό εκατομμύριο πολίτες εκτός αγοράς εργα-
σίας, αυξάνοντας το ποσοστό σε μεγαλύτερο ύψος από αυτό κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας.

Ακτιβιστές της Just Stop Oil στην Downing Street
ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2021

Οι τιμές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέ-
γραψαν την πρώτη πτώση τους σε μηνιαία βάση 
από τον Ιούλιο του 2021 τον Οκτώβριο, σύμφωνα 
με τα στοιχεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

χορήγησης ενυπόθηκων δανείων Nationwide, 
όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Η πτώση 
αποδίδεται στην αναταραχή που προκάλεσε στην 
αγορά η βραχεία πρωθυπουργική θητεία της Λιζ 
Τρας και το δημοσιονομικό πρόγραμμα το οποίο 
εξήγγειλε και στη συνέχεια απέσυρε. 
Οι τιμές κατοικιών υποχώρησαν κατά 0,9% τον 

Οκτώβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 
ενώ είχαν μείνει αμετάβλητες τον Σεπτέμβριο σε 
σχέση με τον Αύγουστο, ούσες ωστόσο 7,2% υψη-
λότερες σε ετήσια βάση, δηλαδή σε σχέση με τον 
Οκτώβριο του 2021. Η άνοδός τους επιβραδύν-
θηκε πάντως σε σχέση με την αύξηση 9,5% σε ετή-
σια βάση τον Σεπτέμβριο.

Υποχώρηση των τιμών κατοικιών τον Οκτώβριο
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ   
 
• Το νέο σκάνδαλο με τα κα-

κόβουλα λογισμικά και τις πα-
ράνομες παρακολουθήσεις 
φέρνει την Κύπρο στο μάτι του 
κυκλώνα 

 
• Ακόμη μεγαλύτερο ρεζί-

λεμα από εκείνο με τη βιομη-
χανία χρυσών διαβατηρίων 
και το ξέπλυμα βρόμικου χρή-
ματος! 

 
• Ο Γενικός Εισαγγελέας 

Γιώργος Σαββίδης αρνήθηκε 
να παραδώσει το πόρισμα του 
νομικού Ηλία Στεφάνου για το 
ενδεχόμενο ύπαρξης τηλεπι-
κοινωνιακών παρακολουθή-
σεων 

 
• Η κα Στέφη Δράκου, 

υπουργός Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Τάξης, η καθ’ ύλην 
υπουργός αρνήθηκε να συνα-
ντηθεί με την αντιπροσωπεία 
της εξεταστικής επιτροπής 
PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου 

 
• Με αρκετές απορίες για 

βαν και τις ευρύτερες σχέσεις 
Κύπρου – Ισραήλ… έμεινε η 
PEGA 

 
Όπως πορεύθηκαν για μια δε-

καετία, με τον ίδιο τρόπο κλείνει 
τον κύκλο και της δεύτερης θη-
τείας της η κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ η οποία έριξε τη 
χώρα στο τελευταίο σκαλί της σή-
ψης και της διαφθοράς.  
Ο Νίκος Αναστασιάδης και ο 

ΔΗΣΥ στην εκπνοή της διακυ-
βέρνησης τους δίνουν άλλη μια 
μαχαιριά, ίσως την πλέον ισχυρή 
στο κορμί της Κύπρου φέρνοντας 
την στο επίκεντρο των ερευνών 
για το τρομακτικών διαστάσεων 
σκάνδαλο των υποκλοπών τηλε-
φωνικών και τηλεπικοινωνιακών 
παρακολουθήσεων που συγκλο-
νίζει την Ευρώπη.   
Η  Εξεταστική Επιτροπή PEGA 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
δεν είναι τυχαίο βεβαίως που ξε-
κίνησε από την Κύπρο τις έρευ-
νες της για να τεκμηριώσει όσα 
βγήκαν στο φως της δημοσιότη-
τας και όσα έλαβε γνώση μέσα 
από καταθέσεις για τη δράση του 
κυκλώματος ηλεκτρονικής παρα-
κολούθησης πολιτικών και δημο-
σιογράφων.  

Οι Ευρωβουλευτές προφανώς 
έχουν σχηματίσει πλήρη εικόνα 
και ήλθαν στην Κύπρο υποβάλ-
λοντας ερωτήσεις στους ιθύνο-
ντες της εκτελεστικής εξουσίας. 
Σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή, 
τα μέλη της Εξεταστικής Επιτρο-
πής δεν έχουν πλέον αμφιβολίες 
για το πως ξεκίνησε από την Κύ-
προ η οποία χρησιμοποιήθηκε 
από τους Ισραηλινούς ως γέ-
φυρα για να επεκτείνει τις δρα-
στηριότητες της στην Ελλάδα και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη!  
Στο Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο 

Σαββίδη και στην καθ’ ύλην 
υπουργό Δικαιοσύνης και Δημό-
σιας Τάξης Στέφη Δράκου, δό-
θηκε η ευκαιρία να δώσουν τη  
δική τους εκδοχή, όπως ακριβώς 
δίνεται ο λόγος στα Δικαστήρια, 
στους κατηγορούμενους να πουν 
ότι έχουν να πουν, προτού εκδο-
θεί η ετυμηγορία των ενόρκων! 
Βεβαίως στην προκειμένη πε-

ρίπτωση επειδή δεν είναι δικα-
στήριο αλλά Εξεταστική Επι-
τροπή, η υπουργός και ο Γενικός 
Εισαγγελέας κρύφτηκαν πίσω 
από νομικίστικες προφάσεις για 
να μην δώσουν στοιχεία.  

 
• Ο Γενικός Εισαγγελέας αρ-

νήθηκε να παραδώσει το πό-
ρισμα του νομικού Ηλία Στε-
φάνου για το ενδεχόμενο 
ύπαρξης τηλεπικοινωνιακών 
παρακολουθήσεων και η κα η 
υπουργός Δικαιοσύνης αρνή-
θηκε να συναντηθεί με την 
αντιπροσωπεία της εξεταστι-
κής επιτροπής PEGA του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 
«Κακό του κεφαλιού τους», 

σύμφωνα με ενημερωμένη πηγή, 
γιατί η στάση τους απλώς επιβε-
βαιώνει και μ’ αυτό τον τρόπο όχι 
μόνο το γεγονός πως εδώ βρί-
σκεται η άκρη του νήματος που 
ξετυλίγει το κουβάρι των υποκλο-
πών αρχής γενομένης από το 
περιβόητο «μετεωρολογικό» βαν 
αλλά και της επιχειρούμενης συ-
γκάλυψης του σκανδάλου με 
εμπλοκή στον ανώτατο πολιτει-
ακό βαθμό! 

 
ΑΜΕΙΛΙΚΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ  
ΕΚΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡ-

ΝΗΣΗ! 
Τα μέλη της Εξεταστικής Επι-

τροπής συγκέντρωσαν από πολ-
λούς παράγοντες, ανάμεσα 
στους οποίους τεχνοκράτες και 
δημοσιογράφους μεγάλο όγκο 

υλικού αλλά είχαν την ευκαιρία 
να θέσουν ερωτήσεις και να λά-
βουν ή να μη λάβουν απαντήσεις 
από την κεντρική κυβέρνηση της 
χώρας. Και στο τέλος συναντή-
θηκαν με τους Κύπριους βουλευ-
τές, των Κοινοβουλευτικών Επι-
τροπών Θεσμών και Νομικών.  
Επί τάπητος τέθηκαν ερωτή-

ματα όπως για ποιο λόγο η Κύ-
προς αποτελεί ελκυστικό προορι-
σμό για εταιρείες που πουλούν 
λογισμικά και υπηρεσίες παρα-
κολούθησης από το Ισραήλ και 
τι μπορεί να κάνει η κυπριακή 
Βουλή για τη διερεύνηση και τον 
έλεγχο αυτών των καταγγελιών.  
Ερωτηματικά είχαν οι ευρω-

βουλευτές και για πτυχές των 
διακρατικών σχέσεων της Κύ-
πρου με το Ισραήλ, όπως και οι 
ιδιαίτερες και οι διασυνδέσεις πο-
λιτικών με ισραηλινούς επιχειρη-
ματίες που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της προώθησης λο-
γισμικών παρακολουθήσεων. 
Ο Πρόεδρος της εξεταστικής 

επιτροπής, Γερούν Λέναρς, ανέ-
δειξε το σκάνδαλο με το ισραη-
λινό κατασκοπευτικό βαν, αυτό 
το μαύρο βαν που η κυβέρνηση 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ μας έλεγε 
πως κουβαλούσε μετεωρολογικό 
εξοπλισμό… Έχουν, είπε, πολ-
λές ερωτήσεις γι’ αυτό το βαν, 
πλην όμως, όπως πληροφορού-
μαστε,  έμειναν αναπάντητες από 
τους ιθύνοντες της κυβέρνη-
σης…  Η υπεύθυνη για την έκ-
θεση της επιτροπής, Sophie in ‘t 
Veld, σημείωσε ότι το πρόβλημα 
είναι ευρωπαϊκό και η Κύπρος 
παίζει σημαντικό ρόλο στη διε-
ρεύνησή του. Τα ζητήματα είπε 
είναι από τη μία η κατάχρηση των 
λογισμικών παρακολούθησης 
από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
κατά των πολιτών τους, αλλά και 
το θέμα της εξαγωγής αυτών των 
λογισμικών. 
Ζήτησε να κατατεθούν άμεσα 

στην επιτροπή τα ντοκουμέντα 
που παρουσίασαν οι βουλευτές, 
καθώς αναμένεται ότι την επό-
μενη βδομάδα θα είναι διαθέσιμο 
το πρώτο προσχέδιο της έκθε-
σής της. «Μας είπαν ότι έχετε 
πολύ αυστηρούς κανόνες για τη 
χρήση και την εξαγωγή λογισμι-
κών παρακολούθησης. Η Κύ-
προς είναι πολύ ελκυστικός προ-
ορισμός για εταιρείες ‘hacking for 
hire’. Έρχονται στην Κύπρο. Έξι 
εταιρείες στην Κύπρο ιδρύθηκαν 
από πρώην υπαλλήλους ή μέλη 
του ΔΣ της NSO και έχουν τη δι-

οίκησή τους εδώ. Κι αναρωτιέμαι: 
Αν έρχεσαι από το Ισραήλ, γιατί 
να πας στην Κύπρο να έχεις τη 
διοίκηση της εταιρείας σου εκεί; 
Δεν βγάζει νόημα», είπε. 
Επιπλέον, είπε ότι χρειάζονται 

περαιτέρω διευκρινίσεις αναφο-
ρικά με το κατασκοπευτικό βαν 
και τον εξοπλισμό του και κατά 
πόσο αυτός επιστράφηκε στους 
ιδιοκτήτες, καθώς το κλειδί βρί-
σκεται στις λεπτομέρειες! 
Ακόμα, σημείωσε ότι από όσα 

τους είπαν, δεν έγινε επίσημη 
παρακολούθηση δημοσιογρά-
φων ή πολιτών. «Τι γίνεται αν η 
παρακολούθηση έγινε από τρί-
τους, όχι από την κυβέρνηση; Το 
λογισμικό και η τεχνολογία είναι 
εδώ, είναι διαθέσιμη», είπε. 
Τέλος, σε σχέση με το Ισραήλ, 

σημείωσε ότι όταν το επισκέφθη-
καν είδαν ότι έχουν ένα πολύ αυ-
στηρό σύστημα αδειών, αλλά την 
ίδια ώρα οι εξαγωγές των αδειών 
είναι ζήτημα πολιτικού συναλλά-
γματος και διεθνών σχέσεων. 
«Σήμερα μάθαμε ότι η Κύπρος 
σκέφτεται να ακολουθήσει το μο-
ντέλο αδειοδότησης του Ισραήλ», 
είπε, συμβουλεύοντας να απο-
φευχθεί αυτό. 

 
Ο Ευρωβουλευτής Thijs 

Reuten διερωτήθηκε κατά πόσο 
η ελκυστικότητα της Κύπρου για 
τις εταιρείες κατασκοπευτικών 
λογισμικών οφείλεται σε συγκυ-
ρίες ή αν η κυπριακή κυβέρνηση 
πήρε κάτι σε αντάλλαγμα για να 
διευκολύνει αυτές τις εταιρείες. 
Η Roza Thun Und Hohenstein 

ρώτησε αν υπάρχει κάποιος θε-
σμός στον οποίο οι πολίτες μπο-
ρούν να απευθυνθούν για να 
προστατευθούν σε περίπτωση 
που παρακολουθούνται. Σημεί-
ωσε ότι το νομικό πλαίσιο φαίνε-
ται πολύ καλό, αναρωτήθηκε 

ωστόσο αν αυτό εφαρμόζεται, 
καθώς φαίνεται ότι μέχρι τώρα 
δεν τιμωρήθηκε κανένας για 
χρήση αυτών των συστημάτων. 
Η Ευρωβουλευτής Jean Bric-

mont αναρωτήθηκε γιατί δεν 
προχώρησαν οι κατηγορίες ενά-
ντια στον Dillian. Διαπίστωσε και 
από την πλευρά της κενό ανά-
μεσα στο νομικό πλαίσιο και την 
εφαρμογή του και ότι η Κύπρος 
αποτελεί ελκυστικό προορισμό 
για την εγκαθίδρυση τέτοιων εται-
ρειών. Διερωτήθηκε, τέλος, αν η 
Κύπρος είναι διατεθειμένη να 
τερματίσει αυτή την πρακτική. 
Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής 

Στέλιος Κούλογλου, είπε ότι 
υπάρχουν προβλήματα στην Κυ-
πριακή Δημοκρατία που έχουν 
δημιουργήσει φαινόμενα διαφθο-
ράς. Αναφερόμενος στην Αρχή 
κατά της Διαφθοράς, είπε ότι 
ήταν ένα σημαντικό βήμα, αλλά 
έθεσε το ερώτημα γιατί δεν της 
δόθηκαν ανακριτικές ικανότητες 
για να μπορεί να προχωρήσει ου-
σιαστικά το έργο.  
Η Ελίζα Βόζεμπεργκ, έθεσε το 

ερώτημα αν στην Κύπρο υπάρ-
χει ασφαλιστική δικλείδα μέσω 
του νομοθετικού πλαισίου για τις 
νόμιμες παρακολουθήσεις. Επι-
πλέον, ανέφερε ότι συνάντηση 
της επιτροπής με δημοσιογράφο, 
αυτός είπε χωρίς περιστροφές 
ότι «η Κύπρος είναι διεφθαρμένη, 
δεν λειτουργούν οι θεσμοί, το κοι-
νοβούλιο παίρνει εντολές και ψη-
φίζει ομόφωνα με εντολές του 
Προέδρου, που είναι πανίσχυ-
ρος». Σε ερώτηση της επιτροπής 
αν υπάρχει διαφθορά από βου-
λευτές, ο δημοσιογράφος τους 
είπε ότι «είναι όλοι διεφθαρμέ-
νοι». Σημείωσε ότι αν αυτό απο-
τυπωθεί σε έκθεση επηρεάζει 
πολύ αρνητικά την Κύπρο σε 
πολλούς παράγοντες και αφορά 

και πακέτα, κονδύλια κ.λπ., γι’ 
αυτό ζήτησε την άποψη των βου-
λευτών στο θέμα. Με ιδιαίτερη 
προσοχή ο Ευρωβουλευτές 
άκουσαν τον βουλευτή του ΑΚΕΛ 
Άριστο Δαμιανού να δηλώνει ότι 
θα καταθέσει στην Εξεταστική 
Επιτροπή ντοκουμέντα με συγκε-
κριμένα γεγονότα. Αναφέρθηκε 
στο κατασκοπευτικό βαν, στην 
παραγωγή λογισμικών διπλής 
χρήσης στην Κυπριακή Δημο-
κρατία αλλά και στην πολιτική 
διαπλοκή γύρω από το θέμα. 
Αναλυτικότερα επεκτάθηκε στα 
γεγονότα γύρω από το κατασκο-
πευτικό βαν και στον Tal Jona-
than Dilian και για εξοπλισμό που 
βρέθηκε στη Λάρνακα και σχετί-
ζεται με το συγκεκριμένο βαν. 

 
Όπως είπε ο Α. Δαμιανού, από 

τις πιο πάνω δραστηριότητες 
φαίνεται να υπήρξε παράνομη 
πρόσβαση σε πέραν των 9,5 εκ 
συσκευών. Όταν η υπόθεση οδη-
γήθηκε στο δικαστήριο, η κατη-
γορούμενη εταιρεία καταδικά-
στηκε σε χρηματική ποινή 
€76.000, ενώ η ποινική δίωξη 
εναντίον του ιδιοκτήτη και αξιω-
ματούχου της καταδικασθείσας 
εταιρείας αναστάλθηκε. «Το δε 
Δικαστήριο διέταξε την επι-
στροφή όλου του εξοπλισμού, 
περιλαμβανομένου του βαν 
στους κατηγορούμενους! Αν οι 
αρχές της Δημοκρατίας έκαναν 
σωστά τη δουλειά τους, είπε, εν-
δεχομένως οι δραστηριότητες 
των εν λόγω προσώπων και των 
εταιρειών τους (κάποιες από τις 
οποίες μετονομάστηκαν) δεν θα 
μεταφέρονταν και δεν θα επιμό-
λυναν και την Ελλάδα».

  ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟYΛΙΟΥ PEGA ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ�ΣΕΙΣ - ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Ακόμη χειρότερος διασυρμός της Κύπρου!



Στο πρωτοσέλιδο που εξέδωσε η εφημερίδα «Πολίτης» 
την 1 Νοεμβρίου, πρώτο θέμα ήταν το σκάνδαλο με το 
μαύρο βαν και η συνάντηση της συνεδρίας της επιτροπής 
PEGA με τον Γενικό Εισαγγελέα, Ηλία Στεφάνου. 
Στον υπέρτιτλο του πρωτοσέλιδου έγινε αναφορά στον 

ΔΗΣΥ με την αναγραφή «Εξετάζεται ο ρόλος ΔΗΣΥ-ΝΔ 
για τη μετακόμιση Ντίλιαν στην Αθήνα». Στο μεταξύ η εφη-
μερίδα σημείωσε με δηλώσεις του αντιπροέδρου της 
PEGA και ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ Γιώργου Γεωργίου, 
ότι εκατοντάδες τηλέφωνα πολιτών έχουν παγιδευτεί από 
λογισμικό παρακολουθήσεων, το οποίο εταιρεία ισραηλι-
νών συμφερόντων παρουσίασε στο κέντρο της Λευκωσίας 
όπου αναδείκνυε τις δυνατότητες του. 
Ο Γ. Γεωργίου επιβεβαιώνει ότι παγιδεύτηκαν εκατο-

ντάδες κινητά πολιτών από την εταιρία Αβνι και Ντίλιαν. 
και ότι η Κύπρος έχει απόλυτη σχέση με τα όσα συμβαί-
νουν και αφορούν τις παρακολουθήσεις τηλεφωνικών 
συνδιαλέξεων. άλλους τρόπους», κατέληξε. 
Σημειώνεται ότι σε ρεπορτάζ που ανάρτησε το κανάλι 

της «Παροικιακής» στη διαδικτυακή πλατφόρμα YouTube 

στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Γεωργίου είχε ήδη μιλήσει 
στους δημοσιογράφους μας, κάνοντας έντονη αναφορά 
στην παρουσίαση και διαφήμιση των εν λόγω λογισμικών 
στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας  τη διασύνδεση της Κύ-
πρου με το σκάνδαλο. 

 
Συναντήσεις με Γ. Εισαγγελέα και υπουργούς 
 O Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου για τη χρήση του κατασκοπευτικού λο-
γισμικού Pegasus και αντίστοιχων λογισμικών παρακο-
λούθησης, PEGA, Γέρουν Λέναρς δήλωσε ότι πήρε 
απαντήσεις από τους Κύπριους αξιωματούχους τις οποίες 
η επιτροπή θα επιβεβαιώσει στη βάση άλλων πληροφο-
ριών που έχει στη διάθεσή της. Απαντώντας σε ερωτήσεις 
δημοσιογράφων μετά τη συνάντηση της αντιπροσωπείας 
με τον Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη ο κ. Λέναρς 
αναφέρθηκε και στην συνάντησή του με την Υπουργό 
Εμπορίου Νατάσα Πηλείδου και τον Υφυπουργό Καινο-
τομίας Κυριάκο Κόκκινο, νωρίτερα σήμερα. «Είχαμε μια 
ευρεία ανταλλαγή απόψεων με τον Γενικό Εισαγγελέα, ο 

οποίος έκανε μια εκτεταμένη ανάλυση του ρόλου στο νο-
μικό σύστημα της Κύπρου και αναφέρθηκε σε όσα μπο-
ρούσε να πει, για παράδειγμα, για τη διερεύνηση (της 
υπόθεσης) του κατασκοπευτικού βαν», είπε Ολλανδός 
Ευρωβουλευτής. «Πάμε στο Κοινοβούλιο τώρα και θα 
ελέγξουμε όλες τις πληροφορίες με άλλες πηγές πληρο-
φόρησης που έχουμε στη διάθεσή μας και θα καταλήξουμε 
στα συμπεράσματά μας, τα οποία θα βρείτε στην έκθεση 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», πρόσθεσε.Ερωτηθείς 
αν κατά τη συνάντηση του με την Νατάσα Πηλείδου και 
τον Κυριάκο Κόκκινο, έλαβε απαντήσεις σε σχέση με πι-
θανή εξαγωγή κατασκοπευτικής τεχνολογίας από την Κύ-
προ, ο κ. Λέναρς χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ ενδια-
φέρουσα, προσθέτοντας ότι δεν είχαν ακόμη την ευκαιρία 
να συζητήσουν εσωτερικά τις συναντήσεις αυτές. «Πρέπει 
να πω ότι από την πλευρά των Υπουργών μας δόθηκαν 
πολλές πληροφορίες, ρωτήσαμε πολλές ερωτήσεις, οι 
οποίες απαντήθηκαν μία προς μία και τώρα πρέπει να 
δούμε τι θα κάνουμε με αυτές τις απαντήσεις και να τις 
επιβεβαιώσουμε με άλλους τρόπους», κατέληξε.  
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ΑΝΙΣΤΟΡΙΤΗ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Με τις ψήφους ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ αποδεσμεύτηκε κονδύλι για το μουσείο Γρίβα
«Με τις ψήφους ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ αποδεσμεύτηκε στην 

Επιτροπή Οικονομικών το κονδύλι για το Μουσείο Γρίβα 
που θέλει διακαώς να δημιουργήσει η κυβέρνηση Ανα-
στασιάδη. Πρόκειται για το ίδιο κονδύλι που δύο φορές 
επιχείρησε τα προηγούμενα χρόνια να περάσει η κυβέρ-
νηση με τις ψήφους ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ, όμως είχε εμποδι-
στεί από τα κόμματα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Οικολόγους 
και ΔΗΠΑ», τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του ΑΚΕΛ. 

«Καμία έκπληξη δεν προκαλεί η στάση της κυβέρνη-
σης, του Συναγερμού και του ΕΛΑΜ που ακόμα τιμούν 
τον αρχιπροδότη της πατρίδας μας αλλά και που επιμέ-
νουν σε περιόδους οικονομικής ασφυξίας του λαού να 
πετούν χιλιάδες ευρώ σε ανιστόρητη ακροδεξιά προπα-
γάνδα.Όμως, θλιβερή έκπληξη προκαλεί η στάση από 

ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ που ακύρωσαν την μέχρι χθες στάση 
τους για το θέμα. Πότε άλλαξαν άποψη για τον Γρίβα  και 
τα εγκλήματά του οι ηγεσίες του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ; Τι 
θα πουν στους αγωνιστές της Δημοκρατικής Αντίστασης 
και τον κόσμο του κέντρου, που χρόνια τώρα μαζί με την 
Αριστερά αντιστέκεται στην παραχάραξη της Ιστορίας; 
Προφανώς, μετά την στήριξη στον συναγερμικό Νίκο 

Χριστοδουλίδη, τον υπουργό της πιο διεφθαρμένης κυ-
βέρνησης ακολουθεί και η στήριξη στο μουσείο του 
Γρίβα, στο μουσείο της ντροπής.Το μόνο σίγουρο είναι 
ότι όλος ο δημοκρατικός κόσμος του τόπου αισθάνεται 
οργή και αγανάκτηση από το γεγονός ότι, με τις ψήφους 
των βουλευτών του κέντρου, προχωρούν τα σχέδια της 
κυβέρνησης Συναγερμού για το Μουσείο της ντροπής».

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

Ένταση 
στη νεκρή ζώνη
Ο ΟΥΝΦΙΚΥΠ σε ανάρ-

τησή της στο Twitter, ενημέ-
ρωσε ότι θα αυξήσει τις πε-
ριπολίες της σε κομβικά 
σημεία στη νεκρή ζώνη.  Την 
Τρίτη στον Αστρομερίτη 
υπήρξε νέα κινητοποίηση 
Τούρκων στρατιωτών όταν 
Ε/κ αγρότης μετέβη επιτόπου 
για εργασίες. Δεν υπήρξαν 
στρατιωτικές παραβιάσεις, 
σύμφωνα με τα ΗΕ, άνδρες 
των οποίων ανέκοψαν τους 
Τούρκους στρατιώτες.

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα του «Πολίτη» που επιβεβαιώνει τις καταγγελίες
Νέα καταγγελία για 
παρακολουθήσεις
Το Κίνημα Οικολόγων - Συ-

νεργασία Πολιτών θα επιμείνει 
στη διερεύνηση του θέματος 
με τις παρακολουθήσεις, εν 
αναμονή και της ενημέρωσης 
από την Αστυνομία για τη 
δική του καταγγελία, ότι ηλε-
κτρονικός υπολογιστής του 
Κινήματος κλάπηκε πριν λί-
γους μήνες και επιστράφηκε 
με μυστηριώδη τρόπο φορ-
τωμένος με λογισμικά παρα-
κολούθησης. 

«Υποψιαζόμαστε πως το 
θέμα συνδέεται με τις παρα-
κολουθήσεις πολιτικών προ-
σώπων», σημειώνεται σε σχε-
τική ανακοίνωση.
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Εν συντομία

Συνεχίζει τις προκλήσεις η τουρκική ακτοφυλακή και μετά το επεισόδιο στη Σάμο
Αβάσιμους χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς της Ελλάδας η 

τουρκική ακτοφυλακή δίνοντας τη δική της εκδοχή για τους 
επικίνδυνους ελιγμούς τουρκικής ακταιωρού κατά σκάφους 
του Λιμενικού ανοιχτά της Σάμου κατά τη διάρκεια ερευνών 
για τον εντοπισμό προσφύγων και μεταναστών που έπεσαν 
στη θάλασσα. Σύμφωνα με το ελληνικό Λιμενικό «η τουρκική 
ακταιωρός, η οποία έπλεε σε παρακείμενη περιοχή, εισήλθε 
εντός περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης των ελληνι-
κών Αρχών και εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και 
προέβη σε επικίνδυνους ελιγμούς κατά του περιπολικού 
σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ». Η τουρκική Ακτοφυλακή κατηγορεί 
την ελληνική Ακτοφυλακή ότι προσπάθησε να αποτρέψει 
ανάσυρση σορού από τη θάλασσα και πλησίασε κοντά σε 
σκάφους της τουρκικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα υποστη-

ρίζει ότι επιδείχθηκε όπλο στο προσωπικό της με το τουρκικό 
προσωπικό να ανταποδίδει με τον ίδιο τρόπο επιδεικνύοντας 
όπλα. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω τουρκική ακταιωρός δεν 
είχε καμία ουσιαστική συνδρομή στην περιοχή για έρευνα 
προς εντοπισμό αγνοουμένων στη θάλασσα, ούτε δήλωσαν 
στον έχοντα τον συντονισμό της επιχείρησης ΕΚΣΕΔ την 
παρουσία της. Σημειώνεται ότι οι κινήσεις της τουρκικής 
ακταιωρού δυσχέραιναν το έργο της Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και της δύναμης FRONTEX καθώς και την εξέλιξη της επιχεί-
ρησης έρευνας και διάσωσης αγνοούμενων. Το συγκεκρι-
μένο περιστατικό έλαβε χώρα παρουσία ιταλικού σκάφους 
της δύναμης FRONTEX, το πλήρωμα του οποίου κατέγραψε 
το συμβάν προκειμένου να ενημερώσει τον Οργανισμό 
FRONTEX για τις δικές του περαιτέρω ενέργειες. 

Νέα εντάλματα
Νέες εξελίξεις στη φρικτή 

υπόθεση παιδοβιασμού και 
μαστροπείας σε βάρος της 
12χρονης καθώς το παιδί 
αναγνώρισε και άλλους δρά-
στες. Το κορίτσι κλήθηκε εκ 
νέου να καταθέσει στη ΓΑΔΑ 
όσα βίωσε καθώς και να ανα-
γνωρίσει τους βιαστές της. 
Το παιδί φέρεται να αναγνώ-
ρισε δύο με τρία άτομα που 
την βίασαν.

Μεγάλη αύξηση στους θα-
νάτους από κορωνοϊό σημει-
ώθηκε την τελευταία εβδο-
μάδα καθώς σύμφωνα με τα 
στοιχεία του ΕΟΔΥ, καθώς 
την περασμένης εβδομάδα, 
146 άνθρωποι έχασαν τη 
ζωή τους.

Covid - «Έκρηξη» 
με 164 θανάτους

Στο επίκεντρο η «γέφυρα» μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για το Predator
Η 11μελής αντιπροσωπεία της επιτροπής PEGA του 

Ευρωκοινοβουλίου έφτασε την Τετάρτη στην Ελλάδα μετά 
την αντίστοιχη, επιτόπια έρευνα στην Κύπρο, ακολουθώ-
ντας τα ίχνη του Predator. Οι πρώτες συναντήσεις που 
είχαν τα μέλη της PEGA το απόγευμα της Τετάρτης ήταν 
με δημοσιογράφους που έχουν πρωτοστατήσει στην 
έρευνα και αποκάλυψη των σχέσεων μεταξύ της κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη και των επιχειρήσεων που διαθέτουν 
παράνομα λογισμικά παρακολούθησης σε μυστικές υπη-
ρεσίες και ιδιώτες: Τάσος Τέλλογλου (Inside Story), Νικό-
λας Λεοντόπουλος (Reporters United), Νεκταρία Σταμούλη 
(Politico, ΑΠΕ), Δάφνη Παπαδοπούλου, Γιάννης Σουλιώ-
της (Καθημερινή). Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης 
προσπαθεί να παραμείνει «εκτός κάδρου» ενώ εμπλέκεται 
στην υπόθεση ο εκλεκτός του για το πρωθυπουργικό 
γραφείο και ανιψιός του Γρηγόρης Δημητριάδης. Έτσι, 
ενώ η PEGA ζήτησε να έχει συνάντηση με τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη, από το Μαξίμου επιβλήθηκε η συνάντηση 
να γίνει με τον υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη. 

Το δίπολο Λευκωσίας – Αθήνας 
Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημε-

ρήδα «Βήμα», φαίνεται να προκαλούνται νέες απορίες 
για τον αναφερόμενο ρόλο του δραστήριου πρώην στενού 
συνεργάτη του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη που 
αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου μετά την αποκά-
λυψη της παρακολούθησης του προέδρου του ΠαΣοΚ-
ΚΙΝΑΛ κ. Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ. Χωρίς όμως, 
όπως μνημονεύουν συχνά συνεργάτες του, να έχουν δια-
ταραχθεί οι προσωπικές σχέσεις του με τον πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπως προκύπτει από αυτές 
τις νεότερες αναφορές, φαίνεται να είχε δημιουργηθεί ένα 
δίπολο μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας με την εμπλοκή 
πολιτικών, επιχειρηματιών και ιδιωτών που πιθανολογείται 

ότι προώθησαν αυτό το ηλεκτρονικό πρόγραμμα κατα-
σκοπείας από την Κύπρο στην Ελλάδα. Επίσης φαίνεται 
να υπήρχε κεντρικότερος σχεδιασμός για να συμβεί κάτι 
τέτοιο, με πιθανόν διαφορετικά δεδομένα και διασυνδέσεις 
από αυτές που υπήρχαν μέχρι τώρα. Με τον αριθμό των 
άγνωστων θυμάτων-στόχων του κατασκοπευτικού προ-
γράμματος να θεωρείται ότι είναι μεγαλύτερος απ’ ό,τι 
είχε εκτιμηθεί αρχικά.  
Σύμφωνα λοιπόν με αναφορές προς «Το Βήμα» κε-

ντρικού προσώπου της υπόθεσης, η ενεργοποίηση του 
Predator στην Ελλάδα υπήρξε ύστερα από «γέφυρα» 
επαφών που δημιουργήθηκε, προ αρκετών μηνών, με-
ταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αυτός ο κύκλος προσώπων 
που συμμετείχαν στις συνεννοήσεις φαίνεται να ήταν γνω-
στοί του κ. Δημητριάδη ή ατόμων από τον προσωπικό 
του κύκλο, ενώ ο ίδιος αρνείται κάθε σχετική αιχμή και 
υποστηρίζει ότι «το παράνομο λογισμικό αποστελλόταν 
από το εξωτερικό στην Ελλάδα». Συμπληρώνοντας 
ωστόσο στους συνομιλητές του ότι «δεν θέλει να πει 
ακόμη οτιδήποτε για το σύστημα Predator και τι μπορεί 
να είχε συμβεί».

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ 

Στοιχεία που καταδει-
κνύουν ότι εκτοξεύτηκαν τα 
κέρδη των παρόχων ηλεκτρι-
κής ενέργειας δημοσίευσε ο 
Νάσος Ηλιόπουλος. Το κέρ-
δος των εταιρειών από το 
40,9% τον Αύγουστο, έφτασε 
στο 90,9% τον Σεπτέμβριο 
και στο εξοργιστικό 166,2% 
τον Οκτώβριο. 

Τα κέρδη, κέρδη...



  8      | Πέμπτη 3 Νοεμβρίου      2022

ΕΙΧΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΤΕΙ ΩΣ Ο ‘ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ’ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ  

«Προσέφυγα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Όλα ξεκίνησαν όταν τον Σεπτέμβριο του 2015 

δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από την Αστυνομία. Ο 
επικεφαλής των ερευνών στην πολύκροτη υπό-
θεση με τα δάνεια εκατομμυρίων από την πρώην 
ΣΠΕ Αγίας Φύλας, του είχε ζητήσει να περάσει 
από τα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για κατάθεση. 
Προτού καλά – καλά συνειδητοποιήσει τι είχε συμ-
βεί, βρέθηκε στα αστυνομικά κρατητήρια με χειρο-
πέδες. Ο Γολγοθάς του, είχε ήδη αρχίσει. 

 
Σε μια περίοδο που η κοινή γνώμη «διψούσε» 

για τιμωρία των ενόχων της καταστροφής των τρα-
πεζών, ο Γιώργος Λοής, επιχειρηματίας ανάπτυξης 
γης από τον Άγιο Γεώργιο Κερύνειας, ήταν η εύ-
κολη περίπτωση Αποδιοπομπαίου Τράγου. Κατο-
νομάστηκε από τις διωκτικές Αρχές, ως «εγκέφα-
λος συμμορίας» που εξασφάλιζε δήθεν, με 
παράνομους τρόπους, δάνεια εκατομμυρίων ευρώ 
από τη συγκεκριμένη συνεργατική τράπεζα. Όπως 
δήλωσε στην «Παροικιακή» από το Λονδίνο όπου 
βρίσκεται: «Είχα σοκαριστεί. Ήξερα ότι για τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια που, όπως ολό-
κληρη σχεδόν η Κύπρος, είχα παραπεμφθεί 
αμέσως μετά την κρίση του τομέα των ακινή-
των, σε διαιτησία το 2011 και ότι το 2013 είχαν 
εκδοθεί δικαστικές αποφάσεις. Πως ξαφνικά το 
2015, βρέθηκα στο κρατητήριο ως ύποπτος για 
τα ίδια δάνεια; Και μάλιστα ότι τα εξασφάλισα 
παράνομα; Τι να σκεφτώ; Ότι έκαναν λάθος; 
Μόλις συνήλθα από το πρώτο σοκ, πήγε αμέ-
σως το μυαλό μου στο κακό. Ότι κάτι άσχημο 
παιζόταν εις βάρος μου. Ότι είχα να κάνω με 
μια κατασκευασμένη υπόθεση ενοχοποίησής 
μου».  

 
Προτού ακόμη οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου, 

δικάστηκε και καταδικάστηκε στα μάτια της κοινής 
γνώμης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Σύ-
νολο 117 δημοσιεύματα. Τα έχει όλα στα χέρια του. 
Σφραγισμένα αντίτυπα από το Γραφείο Τύπου και 
Πληροφοριών. Με πηχυαίους τίτλους όπως: 
«Πάρτι εκατομμυρίων από συμμορία στη ΣΠΕ 
Αγίας Φύλας», «Θησαύριζε το οργανωμένο 
έγκλημα», «Γ. Λοής: Ο εγκέφαλος της υπόθεσης», 
«Η πέτρα του σκανδάλου», «Ο ιθύνων νους» κ.ά. 
Μας τα δείχνει όλα ένα προς ένα, για να αντιλη-
φθούμε το μέγεθος του μένους, αυτών που όπως 
δηλώνει, διέρρεαν, επιλεκτικά, πληροφορίες των 
ερευνών στα ΜΜΕ. «Τα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης, μετέδιδαν και δημοσιεύαν τις πληρο-
φορίες που τους έδινε η Αστυνομία. Κάποιοι 
διέρρεαν σκόπιμα πληροφορίες των ερευνών, 
σερβίροντάς τις με τη γαρνιτούρα που ήθελαν 
για να με ενοχοποιήσουν στα μάτια του κό-
σμου, προτού ακόμη δικαστώ. Ποιοι ήταν αυτοί; 
Δεν ήταν η ίδια Αστυνομία; Ή μήπως κάποιοι 
άλλοι που απλά χρησιμοποιούσαν την Αστυ-
νομία;» 

 
Στο άκουσμα της είδησης, οι επαγγελματικές του 

δραστηριότητες «παγώνουν». Η οικογένειά του, 
συνταράσσεται συθέμελα. Ο αδελφός του, ο οποίος 
βρίσκεται στη Νέα Υόρκη από το 1977, καταλήγει 
στο νοσοκομείο με καρδιακό επεισόδιο. «Κανένας 
από την οικογένεια μου δεν μπορούσε να πι-
στέψει όλα αυτά που γράφονταν. Ξαφνικά να 
παρουσιάζομαι από κάποιους ως κατά συρροή 
απατεώνας. Ήμουν 54 χρόνων τότε και δεν 
είχα συλληφθεί ποτέ στη ζωή μου για κάποιο 
αδίκημα. Κατέρρευσε ο κόσμος γύρω μου. Πως 
θα έβλεπα ξανά την οικογένειά μου; Διότι πλέον 
με είχαν κατονομάσει και με είχαν καταδικάσει 
δημόσια. Όλα αυτά είχαν αντίκτυπο και στη 
δική τους ζωή.»  

 
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, βλέπει όλα όσα 

έκτιζε μια ολόκληρη ζωή, να καταρρέουν σαν χάρ-
τινος πύργος. Βλέπει, την υπόληψή του, την αξιο-
πρέπειά του, την προσωπική του και επαγγελμα-
τική του ζωή να τσαλαπατούνται δημόσια. «Ούτε 
και στον χειρότερο μου εχθρό δεν εύχομαι, να 
περάσει αυτά που βίωσα και περισσότερο απ’ 
όλα, την ανθρωποφαγία, από ορισμένους που 
κάποτε ήταν φίλοι μου. Στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης η οικογένειά μου κι’ εγώ γνωρίσαμε 
τι σημαίνει κανιβαλισμός. Όσο για τις συμπε-
ριφορές των αστυνομικών που κάθε τρεις και 

λίγο εμφανίζονταν μπροστά μας; Μας έκαναν 
να νιώθουμε ότι ήμασταν αποβράσματα της 
κοινωνίας. Όσα κι΄ αν σας πω θα είναι λίγα 
για να περιγράψουν αυτά που ζήσαμε.» 

 
Συνελήφθη δύο φορές για το ίδιο αδίκημα και 

δύο φορές τον έσυραν σε επαρχιακά δικαστήρια 
για διατάγματα προφυλάκισης. Του επιβλήθηκαν 
προσωποκρατήσεις 49 ημερών. Κατέβαλε δύο φο-
ρές εγγύηση συνολικού ύψους 250 χιλιάδων ευρώ. 

Εμφανίστηκε ενώπιον Κακουργιοδικείων περισσό-
τερες από 150 φορές. Παρουσιάστηκε και υπέ-
γραψε 579 φορές σε αστυνομικούς σταθμούς. Η 
πολιτική του ταυτότητα και τα ταξιδιωτικά του έγ-
γραφα κατακρατούνταν για περισσότερα από 5 
χρόνια. «Αυτή ήταν η αντιμετώπιση που είχα. 
Προτού αποδειχθεί οτιδήποτε, η συμπεριφορά 
του κράτους απέναντι μου ήταν παρόμοια με 
αυτή που αρμόζει σε καταδικασμένους βαρυ-
ποινίτες. Ο ανθρώπινος εξευτελισμός σε όλο 
του το μεγαλείο. Και συνεχώς να εκκρεμεί μια 
δίκη. Αυτή ήταν η καθημερινότητά μου. Η ζωή 
μου μετατράπηκε σε μια ατέρμονη δικαστική 
διαδικασία. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Ούτε μπο-
ρούσε να υπάρξει μετά το διασυρμό μου. Ήταν 
λες και ζούσα στη φυλακή χωρίς να βρίσκομαι 
εκεί. Τόσο πολύ ήταν το μένος εναντίον μου». 

 
Παρ’ όλα αυτά, δεν τα έβαλε κάτω. Πάλεψε 

για τη δικαίωσή του. Για την απόδειξη της 
αθωότητας του. Πήγε κόντρα στο κατεστημένο. 
Ακόμη και όταν βρέθηκε μόνος του. Έφτασε 
στο σημείο να εκπροσωπήσει μόνος του τον 
εαυτό του ενώπιον Κακουργιοδικείων και ενώ-
πιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. «Ήρθα σε ρήξη 
σχεδόν με όλους τους δικηγό-
ρους που είχα. Ίσως γιατί δεν 
πίστεψαν ποτέ αυτό που εγώ 
ήξερα από το πρώτο δευτε-
ρόλεπτο. Ότι ήμουν αθώος. 
Και δεν δίστασα να τους 
αποδεσμεύσω. Ήμουν 
αποφασισμένος να τρα-
βήξω τις δίκες μέχρι τα 
άκρα γιατί ήθελα να απο-
δείξω το αυτονόητο. Ότι 
όλα ήταν κατασκευα-
σμένα από κάποιους που 
με ήθελαν στη φυλακή. 
Από την άλλη, είχα κατα-
λάβει ότι οι δικηγόροι, δεν 
βλέπουν με καλό μάτι 
όσους πάνε κόντρα στο σύ-
στημα της Δικαιοσύνης. Μπορεί 
να τους δικαιολογήσω για αυτό. 
Αλλά, δεν σημαίνει ότι εγώ έπρεπε να 
αποδεχτώ τα όσα είχαν προαποφασί-
σει κάποιοι για μένα.» 

 
Μοναδικό στήριγμά του, μερικοί φίλοι 

του, νομικοί, οι οποίοι στάθηκαν στο 
πλευρό του όταν αποτάθηκε κοντά τους 
για να τον βοηθήσουν να προετοιμαστεί. 
Είχε την υπομονή και τη δύναμη, να μελε-
τήσει νόμους και νομολογίες. Να πάρει την 
τύχη των υποθέσεών του στα χέρια του. 
Βρέθηκε να αντεξετάζει, ο ίδιος, μάρτυρες 
στα δικαστήρια. Να κάνει αγορεύσεις και να 
υποβάλλει ενστάσεις. «Υπήρξαν φορές 
που έμεινα άυπνος μέρες ολόκληρες για 
να μελετώ την υπόθεση και να γράφω 
αγορεύσεις. Και θέλω να ευχαριστήσω 

τους λίγους ανθρώπους που πίστεψαν στην 
αθωότητά μου και με βοήθησαν με τις νομικές 
τους γνώσεις, έστω και στο βαθμό που μπο-
ρούσαν - εκτός δικαστηρίων, να δώσω αυτή 
τη μάχη». 

 
Άλλωστε, ήξερε. Ήταν αθώος. Κι’ απλά έπρεπε 

να το αποδείξει. «Βρέθηκα αντιμέτωπος με συ-
νολικά 392 κατηγορίες. Ξέρετε πως νιώθει κά-
ποιος όταν του λένε ότι αντιμετωπίζει τόσες 
κατηγορίες; Αυτό που μπορώ να σας πω είναι 
ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση από πλευ-
ράς Αστυνομίας και Νομικής Υπηρεσίας, ήταν 
τόσο σίγουροι για την καταδίκη μου, που ενήρ-
γησαν με συνοπτικές, παράνομες και αντισυ-
νταγματικές διαδικασίες παραβλέποντας όλα 
τα δικαιώματα που είχα ως πολίτης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ. Με είχαν τε-
λειωμένο δηλαδή.» 

 
Προχώρησε. Δεν είχε άλλη επιλογή. Έπρεπε να 

αντιμετωπίσει αυτό που είχε μπροστά του εκείνη 
τη στιγμή. Όσο, όμως, κέρδιζε μικρές και μεγάλες 
«μάχες» στο δικαστήριο, άλλο τόσο μεγάλωναν 
και οι προκλήσεις. Αυτοί, που όπως υπογραμμίζει, 
τον ήθελαν εξ’ αρχής να μπει στη φυλακή, δεν έμει-
ναν με σταυρωμένα τα χέρια. «Τεσσερισήμισι μή-
νες μετά την πρώτη σύλληψη, με συνέλαβαν 
και δεύτερη φορά για το ίδιο αδίκημα και μάλι-
στα για δάνεια που ήταν στο όνομα άλλου επι-

χειρηματία. Δανειακές συμβάσεις με τις 
οποίες δεν είχα καμία απολύτως σχέση. 
Ήταν εξωφρενικό. Τότε κατάλαβα πόσο 
αποφασισμένοι ήταν κάποιοι να μου 
φορτώσουν κατηγορίες άλλων.»  

 
Και είναι τότε ακριβώς που βιώνει άλλη 
μια αδικία. Όπως κατήγγειλε γραπτώς 

με επιστολές προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, τον Γενικό Εισαγ-
γελέα και προς άλλους θεσμούς, 
στη διαδικασία για διάταγμα 
προσωποκράτησής του, ο τότε 
Επαρχιακός Δικαστής, αντί να 
εξαιρεθεί λόγω ανάμιξης της 
αδερφής του (η οποία, σύμ-
φωνα με την γραπτή καταγ-
γελία, ήταν μέλος της επιτρο-
πείας της ΣΠΕ Αγίας Φύλας) 
και της εξαδέλφης του, τον 
έστειλε με απόφασή του στα 
κρατητήρια Πόλεως Χρυσο-
χούς, τα οποία ήταν εκτός 
λειτουργίας, χωρίς νερό, σε 
συνθήκες ψύχους χωρίς θέρ-
μανση, όπου υπέστη εξευτε-
λιστική, ταπεινωτική και βασα-

νιστική μεταχείριση. «Ο ίδιος 
Δικαστής, Ανώτερος Επαρχιακός 
πλέον, εξαιρέθηκε από τη σύνθεση 
του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πά-
φου που συνεδρίαζε στη Λεμεσό 
λόγω της εξαδέλφης του. Όχι λόγω 
της αδελφής του. Αφού το έπραξε στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν το 
έπραξε και τότε;» 
 
Μετά και τη δεύτερη σύλληψή του, απο-
τάθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων καταγγέλλοντας την 
παραβίαση των δικαιωμάτων του. Ωστόσο, 

η πρώτη προσφυγή του απορρίφθηκε με το αι-
τιολογικό ότι δεν είχε εξαντλήσει τα ένδικα μέσα 
στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όμως, επέμεινε. 
«Ένιωθα ότι έπρεπε να ‘φωνάξω’. Έπρεπε να 

διαμαρτυρηθώ όπου μπορούσα. Γι’ αυτό και 
αποφάσισα να αποταθώ στο ανώτατο επίπεδο 
για τον τρόπο με τον οποίο με είχαν αντιμετω-
πίσει τόσο ο τότε πρόεδρος του Ανώτατου Δι-
καστηρίου όσο και ο τότε Γενικός Εισαγγελέας. 
Έθεσα ευθέως θέμα Συνταγματικής Τάξης, διότι 
θεώρησα, κι εξακολουθώ να θεωρώ, απαρά-
δεκτο το γεγονός ότι οι δύο ισχυροί άνδρες 
της κυπριακής Δικαιοσύνης, είχαν 40 χρόνια 
φιλίας μεταξύ τους. Κάτι που το είχε παραδε-
χθεί ο ίδιος ο πρόεδρος τους Ανωτάτου, δημό-
σια. Αυτό δεν είναι εξόφθαλμη περίπτωση 
ασυμβίβαστου; Έστειλα, λοιπόν, δύο γραπτές 
καταγγελίες - παράπονα προς το Ανώτατο Δι-
καστήριο και μια προς τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας για παράνομη σύλληψή μου. Ο ΠτΔ 
μου απάντησε γραπτώς ότι οι επιστολές - κα-
ταγγελίες μου, μεταβιβάστηκαν στον Αρχηγό 
Αστυνομίας για ενημέρωση και εξέτασή τους. 
Το κωμικοτραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο Αρ-
χηγός, καθηκόντως, προώθησε τις καταγγελίες 
στον Γενικό Εισαγγελέα για να αποφασίσει ο 
ίδιος για τις εις βάρος του καταγγελίες. Τι άλλο 
έπρεπε να δούμε πια;» 

 
Στο μεταξύ, το άγχος, το αίσθημα της αδικίας, τα 

δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα που ακόμη και 
σήμερα τον «πνίγουν» καθημερινά, η σωματική 
και η πνευματική ταλαιπωρία, η ψυχολογική κακο-
ποίηση που υπέστη, είχαν επιπτώσεις. Αυτή τη 
φορά, στην υγεία του. Το 2019 κι ενώ οι δύο δίκες 
βρισκόταν σε εξέλιξη, κλήθηκε να δώσει ακόμη μια 
μάχη. Αυτή τη φορά, με τον καρκίνο. «Όταν μου 
ανακοίνωσε ο γιατρός το αποτέλεσμα των εξε-
τάσεων, δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή να 
κλάψω. Αυτό που θυμάμαι είναι πως ότι ακόμη 
και εκείνη τη στιγμή, είχα την αναγκαία ψυχραι-
μία να το διαχειριστώ. Και ήξερα, μέσα μου, 
ότι ακόμη κι’ αν δεν είχα εκείνη τη στιγμή τα 
ψυχικά αποθέματα να αντιμετωπίσω κι’ αυτή 
την πρόκληση, έπρεπε να τα βρω.» 

 
Ενώ οι δίκες βρίσκονται σε εξέλιξη, προχωρά 

ακόμη ένα βήμα πάραπέρα. Με μια κίνηση που 
κανένας δικηγόρος της Κύπρου δεν θα τολμούσε 
ούτε να σκεφτεί, απευθύνεται στο Ανώτατο Δικα-
στικό Συμβούλιο ζητώντας την απόλυση του Γενι-
κού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και του προέδρου 
του Ανώτατου Δικαστήριου για ανάρμοστη συμπε-
ριφορά. «Ήταν μια υπόθεση που είχε προκαλέ-
σει πολλές συζητήσεις στη νομική κοινότητα. 
Διότι ήταν πρωτοφανής για τα κυπριακά χρο-
νικά. Θυμάμαι, επίσης, ότι προκάλεσε και το 
ενδιαφέρον των ΜΜΕ τα οποία ήρθαν εκείνη 
τη μέρα έξω από το Ανώτατο. Ωστόσο, η από-
φαση ήταν απογοητευτική. Το Ανώτατο Δικα-
στικό Συμβούλιο απέρριψε αμέσως την αίτησή 
μου λέγοντάς μου, ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο 
πολίτης δεν νομιμοποιείται να στρέφεται ενα-
ντίον των θεσμών. Απλά να σας πω ότι, όταν 
μου έδωσε το λόγο ο προεδρεύων δικαστής, 
του είπα με απλά λόγια: 

 
 - ‘Δηλαδή, όταν αυτοί οι δύο θεσμοί (Πρό-

εδρος Ανώτατου Δικαστηρίου και Γεν. Εισαγ-
γελέας) παραβιάζουν τα δικαιώματά μου, εγώ 
ως πολίτης δεν μπορώ ούτε να διαμαρτυρηθώ’. 

 
Και η απάντηση που πήρα ήταν:  ‘Πολύ σω-

στά το κατάλαβες’.» 
 
Παρά την απογοήτευση, συνεχίζει. Στο Κακουρ-

γιοδικείο, όπου δικαζόταν δύο φορές για το ίδιο 
αδίκημα ήρθε η πρώτη μεγάλη νίκη. Στις 15/5/2019 
το δικαστήριο ανακοίνωσε την αθώωσή του στη 
δεύτερη υπόθεση, η οποία είχε εκδικαστεί γρηγο-
ρότερα από την πρώτη. «Αρκεί να σας πω ότι το 
Κακουργιοδικείο Λεμεσού απέρριψε την υπό-
θεση από το στάδιο του εκ πρώτης όψεως 
λόγω του ότι η Αστυνομία δεν μας είχε κατηγο-
ρήσει γραπτώς πριν τη δίκη. Κι’ αυτό, από μόνο 
του, καταδεικνύει πόσο πρόχειρα είχαν λει-
τουργήσει στην προετοιμασία της υπόθεσης, 
αλλά και πόσο εγκληματικά λειτούργησαν όταν 
έδιναν πληροφορίες στον Τύπο για τους ‘με-
γάλους εγκληματίες’. Και για να προκύψει 
αυτό, είχα υποβάλει προδικαστική ένσταση για 

«Τεσσερισήμισι μήνες μετά την 
πρώτη σύλληψη, με συνέλαβαν και 
δεύτερη φορά για το ίδιο αδίκημα και 
μάλιστα για δάνεια που ήταν στο όνομα 

άλλου επιχειρηματία. Δανειακές 
συμβάσεις με τις οποίες δεν είχα καμία 
απολύτως σχέση. Ήταν εξωφρενικό. 
Τότε κατάλαβα πόσο αποφασισμένοι 

ήταν κάποιοι να μου 
‘φορτώσουν’ κατηγορίες άλλων.» 



ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ ΑΛΛΑ ΑΘΩΩΘΗΚΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟ

για να να βρω δικαίωση και να ‘καθαρίσει’ επιτέλους το όνομά μου»
το γεγονός ότι η Αστυνομία δεν μας είχε κατη-
γορήσει γραπτώς προτού μας οδηγήσει στο 
Δικαστήριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις καθ’ αυ-
τού κατηγορίες που αντιμετωπίζαμε, το Δικα-
στήριο στην απόφασή του αναφέρει ότι οι κα-
τηγορίες δεν τεκμηριώθηκαν και μας αθώωσε.» 

 
Παράλληλα, η πρώτη δίκη, παίρνει μια απρό-

σμενη τροπή. Με οδηγία του Ανωτάτου, η υπόθεση 
περνά από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε αυτό 
της Πάφου, το οποίο, όμως, καλείται να συνεδριάζει 
στη Λεμεσό. «Πρωτοφανή πράγματα. Το έψαξα, 
το μελέτησα και το κατήγγειλα. Το δικαστήριο 
για μένα ήταν εκτός της δικαιοδοσίας του. Δεν 
ξανάγινε κάτι τέτοιο. Και είναι να διερωτάται 
κάποιος ποια ήταν η σκοπιμότητα. Το χαρα-
κτήρισα ως ‘όνειδος’ για την Κυπριακή Δικαιο-
σύνη. Συστήθηκε έκτακτο δικαστήριο για να με 
δικάσει δεύτερη φορά για την ίδια υπόθεση. 
Θεωρώ, κι’ έχω κάθε δικαίωμα να το βλέπω 
έτσι, ότι μοναδικός στόχος ήταν να με δικάσουν 
με αθέμιτα μέσα και να με καταδικάσουν. Το 
θέμα το κατήγγειλα με τρεις επιστολές μου 
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κι’ έχει 
σημασία το γιατί αποτάθηκα στον ΠτΔ. Είναι ο 
θεματοφύλακας του Συντάγματος και των θε-
σμών. Δυστυχώς, όμως, κι’ αυτό με λυπεί ιδι-
αίτερα, μέχρι σήμερα δεν πήρα καμία απά-
ντηση.» 

 
Η κατάσταση της υγείας του, απαιτεί όλο και πε-

ρισσότερο χρόνο. Διορίζει δικηγόρο του τον Νίκο 
Καλλή, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπισή του αφι-
λοκερδώς διότι δεν είχε χρήματα. Το 2019, μπαίνει 
χειρουργείο για αφαίρεση όγκου. Ακόμη και μέσα 
στο νοσοκομείο, το μόνο που σκέφτεται είναι η 
δίκη. Μελετά νομολογίες, νομοθεσίες και πεισμώνει 
ακόμη περισσότερο. «Με δύο προνομιακά εντάλ-
ματα αποτάθηκα εκ νέου στο Ανώτατο Δικα-
στήριο για να καταγγείλω τη χρονική συνάφεια 
των υποθέσεων. Διότι, ενώ η δεύτερη χρονικά 
υπόθεση είχε ήδη εκδικαστεί, καλούμασταν ου-
σιαστικά να δικαστούμε ξανά για τις ίδιες υπο-
θέσεις, με τους ίδιους μάρτυρες και το ίδιο μαρ-
τυρικό υλικό, για δάνεια που είχαν χρονικά 
προηγηθεί. Ακόμη πιο σημαντική, όμως, ήταν 
η καταγγελία για τις αλλαγές στο κατηγορητή-
ριο. Όπως είχαμε διαπιστώσει στην πορεία, 
αφαίρεσαν κατηγορίες που αφορούσαν δύο 
δάνεια (υποτίθεται παράνομα) τα οποία είχαν 
εγκριθεί από τον Έφορο Συνεργατικής Ανά-
πτυξης και πρόσθεσαν, αυθαίρετα, 19 άλλες 
κατηγορίες που αφορούσαν σε πωλήσεις ακι-
νήτων εταιρείας δικών μου συμφερόντων». 
Στο μεταξύ, ο Γενικός Εισαγγελέας άσκησε 

έφεση στην πρώτη αθωωτική απόφαση του Κα-
κουργιοδικείου. Κι ενώ η δεύτερη δίκη συνεχίζεται, 
το 2020, ο Γιώργος Λοής, τα κατάφερε ξανά. 
Αθωώθηκε και δεύτερη φορά. «Τα συναισθήματα 
ήταν ανάμεικτα. Θα ανέμενε κανείς ότι θα πε-
τούσα από τη χαρά μου. Δεν ένιωσα έτσι. Η ζη-
μία για μένα είχε ήδη γίνει. Ακόμη και σήμερα, 
υπάρχουν στιγμές που διερωτώμαι ποια θα 

ήταν η διαφορά αν πήγαινα ακόμη και Κεντρι-
κές Φυλακές. Σε αυτό το σημείο με είχαν κατα-
ντήσει.» 

 
Έκτοτε, ο αγώνας του συνεχίζεται για αποκατά-

σταση του ονόματός του αλλά και για να γλυτώσει 
από αυτούς, που όπως λέει, ακόμη και σήμερα 
τον καταδιώκουν. «Δεκέμβριο του 2020, μετά την 
αθώωσή μου, απέστειλα επιστολή στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας για αποκατάσταση του 
ονόματος μου εξηγώντας του ότι το τελευταίο 
πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να προ-
σφύγω ξανά στο δικαστήριο για να το πετύχω. 
Ήθελα δικαίωση για αυτούς που με είχαν κα-
ταδιώξει και να ‘καθαρίσει’ το όνομά μου, το 
οποίο σπίλωσαν τόσο άδικα. Να πάρω πίσω 
τη ζωή που μου είχαν στερήσει. Όμως, και πάλι, 
δεν είχα καμία ανταπόκριση από τον ΠτΔ.» 

 
Στις 24/5/2021 αποστέλλει επιστολή προς τον 

Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη, στην προσπά-
θειά του να λάβει απαντήσεις σε βασανιστικά ερω-
τήματα. Γιατί ο τότε Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, 
Ρίκκος Ερωτοκρίτου (ο οποίος στη συνέχεια κατα-
δικάστηκε σε φυλάκιση) άνοιξε αυτή την υπόθεση 
βάζοντας το όνομα ‘Γιώργος Λοής’ στο επίκεντρο, 
τη στιγμή που τα περισσότερα δάνεια ήταν στο 
όνομα, άλλου, γνωστού επιχειρηματία; Επίσης, 
στην επιστολή καταγγέλλει και κατονομάζει κι’ άλλα 
πρόσωπα που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας, που 
φέρονται από τον ίδιο να είχαν συμφέρον να συ-
νωμοτήσουν εναντίον του. Πρόκειται για πρόσωπα 
που κατείχαν θέσεις «κλειδιά» στο σύστημα Δι-
καιοσύνης και θέσεις ισχύος στην κρατική μηχανή. 
Ο λόγος; Μια πράξη εκατομμυρίων ευρώ την 
οποία, ακόμη και τώρα, δεν θέλει να αποκαλύψει 
δημόσια: «Ήθελα να γνωρίζει ο Γενικός Εισαγ-
γελέας, ότι ακόμη και σήμερα, ορισμένα από 
αυτά τα πρόσωπα, λαμβάνουν αποφάσεις για 
τα περιουσιακά μου στοιχεία. Ακόμη και αυτή 
τη στιγμή που μιλούμε, τα ίδια πρόσωπα απο-
φασίζουν και βγάζουν στο σφυρί ακίνητα που 
ανήκουν είτε σε εμένα, είτε στις εταιρείες μου, 
είτε σε άτομα του στενού οικογενειακού μου 
κύκλου. Και είναι γι’ αυτό ακριβώς που ζήτησα 
από τον κύριο Σαββίδη, τουλάχιστον να ανα-
στείλει για ένα χρονικό διάστημα τις εκποι-
ήσεις, μέχρι να διερευνήσει πλήρως την κα-
ταγγελία μου. Δεν υπάρχει άραγε σοβαρός 
λόγος; Το γεγονός ότι έγιναν ‘πράματα και θά-
ματα’ μέσα και έξω από τα δικαστήρια όλα αυτά 
τα χρόνια, δεν αποτελούν εύλογη αιτία να διε-
ρευνήσει, τουλάχιστον, μια τόσο σοβαρή κα-
ταγγελία;» 

 
Στην επιστολή σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι “Με 

την αναστολή όλων των διαδικασιών εναντίον μου 
μέχρι την εξέταση της καταγγελίας μου, είναι η τα-
πεινή μου θέση ότι η έγκριση του αιτήματος θα 
ήταν σύμφωνη με τις αρχές της Δικαιοσύνης, του 
ανθρωπισμού και της επιείκειας και ότι σε καμία 
περίπτωση δεν θα αντέβαινε προς τους σκοπούς 
του Δημόσιου Συμφέροντος”. «Δυστυχώς, όμως, 

για άλλη μια φορά, οι εκκλήσεις μου δεν εισα-
κούστηκαν. Όχι μόνο δεν με προστάτευσαν, 
αλλά με άφησαν στο έλεος αυτών των ανθρώ-
πων που ακόμη και σήμερα συνεχίζουν να με 
καταδιώκουν με τον χειρότερο τρόπο, προσπα-
θώντας να με εκδικηθούν με κάθε διαθέσιμο 
μέσο. Δηλαδή δεν μπορούν να αντιληφθούν τι 
προηγήθηκε όλα αυτά τα χρόνια; Δεν καταλα-
βαίνουν πόσο εκτεθειμένος είμαι; Τι θέλουν να 
κάνω δηλαδή; Ποια περιθώρια μου αφήνουν;» 

 
Λίγους μήνες αργότερα, ο Γενικός Εισαγγελέας 

απέσυρε την έφεση στην αθωωτική απόφαση της 
15ης Μαΐου του 2019. Παρά την απογοήτευση και 
την κούραση που σήμερα διακρίνεται έντονα στο 
πρόσωπό του, ο Γιώργος, από το Λονδίνο όπου 
βρίσκεται για ιατρικούς λόγους, δηλώνει έτοιμος 
για τη σημαντικότερη δικαστική μάχη της ζωής του. 
Κι’ αυτή τη μάχη, την ξεκίνησε ο ίδιος αυτή τη φορά, 
προσφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων. Την υπόθεση ανέλαβε ο 
δικηγόρος Ανδρέας Παπαμιχαήλ τον Μάρτιο του 
2022. 

 
«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δι-

καιωμάτων, είναι η τελευταία μου ελπίδα για 
απονομή δικαιοσύνης. Το μόνο που θέλω, είναι 
να αποδείξω τη σωρεία παραβιάσεων των δι-
καιωμάτων μου από ένα νομικό σύστημα που 
μπορεί εύκολα να διαλύσει και να καταστρέψει 
τους ίδιους τους πολίτες του, οι οποίοι στο με-
ταξύ, όπως αποφάνθηκε το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο, δεν έχουν ούτε το δικαίωμα να κα-
ταγγείλουν τους θεσμούς, όταν τα δικαιώματά 
τους παραβιάζονται.» 

 
Το ΕΔΑΔ, αφού μελέτησε το μαρτυρικό υλικό 

στην υπόθεση «Lois V. Cyprus», που συνοψίζεται 
σε περίπου 800 σελίδες, απάντησε θετικά στο αί-

τημά του για εξέτασή της. Σήμερα, κάθεται κυριο-
λεκτικά σε αναμμένα κάρβουνα αναμένοντας την 
εκδίκασή της υπόθεσης από ένα ανεξάρτητο, ευ-
ρωπαϊκό θεσμό, προσβλέποντας στο αυτονόητο. 
Απονομή δικαιοσύνης. Ανεξαρτήτως αποτελέσμα-
τος, ο Γιώργος Λοής, ευελπιστεί, παράλληλα, ότι 
θα καταφέρει, επιτέλους, να λάβει απαντήσεις στο 
μεγάλο ερώτημα που μέχρι σήμερα τον βασανίζει. 
«Προσπάθησα και θα προσπαθώ μέχρι τέλους 
αν χρειαστεί, να μάθω γιατί ο τότε Βοηθός Γε-
νικός Εισαγγελέας, Ρίκκος Ερωτοκρίτου, άνοιξε 
μια τέτοια υπόθεση εναντίον μου. Δεν το κατά-
λαβα ποτέ, αλλά ούτε και ποτέ έλαβα απά-
ντηση. Πώς μια υπόθεση αστικών δανείων, τα 
οποία είχαν ήδη δικασθεί, ξαφνικά οδηγείται 
στο Κακουργιοδικείο, δύο φορές - για τα ίδια 
αδικήματα, μετατρέποντας με από επιχειρημα-
τία σε εγκληματία, ‘εγκέφαλο σπείρας’ και πλα-
στογράφο; Αν ήμουν εγώ ο απατεώνας που 
ξεγέλασα τη Συνεργατική, πως 2 χρόνια νωρί-
τερα ο εκπρόσωπος της ΣΠΕ, κατέθεσε ενόρ-
κως στο δικαστήριο για το δάνειό μου; Όπως 
και συμφωνήθηκε δηλαδή, διότι μπορεί να πε-
ράσαμε μια καταστροφική κρίση στον τομέα 
των ακινήτων εκείνη την περίοδο, αλλά ποτέ 
δεν αρνήθηκα τα χρέη μου. 
Δηλαδή τότε, στη διαδικασία διαιτησίας ήταν 

νόμιμο το δάνειο μου; Ή μήπως δεν ήταν και 
ήταν παράνομη η διαδικασία διαιτησίας; Έχω, 
λοιπόν, κάθε δικαίωμα να διεκδικήσω τα δι-
καιώματά μου, να απαιτήσω από αυτούς που 
σπίλωσαν το όνομά μου να λογοδοτήσουν 
απαντώντας στα αμείλικτα ερωτήματα για τον 
διασυρμό μου. Η Κυπριακή Πολιτεία, μου οφεί-
λει αυτές τις απαντήσεις. Και ευελπιστώ ότι, 
τουλάχιστον τα όσα βίωσα, πολλά από τα 
οποία είχαν στηριχθεί σε λανθασμένα συμπε-
ράσματα, θα γίνουν αιτία να βελτιωθεί η κατά-
σταση στην Κύπρο».
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O Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον 
Απόδημο Ελληνισμό Ανδρέας Κατσανιώτης επί-
σκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 20 – 24 
Οκτωβρίου με αφορμή τα εγκαίνια της εκθέσης 
«Alexander the Great: the making of a myth» 
στην Βρετανική Βιβλιοθήκη, αλλά και τις εορταστι-
κές εκδηλώσεις για την Εκατονταετηρίδα της Αρ-
χιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας. 
Στο πλαισιο της επίσκεψής του, ο Υφυπουργός 

παρέστη στα εγκαίνια της έκθεσης η οποία είναι 
αφιερωμένη στον Μέγα Αλέξανδρο, την Πέμπτη 
20 Οκτωβρίου. 
Μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων ο κ. 

Κατσανιώτης αναφέρθηκε στη σημασία των δυο 
αντικειμένων που παραχωρήθηκαν από τη συλ-
λογή του Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντι-
νών Σπουδών Βενετίας, ήτοι το εικονογραφημένο 

χειρόγραφο “Greek Alexander Romance” και την 
εικόνα η οποία απεικονίζει τον Όσιο Σισώη τον Αι-
γύπτιο στον τάφο του Αλεξάνδρου, τα οποία κο-
σμούν την εν λόγω έκθεση και συμπληρώνουν με 
εξαιρετικό τρόπο το αφήγημα της κληρονομιάς του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Michael 

Wood, ιστορικός και συγγραφέας της σειράς ντο-
κιμαντέρ του BBC «In the footsteps of Alex-
ander».  

 
Ο κ. Κατσανιώτης παρέστη και σε μια σειρά επε-

τειακών εκδηλώσεων, με αφορμή την Εκατονταε-
τηρίδα από την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων & Μεγάλης Βρετανίας, παρουσία της Α.Θ.Π. 
του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. 
Συγκεκριμένα, συμμετείχε στην Πατριαρχική Θεία 

Λειτουργία και Αρχιερατικό Συλλείτουργο που πρα-
γματοποιήθηκε την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου στον 
Ιερό Καθεδρικό Ναό της Του Θεού Σοφίας, ενώ 
την προηγούμενη μετέβη στο Essex προκειμένου 
παραστεί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην 
Ιερά Πατριαρχική Μονή Τιμίου Προδρόμου. 

 
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την 

πολύτιμη και μακρόχρονη προσφορά της Αρχιεπι-
σκοπής στις μεγάλες κοινότητες Ελλήνων και Κυ-
πρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την ίδρυση σχο-
λείων και κοινοτήτων που εξασφάλισαν τη 
διατήρηση και ενδυνάμωση των δεσμών των Ελ-
λήνων, πάντοτε υπό την καθοδήγηση του Οικου-
μενικού Πατριάρχη.

Στα εγκαίνια της έκθεσης «In the footsteps of Alexander»
TO HB ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

«Δηλώνω εντυπωσιασμένος από αυτά που είδα και άκουσα στο Royal Holloway»

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 ο Υφυπουργός Εξωτερικών  
Ανδρέας Κατσανιώτης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Royal 
Holloway College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου όπου εδρεύει 
ένα από τα κύρια κέντρα διεπιστημονικής μελέτης της νεότερης και 
σύγχρονης ελληνικής και κυπριακής διασποράς. Τον κύριο Κατσα-
νιώτη υποδέχθηκε και ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Royal Hol-
loway η καθηγήτρια Giuliana Pieri, Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών και Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων του Royal 
Holloway, ο Δρ Χαράλαμπος Δενδρινός, διευθυντής του Ελληνικού 

Ινστιτούτου και επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογἰας και Ελ-
ληνικής Παλαιογραφίας συνοδευόμενος από τον Δρ Αχιλλέα Χατζη-
κυριάκου, προϊστάμενο του Ελληνικού Ινστιτούτου και διευθυντή του 
Κέντρου Μελετών της Ελληνικής Διασποράς. Τον Yφυπουργό συνό-
δευαν ο Πρέσβης κύριος Χριστόδουλος Μαργαρίτης, Διευθυντής του 
Διπλωματικού του Γραφείου, η κυρία Ιφιγένεια Καναρά, Αναπληρώ-
τρια Επικεφαλής της Αρχής εκπροσωπώντας τον Πρέσβη της Ελλά-
δος στο Ηνωμένο Βασίλειο κύριο Ιωάννη Ραπτάκη, και η κυρία Ελένη 
Σουπιανά, υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας.  

- Η επίσκεψη περιλάμβανε ξενάγηση στους ιστορικούς χώρους 
του Royal Holloway και εκτενείς συζητήσεις γύρω από το παρόν και 
το μέλλον των ελληνικών σπουδών στο Royal Holloway.  

- Ο Yφυπουργός και η συνοδεία του ξεναγήθηκαν στη Πινακοθήκη 
του Κολλεγίου.  

- Περιδιάβηκαν το ανατολικό και δυτικό αίθριο του επιβλητικού 
Founders Building και επισκέφθηκαν τους ιστορικούς εσωτερικούς 
του χώρους. Κατόπιν, ο Υφυπουργός ξεναγήθηκε στην υπερσύγ-
χρονη βιβλιοθήκη του Royal Holloway και στο αρχείο του Κολλεγίου.   
Η επίσκεψη του Υφυπουργού και της συνοδείας του ολοκληρώθηκε 

με γεύμα εργασίας. Κατά τη διάρκεια του γεύματος ο κύριος Κατσα-
νιώτης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί εκτενώς από τον Διευθυντή 
του Κέντρου Μελετών της Ελληνικής Διασποράς (ΚΜΕΔ) Δρα Αχιλλέα 

Χατζηκυριάκου για την πλούσια ερευνητική δράση του Κέντρου και 
την σημασία της στην ανάδειξη του παρελθόντος και παρόντος του 
απόδημου Ελληνισμού. Η καθηγήτρια Giuliana Pieri ευχαρίστησε 
τον Υφυπουργό για την επίσκεψή του και το ενδιαφέρον του. 
Στην αντιφώνησή του ο κύριος Κατσανιώτης εξέφρασε τις θερμές 

του ευχαριστίες για τη φιλοξενία και τον θαυμασμό του για το έργο 
που επιτελείται από το Ελληνικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Μελετών 
της Ελληνικής Διασποράς: «Ο Ελληνισμός της διασποράς είναι 
πολύ σημαντικό μέρος της συλλογικής ταυτότητας, της ιστορίας 
και του πολιτισμού μας. Δηλώνω εντυπωσιασμένος από αυτά 
που είδα και άκουσα σήμερα στο Royal Holloway. Το Ελληνικό 
Κράτος είναι δίπλα στο Ελληνικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Με-
λετών της Ελληνικής Διασποράς και θα σας στηρίξουμε όπως 
μπορούμε σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια που κάνετε».  
Μετά το γεύμα, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε το εντυπωσιακό Πα-

ρεκκλήσι του Royal Holloway, αντιπροσωπευτικό δείγμα βικτωριανής 
αρχιτεκτονικής με πλήθος αγιογραφιών, πανέμορφων βιτρώ και εξαι-
ρετική ακουστική. Προτού αναχωρήσει, ο Υφυπουργός εξέφρασε την 
πρόθεσή του να επισκεφθεί ξανά το Royal Holloway στις 30 Μαρτίου 
2023 με την ευκαιρία της 21ης Ετήσιας Διάλεξης του Ελληνικού Ιν-
στιτούτου, που συμπίπτει με τους εορτασμούς για την 30η επέτειο 
από την ίδρυσή του.

Συγχαρητήρια επιστολή για την ανάδειξή του 
στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου, με 
την οποία ζητούν επίσης τη στήριξή του στο Κυ-
πριακό, απηύθηναν προς τον Ρίσι Σούνακ τα μέλη 
της παροικιακής οργάνωσης Συμβούλιο Βρετανο-
κυπρίων. 
Η επιστολή αναφέρεται αρχικά σε διαπιστευτήρια 

ικανότητας, που έχει ήδη δώσει ο κ. Σούνακ και σε 
δείγματα αξιών που πρέπει να αγκαλιάσει η Βρε-
τανία: «Ταπεινότητα, ακεραιότητα, ήθος σκλη-
ρής δουλειάς, διαφάνεια, πίστη στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και στις ίσες ευκαιρίες». 

 
Στη συνέχεια αναφέρεται πως τα μέλη της κυ-

πριακής διασποράς στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως 
και η οικογένεια του ινδικής καταγωγής Ρίσι Σού-
νακ, έχουν αναθρέψει τα παιδιά τους με αξίες, με 
αποτέλεσμα πολλά από αυτά να έχουν ηγετικούς 

ρόλους σε διάφορα πεδία του δημοσίου βίου. 
Μετά η επιστολή στρέφεται στο Κυπριακό. «Θα 

θέλαμε να ζητήσουμε την υποστήριξή σας 
ενάντια στη συνεχιζόμενη κατοχή του 
βορείου τμήματος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας επί τα τελευταία 48 χρόνια. 
Η Τουρκία απειλεί επιθετικά τα χωρικά 
ύδατα της Κύπρου στην Ανατολική 
Μεσόγειο και σχεδιάζει να ανοίξει την 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, η 
οποία πρέπει να είναι υπό τον έλεγχο 
των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών», σημειώνεται. 

 
Οι υπογράφοντες επισημαί-

νουν πως πιστεύουν ότι ως 
συνυπογράφουσα τις συνθή-

κες Εγκαθίδρυσης και Εγγύησης του 1960 η Βρε-
τανία θα υποστηρίξει μία δίκαιη, λειτουργική και 
μόνιμη λύση, που θα προβλέπει την αποχώρηση 
του τουρκικού στρατού κατοχής και θα φέρει ειρήνη 

«σε μία πολύ στρατηγική περιοχή». 
Προσθέτουν πως είναι πολύ σημαντικό το 

Ηνωμένο Βασίλειο να εναντιωθεί στις παραβιά-
σεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία 
και να απομακρυνθεί από το εμπόριο, τον του-
ρισμό και την πώληση όπλων προς το αυταρχικό 
καθεστώς αυτής της χώρας. 

 
«Η Κύπρος είναι κεντρικής 
σημασίας για τη σταθερότητα 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Σας προτρέπουμε να χρησι-
μοποιήσετε την επιρροή 
σας για να ξεκινήσουν νέες 

διαπραγματεύσεις βασισμένες στο διεθνές δί-
καιο και στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, 
που έχουν αγνοηθεί πλήρως για τόσο πολύ», 
καταλήγει η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
Η επιστολή συνοδεύεται από φωτογραφίες του 

κ. Σούνακ με τον συνιδρυτή του Συμβουλίου Βρε-
τανοκυπρίων Δώρο Παρτασίδη και με τη φιλοκύ-
πρια Συντηρητική βουλευτή βορείου Λονδίνου Τε-
ρέζα Βίλιερς, περιστοιχισμένους από Κύπριους 
φίλους. 

 
Εκ μέρους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συμ-

βουλίου Βρετανοκυπρίων την επιστολή υπογρά-
φουν οι Δώρος Παρτασίδης, Μαρί Νίκολσμπι, 
Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, 
Σπύρος Νεοφύτου και Στέλλα Δινένη.

Επιστολή προς τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό από το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων
«ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Παραδόθηκε στην Εκκλησία εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Πρόδρομου, η οποία μεταφέρθηκε στο ΗΒ

Ο Επίσκοπος Καρπασίας Χριστοφόρος, παρέ-
λαβε κατά τη διάρκεια τελετής στην Ιερά Αρχιεπι-

σκοπή Κύπρου, εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Πρό-
δρομου, η οποία μεταφέρθηκε από την Κύπρο στο 
Ηνωμένο Βασίλειο το 1974 από πιλότο της Βασι-
λικής Αεροπορίας. Ανακοίνωση αναφέρει ότι την 
εικόνα παρέδωσε στον Επίσκοπο Χριστοφόρο η 
ιστορικός τέχνης, Μαρία Παφίτη, η οποία εκπρο-
σώπησε τον ανώνυμο δωρητή (πρώην κάτοχο), 
όσο και τον Marc-André Renold, καθηγητή του Δι-
καίου της Τέχνης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και κάτοχο της 
έδρας της UNESCO στο Δίκαιο της Διεθνούς Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς, με τον οποίο συνεργάστηκε 
για τον επαναπατρισμό της παρούσας εικόνας. Πα-
ρόντες στην παράδοση ήταν ο γραμματέας του 
αρχιεπισκοπικού γραφείου, Μιχάλης Παύλου, ο 
διάκονος Μιχάλης Νικολάου, ο Βυζαντινολόγος Χρι-
στόδουλος Χατζηχριστοδούλου και ο Δήμος Δήμου, 
οικονομικός διευθυντής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου. 
Ο διακανονισμός επιστροφής της εικόνας στην 

Κύπρο και η παράδοσή της από τον Άγγλο κάτοχο 
πραγματοποιήθηκε σε τελετή που έλαβε χώρα στην 
Ακαδημία Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη τον περασμένο 
Φεβρουάριο. Η εικόνα μεταφέρθηκε στην Κύπρο 
πρόσφατα. Η εικόνα είχε εξαχθεί παράνομα από 
έναν πιλότο της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, 
ο οποίος υπηρετούσε στην Κύπρο το 1974 κατά 
την Τουρκική εισβολή. Ο γιος του αξιωματικού ο 
οποίος έχει αποβιώσει θεώρησε σωστό να επι-
στρέψει την εικόνα στον τόπο προέλευσής της. Ο 
κύριος, που επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία 
του, δεν έχει χρηματικές ή άλλες αξιώσεις, αλλά 
έθεσε ως μόνους όρους, πρώτον, την επιστροφή 
της εικόνας στο νόμιμο κάτοχό της, δηλαδή στην 
Εκκλησία της Κύπρου, και δεύτερο, να μην επω-

φεληθεί κανείς οικονομικά από τον επαναπατρισμό 
της. Από σήμερα η εικόνα βρίσκεται στη φύλαξη 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Στην ανακοί-
νωση αναφέρεται πως για την αποκατάσταση της 
εικόνας, ο Βρετανός κάτοχος συνεργάστηκε με τον 
Marc-André Renold, καθηγητή του Δικαίου της  
Τέχνης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Πα-
νεπιστήμιο της Γενεύης και κάτοχο της έδρας της 
UNESCO στο Δίκαιο της Διεθνούς Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Ο καθηγητής Renold ήρθε σε επαφή 
με την ιστορικό τέχνης Μαρία Παφίτη, γνωστή για 
την εμπλοκή της σε πολλές υποθέσεις επαναπα-
τρισμού λεηλατημένης τέχνης από την Κύπρο,  
μεταξύ των οποίων το εξαιρετικό ψηφιδωτό του 
Αγίου Ανδρέα του 6ου αιώνα από την εκκλησία της 
Παναγίας Κανακαριάς. Η Μαρία Παφίτη ενημέρωσε 
τον Αρχιεπίσκοπο και συντόνισε τη διαδικασία για 
την επιστροφή της εικόνας στην Κύπρο.
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Με τη σκέψη στραμμένη στη «Βασιλεύουσα» η ετήσια χοροεσπερίδα του Συνδέσμου Αμμοχώστου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποι-
ήθηκε το Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2022 
στο The Penridge Suite η χοροεσπε-
ρίδα του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ.  

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο 
Τύπου, η αίθουσα ήταν κατάμεστη από 
τον κόσμο που τίμησε με την παρουσία 
του τον Σύνδεσμο για τις προσπάθειες 
που καταβάλει για την επιστροφή της 
Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοί-
κους της. Τον Σύνδεσμο τίμησαν εκ μέ-
ρους του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκό-
που Μεγάλης Βρετάνιας και Θυατείρων 
κ. Νικήτα, ο Πανιερώτατος πατέρας 
Κωσταντίνος, ο Γενικός Πρόξενος της 
Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας στο 
ΗΒ Οδυσσέας Οδυσσέως, ο αξιότιμος 
βουλευτής στην Βρετανική Βουλή, Πά-
μπος Χαραλάμπους, ο Πρόεδρός της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Βρετανίας 
Χρίστος Καραολής, ο Αντιπρόεδρος 
της Ομοσπονδίας και διευθυντής της 
εφημερίδας Παροικιακής, Πάμπος Χα-
ραλάμπους και ο Γραμματέας της Ομο-
σπονδίας Αντρέας Καραολής. Επίσης 
παρόντες ήταν και άλλοι εκπρόσωποι 

κομμάτων, αντιπρόσωποι Συνδέσμων 
και Οργανώσεων ως και εκπρόσωποι 
των παροικιακών Μέσων Μαζικής Επι-
κοινωνίας της Παροικίας.  Ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Αμμοχώστου ΜΒ Δρ. 
Βασίλης Μαύρου καλωσόρισε όλους 
τους παρευρισκόμενους για την πα-
ρουσία τους στην χοροεσπερίδα και 
τους ευχήθηκε όπως περάσουν μια 
αξέχαστη βραδιά. Ο Πανιερώτατος 
Κωνσταντίνος έκανε την καθιερωμένη 
προσευχή και ευλόγησε τους παρευ-
ρισκόμενους και ειδικά αναφέρθηκε 
στην βοήθεια του Θεού στην σκληρή 
δουλειά του Πρόεδρου του Συνδέσμου 
Αμμοχώστου Βασίλη Μαύρου και της 
υπόλοιπης επιτροπής. Ο Γενικός Πρό-
ξενος της Κύπρου στο ΗΒ Οδυσσέας 
Οδυσσέως στον χαιρετισμό του μίλησε 
με τα καλύτερα λόγια για την σκληρή 
δουλειά και δράση του Συνδέσμου Αμ-
μοχώστου για την αποκατάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στην 
Αμμόχωστο όσο και στο υπόλοιπο κα-
τεχόμενο μέρος της Κύπρου και την 
επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια 

και τις περιουσίες τους. Ανέφερε επί-
σης ότι ο ίδιος είναι και θα παραμείνει 
στο πλευρό του Συνδέσμου Αμμοχώ-
στου αλλά και όλων των Συνδέσμων 
στην Παροικία που δραστηριοποι-
ούνται για τα δίκαιά μας.  Επίσης ανέ-
φερε ότι η Ύπατη Αρμοστεία και ειδικά 
το Προξενείο είναι έτοιμα να παρέχουν 
άμεση βοήθεια στους Κύπριους συ-
μπολίτες μας που μένουν στην παροι-
κία για θέματα της αρμοδιότητας αυτού 
του τμήματος.  

Τον λόγο μετά πήρε ο Κύπριος βου-
λευτής του Enfield Πάμπος Χαραλά-
μπους ο οποίος αναφέρθηκε στην 
πλούσια δράση του Συνδέσμου Αμμο-
χώστου και στο ότι η επιτροπή κάνει 
μια πάρα πολύ καλή καμπάνια στους 
Βρετανούς βουλευτές προσπαθώντας 
να τους ενημερώσει σωστά για το 
Εθνικό μας Θέμα και να ασκήσουν πιέ-
σεις στην Τουρκία για άμεση επίλυση 
του Προβλήματος. Επίσης ότι ο ίδιος 
είναι στην διάθεση και του Συνδέσμου 
Αμμοχώστου αλλά και άλλων οργανώ-
σεων και συνόλων στην επίτευξη των 

εθνικών μας στόχων μέσο της Βουλής 
των Κοινοτήτων αλλά ταυτόχρονα και 
να λύσει άλλα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η παροικία ή ακόμη και ιδιώ-
τες.  Χαιρετισμό απεύθυναν ο Πρό-
εδρός της Κυπριακής Ομοσπονδίας 
Βρετανίας Χρίστος Καραολής, η υπο-
ψήφια βουλευτής των Εργατικών Suzy 
Stride και ο πρόεδρος των Συντηρητι-
κών Φίλων της Κύπρου Jason Chara-
lambous. 

 
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του 

Συνδέσμου Αμμοχώστου ανέφερε ότι 
αν και έχουν περάσει πάνω από 48 
χρόνια από την ημέρα εκείνη που η 
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο ανά-
γκασε χιλιάδες Κύπριους να εγκατα-
λείψουν τις εστίες και τις περιουσίες 
τους, τον πολιτισμό τους και ότι άλλο 
τους ένωνε, και ότι ο κόσμος της Αμ-
μοχώστου περιμένει την επιστροφή. 
Τέλος ο Πρόεδρος ευχαρίστησε όλους 
όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
του Συνδέσμου. Στο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα της βραδιάς συμπλήρωσε η 

μελωδική μουσική και τα τραγούδια του 
Στέλιου Χιώτη και της ορχήστρας του 
καθώς και της δημοφιλούς Αγγελικής 
Ντάρας, του Γιώργου Γεράσιμου ως 
και της εξαιρετικής Αλεξίας Χιώτη. Επί-
σης συμμετείχαν και οι τραγουδιστές 
Γιώργος Μασσός, Ντίνος Κυριακούλ-
λης και Σαββάκης Σκουρίδης, που κρά-
τησαν το γλέντι σε υψηλούς τόνους. 
Φέτος εκτός από πολλές άλλες εκδη-
λώσεις η επιτροπή οργάνωσε (panel 
discussion) για την ημέρα της ανεξαρ-
τησίας της Κύπρου και την συνέδεσε 
με το Κυπριακό πρόβλημα και ειδικά 
την Αμμόχωστο.  

Αυτή η εκδήλωση έγινε στο Αγγλικό 
Κοινοβούλιο στις 25 Οκτωβρίου 2022 
σε συνεργασία με την Βρετανική Δια-
κομματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου 
για την Κύπρο. Για πρώτη φορά 
υπήρξε η συμμετοχή στην εκδήλωση 
από 14 πρεσβείες. Οι παρευρισκόμε-
νοι Βρετανοί Βουλευτές υποστήριξαν 
τις θέσεις του Συνδέσμου και δεσμεύ-
τηκαν να προσπαθήσουν να βοηθή-
σουν στην εξεύρεση λύσης.

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940, της Εθνικής Γιορτής Ελλάδας 
και Κύπρου, γιορτάστηκε στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Hazel-
wood με επισημότητα και σεβασμό προς τη σημασία της ημέρας 
αυτής για το έθνος μας. Η γιορτή άνοιξε με μια σύντομη αναφορά 
στα γεγονότα της Επετείου, που αναγνώστηκε από μαθητή του 
GSCE 1. Πέραν της σύνοψης της ιστορικής πλευράς της 28ης 
Οκτωβρίου 1940, τονίστηκαν επίσης τα διδάγματα που μπορεί 
αυτή να μεταδώσει στις νέες γενιές Ελλήνων, αφού είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με τη γενναιότητα, την ομοψυχία μπροστά στον κοινό 
εχθρό, την αυτοθυσία και την αγάπη για την πατρίδα. Στη συνέχεια, 
μαθητές/τριες όλων των τάξεων του σχολείου, από την προδημοτική 
μέχρι το GSCE, ανέγνωσαν ποικιλία ποιημάτων που αφορούσαν 
σε διάφορες πτυχές της Εθνικής μας Γιορτής. Tα παιδιά στάθηκαν 
με χαρά αλλά και με την απαιτούμενη σοβαρότητα μπροστά στο 
κοινό και καταχειροκροτήθηκαν για την προσπάθειά τους, τη στάση 
τους, αλλά και για την ευφράδειά τους στην ελληνική γλώσσα. Η 

γιορτή έκλεισε με παραδοσιακούς χορούς από τη χορευτική ομάδα 
του σχολείου, λόγω της μακραίωνης σύνδεσης της μουσικοχορευ-
τικής μας παράδοσης με την ανύψωση του εθνικού φρονήματος.  
Τον συντονισμό του όλου εγχειρήματος είχε ο κ. Ιωάννης Φωτιάδης, 
εκπαιδευτικός ΚΕΑ και διευθυντής του σχολείου, με την αμέριστη 
αρωγή των εκπαιδευτικών του σχολείου, αλλά και των γονέων και 
κηδεμόνων των παιδιών, οι οποίοι/ες τίμησαν με την παρουσία 
τους τη σχολική γιορτή.

Το σχολείο του Hazelwood γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου 



▪� Πρώτα να υπενθυμίσω στον κόσμο της παροι-
κίας να προσέλθει μαζικά στη σημαντική πολιτική 
συγκέντρωση που θα λάβει χώρα στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο στο Βόρειο Λονδίνο τη Δευτέρα 
14 Νοεμβρίου 2022 στις 7.15 το βράδυ. Η συγκέ-
ντρωση είναι ανοικτή και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. 
Παραθέτω αμέσως πιο κάτω τις λεπτομέρειες. 
▪� Πολιτική Συγκέντρωση ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟ-
ΓΙΑΝΝΗ  
Ανεξάρτητου υποψηφίου για την Προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας τη Δευτέρα 14 Νοεμ-
βρίου 2022 στις 7.15 μ.μ. στο Κυπριακό Κοινο-
τικό Κέντρο - Cypriot Community Centre Earl-
ham Grove  London N22 5HJ 
Ελάτε να ενώσουμε τις  δυνάμεις μας για την ΑΛ-
ΛΑΓΗ!  
▪� Έχω απόψεις για πολλά θέματα. Έχω και πα-
ράπονα. Δεν είναι προσωπικά παράπονα, αλλά 

παράπονα που αφορούν το σύνολο. Τα παρα-
μέρκασα και εργάζομαι για την ΑΛΛΑΓΗ. 
▪� Εργάζομαι για να μην εκλεγούν στην Προεδρία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας αυτοί που είναι πε-
ρήφανοι για τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Αναστα-
σιάδη και θέλουν να συνεχίσουν το έργο της. Ερ-
γάζομαι για να μην εκλεγεί ο Αβέρωφ ή ο 
Χριστοδουλίδης. 
▪� Εργάζομαι μαζί με χιλιάδες συναγωνιστές για 
την εκλογή του ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ. 
▪� Για να δικαιωθούν αυτοί που υπερασπίστηκαν 
τη νομιμότητα και την Κυπριακή Δημοκρατία! 
▪� Για να ανακουφιστούν οι μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις και οι λαϊκές τάξεις και να ξεκλειδώσει η 
πόρτα του πεντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό!  
▪� Για να απελευθερωθεί και να επανενωθεί η πα-
τρίδα μας και ο λαός μας! 
▪� Όλο και περισσότεροι άνθρωποι του ευρύτερου 
προοδευτικού δημοκρατικού χώρου, ανεξαρτήτως 
του πού τοποθετούν τον εαυτό τους πολιτικά, κομ-

ματικά, τάσσονται με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη 
για μια πραγματική προοδευτική αλλαγή. 
▪� Αναφέρω ενδεικτικά. 
Πριν λίγες μέρες η Έφη Ξάνθου, μέλος της Κε-
ντρικής Επιτροπής των Οικολόγων έκανε την πιο 
κάτω δήλωση: "Δεν πιστεύω να αποτελεί έκπληξη 
πως έχω κάνει την επιλογή μου για στήριξη του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη σε αυτές τις προεδρικές 
εκλογές. Στήνεται μια εξαιρετική ομάδα γύρω του 
και είναι με μεγάλη χαρά και όρεξη που εντάσσο-
μαι στο επιτελείο του." Ο πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής του Υπουργείου Εσωτερικών, Ανδρέας Ασ-
σιώτης έγραψε στον Ανδρέα Μαυρογιάννη: 
"Πλαισιώνεσαι από νέους, έντιμους, καθαρούς και 
καταρτισμένους ανθρώπους, Ανδρέα. Καλό δρόμο 
να έχετε. Συνεχίστε να κοιτάτε τον κόσμο στα μά-
τια, με ειλικρίνεια, ευθύτητα και χωρίς κρυφές ατζέ-
ντες.  
▪� Κλείνω με μια πρόσφατη δήλωση του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη που κατά την κρίση μου είναι όλα 

τα λεφτά: "Πολλοί με κατηγορούν ότι είμαι χαμη-
λών τόνων και μου το χρεώνουν ως αδυναμία 
ηγεσίας. Ηγεσία είναι να έχεις όραμα, να το θέτεις 
στην κρίση των πολιτών, να δημιουργείς συνει-
δητούς συνοδοιπόρους, να διαμορφώνεις σχέδια 
δράσης και να φέρνεις αποτελέσματα. Αυτό θα 
πράξουμε και εμείς. Ο τόπος έχει απόλυτη ανάγκη 
την αλλαγή. Την αλλαγή δεν μπορούν να την φέ-
ρουν οι συνεχιστές της παρούσας διακυβέρνησης. 
Οι επιλογές είναι πολύ απλές. Είτε αλλάζουμε είτε 
συνεχίζουμε στην πορεία που μας οδηγεί σε αδιέ-
ξοδα. Κύπρος μπορείς!’’
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Νίκος Αναστασιάδης και Προεδρικές Εκλογές 

Τον περασμένο μήνα, Οκτώβριο 2022 έφυγε 
από τη ζωή ο λαϊκός αγωνιστής, Χρίστος Τσιάτ-
ταλος, από το Δίκωμο της επαρχίας Κυρηνείας, 
γιος της Αννουσσούς. Η κηδεία του έγινε στις 
20 Οκτωβρίου 2022 από την εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη, στη Λευκωσία. Άσβεστη θα πα-
ραμείνει η θύμησή του. Συλληπητήρια στην  
οικογένειά του. Ο Χρίστος σπούδασε γεωπονία 
στην Ανατολική Γερμανία. Είχε ενεργό ανάμειξη 
στα κοινά και στο ΑΚΕΛ. Ήταν στενός φίλος 
και συνεργάτης του Τουρκοκύπριου ήρωα 
Ντερβίς Αλί Καβάζογλου. Ο Χρίστος ήταν ένας 
ξεχωριστός άνθρωπος με πηγαίο χιούμορ. 
Αθάνατος! 

 
Φίλος του μου έγραψε: 
«Πολύ λυπούμαι για το μαντάτο. Ο αεί-

μνηστος φίλος Χρίστος Τσιάτταλος υπήρξε 
ξεχωριστός σύντροφος καί άνθρωπος.  
Τον εκτιμούσα πολύ. Ήταν καί συνάδελφος 
με την αδελφή μου στο Υπουργείο Γεωργίας. 
Τον αποκαλούσα και χωρκανό γιατί αγόρασε 
και ένα αγροτεμάχιο στην Χλώρακα και 
έστησε και το λυόμενο του εκεί. Αιωνία του 
η μνήμη! Για πάντα στις καρδιές μας!»

του Βασίλη Κωστή

Χρίστος Τσιάτταλος 

Ο κ. Αναστασιάδης δεν είναι υποψήφιος για τις 
Προεδρικές. Όπως έχει διαμορφωθεί το προεκλο-
γικό σκηνικό, σε μεγάλο βαθμό ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας μένει στο απυρόβλητο. Επιχειρεί μά-
λιστα πριν εγκαταλείψει την Προεδρία, να βελτιώ-
σει την εικόνα του με διάφορες εξαγγελίες - πυρο-
τεχνήματα στις οποίες προβαίνουν Υπουργοί αλλά 

και ο ίδιος. Ακούσαμε για ακόμα μια φορά τα «ευφάνταστα» για σι-
δηρόδρομο και τραμ.  
Μια τέτοια κατάσταση αν αφεθεί να εξελιχθεί θα είναι λανθασμένη 
και άδικη ιστορικά. Πρώτα διότι η διακυβέρνηση Αναστασιάδη έχει 
συσσωρεύσει τεράστια προβλήματα στην Κύπρο και την πλει-
οψηφία της κοινωνίας και κατά δεύτερον διότι τόσο ο Αβ. Νεοφύτου 
και ο Ν. Χριστοδουλίδης παρουσιάζονται ως συνεχιστές των πολι-
τικών Ν. Αναστασιάδη. Όταν λοιπόν κρίνονται ως υποψηφιότητες 
θα πρέπει να συνυπολογίζονται τα έργα και ημέραι του κ. Αναστα-
σιάδη αφού δηλώνουν συνεχιστές του, αλλά και επειδή ήταν και 
είναι βασικοί υποστηριχτές του.Ας δούμε συνοπτικά ποια είναι τα 
αποτελέσματα των πολιτικών του Αναστασιάδη σε κάποιους βασι-
κούς τομείς. Στον κοινωνικο-πολιτικό τομέα η ακρίβεια καλπάζει. 
Ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα αλλά και σε βασικά είδη πρώτης 

ανάγκης. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τις κυβερνήσεις να 
φορολογηθούν τα απροσδόκητα υπερκέρδη, η Κυβέρνηση σφυρίζει 
αδιάφορα και λέει θα δει τι θα κάνει τον Γενάρη. Επί διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη υπήρξε η μεγαλύτερη μετακίνηση του παραγόμενου 
πλούτου από τους εργαζόμενους σε μια μικρή μερίδα επιχειρημα-
τιών. Κι ενώ το ένα πέμπτο του κυπριακού πληθυσμού ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας, η Κυβέρνηση κωφεύει στις εκκλήσεις 
του ΑΚΕΛ και άλλων για να παρέχει στήριξη. Με βάση τα επίσημα 
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος είναι 24η στην κατά-
ταξη των 27 κρατών μελών της αναφορικά με τη στήριξη της κοι-
νωνίας. Την ίδια στιγμή ο κ. Αναστασιάδης κομπάζει ότι θα αφήσει 
κομπόδεμα στην επόμενη Κυβέρνηση. Είναι προφανές ότι ο κ. 
Αναστασιάδης ζει σε διαφορετικό κόσμο από τον δικό μας.  
Στο Κυπριακό έχουμε φτάσει στο χείλος της οριστικής διχοτόμησης. 
Σίγουρα ευθύνεται η Τουρκία γιατί φτάσαμε ως εδώ. Η Κυβέρνηση 
Αναστασιάδη όμως, με την στήριξη Αβ. Νεοφύτου και Ν. Χριστο-
δουλίδη, όχι μόνο δεν την δυσκόλεψε αλλά αντιθέτως τη διευκόλυνε. 
Στο Κραν Μοντανά δεν πιέσαμε για να υποχρεώσουμε την Τουρκία 
να πάρει θέση σε σημαντικότατες πτυχές του Κυπριακού ή να 
εκτεθεί. Μετά το Κραν Μοντανά άφησε τον χρόνο να παρέρχεται 
χωρίς να κάνει τίποτα με αποτέλεσμα η Τουρκία να γίνεται προ-

κλητικότερη και επιθετικότερη. Το χειρότερο προχωρεί σε τετελε-
σμένα που πιθανόν να βάλουν ταφόπλακα στο Κυπριακό και οι 
ευρωπαίοι «φίλοι» του κ. Αναστασιάδη την χαϊδεύουν. Αυτή την 
πολιτική θα συνεχίσουν Ν. Χριστοδουλίδης και Αβ. Νεοφύτου;  
Στη διαφθορά είμαστε πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα 
σκάνδαλα επί διακυβέρνησης Αναστασιάδη- Συναγερμού έγιναν 
καθημερινό φαινόμενο, ενώ η ανάμιξη του ιδίου και μελών της Κυ-
βέρνησης του έδωσαν πρωτόγνωρες διαστάσεις σε αυτά. Τι να 
πρωτοθυμηθεί κανείς; Την ανάμιξη του ιδίου και της οικογένειας 
του στο μέγα σκάνδαλο των διαβατηρίων; Στη φυγάδευση λεφτών 
στο εξωτερικό ενώ απαγορευόταν το 2013; Τα δωρεάν ταξίδια με 
τα ανάλογα ανταλλάγματα στον Σαουδάραβα ίσως και άλλους; Τη 
διάλυση του Συνεργατισμού αφού είχε προηγηθεί ο διορισμός 
όλων των ημετέρων; Την ατιμωρησία που έγινε καθεστώς και άλλα 
πολλά;  
Ενώ συνέβηκαν όλα αυτά και άλλα, οι κ. Χριστοδουλίδης και Νεο-
φύτου δεν βλέπουν διαφθορά. 
Αν θέλουμε ο τόπος να αλλάξει πορεία, να αποκτήσει προοπτική 
και να προσδοκούμε σε καλύτερο μέλλον πρέπει να στηρίξουμε 
τον Α. Μαυρογιάννη. Έναν άνθρωπο με γνώσεις, ικανότητες, αδιά-
φθορο και με κοινωνικές ευαισθησίες. 

Του Άντρου 
Κυπριανού

Με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη για την ΑΛΛΑΓΗ 
Του Μιχάλη Γεωργίου

Ακούσαμε για τον 
5ήμερο καραγκιόζη 
που αντικατέστη-
σαν για πρόεδρο 
στη θέση ενός 
άξιου, αξιαγάπη-
του και δημοφιλή 

ηγέτη, του Αείμνηστου Αρχιεπισκό-
που Μακαρίου του 3ου και προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Οι Πραξικοπηματίες προδότες ΕΟ-
ΚΑβητατζήδες με την βοήθεια των 
Αμερικανών και φυσικά της Χούντας 
έφεραν όλεθρο και καταστροφή. 
Επέτρεψαν στον Τούρκο εισβολέα 
να εισέλθει στην Κύπρο και τα απο-
τελέσματα και την τραγωδία την 
ζούμε μέχρι σήμερα, 48 χρόνια αρ-
γότερα εξαιτίας αυτής της προδο-
σίας. Για να μην ονομάσω και πρό-
σωπα.  
Αυτοί που σήμερα είναι σε αρχές 

και εξουσίες, είναι της ίδιας γενεάς 
και ιδεολογίας και ας μην μας έχουν 
να πιστεύουμε  ότι δεν έχουν να κά-
νουν τίποτα. Τίποτα δεν έχουν διδα-
χθεί από την όλη τραγωδία και ούτε 
καν το μετάνιωσαν δυστυχώς. Τώρα 
ακόμη βλέπουμε ακροδεξιούς και 
Ναζί να ξεφυτρώνουν παντού…  Βέ-
βαια είναι οι ίδιοι με διαφορετική εν-
δυμασία που κατέρχονται στις εκλο-
γές, είτε ως ανεξάρτητοι είτε κάτω 
από  άλλη σημαία.  
Χρησιμοποιούν τον τυφλό ψευδο-

πατριωτισμό των ψηφοφόρων διότι 
αρέσει και συμφέρει πολιτικά στους 
άρχοντες αυτούς να συμπεριφέρο-
νται έτσι για να τους παίζουν στα 

δυο τους δάκτυλα. 
Ο φανατισμός τέτοιων ψευδοπα-

τριωτών είναι ολοφάνερος στα γή-
πεδα όπου κατεβαίνουν με κάθε 
άλλη σημαία εκτός από την Κυ-
πριακή και μετά μου λένε θέλουμε 
ανεξαρτησία και Ελευθερία αλλά με 
τέτοια μυαλά ούτε το ένα θα πά-

ρουμε   μα ούτε και το άλλο. Ας μην 
μας τυφλώνει η υποψηφιότητα του 
κ. Χριστοδουλίδη που κατεβαίνει ως 
“ανεξάρτητος” διότι θα ακολουθήσει 
την πολιτική του κόμματος που έχει 
υπηρετήσει για χρόνια τώρα και τί-
ποτα δεν θα αλλάξει. Απλώς επειδή 
ο ΔΗΣΥ δεν θα πάρει τους ψήφους 
που χρειάζεται, αναγκαστικά κατε-
βαίνει ως δήθεν ανεξάρτητος  έτσι 
για δόλωμα. Ας μην ξεχνούμε ότι ο 
κος Χριστοδουλίδης κατεβαίνει ως 
ανεξάρτητος λύκος ντυμένος κάτω 
από δέρμα προβάτου.  Αυτή είναι η 

όλη πραγματικότητα.  
Η πραγματική ξεκάθαρη υποψη-

φιότητα με πλήρη διαφάνεια και χω-
ρίς να έχει να κρύψει τίποτα, αληθινή 
και γνήσια υποψηφιότητα είναι μόνο 
αυτή του κ. Μαυρογιάννη. Ένας άν-
θρωπος που θα εργασθεί για όλους 
τους Κυπρίους. Είναι καιρός πλέον 

για ριζική αλλαγή. Τέλος στα σκάν-
δαλα και τα χρυσά διαβατήρια. Τέλος 
πλέον στις ψευδοϋποσχέσεις και  τα 
δεσμεύομαι. Τέλος πια στο να κο-
ροϊδεύουμε τον λαό για να περά-
σουμε πιο πέρα. Θα μου πείτε μα ο 
κος Αναστασιάδης δεν θα σταθεί 
υποψήφιος. Ναι μεν αλλά κατεβαί-
νουν ως υποψήφιοι οι μαθητές του 
και για πολλά χρόνια συνεργάτες 
του, πρώην η μη. Ο κυπριακός λαός 
ας στείλει ένα καθαρό μήνυμα ότι 
δεν τρώει πλέον κουτόχορτο. Ας 
σταματήσουν πλέον τα ρουσφέτια 

και το “θα  πάρεις αυτή την εργασία 
αφού ανήκεις σε αυτό το κόμμα”. 
Εάν σταματήσουν αυτά τα παρά-
ξενα, όπου διαλέγουν άτομα βασι-
σμένα σε ποιο κόμμα ανήκουν και 
όχι στο τι προσόντα κατέχουν.  Ο 
Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει πείρα 
στα τοπικά και στα διεθνή πολιτικά 
δρόμενα. Κατέχει γνώσεις αφού έχει 
εργασθεί σε πολλά πόστα της Κυ-
βερνήσεως και είναι ο ικανότερος 
των εν συγκρίσει άλλων υποψη-
φίων. Αφού αυτοί του ΔΥΣΗ κατέ-
βηκαν και με άλλους ντόπιους εδώ 
στο Λονδίνο, συνεργάσθηκαν να κά-
νουν προεκλογική εκστρατεία ενα-
ντίον του συμπατριώτη μας zκαι 
βουλευτή Πάμπου Χαραλάμπους. 
Που εργάσθηκε και εργάζεται για μια 
λύση στο Κυπριακό.  

 
 Αυτοί οι ξενόδουλοι έτρεξαν χωρίς 

ντροπή να βοηθήσουν άλλους εντε-
λώς ξένους για μας. Και μετά μου 
λένε θέλουμε σωτηρία και λύση στην 
Κύπρο. Αφού με έτσι μυαλά και τέ-
τοια ξενομανία και φανατισμό που 
μας κατέχει για χρόνια τώρα και με 
τέτοιαν Κυβέρνηση στην Κύπρο που 
μας οδηγεί από κακά στα  χειρότερα, 
τίποτα δεν γίνεται. Αυτοί που με τον 
ψευδοπατριωτισμό τους, νομίζουν 
ότι έχουν κάνει τον πατριωτισμό μο-
νοπώλιο. Μα ας το καταλάβουν επι-
τέλους ότι δεν χρειαζόμαστε μαθή-
ματα πατριωτισμού. Αλλαγή 
χρειαζόμαστε και εύχομαι να έλθει 
πολύ σύντομα.

Πότε τέλος πάντων θα ξυπνήσουμε;

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 
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Μέσα στα πολλά κακά που συμβαίνουν καθημε-
ρινά, και ο χαμός ανθρωπίνων ζωών, υπάρχουν 
ευτυχώς και τα καλά του πολιτισμού που μας φέρνουν 
κοντά με συνανθρώπους μας, που μας δίνουν την 
ευκαιρία να κάνουμε ταξίδια στις μνήμες, και να 

βρεθούμε σε ατμόσφαιρά που δημιουργεί παραστάσεις ζωής που 
ανοίγουν δρόμους προς καλυτέρευση συνθηκών για αισθήματα ελ-
πιδοφόρα. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Λονδίνο με την ευ-
καιρία που γιορτάζει για τα 20χρονά του, μας φέρνει στο Λονδίνο τη 
συναυλία: «Σεφέρης – Κύπρος – Μικρά Ασία: Η μνήμη όπου και 
να την αγγίξεις πονά». 

H σύνδεση και η βαθιά σχέση του Γιώργου Σεφέρη με την Κύπρο 
είναι ευρέως γνωστή. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του στο νησί 
την τριετία 1953-1955, ο σημαντικός αυτός Έλληνας ποιητής και νο-
μπελίστας έγραψε μερικά από τα σπουδαιότερα ποιήματά του αφιε-
ρωμένα στο νησί της Αφροδίτης, τα οποία εκφράζουν και αναδεικνύουν 
τον πολιτιστικό πλούτο, την ταυτότητα, την ιστορία και τις αξίες της 
Κύπρου, που παραμένουν αναλλοίωτες, διαχρονικές και επίκαιρες. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 

2022 στις 19:30  στο  Hellenic Centre στο Λονδίνο και διοργανώνεται 
σε συνεργασία με την  Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και με την υποστήριξη του Γραφείου Επιτρόπου 
Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη 
και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προ κρατήσουν τις θέσεις τους 
επικοινωνώντας με το Ελληνικό Κέντρο.  

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής και ο Πρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου κ. Χρήστος 
Καραολής.  Στη συναυλία, την οποία επιμελείται ο μουσικός, συνθέτης 
και ερμηνευτής Γιώργος Καλογήρου, θα ερμηνευτούν επτά μελοποι-
ημένα ποιήματα από τη συλλογή «Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ’» 
του Σεφέρη, η οποία εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1955. Τα τραγούδια 
από την ποιητική αυτή συλλογή θα πλαισιώνουν νέες συνθέσεις σε 
στίχους της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου, καθώς και ποι-
ήματα Κύπριων ποιητών όπως ο Μιχάλης Πασιάρδης, ο Βασίλης 
Μιχαηλίδης και ο Δημήτρης Λιπέρτης, μελοποιημένα από τον συνθέτη 
Γ. Καλογήρου. Το κοινό θα απολαύσει πέντε μουσικούς παραδοσιακών 
και σύγχρονων οργάνων (λαούτο, κιθάρα, φλάουτο, κρουστά, 
σαντούρι) και ποίηση σε αφήγηση. 
Οι Συντελεστές της εκδήλωσης. 
Γιώργος Καλογήρου: Ερμηνεία, κιθάρα, τζουράς | Χαράλαμπος 
Παντελή: Λάουτο, κιθάρα | Κωνσταντίνα Ξενοφώντος: Ερμηνεία, 
κρουστά | Βερόνικα Αλωνεύτου: Σαντούρι | Κωνσταντίνος Μα-
καρίτης: Φλάουτο | Χρήστος Πεττεμερίδης: Αφηγητής. 
Παρακολούθησα πρόσφατα στο ΡΙΚ μια θαυμάσια συναυλία του 
ιδίου μουσικοσυνθέτη Γιώργου Καλογήρου, σε ένα αφιέρωμα για 
τον Κύπριο ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή, όπου παρουσιάστηκαν τρα-
γούδια σε μελοποιημένη ποίηση με συμμετοχή καλλιτεχνών από 
την Κύπρο, και θα πρέπει εδώ να επαινέσω τον μουσικοσυνθέτη για 
την θαυμάσια δουλειά που κάνει, καθώς και τους υπόλοιπους συ-

ντελεστές. Δράσεις και εκδηλώσεις όπως τις δύο αυτές  μουσικές  
παραστάσεις φέρνουν πιο κοντά το δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου – το οποίο προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως 
και άρα ανοίγει ευκαιρίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ομογέ-
νεια– με τους Κύπριους που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
ειδικά και τους Κύπριους της διασποράς γενικότερα. 
Εκτός τούτου δίνει τροφή σε όσους αγαπούν τον πολιτισμό, και ιδι-

αίτερα τον δικό μας πολιτισμό. Που είναι τόσο πλούσιος και φτιάχνει 
ανθρώπους και χαρακτήρες που απώτερο σκοπό έχουν την καλυτέ-
ρευση συνθηκών για καλύτερες και στενότερες ανθρώπινες σχέσεις,  
που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη για να φτιάξουμε μια καλύτερη 
πιο ανθρώπινη κοινωνία, που να ξέρει να αγαπά και που να ξέρει να 
μην ξεχωρίζει χρώματα, φυλές, και άλλα παρόμοιά που στέκονται 
εμπόδιο για ένα καλύτερο κόσμο. Οι άνθρωποι μεταξύ μας μοιάζουμε! 
Γεννιόμαστε με τον ίδιο τρόπο, θέλουμε τα ίδια συστατικά για να δια-
τηρηθούμε στη ζωή, πονάμε και κλαίμε το ίδιο όλοι μας, και 
καταλήγουμε με τον ίδιο τρόπο. Τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας σαν 
αποδημήσουμε!  
Ας κάνουμε λοιπόν ότι είναι δυνατόν να ζήσουμε ειρηνικά, να 

αγαπάμε αλλήλους, και ποιος ξέρει, ίσως εκεί που θα καταλήξουμε, 
να υπάρχει ο ονειρεμένος  παράδεισος που θα χωρέσει μέσα όλο 
τον κόσμο! Για την ώρα μην αμελήσετε. Κάντε μια προσπάθεια να 
βρεθείτε εκεί που ο πολιτισμός μέσα από την μουσική και τα 
τραγούδια θα σας ταξιδέψει στις μνήμες, θα σας χαροποιήσει, και 
θα σας ανεβάσει την διάθεση. Καλή σας μέρα!

Ταξίδια στις μνήμες! 
Του Βασίλη 
Παναγή

Αν το «όχι» του Μεταξά ήταν υποχρεωτικό στο 
πλαίσιο των διεθνών ανταγωνισμών της εποχής 
και των ιδιαίτερων δεσμών και εξαρτήσεων που 
είχε με το ξένο κεφάλαιο, κυρίως το βρετανικό, η 
τάξη βασικά που αυτός εκπροσωπούσε, το ΟΧΙ του 
ελληνικού λαού πήγαζε από τις παραδόσεις, την 

ιστορία του, το αναφαίρετο δικαίωμά του και τον πόθο του να ζήσει 
ελεύθερος και ανεξάρτητος, χωρίς αφέντες, ντόπιους ή ξένους. Πα-
ρατίθεται πιο κάτω το ιστορικό «Ανοιχτό γράμμα προς το λαό της 
Ελλάδας» του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνι-
στικού Κόμματος Ελλάδας, Νίκου Ζαχαριάδη, που αποτέλεσε την 
υψηλότερη, σημαντικότερη εθνική-πολιτική πράξη του ως Έλληνα 
αντιφασίστα, πατριώτη, αγωνιστή και λαϊκού ηγέτη. Με αυτό το ιστο-
ρικό γράμμα του της 31ης του Οκτώβρη του 1940 για παλλαϊκή αντί-
σταση στον επιτιθέμενο φασισμό του Μουσολίνι, ο Νίκος Ζαχαριάδης 
έφτασε στο απόγειο της προσφοράς του στο εργατικό-λαϊκό κίνημα 
της Ελλάδας. Η απόφασή του να πάρει τολμηρή και ξεκάθαρη πα-
τριωτική θέση ανέβασε τους Έλληνες κομμουνιστές στη συνείδηση 
του λαού και φώτισε το δρόμο της κατοπινής Εθνικής Αντίστασης, 
όπου πρωτοστάτησαν οι κομμουνιστές. 
▪� Προς το λαό της Ελλάδας 
Ο φασισμός του Μουσολίνι χτύπησε την Ελλάδα πισώπλατα, δο-
λοφονικά και ξετσίπωτα με σκοπό να την υποδουλώσει και εξανδρα-
ποδίσει. Σήμερα όλοι οι Έλληνες παλεύουμε για τη λευτεριά, την 
τιμή, την εθνική μας ανεξαρτησία. Η πάλη θα είναι πολύ δύσκολη και 

πολύ σκληρή. Μα ένα έθνος που θέλει να ζήσει πρέπει να παλέβει, 
αψηφώντας τους κινδύνους και τις θυσίες. Ο λαός της Ελλάδας διε-
ξάγει σήμερα έναν πόλεμο εθνικοαπελευθερωτικό, ενάντια στο φα-
σισμό του Μουσολίνι. Δίπλα στο κύριο μέτωπο και Ο ΚΑΘΕ ΒΡΑΧΟΣ, 
Η ΚΑΘΕ ΡΕΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΚΑΘΕ ΧΩΡΙΟ, ΚΑΛΥΒΑ ΜΕ ΚΑΛΥΒΑ, Η 
ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ, ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΣΠΙΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. 
Κάθε πράκτορας του φασισμού πρέπει να εξοντωθεί αλύπητα. Στον 
πόλεμο αυτό που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει 
να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη.  Έπαθλο για 
τον εργαζόμενο λαό και επιστέγασμα για το σημερινό του αγώνα, 
πρέπει να είναι και θα είναι, μια καινούργια Ελλάδα της δουλειάς, 
της λευτεριάς, λυτρωμένη από κάθε ξενική ιμπεριαλιστική εξάρτηση, 
μ’ ένα πραγματικά παλλαϊκό πολιτισμό. Όλοι στον αγώνα, ο καθένας 

στη θέση του και η νίκη θα είναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της. 
Οι εργαζόμενοι όλου του κόσμου στέκουν στο πλευρό μας. 
Αθήνα 31 του Οχτώβρη 1940. 
Νίκος Ζαχαριάδης 
Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ  
▪� Ο Νίκος Ζαχαρίαδης έδειξε τον σωστό δρόμο...Με τις ξεκάθαρες 
θέσεις του αρχηγού τους και την ηρωική αντίστασή τους στη συνέχεια, 
οι κομμουνιστές της Ελλάδας κέρδισαν άλλο ένα τίτλο τιμής. Τα ψέ-
ματα και οι συκοφαντίες ότι το ΚΚΕ δεν ενδιαφερόταν για την Ελλάδα 
και αγωνιζόταν μόνο για τα συμφέροντα του διεθνούς κομμουνισμού 
κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι. Το ΚΚΕ, εμπράκτως υπερασπί-
στηκε την τιμή, την αξιοπρέπεια και την εδαφική ακεραιότητα της Ελ-
λάδας ενάντια στους ξένους εισβολείς και κατακτητές. Το ΚΚΕ ποτέ 
δεν ζήτησε πατριωτικά εύσημα και κορώνες από κανένα, γιατί τους 
τίτλους της εθνικής περηφάνιας και αξιοπιστίας τούς κέρδισε στα πε-
δία των μαχών με θυσίες και αίμα. Οι γραικύλοι της «εθνικοφροσύ-
νης», που παρέδωσαν τον Έλληνα κομμουνιστή Νίκο Ζαχαριάδη 
στη Γκεστάπο, μετά την κατάληψη της Αθήνας από τους Γερμανούς 
ναζί το 1941, δεν ανήκαν στο ΚΚΕ, ούτε στον ευρύτερο δημοκρατικό 
χώρο, αλλά στις δυνάμεις εκείνες που κατηγορούσαν τους κομμου-
νιστές ότι ήταν ανθέλληνες, πράκτορες της Ρωσίας, της Σερβίας, της 
Βουλγαρίας, πράκτορες του διεθνούς κομμουνισμού, όργανα των 
ξένων! Το γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη αποτελεί φωτεινό ιστορικό 
ντοκουμέντο αγωνιστικής αντίστασης, που τιμά κάθε Έλληνα πα-
τριώτη ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης.

Το «ΟΧΙ» του ελληνικού λαού
Του Βασίλη  
Κωστή

«Το να έχεις μάνα, είναι σαν να έχεις πάντα κου-
βέρτα για το κρύο, ομπρέλα για τη βροχή, ψωμί 
για την πείνα, νερό για τη δίψα». 

«Η μάνα είναι σαν το αλάτι. Η απουσία της δεν 
είναι εμφανής αλλά η απουσία τηw κάνει τα πάντα 
άνοστα» 

-ΜΟΥ ΛΕΙΠΕΙΣ ΜΑΜΑ....!!! 
-Παιδί μου,  
Θα ήθελα τόσα να σου πω για να προλάβω τα 

λάθη σου. Δεν σου έλεγα όμως τίποτε γιατί σε 
ήθελα να φας τα μούτρα σου. Ναι, καλά άκουσες! Και μια και δυο 
και τρεις και δέκα. Διαφορετικά, πώς θα ωρίμαζες και πώς θα μά-
θαινες να αφουγκράζεσαι τους ήχους που φέρνουν καταιγίδες και 
θύελλες και τρικυμίες στη ζωή. Μακάρι να μην έρχονταν παιδί μου. 
Ακολούθησε με και θα σου πω πότε ακριβώς θα νοιώσεις πως 

το κλάμα που ήδη έριξες για ανούσιους έρωτες, για ανθρωπάκια 
που έπαιξαν με την καρδιά σου, με την καλοσύνη σου ήταν τελικά 
χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο, χωρίς κανένα λόγο. Αχρείαστα όλα τα 
δάκρυα και ο πόνος που βάσταξε πολύ. Παιδί μου, όταν ζήσεις 
τον πόνο για τον γονιό σου που είναι ανήμπορος στο κρεβάτι μιας 
κλινικής ή ενός γηροκομείου τότε θα καταλάβεις ότι η λύπη πατάει 
κόκκινο. Ένα μαχαίρι έχει τρυπήσει την καρδιά σου και αργά 
κάποιος άγνωστος το στρίβει και το στρίβει και ματώνεις τόσο όσο 
δεν ένοιωσες ποτέ! Λύπη και πόνος στον ύψιστο βαθμό! 

-Μου λείπεις τόσο όσο δεν μπορείς καν να φανταστείς…μάνα! 
Λένε πως όσο περνά ο χρόνος ο πόνος καταλαγιάζει. Καθόλου 
αληθινό δεν είναι αυτό. Απλά μαθαίνεις να ζεις με τον πόνο σου…
Ο μόνιμος αποχωρισμός, μοιάζει θάνατος χωρίς ανατροπή. 

-Κι αυτές οι στιγμές της θύμησης δεν θα χαθούν ποτέ από το 
μυαλό σου. Όλες τις φορές και τις στιγμές που δεν ήσουν εκεί όταν 
η μάνα σου σε χρειαζόταν ή ακόμα όταν αρνιόσουν το ενδιαφέρον 

της μάνας σου, που εκεί στο σαλόνι ξαπλωμένη στον καναπέ ή σε 
μια καρέκλα να περιμένει όταν εσύ ξενυχτούσες και περνούσες 
όμορφα με την παρέα σου. Εκεί μέχρι το πρωί να περιμένει μέχρι 
να ακούσει το κλειδί στην πόρτα, μέχρι να σε δει που έφτασες 
ασφαλής και είσαι καλά! Θυμάσαι και την ειρωνεία στην φωνή 
σου, όταν φώναζες και έλεγες πως δεν της επιτρέπεις να ανακα-
τεύεται στη ζωή σου. Να μην ανακατεύεται όταν εσύ έπεφτες από 
λάθος σε λάθος. Επί σειρά ετών. Νόμιζες τα ήξερες όλα και κάθε 
πάθημα σου το χαρακτήριζες εμπειρία που θα σου γινόταν στο 
μέλλον…μάθημα! Τα πήγαινες γυρεύοντας και ήταν σαν να ήθελες 
μόνη σου να τιμωρήσεις τον εαυτό σου. Απανωτές απερισκεψίες. 
Κι αυτή σε νοιαζόταν περισσότερο από ότι εσύ τον εαυτό σου. 
Όταν σε άφηναν σε ξερό κλαδί οι δήθεν μεγάλοι έρωτες σου, στης 
μάνας σου την αγκαλιά ήθελες να κουρνιάσεις και να κλάψεις 
μέχρι να κουραστείς από τους λυγμούς και να αποκοιμηθείς μες 
στην αγκαλιά της. Μωρό αβοήθητο και τρομαγμένο και απογοη-
τευμένο και τραυματισμένο. Κι εκείνη σου άνοιγε την αγκαλιά της 
και σε έκλεινε μέσα με στοργή κι έκλαιγε πιο πολύ από εσένα.  
Και όταν εκείνη πόναγε θυμάσαι; Δικαιολογίες και δικαιολογίες...Βια-

ζόσουν γιατί είχες ραντεβού για καφέ με τις κολλητές σου ή στο 
κομμωτήριο και ινστιτούτο αισθητικής. Ραντεβού που δεν μπορούσες 
να ακυρώσεις δήθεν. Ίσως γιατί ήξερες πως δεν θα σου κρατήσει 
καμιά κακία και δεν θα καταγράψει την συμπεριφορά σου στα 
κιτάπια που δεν σβήνονται οι αμαρτίες. Μάνα σου είναι! Τι; Θα 
σου κρατούσε κακία; Ποτέ! Κι εσύ όπως κι εγώ την είχαμε 
δεδομένη. Το ξέραμε κι οι δυο, όλοι το ξέρουμε  πως «η μάνα 
σου» θα είναι πάντα εκεί. Και με κρύο και με ζέστη χωρίς 
ημερομηνία λήξης η αγάπη της για σένα και για μένα. Και δίναμε 
απλόχερα την αδιαφορία μας. Ντρεπόσουν και εσύ να την πας μια 
βόλτα; Εγώ να δεις. Αναβολή στην αναβολή. Και κοίτα που εκείνη 
άφηνε τα πάντα για να σε πάει στο πάρκο. Κι εκείνη αδιαφορούσε 

για την κούραση της για να σε πάρει για μαθήματα κολύμπι. Κι 
εκείνη σε έπαιρνε στην αθλητική σου λέσχη για να προπονηθείς 
και στα μαθήματα τένις που μια τα άρχιζες και δυο τα άφηνες. 
Μήπως ξεχνάς πως πάντα ήταν παρούσα αλλά με λεπτότητα 
κρυμμένη πίσω από την  ανεξάρτητη ζωή σου. 
Πνοή σου έδωσε θυμάσαι; Και βέβαια θυμάσαι. Και βέβαια την 

κοιτάς με μάτια από το κλάμα θολωμένα. Και ντρέπεσαι στα 
σίγουρα. Ντρέπεσαι για όλα! Και όμως προλαβαίνεις να κάνεις 
κάτι από τα πολλά που δεν έχεις κάνει. Άπλωσε το χέρι σου και 
πιάσε το δικό της. Και δώσε της ένα φιλί. Ένα φιλί στο χέρι για να 
την ευχαριστήσεις για όσα έκανε για σένα. Κι ένα πιο ζεστό στο 
μέτωπο για να νοιώσεις τη ζεστασιά της. Ένα φιλί κι ένα σ΄ αγαπώ 
και αυτό της φτάνει για να ξεχάσει όλα τα σφάλματά σου. Όλες τις 
πίκρες που της έδωσες, την πότισες. Μη ζητήσεις καμία συγνώμη. 
Δεν χρειάζεται αν δεν θέλεις να το κάνεις. Ξέρει η μάνα. Δεν θέλει 
συγνώμη…γιατί αν τη ρωτήσεις δεν την πλήγωσες ποτέ θα πει! 
Πήγαινε τώρα όσο ζει και δώσε της ένα φιλί και ένα σε αγαπώ. 
Μετά θα είναι αργά! 
Σε αγαπάω μάνα μου!

Πόσο μου λείπεις…

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου
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Α πό παιδί ήθελε να γίνει ηθοποιός. Να γίνει «θεατρίνος». 
Όνειρό του, να πρωταγωνιστήσει στο σανίδι και στη με-
γάλη οθόνη. Έχοντας ως πρότυπό του τον Νίκο Κούρ-

κουλο, ο μικρός Βασιλάκης από το Συγχαρί Αμμοχώστου, ξεκί-
νησε για τη Λευκωσία γεμάτος ενθουσιασμό.Τα κατάφερε. 
Ανέβηκε στη σκηνή με δάσκαλο τον αείμνηστο Καυκαρίδη και 
έκανε αυτό που επιθυμούσε. Να κάνει την Κύπρο να γελά. Έστω 
και για λίγο, αφού, η τουρκική εισβολή τον έφερε απρόσμενα 
στην Αγγλία. Έκτοτε, ο Βασίλης Παναγής, ο άνθρωπος με την 
εκπληκτική, ραδιοφωνική φωνή και το πηγιαίο ταλέντο στην υπο-
κριτική, πρόσφερε πολλά στην παροικία και τα καλλιτεχνικά της 
δρώμενα. 
 

- Πότε αποφασίσατε ότι θέλετε να ασχοληθείτε με 
την υποκριτική;  

 
Ήμουν 12 χρονών όταν 
μου δόθηκε η ευκαιρία 
να συμμετέχω σε μια θε-
ατρική παράσταση του 
συλλόγου στο χωριό 
μου το Συγχαρί στην 
Κύπρο. Ήταν ένας μι-
κρός ρόλος, ωστόσο, 
είχα ενθουσιαστεί 
πολύ. Ήταν η 
πρώτη φορά που 
συνειδητοποίησα 
ότι θέλω να ασχο-
ληθώ με την υπο-
κριτική. Εκείνη 
την εποχή, μου 
άρεσε να ξεφυλ-
λίζω περιοδικά 
και να διαβάζω τα 
νέα για θεατρικές 
παραστάσεις.  
Έτσι, εντελώς τυχαία, μια μέρα 
έπεσα πάνω σε μια ανακοίνωση της σχολής 
«Στυλιανός Μωυσίδης» της Ελλάδας. Ήταν η 
ευκαιρία που περίμενα! Έστω και δια αλληλο-
γραφίας. Τους έστειλα γράμμα και ξεκίνησα. 
Η διαδικασία που έπρεπε να ακολουθήσω, 
απαιτούσε να διαβάζω κείμενα και να βγάζω 
φωτογραφίες σε διάφορες πόζες τις οποίες 
έστελνα για αξιολόγηση και κριτική. Έπειτα, 
μου έδιναν σενάρια με βάση τα οποία 
έπρεπε να δουλέψω με διάφορες εκφρά-
σεις όπως κλάμα, γέλιο, θυμό κτλ. Πέ-
ρασα τις εξετάσεις και πήρα το πρώτο 
μου δίπλωμα.    

 
- Και τα πρώτα βήματα στο σανίδι; 
 
Τότε, μου άρεσε πολύ ο Νίκος 
Κούρκουλος. Ήθελα να γίνω σαν 
αυτόν. Έτσι του έστειλα ένα 
γράμμα εκφράζοντας του την επι-
θυμία μου να γίνω ηθοποιός. Μου 
απαντάει «Ξέχασε το. Είναι δύ-
σκολη δουλειά». Εγώ ήμουν επίμονος… 
Ανακάλυψα ότι ο Βλαδίμηρος Καυκαρίδης είχε 
δική του σχολή και όταν ήμουν 15 χρονών κατάφερα να 
συναντηθώ μαζί του. Το θυμάμαι σαν τώρα, να στέκομαι μπρο-

στά του και να του λέω «Είμαι ο Βα-
σίλης Παναγής και θέλω να γίνω 
ηθοποιός». Ξεκίνησα θεωρητικά μα-
θήματα κάθε Σάββατο. Μελετήσαμε 
τον Σαίξπηρ και τον Τσέχωφ. Μαθαί-
ναμε αρκετά για το ρωσικό Θέατρο 
διότι βασιζόμασταν στη μέθοδο 
Στανισλάβσκι, δηλαδή την αί-
σθηση της πίστης και της 
αλήθειας πάνω στη σκηνή. 

Ο Καυκαρίδης με θεωρούσε τα-
λαντούχο και με έβαλε 
στην παράσταση 
«Ειρήνη» του Αρι-
στοφάνη για να 
λάβω μέρος στον 
Χορό. Ήταν μια αξέ-
χαστη εμπειρία. Ο 
Βλαδίμηρος είχε 
εντάξει το τραγούδι 
«Της δικαιοσύνης, 
Ήλιε Νοητέ».  
Ανατριχιάζω ακόμα 
και τώρα που το 
λέω… 
Σε αυτό το έργο 

είχα προσκαλέσει τη μάνα μου να έρθει να με δει. Μου απάντησε: 
«Όι εν θα έρτω. Εν έννεν καλά πράματα τούτα». Στο τέλος, 
αποφάσισε να έρθει και όταν τέλειωσε η παράσταση μου είπε: 
«Γιε μου εν σε είδα». Στην παράσταση υποδυόμουν ένα γέρο 
με άσπρα μαλλιά και αρχαία ιμάτια. Όταν της εξήγησα, μου είπε 
(γελά): «Εγεράσαν σε πριν την ώρα σου». 
Η πρώτη ευκαιρία για πρωταγωνιστικό ρόλο μου δόθηκε όταν 
ανέβασε το έργο «Ο Χρυσός και ο Τενεκές». Αρχικά θα συμμε-
τείχε ο μακαρίτης Γιάννης Ρουσάκης. Με προσεγγίζει ο Βλαδί-
μηρος και μου λέει: «Κοίτα, υπάρχει ένας διαθέσιμος ρόλος 
τον οποίο οι άλλοι ηθοποιοί δεν πιστεύουν ότι μπορείς ανα-
λάβεις, αλλά εγώ νομίζω πως μπορείς να τον κάνεις. Θα έρ-
χεσαι σπίτι μου για πρόβες». Ήταν ένας ρόλος πρόκληση. Δε 
θα ξεχάσω τις στιγμές που πήγαινα σπίτι του. Ήταν τον ίδιο 
καιρό που γεννήθηκε η κόρη του Ζήνα και έπρεπε να της 

αγοράζω γάλα, να τις αλλάζω τις πάνες... 
Όταν πλησίασε η πρεμιέρα, οι ηθο-
ποιοί ακόμα παραπονιούνταν πως 
ήμουν πολύ νέος για τέτοιο ρόλο. 
Με το που ξεκινήσαν οι γενικές 
πρόβες και με είδαν έξω από 
τις κουίντες, έμειναν με το 
στόμα ανοιχτό. Με την 
πρώτη παράσταση, ολό-
κληρο το αμφιθέατρο 
έπεσε κάτω από τα γέλια.  
Όλοι ερχόντουσαν κο-
ντά μου για να με συγ-
χαρούν. Ο μακαρίτης ο 
Αντρέας Νικολής, με 
ρώτησε «Για πες μας 
λοιπόν Βασιλάκη, τι 
γίνεται τώρα; Θα γί-
νεις μεγάλος ηθο-
ποιός;». Του απά-
ντησα «Όπως έγινες 
εσύ, έτσι θα γίνω κι 
εγώ». Στη συγκεκρι-
μένη παράσταση πα-
ρέστη ο Υπουργός 
Παιδείας ο οποίος 
μέσω της ρωσικής 
πρεσβείας μου πρό-
σφερε υποτροφία για 
σπουδές στη Μόσχα. 
Έγινα 17 ετών και 
ήμουν πανευτυχής που 
θα πήγαινα στη Ρωσία. 
Όμως, στο μεταξύ, είχε 
έρθει η σειρά μου να 
καταταγώ στον στρατό. 
Δυστυχώς, αυτό μου κό-
στισε την υποτροφία. 
Έτσι συνέχισα στον 
Καυκαρίδη. Ακολούθη-
σαν πολλές παραστάσεις 
όπως «Τούτη η γη είναι 
δική μας» και «Η γυνή 
να φοβήται τον άνδρα», 
«Αγάπη μου Ουά-Ουά» 
με την γνωστή Πίτσα Πα-
παδοπούλου,  και άλλα.   
Στην πορεία, συνεργά-

στηκα με γνωστούς ηθοποι-
ούς στο «Ο διάβολος και η 
ουρά του», καθώς και σε 
άλλα έργα για 1-2 χρόνια με 
τον θίασο της Δώρας Κακου-

ράτου και του Γιώργου Ζένιου μέχρι το 1974. Είχαμε πρεμιέρα 
την Παρασκευή στο θέατρο Ακρόπολης και το Σάββατο έγινε η 
εισβολή. Ήταν η τελευταία παράστασή μου πριν τον πόλεμο...  

 
- Πως βρέθηκες στο Ηνωμένο Βασίλειο;   
 
Αμέσως μετά την εισβολή, ο Γιάννης Μεντώνης μου έκανε πρό-
ταση να παίξω στο «Ο Φιρφιρής πάει Αγγλία». Ήταν μια πρω-
τοβουλία με στόχο να μαζευτούν λεφτά για τους πρόσφυγες. Η 
κυβέρνηση μας έδωσε άδεια να φύγουμε με πλοίο. Ήταν μεγάλη 
περιοδεία. Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Γερμανία, Βέλγιο και τέλος 
Αγγλία. Δώσαμε παραστάσεις σε Λονδίνο, Μάντσεστερ και Μπέρ-
μιγχαμ.  
Αυτό που θυμάμαι είναι πως όταν είχα φύγει από την Κύπρο, 
πήρα μαζί μου μόνο δύο πράγματα. Το πρώτο ήταν ένα σακάκι 
που μου είχε δανείσει ο φίλος μου και το δεύτερο ήταν 10 λίρες 
που μου είχε δώσει ο μακαρίτης ο πατέρας μου. Μετά την πε-
ριοδεία είχα μείνει χωρίς δουλειά και ζούσα στο Wood Green 
μαζί με άλλους ηθοποιούς, στο σπίτι της αδερφής της ηθοποιού 
Γιωργούλας Σνελ. Στο μεταξύ, περνούσα μια δύσκολη περίοδο 
της ζωής μου. Είχα πληγωθεί λόγω του ότι είχα χωρίσει από την 
αρραβωνιαστικιά μου, η οποία είχε μείνει πίσω στην Κύπρο. 

Αποφάσισα ότι θα έμενα στην Αγγλία για να φοιτήσω σε δραμα-
τική σχολή. Χρειαζόμουν, όμως, την άδεια παραμονής. Και για 
να την πάρω έπρεπε να παντρευτώ Βρετανή ή Κύπρια με βρε-
τανικό διαβατήριο. Αλλιώς, κινδύνευα να με διώξουν. Κάποιοι 
γνωστοί και η θεία μου η Ελένη από τα Λεύκαρα, μου πρότειναν 
προξενιό. «Γιε μου, ξέρω μια καλήν κοπέλα. Να σε παντρέ-
ψουμε μαζί της και να μείνεις εδώ», μου είπε. Έτσι βρέθηκα 
παντρεμένος στο Μπέρμιγχαμ. Ο μακαρίτης ο πεθερός μου, μου 
πρόσφερε σπίτι και δουλειά. Βέβαια, δούλευα στην επιχείρηση 
του πεθερού μου ο οποίος με βοήθησε πολύ, αλλά ταυτόχρονα 
έκανα ακροάσεις στο Repertory Theatre όπου έπαιξα σε διάφο-
ρες παραστάσεις. Πήγα πρώτα σε κολλέγιο για την Αγγλική 
γλώσσα, και μετά στη σχολή του Birmingham School of Speech 
and Dramatic Arts. Όταν αποφοίτησα έλαβα το grade 8, Bronze 
metal, Silver & Gold καθώς και δίπλωμα στην υποκριτική. 

 
- Και στο Λονδίνο πως βρέθηκες;  
 
Όταν ιδρύθηκε το LGR, με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Γρηγο-
ρίου, ένας από τους ιδρυτές, ο οποίος με ρώτησε αν θα ήθελα 
να κάνω ανταποκρίσεις από το Μπέρμιγχαμ. Δέχτηκα την πρό-
ταση και ξεκίνησα άμεσα. Αργότερα, όταν έγινε ο Ραδιομαραθώ-
νιος για τα Παιδιά με Ειδικές Ικανότητες στην Αγγλία, ο Νίκος 
Παπαδόπουλος μου ζήτησε να έρχομαι κάποιες μέρες στο Λον-
δίνο, όπως και έκανα. Σιγά – σιγά άρχισα να εκφωνώ διαφημίσεις. 
Από τις 15, οι 14 διαφημίσεις ήταν με την φωνή μου. Ήταν θέμα 
χρόνου να αποκτήσω τη δική μου εκπομπή και να μετακομίσω 
μόνιμα στο Λονδίνο. 

 
- Ήταν καθοριστικό σημείο για την καριέρα σου… 
 
Ναι, και ήταν απίστευτό το πόσο είχαν αγαπήσει την εκπομπή 
οι ακροατές. Φαινόταν από τον αριθμό των τηλεφωνημάτων στην 
εκπομπή. Σύντομα προάχθηκα στη θέση του υπεύθυνου προ-
γραμμάτων και ένα χρόνο μετά έγινα εκφωνητής σε μια από τις 
μεγαλύτερες διαφημιστικές εταιρείες της Βρετανίας. Η σημαντι-
κότερη διαφήμιση που εκφώνησα ήταν αυτή της British Airways, 
η οποία μεταδόθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι πρώτες με-
γάλες διακρίσεις ήρθαν με τις κινηματογραφικές ταινίες που είχαν 
παγκόσμια επιτυχία, όπως το «Captain Corelli's Mandolin» 
και το «Mamma Mia». Επίσης, ως ηθοποιός συμμετείχα στην 
αστυνομική σειρά «Boon» του ITV, στο  «Vote for Them», στην 
κωμική σειρά «Birds of a Feather» και «Stath Lets Flats» ερ-
μηνεύοντας Β’ και Γ’ ρόλους. Παράλληλα, δεν ξέχασα ποτέ το 
θέατρο. Για δέκα χρόνια συμμετείχα σε παιδικές παραστάσεις 
στο Θέατρο Τέχνης με τον Γιώργο Ευγενίου.  Ανεβάσαμε έργα 
του Ευγένιου Τριβιζά κ.ά. Τα ταξιδέψαμε σε ολόκληρη την Αγγλία. 
Είχαμε ένα μίνι-βαν και δίναμε παραστάσεις σε σχολεία. Επίσης, 
ανέβασα το δικό μου μουσικοχορευτικό δράμα «Μικρή μου μάνα 
Κύπρος» το οποίο είχε τεράστια επιτυχία. Στο μεταξύ, έλαβα μέ-
ρος στην ταινία του Μάρκου Μάρκου «Παπαδόπουλος & Υιός» 
η οποία προβλήθηκε σε όλη την Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία 
και μεταδόθηκε αρκετές φορές από το BBC. Επίσης, στις ταινίες 
μικρού μήκους «RIFS» και «SLEPPING WITH THE FISHES»,  
καθώς στην μικρού μήκους ταινία «LOVE ABOVE ALL» στην 
οποία υπογράφω το σενάριο και τη σκηνοθεσία.  

 
- Όμως πλέον, έχεις τη δική σου θεατρική ομάδα…  
 
Κάποια στιγμή, κουράστηκα. Ξέρεις, είναι ψυχοφθόρα η διαδι-
κασία των ακροάσεων. Κατάλαβα πως ήταν ο καιρός να ιδρύσω 
το δικό μου θίασο. Όλα ξεκίνησαν το 2011, όταν ένας ελλαδίτης 
ηθοποιός μου πρότεινε να κάνουμε διασκευή στα αγγλικά τον 
«Πλούτο» του Αριστοφάνη. Ακολούθησε το γνωστό έργο του 
Δημήτρη Ψαθά «ΦΩΝΑΖΕΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ». Με την ολοκλήρωση 
των παραστάσεων κατάλαβα πως ήθελα να συνεχίσω προς αυτή 
την κατεύθυνση. Ξεκίνησα να γράφω δικά μου έργα βασισμένα 
στη ζωή των Κυπρίων της Αγγλίας όπως το  «Προξένια», «My 
Name Is Not Zorbas But I Can Dance», «Ξενοδοχείο Αλά Ελ-
ληνικά», «Ο Γάμος της Αφροδίτης», «Ήβραμε Γαμπρό για 
την Τταλλού μας» κ.ά. 

 
- Και η πορεία σου στο χώρο του Θεάτρου, συνεχίζεται… 
 
Αυτή την περίοδο ετοιμάζω ένα μιούζικαλ βασισμένο στις ζωές 
των Κυπρίων της Αγγλίας. Μερικά από τα τραγούδια του θα είναι 
soundtracks ταινιών και κάποια γραμμένα από εμένα. Η πλοκή 
του βασίζεται στις ιστορίες ηθοποιών και τραγουδιστών. Θα ανε-
βεί στο Millfield Theatre σε συνεργασία με την εξαιρετική Αγγλο-
κύπρια χορογράφο και ηθοποιό Ιρίνα Λουίς. Επιπλέον, σε συ-
νεργασία με διευθυντή τηλεοπτικού σταθμού στην Κύπρο, 
καταβάλλουμε προσπάθειες για την παραγωγή σειράς. Θα είναι 
βασισμένη στο βιβλίο «Do You Know Who I Am» της Ανδριανής 
Ρόη. Τώρα, συνεργάζομαι με μια Αγγλική εταιρία  παραγωγής 
που ετοιμάζει μία ταινία βασισμένη στην κυπριακή παροικία, κα-
θώς και ντοκιμαντέρ για το ίδιο θέμα. Επίσης, ετοιμάζω και ένα 
φεστιβάλ Τεχνών για το οποίο θα μπορέσουμε να πούμε λεπτο-
μέρειες στη συνέχεια.

«Μ΄ένα σακκάκι δανείκο κι’ ένα δεκάλιρο στην τσέπη»
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ΠΕΜΠΤΗ 3 NOEMΒΡΙΟΥ 
22:35 Ο Δολοφόνος Αγα-
πούσε Πολύ (1960). Αστυνο-
μική περιπέτεια με τους Δημή-
τρη Μυράτ, Ελένη 
Χατζηαργύρη, Βύρωνα Πάλλη, 
Γιάννη Γκιωνάκη. Μετά την 
πρεμιέρα του Άμλετ στο Θέα-
τρο "Λυρικό", ο πρωταγωνι-
στής Πέτρος Ζαβέρδης αλλά 
και όλος ο καλλιτεχνικός  κό-
σμος περιμένει την κριτική του 
Μάρκου. Τα σχόλια φουντώ-
νουν, ώσπου αφήνεται να διαρ-
ρεύσει η φήμη ότι η κριτική 
αυτή είναι η πιο σκληρή που 
έγραψε ποτέ.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 3 NOEMΒΡΙΟΥ 
23:40 Η δε Γυνή να Φοβείται 
τον Άνδρα (1965). Κωμωδία 
με Γιώργο Κωνσταντίνου, 
Μάρω Κοντού, Δέσπω Διαμα-
ντίδου. Ο Αντώνης,  επισκέπτε-
ται το παλιό του σπίτι που θα 
κατεδαφιστεί. Θυμάται τα 10 
χρόνια που έμεινε εκεί με την 
Ελένη. 10 χρόνια λόγω της τα-
πεινής καταγωγής της, δεν 
αποφάσιζε να την παντρευτεί 
και εκείνη από φόβο μήπως 
την αφήσει του έκανε όλα τα 
χατίρια. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 NOEMΒΡΙΟΥ 
21:15 Χρυσόσκονη (2008). 
Κοινωνική ταινία με Μαρία Πα-
παδημητρίου, Άννα Μασχά, 
Αργύρη Ξαφή. Τρία αδέλφια 
αποστασιοποιημένα, συναντι-
ούνται για να συζητήσουν την 
πώληση του πατρικού τους. Ο 
Αλέξης επιμένει να το πουλή-
σουν, η Άνναι το αντίθετο, η 
Αμαλία μη έχοντας το σθεναρό 
ταμπεραμέντο βρίσκεται στην 
μέση και τους ακούει. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  
22:45 Ο Παπά-Σούζας (1983). 
Με Νίκο Παπαναστασίου, Στήβ 
Ντούζο, Γιάννη Γκιωνάκη. Ο 
Παπα-Ησύχιος θλίβεται βλέπο-
ντας την εκκλησία του κάθε Κυ-
ριακή άδεια. Αποφασίζει να 
προσελκύσει την νεολαία προ-
σεγγίζοντας την μέσα από τον 
τρόπο ζωής της και τις συνή-
θειες της. Αγοράζει μια μηχανή 
ανώμαλου δρόμου και συνα-
γωνίζεται μαζί τους στις κό-
ντρες.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 NOEMΒΡΙΟΥ 
00:25 Ξενία (2014). Δράμα με 
Γιάννη Στάνκογλου, Μαρίσα 
Τριανταφυλλίδου, Κώστα Νι-

κούλι. Μετά το θάνατο της μη-
τέρας τους, 2 νεαρά αδέλφια 
Αλβανικής καταγωγής, ξεκι-
νούν προς Θεσσαλονίκη σε 
αναζήτηση του Έλληνα πατέρα 
τους. Η ανεύρεση του μπορεί 
να τους εξασφαλίσει Ελληνική 
ιθαγνεια. 
                                                     
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:30 Η Αλήτισσα (1990). Πε-
ριπέτεια με Βάνα Μπάρμπα, 
Κώστα Ευριπιώτη, Σπύρο 
Ιωάννου. Μια μεγάλη βιομηχα-
νία παιδικών τροφών δηλητη-
ριάζει παιδιά χρησιμοποιώντας 
σκάρτη πρώτη ύλη. Ένα κορί-
τσι αριστοκρατίας, μεταμφιέζε-
ται σε αλήτισσα και προσπαθεί 
να βρει άκρη στην υπόθεση. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
22:55 Η Ρένα Είναι Οφσάιντ 
(1972). Κωμωδία με Ρένα Βλα-
χοπούλου, Νίκο Γαλανό, Βα-
σίλη Τσιβιλίδη. Η Ρένα πηγαίνει 
σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο, για 
να παραδώσει ένα φόρεμα σε 
μια πλούσια πελάτισσα. Το ξε-
νοδοχείο είναι γεμάτο δημοσιο-
γράφους που περιμένουν να 
ξυπνήσει ο γνωστός ποδο-
σφαιριστής Χούλιο. Η Ρένα θα 

νευριάσει με την κατάσταση και 
όταν εμφανιστεί ο σταρ, θα τον 
χαστουκίσει.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
22:10 Η Αλίκη Δικτάτωρ 
(1972). Κωμωδία με Αλίκη 
Βουγιουκλάκη, Νίκο Γαλανό, 
Λαυρέντη Διανέλλο. Όταν η 
Αλίκη επιστρέφει Αθήνα γνω-
ρίζει τον τυφλό φοιτητή Πέτρο. 
Θα μείνει στο σπίτι της Αμα-
λίας, της θεατρίνας, αλλά κάθε 
προσπάθεια της για ανεύρεση 
δουλειάς θα αποβούν άκαρ-
πες. Έτσι θα αποφασίσει να 
οργανώσει με την Αμαλία μια 
μικρή παράσταση με τίτλο "Ο 
Σαρλώ Δικτάτορας". 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Εκάβη (1987). Θέατρο 
της Δευτέρας. Τραγωδία του 
Ευριπίδη με την Άννα Καλουτά, 
Νίκο Τζόγια, Γιάννη Βόγλη. Η 
Τροία έχει πέσει. Η Εκάβη, βα-
σίλισσα της Τροίας, τα έχει χά-
σει όλα. Θα θυσιαστεί γιατί έτσι 
το θέλουν οι νικητές Αχαιοί. Θα 
δει να χάνεται ο γιος της Πολύ-
δωρος και ο εγγονός της 
Αστυάναξ. Θα δει να χάνεται ο 
γιος της Πολύδωρος.  

ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 
Δακρυσμένα Μάτια (1967). 
Δράμα με την Αφροδίτη Γρη-
γοριάδου, Χρήστο Νέγκα, 
Αθηνά Μιχαηλίδου. Ένας φτω-
χός υπάλληλος και μια παρά-
λυτη νέα αυτοθυσιάζονται δια-
δοχικά για να βοηθήσει ο ένας 
τον άλλον. 
 
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 21:50 
Καπεταν Φάντης Μπαστούνι 
(1968). Κωμωδία με Λάμπρο 
Κωνσταντάρα, Μάρω Κοντού, 
Λαυρέντη Διανέλλο. Ο καπε-
τάν-Ανδρέας, χήρος πλοίαρχος 
ανακαλύπτει κρυμμένη στο  
ψυγείο του πλοίου μια κοπέλα, 
τη Μαρίνα. Tην παίρνει μαζί 
στο σπίτι του όπου φιλοξενεί 
την αδελφή του και τα 2 ανίψια 
του. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Κρυστάλλω (1959). 
Δραματική ταινία με τους Πα-
ναγιώτη Καραβουσιάνο, 
Σταύρο Κλεώπα. Ο Κίτσος, κα-
ταδυναστεύει μια ολόκληρη πε-
ριοχή. Ο φτωχός Λάμπρος, 
ερωτευμένος με την Κρυ-
στάλλω, ξεκινά και διεκδικεί τα 
αυτονόητα. 

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 3/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Προκλήσεις 
21.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.50 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.30 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.50 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/11 
06.00 Αποτυπώματα (Ε 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε)   
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 

16.00 Ειδήσεις 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21.05 Προσωπικότητες 
22.15 Κύπριοι του Κόσμου 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/11 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.15 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα  
09.00 Σπίτι στη Φύση  
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια   
13.00 Μουσικό Ραντεβού (E) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα  
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
21.05 Εκείνη και Εκείνοι 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Γκολ και Θέαμα  
21.35 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
22.35 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΤΡΙΤΗ 8/11 
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 
21.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Kυπριώτικο Σκετς 
09.30 Γευστικό Ταξίδι 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε)  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20:00 Αγορά 
21.00 Ειδήσεις  
21.05 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση 14:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run  19:00 Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 21:00 
#ThrivingThursday 23:00 The 
Golden Hour Best of the 
1980s 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 The Live Gentle 
Touch  21:00 The Live Gentle 
Touch  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Mid-
Morning Madness 12:00 
Laiko Apogevma 14:00  
Sporty Saturday 16:00  #Sat-
urdayShoutOut 19:00 #Sat-
urdayStyle,  21:00 
#SaturdayStyle 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Chil-
dren’s Programme Followed 
by Church Broadcast From 
St J / 12 A / AA 13:00 The 
Cypriot Hour / Sunday After-
noon Show 16:00 #Weekend-
WindDown 19:00 
#SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση  16:00 
Home-Run 19:00 LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our] #CommunityChest 
20:00 Chai, Kanella Je Kou-
venta 23:00 The Golden 
Hour Best of the 1950s 
ΤΡΙΤΗ 07:00The Big Greek 
Breakfast 10:00  Λίγο πριν το 
μεσημέρι 13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση16:00 Home-
Run, 19:00 Scandalous 22:00 
#TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Scandalous 
20:00 Scandalous21:00 Scan-
dalous

ΠΕΜΠΤΗ 3 NOEMΒΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Ελληνική ταινία: Ο Δολοφόνος 
Αγαπούσε Πολύ (1960) 
23:40 Ελληνική ταινία: Η δε Γυνή να 
Φοβείται τον Άνδρα (1965) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 NOEMΒΡΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
19:50 Με τον Φακό του HellenicTv 
Εορτασμός για τα 100 χρόνια από 
την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων και Μ.Β.Tην εκδήλωση τίμησε 
ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πα-
τριάρχης κ. Βαρθολομαίος 
21:15 Ελ/κή ταινία: Χρυσόσκονη  
22:45 Ελ/κή ταινία: Ο Παπά-Σούζας  
00:25 Ελληνική ταινία: Ξενία (2014) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 NOEMΒΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic: Ελλη-
νικό παροικιακό Σχολείο του Αγίου 
Ιωαννου του Βαπτιστού, Αγιασμός & 
Εθνική Γιορτή. 
21:30 Ελ/κή ταινία: Η Αλήτισσα (1990) 
22:55 Ελ/κή ταινία: Η Ρένα είναι Οφ-
σάιντ (1972) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 NOEMΒΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά ΡΙΚ  
21:10 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:35 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:10 Ελ/κή ταινία: Η Αλίκη Δικτάτωρ 
(1972) 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Εκάβη  
22.30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελ/κή ταινία: Δακρυσμένα Μάτια  
21:50 Ελ/κή ταινία: Καπετάν Φάντης 
Μπαστούνι (1968) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 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: Κρυστάλλω (1959) 
22:00 Ελ/κή ταινία: Ο Ατσίδας (1961)
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Δύσκολος ο δρόμος της Ομόνοιας στο Europa Conference League 
μετά την ήττα 0-2 από την Ρεάλ Σοσιεδάδ

Στην τρίτη θέση στο Πανευ-
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
NASCAR 2022 ο Βλαδί-

μηρος Τζιωρτζής 
Τη μεγαλύτερη διάκριση της 

καριέρας του και μια από τις    
μεγαλύτερες στην ιστορία του 
κυπριακού μηχανοκίνητου αθλη-
τισμού πέτυχε την Κυριακή ο 
Βλαδίμηρος Τζιωρτζής ολοκλη-
ρώνοντας στην τρίτη θέση στο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
NASCAR 2022, στην κατηγορία 

EURONASCAR 2. 
Μετά το ατύχημα και την εγχεί-

ρηση στον καρπό που υποβλή-
θηκε πριν τρεις εβδομάδες στο 
Βέλγιο ο Τζιωρτζής είχε πέσει στην 
πέμπτη θέση της βαθμολογίας, 
ωστόσο, με μια τρίτη θέση το 
Σάββατο και μια δεύτερη την 
Κυριακή στον τελικό του Grobnik 
στην Κροατία, ανέβηκε 3ος ξεπερ-
νώντας και τον περσινό πρωτα-
θλητή Martin Doubek. 

O 25χρονος οδηγός της κοινο-

πραξίας Academy Motosport / 
Alex Caffi Motorsports ήταν ο 
ταχύτερος της πίστας όλο το 
τριήμερο όντας πιο γρήγορος και 
από όλους τους οδηγούς της 
κατηγορίας PRO.  
Το πρωτάθλημα κατέκτησε ο 

Ολλανδός Liam Hezemans που 
έκανε τη μεγάλη ανατροπή με δύο 
πρωτιές στο Βέλγιο και άλλες δύο 
στην Κροατία αφήνοντας πίσω 
τον Naska που έως και το καλο-
καίρι ήταν το ακλόνητο φαβορί. 

«Το ότι αγωνίστηκα εδώ είναι 
ένας άθλος. Πέρασα τρεις βδο-
μάδες γεμάτες ακτινογραφίες, 
μαγνητικές, φυσιοθεραπείες και 
γυμναστήριο. Μπορούσα να είχε 
πάρει περισσότερα ρίσκα εδώ για 
ένα προσπέρασμα όμως βλέπον-
τας ότι ο Doubek ήταν πίσω δεν 
είχε λόγο να ρισκάρω την 3η θέση 
του πρωταθλήματος. Είμαι πολύ 
χαρούμενος για αυτή την επιτυχία 
για τη χώρα μου» είπε πανευτυ-
χής και συγκινημένος ο Τζιωρτζής. 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(Σε 6 Γύρους)  

1. Liam Hezemans Ολλανδία
453. 

2. Alberto Naska Ιταλία  447.
3. Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

Κύπρο 388. 
4. Martin Doubek Τσεχία 286.

Στην τρίτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
NASCAR 2022 ο Βλαδίμηρος Τζιωρτζής

Η Ομόνοια ηττήθηκε 0-2 
από την Ρεάλ Σοσιεδάδ 
στον δεύτερο μεταξύ τους 

αγώνα για το Europa Conference 
League και έτσι στην τελευταία 
αγωνιστική η Ομόνοια χρειάζεται 
να κερδίσει την Σέριφ εκτός έδρας 
με 0-3 ή μεγαλύτερο σκορ ώστε 
να καταλάβει την 3η θέση του ομί-
λου για να μπορέσει να συνεχίσει 
στα ευρωπαϊκά σαλόνια. 
Στο άλλο αγώνα του ομίλου η 

Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε 
τη Σέριφ Τίρασπολ στο «Ολντ 
Τράφορντ» με το 3-0. 
Τη συνέχιση της ευρωπαϊκής 

της πορείας στο Κόνφερενς Λιγκ, 
εξασφάλισε  η ΑΕΚ. 
Η ομάδα της Λάρνακας εξήλθε 

ισόπαλη 3-3 κόντρα στη Δυναμό 
Κιέβου σε αγώνα για την 5η 
αγωνιστική των ομίλων του Γιου-
ρόπα Λιγκ, που ολοκληρώθηκε 
πριν από λίγο στο ΑΕΚ Αρένα, 
και με τον χρυσό βαθμό κλείδωσε 
την τρίτη θέση του ομίλου που 

την οδηγεί στο Κόνφερενς Λιγκ. 
Η ομάδα της Λάρνακας άνοιξε 

το σκορ με τον Άτλμαν στο 26ο 
λεπτό, με την Ντιναμό να ισοφα-
ρίζει με τον Βανάτ στην εκπνοή 
του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ 
μπήκε ξανά σε θέση οδηγού στο 
13ο λεπτό της επανάληψης με 
τον Λόπες και τον Άλτμαν να 
κάνει το 3-1 στο 73ο λεπτό. 
Ωστόσο, η Ντιναμό πίεση στη 

συνέχεια την ομάδα της Λάρνα-
κας και στο 82ο λεπτό με γκολ του 
Γκαρμάς και τον ίδιο να διαμορ-
φώνει το τελικό 3-3 στο 92’ με 
κεφαλιά ύστερα από εκτέλεση 
κόρνερ.  
Η Ντιναμό έχασε μεγάλη ευκαι-

ρία στο 93’ να πάρει τον αγώνα 
με τον Παρίς να πλασάρει από 
πλεονεκτική θέση καν τον Πίριτς 
να σώζει με δυσκολία. 
Δεύτερη ήττα δέχθηκε ο 

Απόλλωνας από την Ντνίπρο 
και μετά το 0-1 και αποχαιρετά 
την Ευρώπη 

Ο Απόλλωνας αποχαιρετά την 
Ευρώπη μετά και τη δεύτερη ήττα 
που δέχθηκε από την Ντνίπρο με 
0-1 στη Σλοβακία για το Europa
Conference League.
Στην τελευταία αγωνιστική απέ-

ναντι στη Βαντούζ, ο Απόλλω-
νας θα επιδιώξει νίκη γοήτρου. 
Ο Απόλλωνας με τέσσερις 

βαθμούς παραμένει στην τρίτη 
θέση.  
Επικεφαλής του ομίλου είναι 

η ΑΖ Άλκμααρ με 12 βαθμούς, 
η οποία αντιμετώπισε εκτός 
έδρας τη Βαντούζ και με νίκη 
2-1 οι Ολλανδοί εξασφάλισαν
και μαθηματικά την πρόκριση και
θα διεκδικήσουν να σφραγίσουν
την πρωτιά τους κόντρα στην
Ντνίπρο.
Οι Ουκρανοί διατηρούνται στη 

δεύτερη θέση με δέκα βαθμούς 
και με εξασφαλισμένη την πρό-
κριση στην επόμενη φάση. Στους 
δύο βαθμούς παρέμεινε η ομάδα 
του Λίχτενσταϊν.

ΑΠΟΕΛ και η Ομόνοια 
«πήραν» τα ντέρμπι της 
9ης αγωνιστικής με αντι-

πάλους τον Απόλλωνα και την 
Ανόρθωση αντίστοιχα, ενώ με 
νίκες προχώρησαν Πάφος και 
Άρης που βρίσκονται στην κορυ-

φή της βαθμολογίας. 
Χθες, στις δύο αναμετρήσεις 

με τις οποίες ολοκληρώθηκε  το 
πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής 
του Πρωταθλήματος Cyta, η 
Ομόνοια νίκησε στο ΓΣΠ με 2-0 
την Ανόρθωση και έφτασε στους 

δώδεκα βαθμούς, και στο Στάδιο 
Κατωκοπιά - Επιστροφή «Γλαύ-
κος Κληρίδης» ο Άρης νίκησε 2-1 
τη Δόξα Κατωκοπιάς και έφτασε 
στους 21 βαθμούς, δύο λιγότε-
ρους από την πρωτοπόρο Πάφο. 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της 

αγωνιστικής είναι: Ακρίτας Χλώ-
ρακας - ΑΕΛ 0-3, Νέα Σαλαμίνα 
- Πάφος FC 0-2, ΕΝ Παραλιμνίου
- Ολυμπιακός 2-1, ΑΕΚ - Καρμιώ-
τισσα Πολεμιδιών 4-0, Απόλλων
- ΑΠΟΕΛ 0-1.
Βαθμολογία: Πάφος 23, Άρης

21, ΑΠΟΕΛ 18, ΑΕΚ 16, Απόλλων
15, ΑΕΛ 14, Νέα Σαλαμίνα 13,
Ομόνοια 12, Ανόρθωση 11, ΕΝΠ
10, Καρμιώτισσα 10, Δόξα 7,
Ολυμπιακός 5, Ακρίτας 4.
ΑΠΟΕΛ πήρε μεγάλη νίκη στο

Κυριακάτικο ντέρμπι με αντίπαλο
τον Απόλλωνα στο Τσίρειο, επι-
κρατώντας των πρωταθλητών
με 1-0 για την 9η αγωνιστική του
Πρωταθλήματος Cyta.
Η ΑΕΚ επέστρεψε στις νίκες

καθώς επικράτησε με 4-0 εντός
έδρας την Καρμιώτισσα. Μεγάλος
πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν
ο Άλτμαν που πέτυχε τα τρία
πρώτα τέρματα της ομάδας του
ενώ σκόραρε και ο Γκιούρτσο.
Στους 16 βαθμούς ανέβηκε η
ΑΕΚ, στους 10 βαθμούς έμεινε
η Καρμιώτισσα.
Στον πρώτο αγώνα της αγω-

νιστικής, την Παρασκευή, η ΑΕΛ 
νίκησε με 3-0 τον Ακρίτα Χλώρα-
κας στο «Στέλιος Κυριακίδης»,     
χάρη σε γκολ των Τσιμμπόλα (31′),
Μπεραχίνο (79′) και Μακρή (90’+5) 

Στους χθεσινούς αγώνες, η 
Ένωση Νέων Παραλιμνίου επι-
κράτησε με 2-1 του Ολυμπιακού 
Λευκωσίας, ενώ η Nέα Σαλαμίνα 
ηττήθηκε με 0-2 από την Πάφο, 
σε έναν αγώνα που αμαυρώθηκε 
ωστόσο από επεισόδια.  
Πολύτιμη νίκη πέτυχε ο Άρης 

τη Δευτέρα επί της Δόξας μέσα 
στην Περιστερώνα με 2-1 και 
μείωσε ξανά τη διαφορά από την 
πρωτοπόρο Πάφο στους δύο 
βαθμούς. 
Αρχικά, η φιλοξενούμενη 

ομάδα ξεκίνησε καλά το ματς και 
προηγήθηκε με 1-0 με γκολ του 
Στρούσκι στο 9’, αλλά μετά η 
Δόξα στο 21’ ισοφάρισε με τον 
Σόμπτζικ. 
Στο δεύτερο μέρος ο Άρης 

μπήκε δυνατά και στο 51’ κέρδισε 
πέναλτι μέσω VAR για χέρι του 
Μεσέν, ο οποίος αποβλήθηκε και 
άφησε τη Δόξα με δέκα παίκτες. 
Έχοντας πλέον αριθμητικό 

πλεονέκτημα, ο Άρης άσκησε 
πίεση, η οποία απέδωσε καρ-
πούς στο 69’, με τον Μπρόρσον 
να σκοράρει και να κάνει το 2-1 
για την ομάδα του. 
Με αυτή τη νίκη ο Άρης ανέβηκε 

στους 21 βαθμούς και στη 2η 
θέση, δύο βαθμούς πίσω από 
την πρωτοπόρο Πάφο. Η Δόξα 

δέχθηκε την 5η σερί της ήττα και 
παρέμεινε στη 12η θέση και στους 
επτά βαθμούς. 
Στις νίκες επέστρεψε η Ομόνοια, 

νικώντας την Ανόρθωση με 2-0 
τη Δευτέρα στο ΓΣΠ, για την 9η 
αγωνιστική του ποδοσφαιρικού 
πρωταθλήματος. 
Αρχικά η ομάδα της Αμμοχώ-

στου κρατούσε περισσότερο την 
μπάλα, έχοντας κερδίσει μερικά 
μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. 
Μετέπειτα, οι «πράσινοι» έγιναν 
πιο απειλητικοί, με την Ανόρ-
θωση να επιδίδεται σε παιχνίδι 
αντεπιθέσεων. 
Λίγο πριν από το τέλος του 

πρώτου ημιχρόνου, η Ομόνοια 
προηγήθηκε στο σκορ χάρη σε 
γκολ του Μπρούνο στο 43’. 
Στο δεύτερο ημίχρονο, οι 

γηπεδούχοι εξακολουθούσαν να 
κρατούν περισσότερο μπάλα, 
προσπαθώντας να διατηρήσουν 
τον έλεγχο του ματς, ενώ οι φιλο-
ξενούμενοι προσπαθούσαν να 
αντιδράσουν, αυξάνοντας την 
πίεσή τους επί της Ομόνοιας. 
Η γηπεδούχος ομάδα σημείωσε 

δεύτερο γκολ στο 86’, όταν ο 
Μπέζους, του οποίου η μπαλιά 
βρήκε με φοβερό τρόπο τον 
Κακουλλή, ο οποίος κατέβασε 
με το στήθος και σκόραρε.

Το ΑΠΟΕΛ πήρε το ντέρμπι με τον Απόλλωνα
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Outcome of February elections 
could impact path of Cyprob

How the Cyprus problem 
will play out in the near 
future will likely depend 

on the outcome of the island’s 
impending presidential elec-
tion in February and the new 
political players on the Cyprus 
scene, according to the head 
of the peacekeeping force in 
Cyprus, Colin Stewart. 

In an interview with Kathime-
rini newspaper, Stewart said 
that realistically, as long as the 
United Nations remains, the 
only viable and stable solution 
to the situation in Cyprus is a 
mutually acceptable solution 
applied at the will of both sides.  

He added that much had 
been achieved in Crans Mon-
tana and could be used in any 
future settlement negotiations 
when the parties reach a        

common understanding. 
However, Stewart was quick 

to point out that the results of 
the presidential elections will 
have a pivotal role to play for 
the Cyprus problem. 

“After the elections, new 
players will emerge and there-
fore we do not even know the 
impact they will have on the      
dynamics around the Cyprus 
problem. Either for better or for 
worse,” Stewart said. 

Meanwhile, regarding the 
separate agreement sought 
with the UN by Turkish Cypriot 
leader Ersin Tatar, Stewart      
said “the UN will not follow any 
approach, either today or in      
the future that will violate the 
Security Council resolutions.” 

Asked why there has been no 
progress in the negotiations on 
the Cyprus issue, Stewart noted 

that the political impasse over 
the resumption of talks reflects 
the collapse of the long-stand-
ing consensus between the 
sides on the basis of such nego-
tiations. 

“There is already a political 
stalemate as a result of the      
collapse of the long-standing 
consensus between the two 
communities on the basis of  
the talks. The only way to bring 
them back to the table is by      
increasing the political will and 
strengthening confidence so that 
common ground can be found 
between the two sides, estab-
lishing a pattern of success, 
highlighting issues of common 
interest and building stronger 
ties between the two commu-
nities,” he added. 

As for confidence-building 
measures and technical com-

mittees, he noted that they are 
not a substitute for talks, nor a 
distraction from talks, but the 
path to talks. 

Regarding reports of late 
about the use of Cetinkaya      
stadium, Stewart said that the 
stadium will be used exclusively 
as a place for football training, 
“as it has been used in the past, 
with strict regulations, in order 
to protect its status within the 
buffer zone.”  

He further said that “any 
claim that the status of the      
site has changed is false and 
misleading” as it remains within 
a buffer zone under the control 
of UNFICYP. 

Meanwhile, in a wider 
context, Stewart added that       
the UN Secretary-General has 
repeatedly expressed his con-
cerns about the tensions in       
Cyprus and the wider Eastern 
Mediterranean region. 

“He understands the tensions 
that are being created between 
Greece and Turkey and has   
underlined that activities and 
statements that may culminate 
these tensions should be 
avoided,” Stewart said. 

Stewart pointed out that the 
UN Secretary-General has        
repeatedly stressed the impor-
tance of a peaceful resolution 
of these disagreements and in 
this context has encouraged 
Greece and Turkey to continue 
bilateral dialogue with the aim 
of reducing tensions.

A group of MEPs repre-
senting the European 
parliament’s committee 

of inquiry on Pegasus and 
other spyware (Pega) have 
asked attorney general George 
Savvides for access to the 
findings filed by independent 
criminal investigator Ilias 
Stephanou regarding the ‘spy 
van’ affair that broke out in 
late 2019. 

The MEPs are visiting         
Cyprus and Greece this week 
to investigate the development 
and use of spyware in these 
member states. 

Pega members met Step-
hanou at Hilton Park in Nicosia 
on Wednesday morning, where 
they reportedly discussed       
the procedure followed by      
authorities after the case 
broke out. 

Later on, they also met   
journalists Makarios Droushio-
tis and Fanis Makrides, who 
compiled a 45-page report on 
the subject, allegedly contain-
ing evidence of an email sent 
by members of ruling Disy re-
questing a spyware software 
called “Predator” from former 
Israeli intelligence officer Tal 
Dilian. 

This software was allegedly 
used against opposition poli-
ticians and journalists in 
Greece and is owned by a com-
pany formerly incorporated in 
Cyprus. 

A December 2021 report      
by Citizen Lab said Predator 
was developed by a company 
called Cytrox, whereas Pega-
sus is manufactured by the 
NSO Group. 

The report quoted a 2019 
article in Forbes, which stated 
that “Cytrox was ‘rescued’      
by Dilian, whose company 
WiSpear (which appears to 
have been renamed Passitora 
Ltd.) is based in Limassol and 
reportedly acquired Cytrox in 
2018”. 

Pega members are also set 

to hold meeting with Energy 
Minister Natasa Pilides and 
Deputy Research and Innova-
tion Minister Kyriacos Kokkinos 
later on Wednesday. 

Speaking to Alpha, police 
spokesperson Christos Andreou 
said that authorities have 
strictly followed the relevant 
legislation when investigating 
the “spy van” case, denying 
that there had been a coverup 
of the affair. 

“The matter was thoroughly 
and accurately dealt with in 
the past and the case went to 
court,” he said. 

Last February, the Larnaca 
criminal court imposed a 
€76,000 fine on WiSpear over 
the “spy van” case. 

The company was facing  
91 counts across multiple 
charges – breaching privacy 
laws, attacks on information 
systems laws, breaching elec-
tronic communications laws, 
customs laws, and processing 
of personal data laws. 

Effectively the company 
was accused of setting up an 
electronic device or system 
consisting of WiFi access 
points capable of intercepting 
private communications with-
out permission. 

The court cleared the      
company – which operates 
out of Larnaca – of 49 of the 
counts. The defendant pleaded 
guilty to the other 42 counts. 

Fines ranging from €4,000 
to €6,000 were imposed per 
count. 

It also ordered that the       
police return to the company 
the ‘spy van’ as well as all 
electronic equipment seized 
by authorities during the course 
of their investigations. 

The Committee which visited 
Cyprus in the context of an      
inquiry on the use of spyware 
in Greece, is in Athens until 
Friday for a series of meetings.

MEPs demand 
‘spy van’ findings

Cost of living crisis:  
Food inflation races to new 
record high
Food inflation surged       

to a record 11.6% in   
October - with staple 

items including tea bags, milk 
and sugar all seeing signifi-
cant price rises, according to 
a retail body. 

Overall, shops increased 
prices by 6.6% in the 12 months 
to October - the highest level 
since records began in 2005. 

But fresh food has been most 
vulnerable to surging costs,        
rising by an average of 13.3% 
over the past year, the British 
Retail Consortium (BRC) said. 

The interest group's food         

inflation figure lags well below 
the official rate of 14.5% which, 
the Office for National Statistics 
said, was the fastest pace since 
April 1980. 

The BRC says the price          
increases reflect a tight labour 
market and jumps in energy 
costs for retailers. 

Its chief executive Helen 
Dickinson said: "It has been a 
difficult month for consumers 
who not only faced an increase 
in their energy bills, but also a 
more expensive shopping       
basket." 

Research from Which? has 

showed millions of consumers 
are already skipping meals or 
struggling to put healthy food 
on the table due to the cost of 
living crisis. 

Meanwhile, a new repor       
from Legal and General shows 
households are only 19 days 

from the breadline, while women 
are on average just 14 days 
away from the breadline if they 
lose their jobs. 

Overall, 60% have less than 
£5,000 in savings and 16% have 
no savings at all, its research 
showed.



Letters and information 
flyers were sent to all 650 
Members of Parliament to 

mark this year’s Cyprus Missing 
Persons’ day on October 29.  

The campaign was coordinated 
by the National Federation of 
Cypriots in the UK, with the sup-
port of the Presidential Commis-
sioner Photiou. The campaign 
aimed to raise awareness of this 
tragic humanitarian issue and to 
urge MPs to ensure that the UK 
Government was playing its full 
part in determining the fate of the 

Missing. 
On 29 October, Cypriots       

globally marked Missing Persons 
Day, as it was this month in 
1974 that the last prisoners of 
war were released by Turkey 
army after its illegal invasion and 
ongoing occupation of Cyprus 
began. Missing Persons Day is 
a reminder of the tragic fate of 
the 975 Greek Cypriots and 
Turkish Cypriots whose fate      
still remains unknown, and the 
heartache and anguish suffered 
by their families, across both 

communities of Cyprus.  
In the letter to Members of 

Parliament (MPs), the Federation 
President Mr Christos Karaolis 
emphasises that “These Missing 
Persons are not just Cypriots, they 
are mothers, fathers, brothers, 
sisters and friends to families 
who, to this day, have been denied  
justice and closure.” Whilst re-
cognising the support the UK 
provides to the Committee for      
Missing Persons, he urges MPs 
“to ensure that Her Majesty’s 
Government is unequivocally 
calling on Turkey to guarantee 
unhindered access to military sites 
in the illegally occupied area for 
purposes of exhumation; release 
the information in its possession 
regarding the location of new 
burial sites of the Missing Persons 
moved from primary burial places 
and; permit investigators access 
to military archives.” 

Speaking about the campaign, 
the Federation’s President said 
“We will continue to ensure that 
this issue remains on the parlia-
mentary agenda and look forward 
to working with our friends in 
Parliament to ensure that the 
families of the Missing get the 

answers they so desperately 
deserve” 

The Chairman of the All Party 
Parliamentary Group (APPG) for 
Cyprus, Rt Hon Sir Roger Gale 
MP, also joined the campaign, by 
tabling a written question to the 
Secretary of State for Foreign, 
Commonwealth and Development 
Affairs asking if: “He will have 
discussions with his Turkish 
counterpart on the importance 
of resolving the issue of Missing 
Persons in Cyprus and the role 
that Turkey can play by providing 
access to military sites for exhu-
mation purposes as well as re-
leasing all information, including 
from military archives?” 

A crucial part of determining 
the fate of the missing persons 
of Cyprus is obtaining information 
to help piece together stories 
that might lead to someone’s 
loved one being identified. If you 
have any information at all that 
may help, you may submit it 
completely anonymously via a 
dedicated page on our website 
(https://cypriotfederation.org.uk/
missing-persons/) and we will 
pass this on to the Committee 
on Missing Persons in Cyprus. 

 18      | Thursday 3 November 2022

Federation launch campaign to remind 
all MPs about plight of Missing Persons

UK Cypriot jailed for 
killing man to avoid 
paying a drugs debt

UK Cypriot Raphael Kok-
kinos (left) was sentenced 
to nine years in prison 

at the Old Bailey for the murder 
of Jean Loeike Guei, it emerged 
on Wednesday. 

Kokkinos, aged 35, pleaded 
guilty to manslaughter for killing 
Guei, 23 at his flat in Streatham 
in September 2020 to get out  
of paying a drug debt. He then 
got the help of his pensioner 
mother Sophia Kokkinos (right) 
and friend Aaron Williams, to 
dispose of the body by setting it 
on fire in Mitcham Common. 

His mother and Williams were 
sentenced to three years for 
perverting the course of justice. 
Prosecutors said that Guei was 
killed after £40,000 worth of     
cocaine given to Kokkinos to 
store was stolen during a burglary 
in August 2020. This left Kokkinos 

with a huge debt. He told Guie 
he had £9,000 to pay him but 
stopped taking his calls. 

Court heard that Guie went  
to Kokkinos’ apartment, where 
he “must have been subjected 
to a violent assault. He suffered 
lacerations to his forehead and 
the back of his head.” 

“Over the course of a little under 
48 hours, they between them got 
rid of Guei’s car, in which he had 
arrived at the address where he 
was to be killed. They got rid of 
his mobile phone, they cleaned 
the place up,” the prosecutor said. 

“Ultimately, they got Guei’s 
body out of the address, into a 
car, and in the middle of the night 
took the body to Mitcham Com-
mon, dumped it and set it on fire.  

A cyclist found the body at 
6am. Guei was later identified 
by a tattoo on his right arm.

Energy support vouchers 
going unclaimed
Households on prepayment 

meters might be missing 
out on a £400 discount 

from the government. More than 
£25 million in energy support 
vouchers have not been claimed. 

Families should have began 
to receive the first instalment of 
the Energy Bill Support Scheme 
in October. But figures from an 
in-store payment company show 
that only half of the expected 
value of vouchers had been      
redeemed. 

Many people will have the 
£400 taken off their bills auto-
matically, in six instalments       
across the winter, but those on 
prepayment meters need to claim 
vouchers to get the discount. 

Traditional prepayment meters, 
meanwhile, are topped up via a 
key or card in a local newsagent 
or Post Office. 

A government spokesperson 
urged customers to get the 
credit they are owed applied to 
their meter as soon as possible. 
The discount will be spread over 
six months, with £66 taken off 
bills in October and November 
and £67 taken off each month 
between December and March 
2023. 

The payment company Pay-
Point, along with fuel poverty 
charities, is urging those using 
the meters to go through their 
post to see if they have missed 
the delivery, as the vouchers 

are only valid for 90 days. The 
vouchers are sent by post, email 
or text and can also be redeemed 
with the Post Office and Pay-
zone.  

If you pay by other means, 
you may receive the support in 
various ways, depending on who 
your supplier is and the payment 
method you use. No one needs 
to apply for the Energy Bill      
Support Scheme, as it is for all 

households. 
An increasing number of peo-

ple are being pushed into using 
prepayment gas and electricity 
meters as the energy crisis 
worsens, according to compari-
son website Uswitch. Customers 
may be put on these meters by 
their suppliers if they are strug-
gling to keep up with bills, as it 
helps them control how much 
and how often they pay.

The United Nations Peace-
keeping Forces in Cyprus 
(UNFICYP) said it is step-

ping up patrols across hotspots 
in the UN buffer zone. 

The Twitter message on 
Wednesday came after Turkish 
soldiers were mobilised on Tues-
day, in the Astromeritis area, 
west of the capital Nicosia, in the 
sight of a Greek Cypriot farmer 
who went to the Buffer Zone to 
do work, related to his agricul-

tural activity in the area.  
The soldiers were intercepted 

by members of the UN peace-
keeping force (UNFICYP) patrol-
ling the area. According to the 
UN, no military violations have 
taken place. 

In the post, UNFICYP said 
"peacekeepers are on patrol     
inside the #UN buffer zone. We 
are stepping up our patrols     
across hotspots to prevent     
tensions and keep the peace". 

UNFICYP stepping up 
patrols in buffer zone
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Villiers meets Chancellor to 
ask for more school funding 

MP for Chipping Barnet, 
Theresa Villiers, has 
met the Chancellor of 

the Exchequer and urged him 
to find additional funding for 
schools in Barnet.  

The discussion took place in 
Parliament last Wednesday and 
included a number of backbench 
MPs. 

Speaking afterwards, Theresa 
Villiers said “The country faces 
a grave economic crisis follow-
ing the Covid pandemic and the 
war in Ukraine. This was a help-
ful discussion with the Chancellor 
on how we get inflation down and 
fix the public finances. 

“I highlighted the pressure on 
school budgets which is being 
caused by rising prices. This  
follows representations made to 
me by the headteacher of the 
Ark Pioneer Academy and other 
headteachers in Barnet. 

“I asked for increased schools 
funding to be given priority in the 

forthcoming Autumn Statement. 
“It is a big relief that the energy 

price cap introduced by the 
Government is helping schools, 
businesses, charities, community 
groups, and families. But it will 
only last until April. At the meeting 
we discussed the importance of 
implementing a targeted scheme 
in the spring to give continuing 
support to more vulnerable 
households and sectors.” 

The Barnet MP has a long run-
ning track record of campaigning 
for additional resources for  
Barnet schools. 

She has also raised cost of 
living issues in Parliament on a 
number of occasions, including 
putting questions to Mr Hunt’s 
predecessor, Kwasi Kwarteng, 
and to former PM, Liz Truss.  

Ms Villiers has spoken out on 
the media on the importance of 
helping people through this cost 
of living crisis, including on BBC 
Politics London.

Essential Safety Products - protecting you 
and your premises from the risk of fire

At a time when safety is a 
priority, we introduce North 
London based Essential 

Safety Products, a family run 
business with Ted Kyprianou the 
Managing Director, Luke Kypria-
nou the Head of Operations  
and Kristina Kyprianou Head of 
Finance. 

A team of experts are on hand 
with all of the latest regulation 
specifications and up to date train-
ing, to ensure that you, as the 
responsible person, do not need to 
worry about whether your premi-
ses is at high risk of fire.  

Their long-standing relation-
ships with their clients are not 
coincidental. They retain their 
customers because they pride 
themselves on protecting those 
in our local community from the 
risk of fire by offering an excep-
tional service that keeps them 
compliant in all aspects of man-
datory fire regulations and pre-
vents them from the unnecessary 
distress of dealing with the devas-
tation that fire can cause.  

By selecting ESP to look after 
this vital part of your safety, you 
will always have peace of mind 

that the correct equipment is 
right there, to protect you if ever 
required. 

The unforeseen suffering and 
financial losses associated with 
fire are immeasurable and life 
changing. Installing a reliable and 
effective fire detection system 
safeguards you from never having 
to experience such devastation.  

All ESP fire alarms are custom 
installed and comply with all 
necessary regulations and stan-
dards. 

Fire extinguishers are there to 
control small fires in case of an 
outbreak. But like all equipment, 
fire extinguishers need to be ser-
viced and checked regularly to 
make sure they’re effective when 
you need them most. So, if you’re 
thinking, “where can I find a repu-
table fire extinguisher servicing 
company in North London?”, you 
have come to the right place.  

At ESP, their team of experi-
enced professional health and 
safety experts have years of ex-
perience checking and servicing 
fire extinguishers for businesses 
across London and the surround-
ing area. 

What is Emergency Lighting? 
 
Emergency lighting is an       

important part of fire safety, and 
having adequate arrangements 
makes up part of the Fire Safety 
Order. In case of an emergency, 
such as a fire or a power outage, 
emergency lighting is there to help 
those in the building to evacuate 
safely and to minimise panic that 
can occur from being in the dark 
in such situations. 

For effective, affordable emer-
gency lighting in North London 
that surpasses the British Stan-
dard and industry regulations, 
get in touch with the team at 
ESP today. Whether you need 
emergency lighting in Camden, 
Finchley, Angel, or the surroun-
ding area, they can help.  

 
Why choose ESP  
for your Emergency Lighting 
installation in London? 

 
Emergency lighting types can 

be categorised into the follow-
ing: 

Local Experts – qualified pro-
fessionals provide emergency 

lighting installation in London 
and the surrounding areas. 

Compliant – emergency light-
ing products meet all British 
Standards and European com-
mercial fire safety regulations to 
keep your business protected, 
legally and safety-wise. 

Comprehensive – as well as 
emergency lighting installation, 
ESP also offers support and 
maintenance on their products to 
ensure they are working optimally. 

 
Simple process 

 
From the moment you call ESP, 

the team will strive to provide you 
with an exceptional service. Let 
them look after you, your occu-
pants and your legal obligations. 

 
Essential Safety Products 

  
Block C 

Southgate Office Village  
284 Chase Road, Southgate 

London N14 6HF  
 

0800 917 0608  
info@esafetyproducts.co.uk  

www.espfirealarms.co.uk 

People living abroad with a 
right to vote in Cyprus must 
register by December 27, 

an announcement from the inte-
rior ministry said on Tuesday. 

According to the ministry, peo-
ple eligible to vote in the February 
5 presidential elections, and then 
in a potential run off on February 
12, will be able to register by 

December 27. 
Electoral centres abroad,     

according to the law, may only 
operate in those cities where the 
number of voters who will vote 
exceeds 50. People looking to 
vote from abroad can obtain all 
the necessary forms from the 
embassies or consulates of the 
Republic of Cyprus.

Cyprus elections: Dec 27 
deadline to register to vote
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Anthony Webb estate 
agents have won GOLD 
in Enfield in Bloom’s 2022 

competition in the category Best 
Display In A Public Area.  

UK Cypriot owner Anthony 
Ourris said, “Our trophy takes 
pride of place in our office. This 
is a real team achievement – 
Tony, Martin and his lovely wife 
Suna, create our window dis-
plays choosing a variety of suit-
able plants. The rest of the team 
are responsible for taking care 
of the plants throughout the year. 

We are often complimented on 
the displays and this means a 
lot to the team – thank you!” 

Last week, the team joined 
other local award winners, the 
Mayor of Enfield and Ossie      
Ardiles (former Argentina inter-
national, World Cup winner and 
ex-Tottenham Hotspur player) 
at the prize giving presentation.  

Anthony Webb have recently 
replaced their displays with      
autumnal theming and look      
forward to seeing them bloom 
over the winter!

UK Cypriot owned Anthony 
Webb wins Enfield award

Church and State: The Fall

The Soviet Union, the first 
Marxist-Communist state, 
rose to power following 

Russia’s Civil War in 1921, and 
later became one of the world’s 
largest and most powerful states, 
encompassing fifteen republics 
and taking control of Central and 
Eastern Europe following World 
War II.  

The state not only absorbed 
markets, property and prices, 
but also limited national identity 
and suppressed religion. These 
measures were deemed essen-
tial in controlling the annexed 
territories. However, the Soviet 
Union struggled with limiting       
religion, specifically in Poland, a 
territory of strong Catholic faith. 
The Roman Catholic Church 
played a prominent economic, 
social, and political role in Poland, 
and many believe that the decline 
and fall of Communism is credited 
to the strength and powers of 
religious faith and the Church’s 
leadership. 

Religion was an outlet of social 

support during political and eco-
nomic disruptions, a notion that 
the Communist regime wanted to 
avoid fearing that they could no 
longer control its people; it was 
a threat against its rule. Instead 
of people focusing on and obey-
ing the Party, citizens turned to 
their faith for guidance. Although 
the Soviet Union did not abolish 
religion, they did destroy churches, 
create anti-religion propaganda, 
promote atheism, and harass 
clergy.  

In Poland specifically, the       
regime launched an anti-religious 
campaign, persecuting monas-
teries and Catholic leadership in 
hopes of creating atheism.  

Jerzy Popiełuszko, a priest 
supporting the worker’s’ union, 
Solidarity, through his public teach-
ings, was one of the most known 
attacks by the Soviets. In 1984, at 
the age of 37, Popiełuszko was 
beaten to death by three officers 
of the Security Service of the 
Ministry of Internal Affairs. This 
effort to contain opposition in 

Poland and the Catholic faith 
only strengthened the people of 
Poland. At the priest’s funeral, 
over 250,000 people, including 
Lech Wałęsa, the General Secre-
tary of Solidarity, and future Polish 
president, attended to pay their 
respects to this unlawfully mur-
dered and tortured martyr.  

With over 93% of Poland’s 
population in the early 1980s 
being practicing Catholics, church 
attendance reached its peak 
and became the centre for anti-
Communism activism.  

Regardless of the decreasing 
rates of new church developments 
and constant undermining in the 
media by the Soviet Union during 
the 1980s, Poland’s clergy and 
Catholic leadership persisted 
and consistently pushed their 
anti-Communist beliefs. In many 
cases, priests disobeyed the 
Soviet Union by giving sermons 
that criticised government policies, 
publishing materials that expres-
sed pro-democratic sentiments 
and re-establishing religious 
education to reach a younger 
audience.  

To create additional instability, 
the Cardinal of Kraków, Karol 
Wojtyła, became the Pope John 
Paul II in 1978. During his visit 
to his homeland in 1979, it is said 
that everything in Poland changed: 
he inspired Poles to fight peace-

fully for their freedom with the 
support of their spirituality, and 
that same year, Solidarity was 
formed in Gdańsk.  

The Pope met with Lech 
Wałęsa and visited Poland multi-
ple times despite numerous warn-
ings from Communist authorities. 
At the same time, the U.S. Presi-
dent Ronald Reagan and U.K. 
Prime Minister Margaret Thatcher 
led the effort to disband Commu-
nism in Europe and Asia, estab-
lishing pressure on the Soviet 
Union.  

Reaching such a large, faith-
driven population, the Catholic 
church empowered the Polish 
people to protest peacefully and 
undermine Soviet rule to fight for 
their freedom. The Soviet Union’s 
inability to control and suppress 
religion challenged the very     
nature of their political system, 
leading to the loss of control of 
its annexed territory, not only       
in Poland but across Eastern        
Europe.  

The religious movements acted 
as a catalyst for a revolution 
against communism across        
Europe.  

 
(Source: “The Church in Poland 

and Its Political Influence,”        
Suzanne Herby) 

 
James Neophytou



Strictly’s Giovanni and Anton head 
to Sicily in new BBC series 

Strictly Come Dancing pro Giovanni Pernice and judge      
Anton Du Beke will co-star in a new three-part BBC travel series 
exploring Sicily. 

Reigning champion Pernice, 32, will take Du Beke, 56, to           
explore the Italian island where he is from. 

Pernice said: "To say this has been a dream project is an under-
statement. Taking Anton to my much-loved home of Sicily was 
simply 'bellissima'. We danced, we laughed, and had the time of 
our lives - with great culture, food and company. I cannot wait for 
viewers in the UK to come on this journey with us." 

The BBC said the dancers will eat Sicilian cuisine while perhaps 
indulging in a tango or two in the new series. They will also explore 
local sights including Mount Etna and the old towns on the Mediter-
ranean island. 

Du Beke said: "When I first heard about this trip it was pretty 
irresistible. What’s not to love? It’s all my favourite things, great 
food, great country and spending time in the sunshine with      
Giovanni. Marvellous." 

Mel Balac, creative director at BBC Studios, said "viewers will 
also see their amazing friendship grow as they learn new things 
about one another." 

Anton And Giovanni: Adventures In Sicily will air on BBC One 
in 2023.  
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Andrea Georgiou 

Konstantinos  
Argiros and 50 Cent 
rock Athens’  
OAKA stadium 

 
40,000 enthusiastic fans 

gathered at the OAKA stadium 
in Athens on Sunday to witness 
Greece’s most talked about event 
of the year. Much loved Greek 
singer Konstantinos Argiros and 
iconic rapper 50 Cent, put on a 
show like no other!  

Although the concert was origi-
nally scheduled for the Saturday, 
technical issues meant it had to 
be postponed, but concertgoers 
say it was definitely worth the 
wait as they got to experience an 
amazing show with both artists 
performing their biggest hits. 

There was a moment where 

Konstantinos was visibly emo-
tional; moved to tears, he paused 
on stage to take it all in, and pro-
ceeded to make the sign of the 
cross, demonstrating his gratitude. 

The concert was opened by 
Josephine, FY and Kings, and 
special guests included Light 
and Rack.  

Amongst the crowd were well-
known Greek singers such as 
Sakis Rouvas, Petros Iakovidis, 
Giorgos Tsalikis and Kelly Kele-
kidou. 

Prior to the event, Konstanti-
nos spent time with 50 Cent and 
his associates on a luxury yacht. 
Posting on social media, he cap-
tioned a photo: “Athens with my 
friends, @50cent, @unclemurda 
and @tonyyayo. Firing up!”  

50 Cent has sold over 30  
million albums worldwide. He 
spent this summer holidaying on 
the island of Mykonos.

I’m A Celebrity…Get Me Out 
Of Here! is back and returning 
to Australia after two years away. 

The ten contestants leaving 
their luxuries at home to spend 
up to three weeks in the jungle 
are pop icon Boy George, Coro-
nation Street star Sue Cleaver, 
Hollyoaks actor Owen Warner, 
TV presenter Scarlette Douglas, 
former England rugby player and 
Princess Anne’s son-in-law Mike 

Tindall MBE – the first member 
of the Royal Family to take part 
in the show, TV presenter and 
journalist Charlene White, radio 
broadcaster Chris Moyles,   
England lioness Jill Scott MBE, 
comedian Babatunde Aléshé, 
and former Love Islander and 
ITV2 presenter Olivia Attwood.  

Ant and Declan return as co-
hosts when the show starts on 
November 6 at 9pm on ITV.            

Boy George among stars heading to 
the I’m A Celebrity jungle
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Acclaimed actress Irene 
Papas, whose repertoire 
ranged from ancient Greek 

heroines to resistance fighters, 
was born on September 3, 1926. 
She died of complications from 
Alzheimer’s disease on September 
14, 2022, aged 96.  

Papas claimed that she did not 
play passionate characters, but “I 
am those characters...That passion 
is my truth.” 

With hypnotic eyes, jet-black hair 
and a sharp, electrifying intelligence, 
she was perhaps best remembered 
as Maria, a resistance fighter who 
dares to shoot an unarmed female 
traitor when her colleagues hesitate 
in the Second World War film The 
Guns of Navarone (1961) starring 
Gregory Peck and Anthony Quinn. 
At one point during the filming, when 
her character is interrogated and 
tortured by an SS officer played by 
George Mikell, she asked for the 
scene to be reshot, insisting: “The 
torture must look real. I can take it.” 

She also played the young widow 
who is beaten and stoned by villa-
gers after a night of passion in Zorba 
the Greek (1964), and triumphed 
with performances in leading clas-
sical roles such as Antigone (1961), 
Electra (1962) and, as Electra’s 
mother, Clytemnestra, in Iphigenia 
(1977). 

Elsewhere she was Kirk Douglas’ 
wife in the 1968 mafia film The 
Brotherhood and the following year 
played Catherine of Aragon, the 
discarded wife of Richard Burton’s 
Henry VIII, in Anne of the Thousand 
Days. 

If historical intrigue was not 
enough, Papas also became em-
broiled in contemporary intrigue 
in her homeland. After the generals 
took over Greece in 1967, she 
emerged as a powerful critic of the 
junta, calling for a cultural boycott 
against “the fourth Reich”. At a press 
conference in Rome she described 
the junta as “a ridiculous little bunch 
of half-educated colonels” and “no 
more than a bunch of blackmailers.” 

Such vehement opposition drove 
her into exile, living in hotel rooms 
in Italy and New York. Yet she was 
equally outspoken about American 
influence in her homeland. “We are 
nothing but an American colony,” 
she declared. “We import chewing 
gum and automobiles, books and 

records and culture. No wonder 
the Americans have done nothing 
against the junta.” 

She was able to return in 1974 
after the fall of the regime, but her 
strident views remained. 

In her telling, society’s problems 
could be traced back to antiquity. 
“Plato made the first mistake,” she 
said. “He began to talk about the 
soul and morality, and he prevented 
the Epicureans from searching the 
nature of man. So Plato delayed the 
scientific and technical revolution 
for 3,000 years.” 

She was born Irene Lelekou in 
1926 in Chiliomodi, a village out-
side Corinth in Greece, one of four 
sisters. Their mother, Eleni was a 
schoolteacher, while their father, 
Stavros, taught classical drama in 
Corinth. He had “a consuming 
passion for ancient Greek culture 
and every day we were served 
Sophocles and Euripides for break-
fast.” Later she returned frequently 
to her childhood home. 

She was seven when the family 
moved to Athens, where at age 15 
she joined the city’s Royal School 
of Dramatic Art and soon became 
something of a rebel. She disliked 
the school’s prescriptive and what 
she considered to be dated ap-
proach to acting, instead developing 
her own acting style. This led to her 
being held back a year, but after 
graduating she immersed herself 
in the profession, appearing in 
countless plays. 

Her sole encounter with organ-
ised religion was brief. “I was in love 
with the butcher boy,” she recalled. 
“I went (to church) to flirt with him.” 
In 1947 she married Alkis Papas, 
a poet, journalist and film director 
whose name she kept after their 
divorce four years later.  

By 1954 she was having a secret 
affair with Marlon Brando, the God-
father actor who at the time was in 
a relationship with the actress Rita 
Moreno. “He was the great passion 
of my life,” she said 50 years later, 
“the man I cared about the most 
and also the one I esteemed most, 
two things that generally are diffi-
cult to reconcile.” 

Her second marriage, which took 
place in Las Vegas in 1957 to the 
actor José Kohn, lasted two days, 
“the shortest love affair I’ve ever 
had”. She did not remarry, although 

enjoyed many romances, including 
with Nikos Verlekis, star of the 1977 
BBC Two drama Who Pays the 
Ferryman? “I like men a lot, full stop,” 
she once said. “I have never been 
afraid of love, or shielded myself 
from pain. Yet I can go for long 
periods, sometimes a year or two, 
without even touching a man.” 

Although Papas had made her 
debut on the Athens stage in 1948 
as a “high-society girl”, her roles 
soon changed dramatically to the 
point where her name was synony-
mous with Greek tragedy. “Drama 
is emotion,” she told Women’s 
Wear Daily in 1978. “All people 
have a tremendous depth of emo-
tion and passion in them. Some 
people can’t express it. I’m the op-
posite. Being Greek, I was taught 
not to hide it.” 

The director Elia Kazan is often 
credited with discovering Papas. 
On a 1954 trip to the United States, 
she read a scene from Clifford 
Odets’s The Country Girl for him. 
The following year, she was given 
a seven-year contract by MGM, 
although she made only one film 
under it: Tribute to a Bad Man (1956), 
a western starring James Cagney. 

Her first couple of Hollywood 
films, The Man from Cairo (1953) 
and Tribute to a Bad Man, bombed. 
She auditioned for a part opposite 
Richard Burton in Alexander the 
Great (1956), “but I didn’t get it. I never 
do, when I audition. I don’t like the 
thought that I’m being judged.” 

More successfully she played 
Hélène in Costa-Gavras’s Oscar-
nominated Z (1969), a thinly veiled 
account of the assassination of the 
Greek politician Gregoris Lambra-
kis in 1963, and was again reunited 
with Quinn in the Islamic epic drama 
The Message (1976), which was 
largely funded by Colonel Gaddafi 
of Libya. She also signed up to play 
the opera singer Maria Callas in J 
Lee Thompson’s The Greek Tycoon 
(1978) about the shipping mag-
nate Aristotle Onassis. When the 
producers dropped her, she suc-
cessfully sued them for damages. 

Singing formed another outlet 
and several of her recordings 
achieved classic status in Greece, 
some of them arranged for her by 
the Oscar-winning composer Van-
gelis. Papas featured on the album 
666, by Vangelis’s rock group 

Aphrodite’s Child, causing a stir with 
one sequence that ended with her 
giving a quasi-orgasmic scream. 

She also recorded songs by 
Mikis Theodorakis, who had written 
the unforgettable theme tune for 
Zorba the Greek. 

Frequently she threatened to 
abandon acting altogether “and do 
something that involves more of 
myself”, as she told the critic Roger 
Ebert in the Chicago Sun-Times 
in 1969, adding: “I write poetry 
sometimes; in fact, I had a poem 
published not long ago in The Sat-
urday Review. But usually I write 
poems just for myself when I am 
in difficulty. They are like a tear.” 

Papas’s final film appearances 
included a brief role alongside 
Nicolas Cage and Penélope Cruz 
in the screen adaptation of Louis 
de Bernière’s Captain Corelli’s Man-
dolin (2001) - she played Drosoula, 
the mother of Mandras (Christian 
Bale) - and as a rich actress on a 
cruise ship with Catherine Deneuve 
and John Malkovich in A Talking 
Picture (2003). 

Despite her magnificent depic-
tions of some of history’s greatest 
women, she remained overlooked 
by the Academy Awards. “I never 
won an Oscar,” she shrugged with 
insouciance. “And the Oscars never 
won Irene Papas.” 

Source: thetimes.co.uk 
 

KEY FILMS 
 
Zorba the Greek is a 1964 com-

edy-drama film written, produced, 
edited, and directed by Greek Cyp-
riot filmmaker Michael Cacoyannis. 
It stars Anthony Quinn as the titular 
character, an earthy and boisterous 
peasant in Crete, and Alan Bates 
as the buttoned-up young intellec-
tual he befriends.  

The musical score was com-
posed by Mikis Theodorakis. The 
film is based on the 1946 novel 
The Life And Times Of Alexis Zorba 
by Nikos Kazantzakis. 

Having failed in their attempt to 
work a Cretan lignite mine and 
respectively lost the Greek widow 
and French hotelier who loved 
them, uptight English writer Basil 
and larger-than-life peasant Alexis 
Zorba unite in a dance symbolising 
the distressing beauty of life. 

Yet, the real drama is to be found 

in the more melancholic experien-
ces of Irene Papas's vilified widow 
and Lila Kedrova's pitiable French 
Madame Hortense. 

The film is best known now for 
Theodorakis' infectious bouzouki 
music.  

 
Iphigenia  is a 1977 Greek film 

directed by Michael Cacoyannis, 
based on the Greek myth of Iphi-
genia, the daughter of Agamem-
non and Clytemnestra, who was 
ordered by the goddess Artemis 
to be sacrificed.  

Cacoyannis adapted the film, 
the third in his "Greek tragedy" 
trilogy, from his stage production 
of Euripides' play Iphigenia at Aulis. 
The film stars Tatiana Papamoschou 
as Iphigenia, Kostas Kazakos as 
Agamemnon and Irene Papas as 
Clytemnestra. The score was 
composed by Mikis Theodorakis. 

The film was nominated for one 
Oscar, Best Foreign Language 
Film. It was also nominated for 
the Palme d'Or at the 1977 Cannes 
Film Festival. Iphigenia received 
the 1978 Belgian Femina Award 
and received the Best Film Award 
at the 1977 Thessaloniki Film Fes-
tival, where Papamoschou also 
received the Best Leading Actress 
Award for her role as Iphigenia. 

Iphigenia relates the story of an 
incident that took place just prior 
to the Trojan War. Helen, wife of 
Menelaus, king of Sparta, had 
eloped to Troy with Paris, son of 
King Priam. Menelaus' brother, 
Agamemnon, King of Argos, had 
assembled a huge Greek expedi-
tionary force on the shores of Aulis 
that he planned to lead to Troy in 
order to reclaim his brother's wife. 
The Goddess Artemis, taking re-
venge for an insult done to her by 
Agamemnon's father, King Atreus, 
created a meteorological problem 
by sending storms, or calms, to pre-
vent the Greek fleet from sailing to 
Troy. This is where the film begins. 

 
The Guns Of Navarone is a 

1961 epic adventure war film       
directed by J. Lee Thompson from 
a screenplay by Carl Foreman, 
based on Alistair MacLean's 1957 
novel of the same name.  

The film stars Gregory Peck, 
David Niven, Anthony Quinn, 
Stanley Baker, Anthony Quayle, 

Irene Papas, Gia Scala, James 
Darren and Richard Harris.  

The book and the film share a 
plot: the efforts of an Allied com-
mando unit to destroy a seemingly 
impregnable German fortress that 
threatens Allied naval ships in the 
Aegean Sea. 

A team of crack commandoes 
is sent to infiltrate a German held 
Greek island with the aim of 
blowing up the twin cannons that 
threaten the evacuation of nearby 
British troops. But the mission, led 
by the stalwart American Captain 
Keith Mallory, is beset by danger 
both from the outside and from 
betrayal within. 

A hardy perennial of that grand 
tradition of WWII men-on-a-mission 
movies, this conventional but thril-
lingly made and performed adven-
ture in many ways symbolises the 
entire sub-genre. Its dedicated 
mechanics have been purloined 
by countless other movies, but never 
to quite the same effect. 

Papas stars as a resistance 
fighter involved in the action, an 
addition to Alistair Maclean's novel, 
providing a love interest and a 
strong female character. She plays 
a hard as nails partisan, capable, 
unafraid, stoic, patriotic, and heroic; 
when the men hesitate, she kills the 
traitorous Anna; but although she 
interacts romantically with Andreas 
(Quinn), she remains cool and ra-
tional, revealing little of her sensual 
persona; she is as tough as the 
men, like the stereotype of a Greek 
village woman. 

Source: empireonline.com 
 

PAPAS TOP 10 FILMS 
The Guns of Navarone (1961) 
Electra (1962) 
Zorba the Greek (1964) 
The Moon-Spinners (1964) 
Anne of the Thousand Days 

(1969) 
Z (1969) 
The Trojan Women (1971) 
The Message (1976) 
The Odyssey (1997) 
Iphigenia (1997) 
 

Photo: Guns of Navarone - 
Irene Papas, James Darren, 

Anthony Quayle, David Niven, 
Gregory Peck, Anthony Quinn, 

Stanley Baker and Gia Scala 
 

Source: en.wikipedia.org 

Irene Papas obituary
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 
FILM OF THE WEEK 
 

Living 
 
This stylish film from Oliver 

Hermanus, the director of the 
highly acclaimed MOFFIE, is that 
rare event where the remake is 
as good as the original. Akira 
Kurosawa’s splendid IKIRU was 
one of the monumental events 
of the fifties and now this version 
scripted by Kazuo Ishiguro, the 
author of the novels “The Remains 
of the Day” and “Never Let Me 
Go”, transports the action from 
Japan to London of 1953. The 
country is still trying to recover 
from the after effects of the WWII 
and the city is still buried under 
a heavy cloud of bureaucracy.  

The action is seen through 
the eyes of Williams (Bill Nighy), 
an old fashioned civil servant, 
who does everything by the book 
of rules and regulations. He  
keeps his distance from his fellow     
workers, who in turn respect his  
privacy and stay away from him. 
But when Williams receives some 

devastating news about his health 
he is forced to reconsider his 
whole existence and is determined 
to make something beautiful and 
worthwhile before it is too late…  

The film achieves perfection in 
every department - from the cine-
matography to the set and cos-
tume designs. The performances 
are magnetic especially Bill Nighy, 
who delivers the performance of 
his career, while Aimee Lou Wood 
gives a deeply moving perform-
ance as Margaret, Williams’ loyal 
colleague. A rising star – Olivia 
Colman move over! One of the 
best films from the recent London 
Film Festival and one of the finest 
of the year! Highly recommended! 

 

Barbarian 

This creepy horror is one of 
those films that the less one 
knows about the plot the better. 

Tess (Georgina Campbell) arrives 
in the middle of the night at her 
Detroit Airbnb for a job interview. 
But the house is double booked 
and a young man named Keith 
(Bill Skarsgaard) is already stay-
ing there. Tess has no alternative 
but to stay the night as the house 
is on remote location, far away 
from the city… 

Writer/director Zack Cregger 
builds up the tension from the very 
first scene and manages to keep 
the suspense going until the final 
credits. Campbell makes a strong 
and resourceful heroine under 
Cregger’s immaculate  direction.  

An original, unpredictable film 
that will keep you on the edge of 
your seat! 

 

Bros 
 

This deliciously funny gay      
rom com was a late addition to 
the recent London Film Festival. 
Bobby Lieber (Billy Eichner) works 
as a radio host for a gay show    
and is openly cynical to his friends 
about dating and relationships 
until he meets Henry (Luke Mac-

farlane) in a buzzing New York gay 
nightclub. They are the extreme 
opposites - Bobby is smart but 
seriously intense while Henry is 
hot but “boring” according to a 
friend who introduces them on the 
dance floor. It is hate at first sight 
from both sides but almost mira-
culously  soon after the unlikely 
duo begin to have a hot affair… 

Eichner is also the co-writer 
along with director Nicholas Stoller 
and their beautifully observed 
script offers meaty roles to a   
talented, fun loving cast.  

 

Faya Dayi 
 
Jessica Beshir, the Mexican-

Ethiopian director and cinemato-
grapher, brings to the screen a 
lyrical, mystical trip of a movie 
which focuses on the herbal drug 

trade in Ethiopia. This ritualistic 
blend of documentary and drama 
follows the trade practices of Khat, 
a drug made from a green leaf 
which according to legend was 
founded by Sufi Imams in their 
quest for eternity.  

Beshir’s black and white photo-
graphy captures perfectly the 
mesmerising effect of the drug, told 
in the most poetic fashion through 
a series of different stories. A real 
discovery! (MUBI) 

 

Nil By Mouth 
 

Gary Oldman’s remarkable 
directorial debut from 1997 returns 
to the big screen via the London 
Film Festival in a pristine 4k res-

toration. It is now screening across 
the country as well as the National 
Film Theatre as a part of complete 
retrospective of Gary Oldman’s 
work.  

The action, which reflects 
Oldman’s own upbringing, takes 
place on a council estate in south 
east London and follows the 
story of a working class family. 
Ray Winstone plays the violent 
patriarch, while Kathy Burke, who 
won Best Actress at Cannes, is 
his long suffering wife.  

This is a raw and urgent film of 
the highest order and apart from 
the disturbing domestic violence 
sequences there are also graphic 
scenes of drug addiction. It is a 
tremendous film not to be missed! 

George Savvides 



The Yvonne Arnaud  
Theatre has staged many 
excellent touring produc-

tions over the years in eclec-  
tic seasonal programmes that  
continue to keep the Guildford   
denizens entertained. Last week 
they hosted The Shawshank 
Redemption, which many of you 
will know as the pulsating 1994 
film. Based on Stephen King’s 
1982 novella Rita Hayworth and 
Shawshank Redemption, it tells 
the story of banker Andy        
Dufresne, sentenced to life in 
the Shawshank State Peniten-
tiary for murdering his wife and 
lover, despite his claims of inno-
cence. He becomes pals with 
fellow prisoner, Ellis “Red” Red-
ding, who is a savvy contraband 
smuggler. Over the next twenty 
years they both get heavily       
involved in money laundering, 
an operation initiated and con-
trolled by the prison warden 
Samuel Norton. This is definitely 
one of the best productions I’ve 
seen at The Arnaud. 

David Esbjornson’s tautly        
directed production, with an elo-
quent adaptation by Dave Johns 
and Owen O’Neill, simmers with 
a  charged atmosphere from the 
outset. Graphic and stark (it      
includes full frontal nudity and 
talk of male rape), the visceral 
brutality of being incarcerated 
in a notorious jail is unrelenting. 
Thankfully there are also moments 
of hope and a fair amount of old 
school masculine humour. While 
Dufresne goes about trying to 
set up a library “Red” is busy 
making bucks with his illegally 
imported produce. Ben Onwukwe 
takes on the role of “Red” and 
bearing in mind Morgan Freeman 

is a hard act to follow from the 
film, he excels with a skilfully 
crafted performance that oozes 
charisma and charm. His street-
wise wheeling and dealing is 
mixed with measured and diplo-
matic defiance unlike his fellow 
inmates. Their fuses are short 
and explosive.   

Joe Absolom’s portrayal of 
the initially timid Dufresne, who 
realises his knowledge can make 
him a powerful and respected 
presence among the riff-raff, is 
impressive for an actor with little 
theatrical experience. The other 
notable performance among the 
cast of twelve – in truth they are 
all first-rate - comes from Mark 
Heenehan, the tyrant warden 
who utilises all his Machiavellian 
know how, exploiting Dufresne’s 
accountancy talents to pay rich 
dividends. This new, powerful 
and pertinent production does 
not pay homage to the film, it is 
its equal.   

Meanwhile Marquinhos        
Havana finds kindred spirits       
all around… 

South African Road Trip's 
Good Hope (Peacock Theatre) 
is one of those nights out that 
lift your spirits and also provide 
wonderful entertainment. I spent 
many years living in South Africa 
and this troupe made me nostal-
gic for that time again with an 
event that is a colourful and      
vibrant show peppered with the 
personal stories of several cast 
members who had lived through 
hardship and oppression. With 
a backdrop of poignant video 
projections it is an audio visual 
experience that ignites the 
senses with beautiful songs and 
effervescent choreography. The 

female singers are especially 
good as are the close harmonies, 
all part of the Xhosa musical 
experience. The exuberance of 
the talented cast is reflected in 
an equally enthusiastic audience 
who were itching to join in and 
their standing ovation included 
moves that would not have been 
out of place on stage. “Eman-
galisayo” – wonderful in Xhosa.  

And Alain Goodenough wants 
time to breathe… 

OMG in all my days off going 
to the theatre rarely have I         
experienced a show like Bat Out 
of Hell (New Victoria Theatre, 
Woking). Based on the music 
of Jim Steinman and Meat Loaf, 
it is. Jukebox musical which has 
an explosively entertaining ope-
ning and then continues for over 

two and a half hours of a tsunami 
of song and dance that takes 
you by the throat and doesn’t let 
go. The dystopian plot is beyond 
ridiculous but then again every-
thing about this production is 
beyond. It thrives on being spec-
tacular in every sense and the 
incredibly gifted cast who display 
phenomenal stamina and grit  
in banging it out deserve all     
the plaudits going. Some of the     
vocals would have thrilled Meat 
Loaf as would the comedy except 
that it is fired off so quickly that 
while you laugh you miss what 
comes next. Imagine the best 
firework display where they let 
the whole lot off in one go. During 
the much needed interval I went 
outside to catch my breath and 
have a few minutes of calm. 

Having said all of that there 
are some thrilling and outstand-
ing performances, primarily from 
Glenn Adamson (Strat) and the 
powerhouse that is Martha Kirby 
(Raven). Vocally they are both 
peerless and they epitomise the 
spirit and volcanic energy of the 
show.  

The songs read like a        
Steinman/Meat Loaf greatest 
hits with my favourite two being 
I’d Do Anything for Love (But I 
Won’t Do That) and of course 
the title song. If this were a   
Formula One car the tyres would 
be bald by the end of the race 
because this bat comes out of 
hell in a hurry and then hurtles 
off into the distance. Just go 
with it and enjoy.  

Finally, Rubina Kangaris is 
captivated by both song and 
tale… 

Blues for an Alabama Sky 
(National Theatre) is a captiva-
ting production of Pearl Cleage’s 
play directed by Lynette Linton 
at the National theatre. Set in 
an all black neighbourhood in 

Harlem, New York in the 1930’s, 
a bunch of good friends pursue 
quite different dreams.  

Angel, played skilfully by      
Samira Wiley as a singer with 
her stunningly bluesy voice is 
best friends with Giles Terera a 
flamboyant gay costumier who 
dreams of taking his talents to 
Paris by making beautiful gowns 
for Josephine Baker. His disdain 
for and revulsion of drab attire 
create a comic backdrop for the 
play and produces some brilliant 
one liners. Their neighbour across 
the corridor is pious Delia, who 
dreams of bringing birth control 
to a penurious neighbourhood 
suffering the consequences     
of the Great Depression. Her 
ally and admirer is Sam, a gentle   
and kind doctor who is doing   
his bit by helping impoverished 
women deliver their premature 
babies. 

There is some beautiful singing 
in the play but not enough for it 
to feel like a musical. The play 
is set during the decline of the 
Harlem Renaissance, a period 
that is remembered not only for 
its jazzy blues and Charleston 
but also for its racial discrimi-
nation, violence and sexual and 
economic exploitation of black 
women in particular. Another 
captivating production by the 
National Theatre and a must-see 
for all jazz buffs. 

 
The Shawshank Redemption 

– on tour - 
www.kenwright.com 

 
South African Road Trip -  

Good Hope – run complete  
 

Bat Out of Hell - 
www.atgtickets.com 

 
Blues for an Alabama Sky - 
www.nationaltheatre.org.uk

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Guilty until proven...
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With all the sweets      
and candy bars that go 
around at Halloween, 

many soon realize that it’s time 
to cut back on all the sugar over-
indulged. We can't blame children 
for a lot of what is consumed, 
but we can blame those that try 
to mislead us with claiming dis-
tracting health benefits.  

There are so many products 
out there that state they have 
no added sugar - many people 
assume that as there is no sugar 
added, that means there is no 
sugar present, but that actually 
doesn't mean that there are no 
other sugars present. Often these 
are other naturally occurring 
sugars, which means a person 
who may is diabetic will still have 
to be careful and restrict their 
intake. 

Sugar free also does not mean 
that they are fat free. Candies 
that contain artificial sweeteners 
may often have high levels of 
saturated fat, which can cause 

an increase of cholesterol in the 
arteries. 

Another thing that one has      
to be careful of is that when 
something claims to be low fat, 
it is often higher in sugar in order 
to compensate and to try and      
improve the taste. It is therefore 
important that we read all the 
labels to see the saturated fat 
content as well as the refined 
sugar content.  

Low calorie does not always 
mean low fat or low sugar. Low 
fat is 3 grams or less per serving. 
The low saturated fat 1 gram or 
less per serving, with no more 
than 15% of the calories coming 
from saturated fat. A standard 
low-fat diet contains around 30% 
or less of its calories from fat.  

Does sugar turn to fat is a 
common question that is asked. 
After a meal, carbohydrates are 
broken down into glucose, an 
immediate source of energy. 
Excess glucose will get stored 
in the liver as glycogen, or with 

the help of insulin, converting to 
fatty acids, circulated to other 
parts of the body and stored as 
fat in adipose tissue. 

Unlike fat, and to some extent 
of protein, the fat we eat does 
not directly raise the blood sugar 
levels, whether diabetic or not. 
Fat is needed by the body for 
providing energy, keeping hair 
and skin healthy, helping cells to 
function properly and for protect-
ing the body and its organs.  

Sensible eating, with modera-
tion in all for a healthy balance, 
is ideal. Reading the ingredients 
on packaging may seem tedious, 
but it only has to be done once on 
each product and once decided 
if chosen to purchase, you then 
know the products you want to 
buy regularly. It may be a chore 
but surely it is worth it when it 
comes to your health, right? So 
take the time and always read 
that label. 

Include some good fats in 
you daily eating, avoiding eating 

them with added sugars, try 
making it yourself instead. That 
sweet chili salmon in the package 
may look tempting enough, but 
you know they are going to add 
sugar to it. It would be better to 
buy the salmon plain and recreate 
the recipe you own way by add-
ing the alternative sweetness of 
your choice, as well as any other 
healthy ingredients. 

Checking out the ingredients 
in all the products you buy makes 
sense, especially when some 
basic food products like sliced 
chicken or ham may have other 
ingredients like sugar added. The 

list of ingredients in any packaged 
product will always be in the order 
of what it contains most of and 
gradually going to the end of the 
list with what it contains the least 
of.  

Reading the label on all pack-
aging also makes you more 
aware of what other unknown 
ingredients or additives have 
been added to your food that you 
are or have been consuming. Is 
it not much better to know and 
check out what those E numbers 
really are? 

You really are what you eat, so 
take the time to invest in healthy 

you. Eat a good balanced diet 
of fresh fruit and vegetables 
along with all the other more 
natural foods, rather than those 
processed packaged foods. If 
you are going to have processed 
foods, try and keep it to a limited 
amount. 

Don't be fooled by clever 
marketing, eat wise. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Trick or treat?

Cooking with Loulla Astin 
Psari Plaki (Greek oven baked fish)

This is a typical Greek  
way of cooking fish; Plaki 
(plah-KEE) means to be 

cooked flat. It can be oven baked 
or cooked on the stove.  

This is an easy dish to assem-
ble and results in a flavourful, 
light and healthy meal. The basis 
of this recipe is olive oil, tomatoes 
and onions, almost any firm white 
fish fillets can be used. 

 
Ingredients (serves 4): 

750g -800g thick cod fillets  
Juice of 1/2 lemon 
Salt, pepper, paprika  
50ml good olive oil 
1 medium onion, thinly sliced 
2 garlic cloves, thinly sliced 
2 tsp flour   
1/2 glass dry white wine 
1/2 glass chicken stock 
1 tbsp tomato purée  
1 tsp sugar 
1 tsp oregano  
2 tbsp chopped parsley + extra  
250g cherry tomatoes  
1 tbsp capers, washed and 

drained  
A handful of Greek green 

pitted olives 
 

Method: 
Wash the fish and wipe with 

kitchen paper. Lay the fish fillets 
in a baking dish, season with 
salt, pepper, paprika, and add 
the lemon juice.  

Sauté the onions with two 
tablespoons of olive oil until soft 

and transparent, add the garlic, 
sprinkle the flour and cook for 
few seconds. Then pour in the 
wine and stock, bring to the boil, 
stir in the tomato purée and sugar 
and simmer for 5-8 minutes to 
reduce and thicken the sauce.   

Pour the sauce over the fish 
and scatter the cherry tomatoes, 
capers, green olives, oregano 
and parsley. Drizzle the rest of 
the olive oil all over the top. 

Preheat the oven to 190°C / 

375°F / Gas mark 5 and bake for 
20-25 minutes or until the fish is 
just cooked - do not overcook it. 
It will take longer if the fillets are 
very thick. 

Serve with French fries or 
boiled new potatoes and vege-
tables, and some crusty bread 
on the side. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966
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Michael Yiakoumi

Fixtures  
Thursday 3rd November 2022 
Europa League 
Sheriff v Omonia 
Rennes v AEK 
Arsenal v Zurich 
Olympiakos v Nantes 
Europa Conference 
Apollon v Vaduz 
Friday 4th November 2022 
Cyprus Football 
APOEL v Paralimni 
Saturday 5th November 2022 
Premier League 
Leeds United v Bournemouth 15.00pm 
Manchester City v Fulham 15.00pm 
Nottingham Forest v Brentford 15.00pm 
Wolves v Brighton 15.00pm 
Everton v Leicester City 17.30pm 
FA Cup First Round 
Barnet v Chelmsford 15.00pm Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Folkestone 15.00pm White Hart Lane, London 
N17 7PJ 

Isthmian League North 
Tilbury v New Salamis 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
Aylesbury Vale v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus Football 
Anorthosis v Nea Salamis 
Sunday 6th November 2022 
Chelsea v Arsenal 12.00pm 
Aston Villa v Manchester United 14.00pm 
Southampton v Newcastle United 14.00pm 
West Ham United v Crystal Palace 14.00pm 
Tottenham Hotspur v Liverpool 16.30pm 
Cyprus Football 
Olympiakos v Doxa 
AEL v Pafos 
Greece Football 
Panatolikos v Levadiakos 
Panathinaikos v Olympiakos 
Asteras Tripolis v AEK Athens 
Monday 7th November 2022 
Cyprus Football 
Aris Limassol v Omonia Nicosia 
Akritas v AEK Larnaca 
Karmiotissa v Apollon 

Tuesday 8th November 2022 
EFL Cup Third Round 
AFC Bournemouth v Everton 19.45pm 
Brentford v Gillingham 19.45pm 
Bristol City v Lincoln City 19.45pm 
Burnley v Crawley Town 19.45pm 
Leicester City v Newport County 19.45pm 
Milton Keynes Dons v Morecambe 19.45pm 
Stevenage v Charlton Athletic 19.45pm 
Vanarama National League 
Altrincham v Barnet 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Kingstonian 19.30pm White Hart Lane, Lon-
don N17 7PJ 
Wednesday 9th November 2022 
EFL Cup Third Round 
Arsenal v Brighton 19.45pm 
Newcastle v Crystal Palace 19.45pm 
Nottingham Forest v Tottenham Hotspur 19.45pm 
Southampton v Sheffield Wednesday 19.45pm 
West Ham United v Blackburn Rovers 19.45pm 
Wolverhampton Wanderers v Leeds United 19.45pm 
Liverpool v Derby County 19.45pm 
Manchester City v Chelsea 19.45pm 
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New Salamis U18's still make us proud in that reaching the later 
stages of the FA Youth Cup is a great achievement

New Salamis U18's made 
us proud in reaching      
the later stages of the FA 

Youth Cup to play League Two 
Club Colchester United after 
they had defeated Woodford 
Town, Romford, Colney FC      

and Dereham FC in the earlier 
rounds. 

New Salamis are proud to be 
in this prestigious FA Youth Cup 
creme de la Creme Cup of Youth 
football which all the Premier 
League and Football League 

Clubs take part.  
New Salamis knew that       

beating the League Two Club 
Colchester United was not going 
to be easy and the Reds excelled 
in producing a phenomenal per-
formance in front of a massive 

crowd and the biggest attendance 
of the season for them. 

New Salamis took the lead 
just before the break and now it 
was game on with both teams 
producing top football and action 
in both goal mouths with a       

Colchester equaliser, a screamer 
of a goal in the 70th minute from 
just outside the box. New Sala-
mis and Colchester were both 
now going for the winner and at 
1-1, it looked like it was going to 
go into penalties but added time 

seem to drag on with Colches-
ter snatching the winner with 
the last kick of the game in the 
8th minute of added time. 

Anyone wishing to join New 
Salamis Youth, please email 
newsalamisofficial@outlook.com
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Michael Yiakoumi

Premier League

Kevin de Bruyne's stunning 
free kick sealed a 1-0 win 
for champions Manchester 

City at Leicester City but Liver-
pool's season went from bad to 
worse with a shock 2-1 home defeat 
by Leeds United on Saturday. 

Liverpool's second successive 
defeat against a team in the  
bottom three, following last week's 
reverse at Nottingham Forest.  

Tottenham Hotspur were star-
ing at a third successive league 
defeat but hit back from 2-0 
down to win 3-2 at Bournemouth. 

The high-flying Magpies 
thrashed Aston Villa 4-0 while 
Crystal Palace won after Odsonne 
Edouard got the first-half goal 
that earned a 1-0 home win over 
Southampton. 

Wolverhampton Wanderers 
captain Ruben Neves's superb 
equaliser secured a 1-1 draw at 
Brentford but his team ended 
the match with 10 men after Diego 
Costa was sent off for headbut-
ting Brentford scorer Ben Mee. 

Fulham could have moved 
level on points with Chelsea but 
were held to a 0-0 draw at home 
to Everton. 

Liverpool's defeat was their 
first home loss since March      
last year and it came against       
a Leeds side whose manager 
Jesse Marsch was under intense 
pressure after four successive 
losses. 

A terrible pass by Joe Gomez 
gifted Rodrigo an opener for 
Leeds in the fourth minute but 
Mohamed Salah's volley levelled 
it up in the 14th minute. 

Leeds keeper Illan Meslier 
made a string of stunning saves 
to keep Liverpool at bay and 
Crysencio Summerville snatched 
victory with a calm Potter was 
aiming to make it 10 games      
unbeaten since leaving Brighton 
to take over at Chelsea in early 
September but his side were 
outplayed by the hosts who      
deservedly won for the first time 
under his successor Roberto De 
Zerbi. 

Brighton took the lead inside 
five minutes through a well-taken 
Leandro Trossard goal and went 
two ahead in the 14th when 
Ruben Loftus-Cheek diverted a 
corner into his own net. 

Another own goal from Trevoh 
Chalobah made it 3-0 for the 
hosts three minutes before the 
interval. 

Kai Havertz replied for Chelsea 
early in the second half but  
Pascal Gross's last-gasp goal 
capped a fine afternoon for De 
Zerbi and a miserable one for 
Potter. 

Tottenham manager Antonio 
Conte made several changes to 
his side with one eye on Tues-
day's crucial Champions League 
clash at Olympique de Marseille 
and it appeared to have back-
fired badly as Bournemouth led 
with a double from Kieffer Moore. 

But Ryan Sessegnon pulled 
back a goal and Ben Davies  
levelled the scores with a header 
before substitute Rodrigo Ben-
tancur struck in stoppage time 
to claim a thrilling in. 

Newcastle made it three wins 
in a row as striker Callum Wilson 
netted twice against Villa, the 
first from the penalty spot, and 
Miguel Almiron continued his  
incredible scoring run. 

Wilson headed his second in 
the 56th minute and three minutes 
later Joelinton pounced on a      
rebound from a Wilson shot to 
extend the lead. Almiron scored 
his sixth goal in six games after 
67 minutes with a superb curling 
finish 

Arsenal thrashed Nottingham 
Forest 5-0 at the Emirates on 
Sunday to return to the top of the 
Premier League, but the win may 
have come at a cost after Bukayo 
Saka limped off midway through 
the first half. 

Saka’s replacement Reiss 
Nelson scored a brace to go 
with goals from Gabriel Marti-
nelli, Thomas Partey and Martin 
Odegaard. But the injury to the 
winger will be a major concern 
for manager Mikel Arteta and 
his England counterpart Gareth 
Southgate three weeks ahead 
of the start of the World Cup in 
Qatar. 

A first-half header from Marcus 
Rashford, his 100th goal for 
Manchester United in all compe-
titions, was enough to earn his 
side a 1-0 victory over West Ham 
United in the Premier League 
on Sunday. 

UK Cypriot Marcus 
Edwards stars for Sporting 
against Tottenham

Youth Football 
Omonia Youth

Mary Tryphona and Christian Noble’s Under 12 
Gold Tigers played the team at the top of the league 
and even though they were defeated 8-3, there were 
some really pleasing moments in the game.

Omonia Youth Club Chairman Myri Demetriou had 
the pleasure of taking the Under 9 Green in the absence 
of their coaches and he had this to say: “I absolutely 
loved it. Even though we only had six players and were 
playing against 7, I set a challenge to the team to show 
resilience and be brave on the ball and they did that 
and more.  

“It was a fantastic effort from every single one of 
them, playing with a smile on their faces and enjoy-
ing their football.”

AEK Youth

AEK’s U14s through to next round of Challenge Cup 
1-1 full time and winning 3-1 after extra time.

Sporting Lisbon midfielder 
Marcus Edwards admits 
scoring against his former 

club Tottenham in the Cham-
pions League was an emotional 
moment. 

Edwards, 23, joined Spurs      
as an eight-year-old and came 
through the academy before 
leaving in 2019. 

His first return to north London 
saw him net for Sporting in the 
1-1 Group D draw that left quali-
fication to the knockout stages 
to be decided in the final game. 

“Coming back here in front of 
everyone I know, it was great 
fun,” he said. 

“Coming into the game I was 
naturally on edge, I have got a 
lot of friends watching. When the 
game started it was easy, obviously 

I scored, a lot of emotions came 
out of me, I didn’t even mean to 
celebrate but I just couldn’t help 
myself. 

“I wasn’t going to celebrate but 
I was too happy. I can’t put it into 
words. 

“It was crazy. I can’t explain it. 
I don’t feel like that I was proving 
a point, I just play every game 
the same even if it is against my 
old club. 

“The extra motivation was  
having my friends and family 
there.” 

Marcus Edwards is Cypriot 
from his mother’s side and is 
eligible to play for England and 
Cyprus at International level. 

He also impressed in the 
Champions League game bet-
ween the two clubs in Lisbon.

Marcus Edwards with our Michael Yiakoumi

Local matches
New Salamis come back 

from 2-0 down at half      
time to win 3-2 against 

Hullbridge in the Isthmian 
League. 

Debutant Louie Remy came 
on to score two great goals and 
then set up Derek Asamoah for 
the winner. 

In a Spartan South Midlands 
Cup game, St Panteleimon      

lost to Stotfold on penalties after 
leading 1-0 and drawing 1-1 at 
90 minutes. 

Haringey Borough lost to      
Billericay 3-1 in the FA Trophy.  

Haringey also drew 3-3 in an 
Isthmian League match after 
leading at 2-0. 

Barnet drew 1-1 versus   
Scunthorpe 1-1 Friday and lost 
midweek to Southend 3-0.

Cyprus Results
Akritas 0 AEL 3, Nea Salamis 0 Pafos 2 
Paralimni 2 Olympiakos 1, AEK Larnaca 4 Karmiotissa 0,  
Apollon 0 Apoel 1, Doxa1 Aris 2 
Omonia 2 Anorthosis 0 
 
Standings 
Pafos, 23, Aris 26, Apoel 18, AEK, 16, Apollon 15, AEL 14, Nea 
Salamia 13, Omonia 12, Anorthosia 11, Paralimni 10, Karmiotissa 
10, Doxa 7, Olympiakos 5, Akritas 4

Greece Super League
IIonikos 1 Panetolikos 1, Volos 1 Panathinaikos 5,  
Olympiakos 2 Lamia 0, Levadiakos 2 Atromitos 1,  
AEK 2 Paok 0, Aris 1 Ofi 1, Giannina 2 Asteras Trpolis 1 
 
Standings 
Panathinaikos 30, AEK 24, Olympiakos 20, Volos 20, Paok 16, 
Aris 14, Panetolikos, 12, Atromitos , 11Asteras Tripolis 9, Giannina 
9, Lamia 8, Ofi 7, Levadiakos 6, Ionikos 4
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† 40-DAY MEMORIAL 

Kyriacou and Gregorios Xenophontos 
The 40-day memorial service of our beloved parents Kyriacou and 
Gregorios Xenophontos will take place on Sunday 6th November 
2022, at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman 
Road, London N8 0LY, and we invite anyone who wishes to honour 

their memories to attend.   
 We would like to thank all those who attended our parents’ funeral, 

sent floral tributes, and gave donations (over £3000 received)  
to the charity Royal Free Hospital Kidney Patients Association 
(RFHKPA). We appreciate all the messages of support during  

this difficult time.    
With thanks: daughters Erene, Anastasia and Elena, son-in-law 

Andreas, grandchildren Barry, Greg, Dimitris, Christina,  
Kyriaki, Alexandra, Sophia, George, Greg and Alberto, 

 siblings, and family. 

†  MEMORIAL

Costas Michael (Tsiaoukas)
The 6-month memorial service of our beloved Costas  

Michael (Tsiaoukas) (from Kaimakli, Nicosia, Cyprus), 
will take place on Sunday 6 November 2022, at the Greek 

Orthodox Church St Mary's, Trinity Rd, Wood Green 
N22 8LB, and we invite anyone who honour his memory.  

 
With thanks: wife Voula, sons Michael and Chris,  

daughters’-in-law Maria and Ioanna, granddaughter Elena 
and husband Costas, grandchildren Nicolas,Olivia, Costas 

and Niki, great grandchildren Niki, Eva and Emilia,  
son-in-law Gabs, brother Sofoklis and wife Mary. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κώστας Μιχαήλ (Τσιαούκκας)
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022,  
το 6μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας  
Κώστα Μιχαήλ (Τσιαούκκας) από το Καϊμακλί, 

στην εκκλησία της Παναγιάς, Wood Green N22 8LB, 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, 

όπως παρευρεθούν.  
 

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγός Βούλα, παιδιά Μιχάλης και  
Χριστάκης, νύφες Μαρία και Ιωάννα, εγγονή Έλενα  

και σύζυγος Κώστας, εγγόνια Νικόλας, Ολίβια, Κώστας 
και Νίκη, δισέγγονα Νίκη, Εύα και Αιμίλια, γαμπρός  
Γαβρίλης, αδελφός Σοφοκλής και σύζυγος Μαίρη.

† 40-ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κυριακού και Γρηγόριος Ξενοφώντος
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, το 40ημερο  

μνημόσυνο των αγαπημένων μας γονέων, Κυριακού και Γρηγόριος  
Ξενοφώντος, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 

Wightman Road, London N8 0LY και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη τους, όπως παρευρεθούν.   

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι  
παρευρέθηκαν στην κηδεία, έστειλαν λουλούδια και έκαναν εισφορές που 
ανήλθαν στο ποσό των £3000, το οποίο διατέθηκε στη φιλανθρωπική 
οργάνωση Royal Free Hospital Kidney Patients Association. Επίσης, 

σας ευχαριστούμε για όλα τα μηνύματα συμπαράστασης σε αυτή 
τη δύσκολη για εμάς περίοδο. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα.  

Οι τεθλιμμένοι: θυγατέρες Ειρήνη, Αναστασία και Έλενα, γαμπρός  
Ανδρέας, εγγόνια Μπάρι, Γκρεγκ, Δημήτρης, Χριστίνα, Κυριακή, 

Αλεξάνδρα, Σοφία, Γιώργος, Γκρεγκ και Αλμπέρτο,  
αδέρφια και ολόκληρη η οικογένειά του.

†  MEMORIAL

The 3-month memorial service of our  
beloved Nina Stylianou (from Anavargos, 

Paphos), will take place on Sunday 
6th November 2022, at the Greek Orthodox 

Church of St. Catherine Barnet, 
 Friern Barnet Lane, London N20 0NL  

and we invite anyone who wishes to honour 
her memory to attend.  

 
Service at 11am followed by a blessing  

at New Southgate cemetery at 12.15pm. 

Nina Stylianou

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the 
death of our beloved Savvas Liasis from Lysi, 
Cyprus, at the age of 98 years old. He leaves  
behind, sister Chrystalla and two nephews  

Andrew and Michael.  
The funeral will take place on Thursday 10th  

November 2022, at 10am, at St Demetrios 
church, Logan road, London N9 0LP.  
The burial will take place at Southgate  

cemetery, Brunswick park road, N11 1JJ. The 
wake will follow the burial at the cemetery.

Savvas Liasis
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας Κωνσταντίνου 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας  
σύζυγου, πατέρα, παππού Ανδρέα Κωνσταντίνου, ο οποίος  

απεβίωσε την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, σε ηλικία 90 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγο του Μαρία, τα παιδιά του Χριστίνα και 

Κωνσταντίνο, τον γαμπρό του Κυριάκο, τη νύφη του Νίκη, και τα 
εγγόνια του Ανδρέα, Έρση, Χριστίνα, Μαρία, Έλιο και Μιχαέλα.  

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022, 
στις 11πμ, από την εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, 

Wood Green N22 8LB, και η ταφή στο κοιμητήριο του Edmonton,  
Church St, London N9 9HP, στη 1μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην 
αίθουσα του Αποστόλου Βαρνάβα, και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι.  

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.  
 

Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Μας λείπεις πολύ.  
Αιωνία σου η μνήμη. 

(από Περιστερωνοπηγή Αμμοχώστου, Κύπρος)

18/8/1932 – 23/10/2022

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο  
του αγαπημένου μας Ανδρέα Δημητρίου,  

ο οποίος απεβίωσε στις 14 Οκτωβρίου 2022,  
σε ηλικία 82 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του Κική (από 

την Σάμο), δυο γιους: Δημήτρη και Χρίστο, δυο νύφες: 
Αστέρω και Chrissie και τέσσερα εγγόνια: Ζωή, 

Κίμων, Μαρία και Ανδρέα.  
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή, 

11 Νοεμβρίου 2022, στις 12:00μμ, από τον Ιερό Ναό  
Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, 
Golders Green Road, London, NW11 8HL. 

Θα ακολουθήσει η ταφή στο Hendon Cemetery  
and Crematorium, Holders Hill Road NW7 1NB. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Δημητρίου
(από την Έγκωμη Λευκωσίας, Κύπρος)

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022,  
το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου,  
πατέρα, παππού και προπάππου Γιακούμη Λάρκου,  
στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, N22 8LB. 

  
Καλούμε όλους όσoι τιμούν τη μνήμη του, 

 όπως παραυρεθούν. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Γιακούμης Λάρκου 
(από το Κάρμι Κερύνειας, Κύπρος)

27/11/1939 - 14/10/2022 

The one-year memorial service of our beloved Husband, 
Father, Grandfather and Great Grandfather Iacovos  

Larkou will take place on Sunday 6th November 2022,  
at St. Mary’s Church, Trinity Road, N22 8LB.  

 
We invite all those who honour his memory to attend.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ελένη Φώτη Παύλου 
Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, στην εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμωνος, 660 Kenton Rd, Harrow, Middx. HA3 9QN, το 
9ο ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας μητέρας 

και γιαγιάς Ελένης Φώτη Παύλου (από την Κώμα του Γιαλού) και 
καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν. 

Οι τεθλιμμένοι: οι θυγατέρες Παναγιώτα και Αθηνά, εγγονές Ελένη και 
Μαρία, δισέγγονα Paul, Peter και April.

†  MEMORIAL

Chris Christodoulou
The one-year memorial service of our beloved husband, 

father, brother and uncle Chris Christodoulou  
from London and origin Yialousa, will take place  

on Saturday 5 November 2022, at 12pm,  
at the Greek Orthodox Church of St. Katherines,  

Barnet, Friern Barnet Lane, London N20 0NL.  
We invite all those who honour his memory to attend.  

 
Family: wife Koula, children Demetrios and Elena,  

sister Christina, brother-in-law Nikos, niece Georgina. 

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χριστάκης Χριστοδούλου
Τελούμε το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, στις 12μμ,  

στην εκκλησιά της Αγίας Αικατερίνης, Barnet, Friern Barnet 
Lane, London N20 0NL, το έτησιο μνημόσυνο  

του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδερφού και θείου 
Χριστάκη Χριστοδούλου, από το Λονδίνο, με καταγωγή  
από τη Γιαλούσα. Kαλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη 

του, όπως παρευρεθούν. 
  

Οι τεθλιμμένοι: σύζυγος Κούλα, παιδιά Δημήτριος  
και Έλενα, αδερφή Χριστίνα, γαμπρός Νίκος και  

αδελφότεκνη Georgina. 
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