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Ο Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, σε 
απαντητική του επιστολή προς τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Ανα-
στασιάδη, επεσήμανε πως οι διμε-
ρείς σχέσεις μεταξύ Κύπρου και ΗΒ 
είναι πιο ισχυρές... 

Σελ. 5 & 18 
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 ΑΝΤΙΚΑΤΟΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

 «ΗΜΕΡΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΥΠΕΞ

 ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

Σφοδρή επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ 
στον Μητσοτάκη για το νομοσχέδιο 
για τις παρακολουθήσεις - «Με 
ομερτά μέχρι τις εκλογές προσπα-
θεί να καλύψει τα ίχνη του» κάνο-
ντας λόγο για πρακτικές... 

Σελ. 7

Νέα απεργία πραγματοποίησαν  
οι εργαζόμενοι στο μετρό του Λον-
δίνου, με αποτέλεσμα εκατομμύρια 
άνθρωποι να αντιμετωπίσουν προ-
βλήματα στις διακινήσεις τους και 
να δημιουργεί χάος.... 

Σελ. 4 & 18

Παρέλυσε το Λονδίνο

«Μας πείσατε 
κ. Μαυρογιάννη»

Σελ. 2, 9 & 17 

«Ισχυρές σχέσεις» Με όρους... Μαφίας

Σελ. 2, 5, 9, 10, 17 & 18

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΑΝ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝΝΤΟΜΙΝΙΚ ΡΑΑΜΠ

«Ας είναι 
η τελευταία»

Σελ. 10 & 17

Μνημόνιο 
Στρατηγικής Συνεργασίας

UK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

«Ας είναι 
η τελευταία»

«Μας πείσατε 
κ. Μαυρογιάννη»

Σελ. 2, 10 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Οργή λαού 
για κυκλοφοριακό

Μνημόνιο 
Στρατηγικής Συνεργασίας

Οργή λαού 
για κυκλοφοριακό
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ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ Ο Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Έπεισε, με τον «καθαρό» του λόγο και τις τεκμηριωμένες θέσεις του
«Μας πείσατε κύριε Μαυρογιάννη», είπαν οι 

δεκάδες Κυπρίων του ΗΒ που παραυρέθηκαν το 
βράδυ της Δευτέρας 14/11 στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο για την πολιτική συγκέντρωση του ανεξάρ-
τητου υποψήφιου για την προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
Κι’ αυτό είναι ακριβώς που καταγράψαμε. Ότι ο 

Ανδρέας Μαυρογιάννης, έπεισε. Για τις ικανότητές 
του, για την τιμιότητά του και για τις προθέσεις του 
στο Κυπριακό. 
Έπεισε, χωρίς φανφάρες. Με την σοβαρότητά 

του, την ποιότητά του, τις τεκμηριωμένες του θέσεις 
και τον «καθαρό» του λόγο επί όλων των θεμάτων 
που απασχολούν τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία, 
την ομογένεια και τον κόσμο. Με την βαθιά του 
γνώση στο Κυπριακό, στην Οικονομία, στο Περι-
βάλλον, στον Πολιτισμό και στα θέματα που απα-
σχολούν τη νεολαία. 
Αυτό είπαν όσοι συμμετείχαν στις πολιτικές του 

συγκεντρώσεις που διοργανώθηκαν σε Λονδίνο 
και Μπέρμιγχαμ. Κι΄αυτό είναι που καταγράφεται. 
Άτομα από όλους τους κομματικούς χώρους που 

είχαν επαφές μαζί του ή παρακολούθησαν τις πο-

λιτικές του αναλύσεις στο πλαίσιο της πενθήμερης 
περιοδείας του στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαν να 
πουν ότι ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προ-
εδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης, έχει το χάρισμα του διαπραγματευτή. 
Στοιχείο καθοριστικό για τους ψηφοφόρους της 

παροικίας μας και το οποίο, έχει ανάγκη η Κύπρος 
μας, τώρα, περισσότερο παρά ποτέ. 
Τα θετικά αυτά σχόλια, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 

τα κέρδισε κοιτώντας στα μάτια τους Κύπριους με-
τανάστες, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια αγωνιούν 
για τον τόπο μας. Για τις παλινωδίες στο Κυπριακό 

και το διεθνές ρεζίλεμα της Κύπρου με αφορμή τα 
«χρυσά» διαβατήρια, τις αποκαλύψεις για τις πα-
ρακολουθήσεις και τα σκάνδαλα διαφθοράς. 
Η προειδοποίησή του, είναι ξεκάθαρη. Χωρίς μι-

σόλογα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το 
Κυπριακό λέγοντας ότι «η διχοτόμηση είναι προ 
των πυλών αν δεν επιδιωχθεί χωρίς παλινω-
δίες και δεν επιτευχθεί λύση στη βάση της δι-
ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας». 
Μιλώντας στο Λονδίνο, την περασμένη Δευτέρα 

14/11, ενώπιον Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυ-
πρίων της παροικίας που συμμετείχαν στην πολι-

τική του συγκέντρωση, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood Green, 
ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας είπε αρχικά ότι «θέλει να 
πετύχει τη μεγάλη προοδευτική αλλαγή στη 
διακυβέρνηση και στις συνθήκες ζωής όλων 
των Κυπρίων». 
Ως προς το εθνικό ζήτημα είπε ότι η χώρα είναι 

στα πρόθυρα του γκρεμού. Όπως τόνισε, «αν δεν 
κάνουμε κάτι άμεσα θα πέσουμε κάτω και η δι-
χοτόμηση βρίσκεται προ των πυλών», παρα-
πέμποντας στις επικίνδυνες εξελίξεις στα κατεχό-
μενα με τα νέα τετελεσμένα του κατοχικού 
καθεστώτος στην Αμμόχωστο. 
Συνέχισε λέγοντας ότι χρειάζεται πάνω απ’ όλα 

αξιοπιστία ως προς τις επιδιώξεις της ελληνοκυ-
πριακής πλευράς στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων, «κάτι που δεν επιτυγχάνεται με παλινω-
δίες». Η θέση του, είναι «να επιμείνουμε στο 
κεκτημένο της διαδικασίας, στα ψηφίσματα, 
στις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν... 

 
συνέχεια στη σελ 9

Οργή λαού στο Haringey για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των LTN’s
ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ WOOD GREEN

Το ποτήρι της υπομονής για το κυ-
κλοφοριακό χάος στους δρόμους του 
Haringey εξαιτίας του μέτρου Low 
Traffic Neighbourhoods, ξεχείλισε και 
«μεταφράστηκε» σε μαζική εκδήλωση 
διαμαρτυρίας το βράδυ της Δευτέρας, 
με αφορμή την προγραμματισμένη 
συνεδρία της αρμόδιας επιτροπής 
του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Με συνθήματα, όπως «No more 

LTNs» και με πλακάτ για τις κατα-

στροφικές του επιπτώσεις στις τοπι-
κές επιχειρήσεις και όχι μόνο, οι δια-
δηλωτές αξίωσαν άμεση κατάργηση 
του μέτρου.  
Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας συμ-

μετείχαν μαζικά πολίτες του Haringey, 
εργαζόμενοι, μαθητές, μητέρες και 
οδηγοί που χρησιμοποιούν τους δρό-
μους του Δήμου, οι οποίοι βγήκαν 
στους δρόμους με σημείο εκκίνησης 
το Downhills Park Café. Η πορεία 

έφτασε έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, 
στο George Meehan House (Harin-
gey Register Office), όπου οι διαδη-
λωτές κατήγγειλαν ότι οι απαγορεύ-
σεις στις διελεύσεις οχημάτων από 
συνοικιακούς δρόμους της περιοχής 
περιορισμοί δημιούργησαν τεράστια 
προβλήματα στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες, στην κυκλοφορία επί 
των κεντρικών λεωφόρων, στο Περι-
βάλλον και στις επιχειρήσεις τους. 

Το θέμα προσέλαβε διαστάσεις, 
αφού ακόμα και το BBC London με-
τέδωσε πλάνα από τη διαμαρτυρία 
αλλά και από το κυκλοφοριακό κομ-
φούζιο στις κεντρικές οδικές αρτηρίες 
της περιοχής. 
Η αρμόδια επιτροπή του δήμου, 

συνεδρίαζε στο πλαίσιο εξέτασης της 
πορείας υλοποίησης του μέτρου το 
οποίο... 

συνέχεια στη σελ 10

«Ημέρα Ενημέρωσης» στη Βουλή των Κοινοτήτων
ΓΙΑ ΤΗ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

«Ημέρα ενημέρωσης για την Κύπρο» ήταν η 
Τρίτη στο βρετανικό κοινοβούλιο, σε μια πρωτο-
βουλία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνω-
μένου Βασιλείου με αφορμή την επίσκεψη του 
Υπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη στο 
Λονδίνο και τη μαύρη επέτειο της παράνομης μο-
νομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους. 
Ο κ. Κασουλίδης είχε την ευκαιρία να συζητήσει 

εκτενώς με πολλούς Βρετανούς Βουλευτές όλων 
των κομμάτων, όπως επίσης και ο ομόλογός του 
Τζέιμς Κλέβερλι, με τον οποίο νωρίτερα είχε υπο-
γράψει Μνημόνιο διμερούς Στρατηγικής Συνεργα-
σίας (σχετική είδηση στη σελ 10). Η συνάντηση 
έδωσε την ευκαιρία για ενημέρωση επί των νεότε-

ρων εξελίξεων, περιλαμβανομένων των προσπα-
θειών της Τουρκίας για επέκταση της αναγνώρισης 
της αποσχιστικής οντότητας. Οι Βουλευτές που 
συμμετείχαν στη συζήτηση δεσμεύθηκαν να συνε-
χίσουν να στηρίζουν την Κύπρο και τάχθηκαν υπέρ 
της επανένωσης στη βάση του διεθνούς δικαίου. 
Μεταξύ αυτών ήταν οι σερ Ρότζερ Γκέιλ, Πρό-

εδρος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επι-
τροπής (APPG) για την Κύπρο, οι Αντιπρόεδροι 
της APPG Κάρολαϊν Νόουκς, Τερέζα Βίλιερς και 
Πάμπος Χαραλάμπους (επιπλέον σκιώδης Υφ. 
Εξωτερικών για τη Μ. Ανατολή) και ο Υφ. Δικαιο-
σύνης Μάικ Φρηρ.  
Συμμετείχαν επίσης, η Ειδική Απεσταλμένη για 

την Ελευθερία Θρησκείας και Πίστης Φιόνα 
Μπρους, ο σκιώδης Υπουργός Ευρώπης Στίβεν 
Ντάουτι, ο σκιώδης Υφ. Ειρήνης και Αφοπλισμού 
Φάμπιαν Χάμιλτον, ο εκπρόσωπος διεθνών θεμά-
των του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας Άλιν Σμιθ, ο 
Ιδιαίτερος Κοινοβουλευτικός Γραμματέας του Υπ. 
Εξωτερικών Γκάγκαν Μοχίντρα, η σκιώδης Υφ. 
Εξωτερικών για την Ασία Κάθριν Γουέστ, καθώς 
και οι βουλευτές Δρ Μάθιου Όφορντ, Γκεράντ Ντέι-
βις, σερ Στίβεν Τιμς, Μάρτιν Βίκερς και Κρις Στίβενς, 
ενώ βοηθούς τους έστειλαν και οι Θάνγκναμ Ντε-
μπονέρ και Μαρκ Μίνγκους. Ο σερ Ρότζερ Γκέιλ 
και ο Στ. Ντάουτι, εξάλλου, έκαναν δηλώσεις στή-
ριξης με αφορμή την παράνομη μονομερή ανακή-
ρυξη του ψευδοκράτους. 

Διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία της Τουρκίας
ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Τ/Κ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΑΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ

Περισσότερα από 200 μέλη της κυπριακής πα-
ροικίας συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης έξω 
από το κτίριο της πρεσβείας της Τουρκίας στο Λον-
δίνο για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή την επέτειο 
της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους και 
για να απαιτήσουν μια ελεύθερη και ενωμένη Κύ-
προ χωρίς στρατεύματα κατοχής. Μεταξύ των συ-
γκεντρωθέντων ήταν πολλοί Κύπριοι φοιτητές και 
αντιπρόσωποι της αρμενικής και αιγυπτιακής πα-
ροικίας, που θέλησαν με τη συμμετοχή τους να δεί-
ξουν την αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο κατά 
της τουρκικής επιθετικότητας. Αίσθηση προκάλεσεη 
παρουσία Τουρκοκυπρίων που φώναζαν συνθή-
ματα για ειρήνη στην Κύπρο, στην τουρκική 
γλώσσα. 
Εκ μέρους της παροικίας ο Πρόεδρος της ΕΚΟ 

Χρίστος Καραολής, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπον-
δίας και Πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ Ανδρέας Παπαευ-
ριπίδης, ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρίστος Τι-
ούτον ο Πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ Άντριαν 
Πάτσαλος και ο Πρόεδρος της ΕΦΕΚ ΗΒ Μάριος 
Κωνσταντίνου άφησαν επιστολή προς τον Πρέσβη 

της Τουρκίας στα σκαλιά του κτηρίου. Η επιστολή 
ανέφερε πως «την ώρα που οι προσπάθειες της 
Ρωσίας να καταλάβει παρανόμως και να προσαρ-
τήσει το έδαφος της Ουκρανίας έχουν συναντήσει 
ομώνυμη διεθνή καταδίκη, η Τουρκία πρέπει να 
συνειδητοποιήσει πως οι μονομερείς δράσεις δεν 
έχουν θέση στις σύγχρονες διεθνείς σχέσεις». Ο 
Πρέσβης καλούνταν να εισακούσει τις εκκλήσεις 
του κυπριακού λαού, της διεθνούς κοινότητας και 
του ΗΒ και να υποστηρίξει μια επανενωμένη Κύπρο 
στη βάση της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα.



Την Δευτέρα (14/11) η υπουργός Εσωτερικών  
Σουέλα Μπρέιβερμαν στο Παρίσι υπέγραψε με 
τον Γάλλο ομόλογό της  μια διευρυμένη συμφωνία 
για τους μετανάστες που διασχίζουν παράνομα 
τη Μάγχη με μικρές βάρκες για να έρθουν να 
εγκατασταθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσό 
που καταβάλλει το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γαλλία 
για να καλύψει το κόστος των αυξημένων περι-
πολιών στις γαλλικές ακτές θα αυξηθεί από περί-
που 55 εκατ. λίρες ετησίως σε 63 εκατ. λίρες, 
σύμφωνα με την αναθεωρημένη συμφωνία. 
Οι Τimes γράφουν: “Νέα συμφωνία με τη Γαλλία 
για να σταματήσει η ροή μεταναστών”. Ο αριθμός 
των μεταναστών που πέρασαν το κανάλι της Μάγ-
χης φέτος αγγίζει τις 40.000.  Η κυβέρνηση Σού-

νακ ελπίζει να επιτύχει "μια περαιτέρω και πιο 
ουσιαστική συμφωνία" το επόμενο έτος, μας ενη-
μερώνει η εφημερίδα. Σύμφωνα με τους Times,   
το υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι το επιχει-
ρηματικό μοντέλο των διακινητών ανθρώπων θα 
καταρρεύσει αν η Γαλλία καταφέρει να αναχαιτίσει 
περίπου το 75% των σκαφών που προσπαθούν 
να διασχίσουν παράνομα τη Μάγχη.  
Σε κύριο άρθρο της, η Sun υποστηρίζει ότι η 

διακίνηση μεταναστών δεν θα σταματήσει μέχρι 
να "σοβαρευτούμε" όσον αφορά την επαναδιατύ-
πωση αυτού που αποκαλεί "νομοθεσία για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα που έχει παραθυράκια" και 
τον νόμο για τη σύγχρονη δουλεία. 
Άλλα θέματα που απασχόλησαν τον  τύπο της 

Δευτέρας:   Ο Guardian έχει τίτλο: “Τα νοσοκομεία 
από τα οποία το ένα τρίτο των ασθενών δεν μπο-
ρούν να επιστρέψουν σπίτι”. Σε πολλά νοσοκο-
μεία της χώρας, ακόμα και το ένα τρίτο των ασθε-
νών είναι σε θέση να πάρουν εξιτήριο, αλλά δεν 
έχουν ένα μέρος για να πάνε. Στον Independent 
διαβάζουμε: “Αναμονές-ρεκόρ για αιτούντες άσυλο 
καθώς οι καθυστερήσεις αυξάνονται”. Περισσό-
τεροι από 10.000 έχουν περιμένει τουλάχιστον 
τρία χρόνια για μια απόφαση. Τέλος, η Daily Tele-
graph: “Η Ρωσία είναι ένα κράτος-παρίας, λέει ο 
Σούνακ στους αρχηγούς του G20”. Ο πρωθυ-
πουργός επιτίθεται στον Πούτιν για το γεγονός 
ότι δεν πήγε στη σύνοδο του Μπαλί για να εξηγή-
σει γιατί εισέβαλε στην Ουκρανία. 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές εφημερίδες της Τετάρτης (16/11) επικε-
ντρώνονται στην απειλή κλιμάκωσης του πολέμου 
στην Ουκρανία. "Ο πόλεμος του Πούτιν ξεχειλίζει 
στην Πολωνία" διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της 
i που σημειώνει την κατακραυγή των χωρών του 
ΝΑΤΟ με αφορμή τους ισχυρισμούς ότι ένας αδέ-
σποτος ρωσικός πύραυλος πέρασε τα ουκρανικά 
σύνορα, έπεσε στην Πολωνία και σκότωσε δύο αν-
θρώπους. "Οι Ρώσοι κατηγορούνται για το μοιραίο 
χτύπημα" είναι ο τίτλος της εφημερίδας Times, η 
οποία προειδοποιεί ότι αυτό που μπορεί να ήταν 
μια στρατιωτική γκάφα κινδυνεύει να παρασύρει 
το ΝΑΤΟ στη σύγκρουση. Η Metro γράφει: "Ρωσι-
κοί πύραυλοι χτύπησαν την Πολωνία καθώς οι αε-
ροπορικές επιδρομές του Κρεμλίνου πλήττουν την 
Ουκρανία". Η Daily Telegraph επισημαίνει ότι αν 
επιβεβαιωθεί, το περιστατικό θα είναι το πρώτο 
χτύπημα σε έδαφος του ΝΑΤΟ από την εισβολή 
στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο και έχει πυροδο-
τήσει προειδοποιήσεις για "μεγάλη κλιμάκωση". Η 
εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός της Πο-
λωνίας ήταν εγκλωβισμένος σε συνομιλίες χθες το 
βράδυ με την επιτροπή ασφαλείας της χώρας του, 
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο 
των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. 

Βρετανία : Νέα άνοδος του πληθωρισμού -  
Ξεπέρασε το 11% τον Οκτώβριο, υψηλό 41 ετών 
Συνέχεια στην άνοδο των πληθωριστικών πιέ-
σεων στη Βρετανία δόθηκε τον Οκτώβριο, με τον 
δείκτη τιμών καταναλωτή στη χώρα να παρουσιάσει 
απρόσμενη αύξηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία της Βρετανίας 
(ONS), ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 
11,1% έναντι 10,1% τον Σεπτέμβριο και ενώ οι 
αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του 
Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 10,7%. Οι μι-
σθοί αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό των τε-
λευταίων 20 και πλέον ετών, αλλά εξακολουθούν 
να υστερούν σημαντικά σε σχέση με την εκτίναξη 
του κόστους ζωής, γράφουν οι εφημερίδες. 

Οι μέσες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 5,7% το έτος 
έως τον Σεπτέμβριο, η ταχύτερη αύξηση από το 
2000, εξαιρουμένης της πανδημίας, όταν οι εργα-
ζόμενοι έλαβαν μεγάλες αυξήσεις επιστρέφοντας 
στην εργασία τους από την υποχρεωτική αποχή 
από την εργασία. Ωστόσο, όταν οι μισθοί προσαρ-
μόστηκαν με βάση την άνοδο των τιμών, μειώθηκαν 
κατά 2,7%. Ταυτόχρονα το κόστος ζωής αυξάνεται 
σήμερα με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 
σχεδόν 40 ετών, εν μέρει λόγω του πολέμου στην 
Ουκρανία. Οι τιμές της ενέργειας και των τροφίμων 
έχουν εκτοξευθεί προς τα πάνω, με αποτέλεσμα 
πολλά νοικοκυριά να αγωνίζονται να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς τους. Η Manpower Group, μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρείες προσλήψεων στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο BBC ότι το χάσμα 
μεταξύ μισθών και τιμών "ασκεί όλο και μεγαλύτερη 
πίεση στα νοικοκυριά". Το ποσοστό ανεργίας στο 

Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε ελαφρώς στο 3,6% 
τους τρεις μήνες έως τον Σεπτέμβριο, από 3,5% 
τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. 
Ωστόσο, ενώ το ποσοστό αυτό είναι κοντά σε χα-

μηλό 50 ετών, η Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποί-
ησε ότι η ανεργία θα διπλασιαστεί σχεδόν μέχρι το 
2025, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο θα περάσει μια 
δύσκολη περίοδο ύφεσης. Σήμερα Πέμπτη, ο 
υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ θα παρου-
σιάσει τα σχέδιά του για την ανάκαμψη της οικονο-
μίας, με περικοπές δαπανών και αυξήσεις φόρων. 
Οι Times (15/11) γράφουν ότι ο κ. Χαντ και ο πρω-
θυπουργός θα ανακοινώσουν σημαντική αύξηση 
του κατώτατου μισθού διαβίωσης και θα εστιάσουν 
την προσοχή του στην ενίσχυση των φτωχότερων 
νοικοκυριών για την αντιμετώπισης του κόστους 
ζωής.  Σχολιάζοντας τα τελευταία στοιχεία, ο κ. Χαντ 
δήλωσε : "Η αντιμετώπιση του πληθωρισμού είναι 
η απόλυτη προτεραιότητά μου και αυτό καθοδηγεί 
τις δύσκολες αποφάσεις για τη φορολογία και τις 
δαπάνες που θα λάβουμε την Πέμπτη". Η λιτότητα 
θα προέλθει από τις αυξήσεις φόρων και τις περι-

κοπές δαπανών 
που αναμένεται να 
ανακοινώσει αύριο 
ο νέος υπουργός 
Οικονομικών Τζέ-
ρεμι Χαντ, καθώς 
προσπαθεί να καλύ-
ψει το χρηματοδο-
τικό κενό στα οικο-
νομικά της χώρας. 
Εκτιμάται πως αυ-
τές θα κυμαίνονται 
κάπου ανάμεσα στα 
50 και στα 60 δισ. 
στερλίνες.  
Προϊδεάζοντας τη 

βρετανική κοινή 
γνώμη για τις δύ-

σκολες ημέρες που έρχονται, ο Χαντ μίλησε σχετικά 
στο BBC την Κυριακή και τόνισε πως «όλοι θα 
πληρώνουν περισσότερους φόρους και θα μει-
ωθούν οι δαπάνες». Παράλληλα υποσχέθηκε πως 
η κυβέρνηση θα εκπονήσει νέο και πιο στοχευμένο 
σχέδιο στήριξης των βρετανικών νοικοκυριών ένα-
ντι της ενεργειακής κρίσης. Αλλά η σκιώδης υπουρ-
γός Οικονομικών των Εργατικών, Ρέιτσελ Ριβς, τό-
νισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πληρώνει "12 χρόνια 
οικονομικών λαθών των Συντηρητικών". 

Εν αναμονή της κατάθεσης του προϋπολογι-
σμού του φθινοπώρου  
Τα περισσότερα πρωτοσέλιδα της Τρίτης 15/11 

προσπαθούν να “μαντέψουν” τα σχέδια της κυβέρ-
νησης. Η Daily Telegraph γράφει ότι οι δήμοι ανα-
μένεται να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα 
δημοτικά τέλη έως και 5%, για να βοηθήσουν στη 
χρηματοδότηση της κοινωνικής φροντίδας. Υπο-
στηρίζει ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα ο λογαριασμός του μέσου νοικοκυριού 
να ξεπεράσει τις 2.000 λίρες τον χρόνο για πρώτη 
φορά. Η Daily Express ερμηνεύει ένα σχόλιο του 
Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος δήλωσε ότι τα προβλήματα 
των συνταξιούχων είναι "πάντα στην κορυφή" του 
μυαλού του, ως μήνυμα ότι θα προστατεύσει το 
“τριπλό λουκέτο” των συντάξεων. Σύμφωνα με το 
μέτρο, η κρατική σύνταξη εγγυάται ότι θα αυξάνεται 
σύμφωνα με ό,τι είναι υψηλότερο: τον πληθωρισμό 
των τιμών καταναλωτή, τις μέσες αποδοχές ή το 
2,5%. Η εφημερίδα αναδεικνύει τη δήλωση του 
πρωθυπουργού, με τον τίτλο: "Ο Ρίσι το καταλα-
βαίνει". Η Daily Mail συμφωνεί, σημειώνοντας στο 
πρωτοσέλιδό της ότι "δεν θα μπορούσε να υπάρξει 
τίποτα πιο σκληρό από το να αφήνεις τα ηλικιωμένα 
νοικοκυριά στο έλεος του πληθωρισμού". 
Αλλά η Daily Mirror είναι λιγότερο καθησυχαστική 

από τα λόγια του κ. Σούνακ. Στο πρωτοσέλιδό της 
ο ηθοποιός Ρίκι Τόμλινσον έχει ένα αυστηρό μή-
νυμα για την κυβέρνηση: "καταργήστε το τριπλό 
λουκέτο και οι άνθρωποι θα πεθάνουν".

Πολωνία: Παγκόσμια ανησυχία από χτύπημα με 2 νεκρούς

Μεταναστευτικό | Σημαντική συμφωνία Βρετανίας – Γαλλίας 
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Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΣΤΟ ΚΕΝΟΤΑΦΙΟ

Παρελάσεις και τελετές για την επέτειο του Re-
membrance Day πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 
στη Βρετανία, με τον βασιλιά Κάρολο να κάνει την 
πρώτη του εμφάνιση ως μονάρχη στην τελετή. Την 
ημέρα αυτή, Μέρα Μνήμης όπως την ονομάζουν οι 

Βρετανοί, ο μονάρχης παραδοσιακά καταθέτει στε-
φάνι στο κενοτάφιο που βρίσκεται στο Γουάιτχολ 
του Λονδίνου και το οποίο δημιουργήθηκε το 1919 
ώστε να τιμηθούν οι νεκροί του Α' Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Συνοδευόμενος από μέλη των βρετανικών 
ενόπλων δυνάμεων και κορυφαίους Βρετανούς πο-
λιτικούς, ο βασιλιάς Κάρολος κατέθεσε στεφάνι 
προς τιμή των Βρετανών αγωνιστών, ενώ στη συ-
νέχεια τηρήθηκαν, στη μνήμη των νεκρών, δύο 
λεπτά σιγής.  Στην εκδήλωση εκτός από τα μέλη 
της βασιλικής οικογένειας παρευρέθηκαν ο πρω-
θυπουργός Ρίσι Σουνάκ με τη σύζυγό του, ο ηγέτης 
των Εργατικών, σερ Κιρ Στάρμερ και άλλοι πολιτι-
κοί όπως: Σουέλα Μπρέιβερμαν, η Πένι Μόρντοντ 
και ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Kαν. 

Νέα απεργία πραγματοποίησαν στις 10 Νοεμ-
βρίου, οι εργαζόμενοι στο μετρό του Λονδίνου, με 
αποτέλεσμα εκατομμύρια άνθρωποι να αντιμετω-
πίσουν προβλήματα. 
Πολλά συνδικάτα αντιτίθενται σε σχέδιο μεί-

ωσης του κόστους στην εταιρεία διαχείρισης των 
μέσων μαζικής μεταφοράς του Λονδίνου, την 
Transport for London (TfL). Το παλαιότερο δίκτυο 
υπόγειου σιδηροδρόμου στον κόσμο σχεδόν πα-
ρέλυσε πλήρως το πρωί της Πέμπτης με τις πε-
ρισσότερες γραμμές να είναι εντελώς 
ακινητοποιημένες και κάποιες από αυτές να λει-
τουργούν με πολύ περιορισμένη εξυπηρέτηση. 
Ο υπόγειος σιδηρόδρομος του Λονδίνου μετα-

φέρει συνήθως έως και 5 εκατομμύρια επιβάτες 
την ημέρα, αλλά τους τελευταίους μήνες έχουν 

σημειωθεί σε αυτόν πολλές απεργίες. Το συνδι-
κάτο RMT, το οποίο κάλεσε σε απεργία, αντιτίθε-
ται κυρίως στην κατάργηση 600 θέσεων εργασίας 
σε σταθμούς του μετρό και σε ένα σχέδιο της TfL 
για τροποποίηση της χρηματοδότησης των συ-
ντάξεων των υπαλλήλων της, σύμφωνα με Δελτίο 
Τύπου. Έχοντας υποστεί πλήγμα από την παν-
δημία, η TfL κατέληξε στα τέλη Αυγούστου σε μια 
συμφωνία χρηματοδότησης με την κυβέρνηση, η 
οποία όμως δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δημό-
σιου φορέα. «Αυτές οι επιθέσεις (αναφορικά με το 
καθεστώς των εργαζομένων) είναι βαθύτατα άδι-
κες και εντελώς περιττές», δήλωσε το συνδικάτο, 
το οποίο ισχυρίζεται ότι έχει κάνει προτάσεις για 
την ματαίωση της απεργίας, οι οποίες απορρί-
φθηκαν από την TfL. 

Σύμφωνα με την γενική γραμματέα του συνδι-
κάτου Unite Σάρα Γκρέιαμ, η οποία επίσης έκανε 
έκκληση για απεργία, "η TfL επιτίθεται άσκοπα 
στις συντάξεις και τους μισθούς των μελών μας, 
κάτι που η Unite απλά δεν μπορεί να δεχτεί". 

«Δεν έχουν γίνει προτάσεις για αλλαγή του συ-
νταξιοδοτικού συστήματος ή των όρων», είπε 
από την πλευρά του ο Γκλιν Μπάρτον, στέλεχος 
της TfL, σε δήλωσή του μετά την αποτυχία των 
διαπραγματεύσεων με τα συνδικάτα. 
Αυτή η απεργία πραγματοποιείται επίσης σε 

μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται στο Ηνω-
μένο Βασίλειο τα κοινωνικά κινήματα με φόντο 
τον πληθωρισμό-ρεκόρ και την κρίση του κό-
στους διαβίωσης.

Παρέλυσε το μετρό του Λονδίνου εξαιτίας απεργίας των εργαζομένων

ΔΥΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Στο επίκεντρο έρευνας ο Ντομινίκ Ράαμπ μετά τις καταγγελίες για εκφοβισμό
Ο Ντόμινικ Ράαμπ αντιμετωπίζει έρευνα για δύο επίσημες κα-

ταγγελίες σχετικά με τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια προ-
ηγούμενων θητειών ως υπουργού. 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ συμφώνησε με αίτημα 

του αναπληρωτή πρωθυπουργού και του υπουργού Δικαιοσύνης 
για ανεξάρτητη έρευνα για τις καταγγελίες. 
Ο κ. Ράαμπ έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από καταγγελίες εφη-

μερίδων ότι εκφοβίζει αξιωματούχους σε προηγούμενους ρόλους, 
τις οποίες έχει αρνηθεί. Πρόσθεσε ότι θα «συνεργαστεί πλήρως» 
σε οποιαδήποτε έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά του. 
Σε επιστολή του προς τον κ. Σουνάκ, ο κ. Ράαμπ ανέφερε ότι οι 

καταγγελίες σχετίζονται με την περίοδο που ήταν υπουργός Δι-
καιοσύνης και Υπουργός Εξωτερικών υπό τον πρώην πρωθυ-
πουργό Μπόρις Τζόνσον. Πρόσθεσε ότι «δεν είχε ποτέ ανεχτεί τον 
εκφοβισμό» και «πάντα προσπαθούσε να ενισχύσει και να ενδυ-
ναμώσει» τους δημοσίους υπαλλήλους. 
Η επιστολή του ήρθε πριν από την Ώρα του Πρωθυπουργού, 

όπου αντικατέστησε τον κ. Σούνακ- ο οποίος βρίσκεται στη σύνοδο 

κορυφής της G20 στην Ινδονησία. Ο κ. Ράαμπ είπε στους βουλευ-
τές ότι κατανοούσε ότι οι καταγγελίες εναντίον του έγιναν την Τρίτη 
και ενημερώθηκε το πρωί της Τετάρτης. 

«Θα αντικρούσω πλήρως οποιονδήποτε από τους ισχυρισμούς 
που έχουν διατυπωθεί», πρόσθεσε. 
Ο κ. Σουνάκ είπε στους δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης 

ώρα Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν γνώριζε καμία επίσημη καταγγε-
λία εναντίον του αναπληρωτή πρωθυπουργού. 
Σε επιστολή απαντώντας στον κ. Ράαμπ, ο κ. Σουνάκ είπε: «Γνω-

ρίζω ότι θα είστε πρόθυμος να αντιμετωπίσετε τις καταγγελίες ενα-
ντίον σας και συμφωνείτε ότι η διαδικασία με αυτόν τον τρόπο 
είναι η σωστή πορεία δράσης». 
Η Ντάουνινγκ Στριτ είπε ότι άρχισαν οι διαδικασές για την εξεύ-

ρεση ανεξάρτητου ερευνητή, προσθέτοντας ότι το άτομο που θα 
διοριστεί θα προερχόταν από χώρες εκτός κυβέρνησης και δεν θα 
ήταν δημόσιος υπάλληλος. 
Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι ο πρωθυπουργός θα παραμείνει 

ο «απόλυτος διαιτητής» του υπουργικού κώδικα και ο ανακριτής 
θα του διαβιβάσει τα ευρήματά του. Μια τέτοια έρευνα θα εμπίπτει 
κανονικά στην αρμοδιότητα του συμβούλου του πρωθυπουργού 
για υπουργική συμπεριφορά.

Remembrance Day |  Ο Βασιλιάς στην τελετή
Ο ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ BREXIT, LORD WOLFSON

Η βρετανική Κυβέρνηση θα πρέπει να επιτρέψει 
μεγαλύτερο αριθμό ξένων εργαζομένων να εισέλθει 
στο ΗΒ, δήλωσε ο ένθερμος υποστηρικτής του 
Brexit λόρδος Γούλφσον, επικεφαλής της μεγάλης 
εταιρείας ένδυσης και ειδών σπιτιού Next. O  επι-

τυχημένος επιχειρηματίας που είχε αναδειχθεί σε 
μία από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στο στρατό-
πεδο των υποστηρικτών του Brexit την περίοδο του 
δημοψηφίσματος δήλωσε στο BBC ότι «υπάρχουν 
άνθρωποι που κάνουν ουρές για να έρθουν στη 
χώρα μας για να μαζέψουν τις σοδειές στα χωρά-
φια, για να δουλέψουν σε αποθήκες που αλλιώς δε 
θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και δεν τους 
αφήνουμε να μπουν». Πρόσθεσε ότι τα πράγματα 
δεν εξελίχθηκαν όπως ήλπιζε. Η πρότασή του είναι 
να επιτρέπεται η πρόσληψη περισσότερων ξένων 
εργατών από βρετανικές εταιρείες, αλλά έναντι κά-
ποιου φόρου, ώστε να υπάρχει κίνητρο για τους ερ-
γοδότες να προσπαθούν να καλύπτουν τις κενές 
θέσεις εργασίας πρωτίστως με Βρετανούς. 

«Φέρτε περισσότερους ξένους εργάτες»
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
  
Ενώ η ακρίβεια καλπάζει και τρομάζει, με τη με-

γάλη πλειοψηφία των καταναλωτών να βρίσκονται 
στα όρια τους, κάτω από τη λαϊκή κατακραυγή και 
την έντονη πίεση κυρίως από το ΑΚΕΛ και το ευ-
ρύτερο Λαϊκό Κίνημα που κρατούν συνεχώς ανοι-
κτό το μέτωπο ενάντια στην ακρίβεια, η κυβέρνηση 
της Δεξιάς αναγκάστηκε να προβεί, επιτέλους, σε 
μια κίνηση η οποία αναγνωρίζει μεν την ύπαρξη 
του προβλήματος, αλλά δεν είναι αρκούντως απο-
τελεσματική για προστασία των καταναλωτών από 
την αισχροκέρδεια των εμποροβιομηχάνων.  Μπο-
ρεί για ορισμένες πολιτικές δυνάμεις η δημοσιο-
ποίηση των στοιχείων για τη νέα άνοδο της τάξης 
του 8.1% στον εναρμονισμένο δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή σε ετήσια βάση τους πρώτους εννιά μήνες 
φέτος, να ήταν μια «είδηση ρουτίνας», όμως για 
την Αριστερά και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα 
και τους συνδέσμους καταναλωτών, δεν ξεχάστηκε.  
Η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει και να κατα-

βροχθίζει τα εισοδήματα των καταναλωτών. Στην 
κυριολεξία τα στοιχεία προκαλούν τρόμο για την 
ευρύτερη οικονομία και ιδιαίτερα των νοικοκυριών 
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δείχνουν ότι 
η κατάσταση βρίσκεται εκτός ελέγχου, με τον Εναρ-
μονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή να καταρρί-
πτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.  Σύμφωνα με τα 
τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα 
από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ο, για 
ακόμη ένα μήνα (Σεπτέμβριος), ο Δείκτης στην Κύ-
προ ξεπέρασε τον μέσο όρο της ΕΕ και της ευρω-
ζώνης (9 %). 

• Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά πως η 
ακρίβεια δεν οφείλεται μόνο σε εξωτερικούς 
παράγοντες, αλλά και στην κωλυσιεργία της 
κυβέρνησης Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ να πάρει μέ-
τρα για συγκράτηση του πληθωρισμού και για 
πάταξη της αισχροκέρδειας από τους μεγαλέ-
μπορους και τους εισαγωγείς.  
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας 

ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον 
Σεπτέμβριο 2022 αυξήθηκε κατά 9,0% σε σχέση 
με τον Σεπτέμβριο του 2021, ενώ σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα μειώθηκε κατά 1,0%. Για την 
περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2022, σημει-
ώθηκε αύξηση 8,1% σε σχέση με την αντίστοιχη 

περσινή περίοδο.  Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 
του 2021, οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλε-
κτρισμός και Υγραέριο (28,7%) και Μεταφορές 
(13,3%) παρουσίασαν τις μεγαλύτερες μεταβολές.  
Σε σχέση με τον Αύγουστο 2022, η μεγαλύτερη 

μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση 
και Υπόδηση (8,3%). Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας, για την περίοδο Ιανουαρίου 
– Σεπτεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές πα-
ρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (22,4%) και Μεταφορές 
(15,7%).  Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές 
κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Σεπτέμβριο του 
2021 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατη-
ρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά 
34,3% και -4,9% αντίστοιχα. Όπως αναφέρθηκε 
σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βου-
λής η οποία συζήτησε το θέμα, η Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή έδωσε τουλάχιστον 12 εργαλεία στα κράτη-
μέλη για στήριξη των καταναλωτών και μείωση 
τιμών στον τομέα της ενέργειας.  

• Παρ’ όλα αυτά, η κυπριακή κυβέρνηση, 
ενεργώντας ως πειθήνιο όργανο του μεγάλου 
κεφαλαίου, δεν έχει καταθέσει οποιοδήποτε αί-
τημα στην ΕΕ επειδή θεωρεί ότι θα… «επηρεα-
στεί η οικονομική και δημοσιονομική πολιτική 
της»!  
Ακόμη, ούτε τους καίγεται καρφί πως τουλάχιστον 

επτά άλλες χώρες της ΕΕ, οι κυβερνήσεις των 
οποίων δεν είναι… κομμουνιστικές, αλλά επίσης 
δεξιές, όπως και η κυπριακή, αλλά χαρακτηρίζονται 
από ελάχιστη έστω κοινωνική ευαισθησία, αξιοποί-
ησαν τις χαλαρώσεις της Κομισιόν και μείωσαν 
τους λογαριασμούς του ρεύματος σε ποσοστό πέ-
ραν του 40%, αλλά στην Κύπρο η εμμονή της κυ-
βέρνησης και του ΔΗΣΥ για μη λήψη μέτρων οδή-

γησε στην αύξηση των τιμών κατά 40%.  
 
ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ… 
Η αναφορά σε ενέργειες άλλων κυβερνήσεων 

προς την κατεύθυνση της ελάφρυνσης της πίεσης 
κατά των καταναλωτών σε συνδυασμό με την εντα-
τικοποίηση των αντιδράσεων από την αντιπολί-
τευση και προφανώς λαμβάνοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι εισήλθαμε στην τελική ευθεία των προ-
εδρικών εκλογών, ανάγκασαν την κυβέρνηση να 
δηλώσει ετοιμότητα να συζητηθούν στην   Υπηρε-
σία Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου 
Εμπορίου προτάσεις και πρακτικές άλλων χωρών, 
προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο, κάποια 
καταναλωτικά αγαθά μπορεί να είναι πιο προσβά-
σιμα στο κοινό. Όπως ανέφερε, ο Διευθυντής της 
Υπηρεσίας Κωνσταντίνος Καραγιώργης μελετούν 
και την πρακτική της Ελλάδας με το «καλάθι του 
νοικοκυριού». Σε δηλώσεις στου στον Άστρα, ανέ-
φερε ότι είχε επικοινωνία με τον Γ.Γ. του Υπουργείου 
Ανάπτυξης της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας τους εξήγησαν τη συγκεκριμένη πρακτική, 
λέγοντας ότι θα την μελετήσουν για να δουν αν 
μπορεί να εφαρμοστεί και στην Κύπρο. Ο ίδιος 
είπε ότι στόχος είναι η διευκόλυνση των κατανα-
λωτών, εξαιτίας των πληθωριστικών πιέσεων που 
δέχονται και που αλλοίωσαν την αγοραστική τους 
δύναμη. Με τις δηλώσεις του ο κ. Καραγιώργης 
έρχεται να επιβεβαιώσει τα όσα καταγγέλλουν όλο 
το προηγούμενο διάστημα το ΑΚΕΛ και οι σύνδε-
σμοι καταναλωτών. Βεβαίως οι ιθύνοντες του κυ-
πριακού υπουργείου δεν είναι σήμερα που απέ-
κτησαν διασυνδέσεις και πληροφορούνται για τα 
μέτρα που λαμβάνουν άλλες χώρες για μέτρα προ-
στασίας των καταναλωτών. Προφανώς τώρα εδέ-
ησαν οι πολιτικοί προϊστάμενοι τους, να τους ανά-
ψουν το πράσινο φως. Ωστόσο, μέχρι που θα 
φτάσουν «είναι άλλου παπά ευαγγέλιο»… 
Θα προτείνουν μέτρα που θα στηρίζουν πρα-

γματικά το «καλάθι του νοικοκυριού» ή θα μεγα-
λώνουν τις τρύπες και στο τέλος θα μένει άδειο 
όπως και κατά συνέπεια και τα στομάχια των κατα-
ναλωτών; 
Γιατί ήδη άρχισαν τα όργανα… Κατ’ ακρίβεια ταυ-

τόχρονα με τις οδηγίες που δόθηκαν στην Υπηρε-
σία Προστασίας του Καταναλωτή, εκδηλώθηκαν 
αντιδράσεις από τους εμποροβιομήχανους και το 
σύνδεσμο των μεγάλων υπεραγορών…  

 
ΟΥΤΕ ΣΤΗΜΕΝΟ ΝΑ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ… 
Έτσι, την ώρα που οι κυβερνώντες δηλώνουν 

πως μελετούν τάχατες την εισαγωγή του θεσμού 
με το «καλάθι του νοικοκυριού», την ίδια ώρα πα-
ραπέμπουν στις αντιδράσεις των εμποροεισαγω-
γέων και των μεγάλων υπεραγορών που… ανη-
συχούν για την παραβίαση των «άγιων» νόμων 
της «ελεύθερης (να μας κλέβει) οικονομίας και του 
νόμου της… «αγοράς και της ζήτησης». Μαραζώ-
νουν μπας και… αποβεί σε βάρος των καταναλω-
τών ενώ οργανώνουν αυξήσεις τιμών για να απο-
τρέψουν την εισαγωγή μέτρων πάταξης της 
αισχροκέρδειας! 
Οι παρεμβατισμοί στο εμπόριο και η ρύθμιση 

της αγοράς επιφέρουν ακριβώς τα αντίθετα απο-
τελέσματα, υποστήριξε ο εκτελεστικός γραμματέας 
του συνδέσμου υπεραγορών Ανδρέας Χατζηαδά-
μου. Και τον σιγοντάρει ο διευθυντής ανάπτυξης 
του ΚΕΒΕ, Ανδρέας Ανδρέου σε δηλώσεις του για 
το υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο  για το «καλάθι 
του νοικοκυριού». Χρειάζεται, λέει, μεγάλη προσοχή 
με νομοσχέδια που μπορεί να διαταράξουν την 
ηρεμία της αγοράς και να επιφέρουν αντίθετα από 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα... 

• Βεβαίως ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος ασχο-
λούνται με τη διατάραξη του βιοτικού επιπέδου 
των καταναλωτών. Κανείς τους δεν μπαίνει 
στον κόπο να ερμηνεύσει το γεγονός ότι με τη 
σημερινή κατάσταση οργιάζει η αισχροκέρδεια 
και οι τιμές καλπάζουν ασυγκράτητες κατατρώ-
γοντας το μηνιάτικο των εργαζομένων! 
Οι δηλώσεις των εκπροσώπων των μεγάλων 

υπεραγορών και του ΚΕΒΕ είναι ενδεικτικές των 
προθέσεων του μεγάλου κεφαλαίου το οποίο έχει 
σταθερό σύμμαχο την κυβέρνηση του ΔΗΣΥ η 
οποία ωστόσο, καθώς βρισκόμαστε σε προεκλο-
γική περίοδο είναι αναγκασμένη να προβαίνει σε 
κινήσεις που να δείχνουν πρόθεση προστασίας 
των συμφερόντων των καταναλωτών. Ωστόσο, δεν 
είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε το παι-
χνίδι αυτό. Προφανώς βρισκόμαστε και πάλι ενώ-
πιον συμπαιγνίας κυβέρνησης – ΚΕΒΕ – μεγάλων 
υπεραγορών με προφανή στόχο την αποτροπή 
των όποιων, έστω ελάχιστων, μέτρων που θα τεί-
νουν να κτυπήσουν την αισχροκέρδεια και την εκμε-
τάλλευση των καταναλωτών!

Η ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ� ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΠΑΖΕΙ ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΙΣΜΟΥΣ…

Σούνακ | «Oι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιο ισχυρές από ποτέ»
Ο Πρωθυπουργός του ΗΒ Ρίσι Σούνακ, σε απα-

ντητική του επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Νίκο Αναστασιάδη, επεσήμανε πως οι 
διμερείς σχέσεις μεταξύ της Κύπρου και του ΗB 
είναι πιο ισχυρές από ποτέ. Γραπτή δήλωση του 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνου 
αναφέρει ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός υπο-
γράμμισε τη στάση αρχών του Ηνωμένου Βασι-
λείου σε ό,τι αφορά την επίλυση του Κυπριακού. 
Επανέλαβε, δε, τη στήριξη της χώρας του στη 

διαπραγματευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του 
ΟΗΕ και επί του συμφωνημένου πλαισίου λύσης, 

στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας 
με πολιτική ισότητα. Μία λύση, όπως πρόσθεσε,  
η οποία θα ενισχύσει την ασφάλεια και τη σταθε-
ρότητα στην περιοχή, αλλά και την ευημερία της 
Κύπρου, τονίζοντας παράλληλα πως το ΗΒ αντιτί-
θεται στις όποιες ενέργειες υπονομεύουν τις προ-
οπτικές επίτευξης μιας συνολικής λύσης του 
Κυπριακού. 
Ο Πρωθυπουργός Σούνακ ευχαρίστησε  

τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τη συμβολή του 
κατά τη δεκαετή διακυβέρνηση του προς την πε-
ραιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων Κύ-

πρου και ΗΒ, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη 
Συμφωνία για την ανάπτυξη των μη στρατιωτικών 
περιοχών εντός των Βρετανικών Βάσεων, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση του Εκπροσώπου. 

 
Εν τω μεταξύ ο Πρόεδρος της Ομοσποδίας Χρή-

στος Καραολής απέστειλε, επιστολή προς τον Βρε-
τανό Πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ παροτρύνοντάς 
τον να ενεργήσει υπέρ της Κύπρου με αφορμή τη 
θλιβερή επέτειο ανακήρυξης του ψευδοκράτους. Ο 
κ. Καραολής σημειώνει τις δεσμεύσεις του κ. Σού-
νακ όταν διεκδικούσε την ηγεσία του Συντηρητικού 

Κόμματος και της χώρας, δηλαδή να στηρίξει μια 
λύση στην Κύπρο με βάση τα ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
ζητούσε επίσης με την επιστολή του να υπάρχει 
«συνέπεια» στη βρετανική εξωτερική πολιτική: 
«Ακριβώς όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
ηγηθεί της διεθνούς απάντησης κατά της Ρω-
σίας και έχει απορρίψει τον επεκτατισμό της, 
προτρέπω εσάς και την Κυβέρνησή σας να κρί-
νετε με τα ίδια κριτήρια την Τουρκία».

Επικοινωνιακά «κόλπα» της κυβέρνησης του ΔΗΣΥ με το καλάθι του νοικοκυριού

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΡΕΤΑΝΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΡΙΣΙ ΣΟΥΝΑΚ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ 



Με μία αιχμηρή ανακοίνωση που στόχο έχει να αναδείξει 
τη ζοφερή πραγματικότητα, το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει τη 
σχέση του ΔΗΣΥ με σκάνδαλο των υποκλοπών. 
Ειδικότερα, η Εζεκία Παπαϊωάννου κάνει αναφορά στο 

δημοσίευμα του αθηναϊκού «ΒΗΜΑτος», το οποίο απο-
καλύπτει το πέπλο σχέσεων που έστησαν με επιχειρημα-
τίες και πολιτικούς για να μεταφέρουν τη δράση τους στην 
Ελλάδα, ενώ στο κάδρο μπαίνει ξανά το δεξί χέρι του 
Αβέρωφ Νεοφύτου, Αλέξανδρος Σίνκα. 

«Οι γνωστοί από την υπόθεση του μαύρου βαν, Ισραη-
λινοί πράκτορες Αβραάμ Σαχάκ Άβνι και Ταλ Ντίλιαν, είναι 
συνιδρυτές της Intellexa που εμπορεύεται το λογισμικό 
Predator, με το οποίο παρακολουθούνταν δημοσιογράφοι 
και πολιτικοί στην Ελλάδα», τονίζει το ΑΚΕΛ, ενώ υπεν-
θυμίζει ότι ο Αβραάμ Σαχάκ Άβνι έχει λάβει από την κυ-
βέρνηση ΔΗΣΥ κυπριακή υπηκοότητα αλλά και άδεια 
οπλοφορίας, παρά τη διαφωνία της ίδιας της Αστυνομίας. 

Υπενθυμίζει επίσης ότι εταιρεία του Άβνι (και του Ντίλιαν) 
είναι αυτή που εγκατέστησε συστήματα συναγερμού στα 
γραφεία του ΔΗΣΥ, κάτι που δεν είχαν αποκαλύψει μέχρι 
που αποκαλύφθηκε από τον Τύπο. Υπενθυμίζεται επίσης, 
επαναλαμβάνει με νόημα το ΑΚΕΛ, ότι η εταιρεία Άβνι και 
Ντίλιαν είχε ανοικτή επικοινωνία με το γραφείο του Αβέ-
ρωφ για να προωθούνται οι δουλειές τους μέσα από την 
κυβέρνηση, κάτι που επίσης δεν είχαν δηλώσει μέχρι που 
δημοσιοποιήθηκε το γνωστό email, έστω κι αν τα έριξαν 
στην ιδιαιτέρα του Αβέρωφ. 

«Τα στοιχεία πληθαίνουν καθημερινά και όλα καταλή-
γουν στην Πινδάρου και την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Ο 
κυπριακός λαός δικαιούται να μάθει όλη την αλήθεια. Αυτά 
τα σκοτεινά παρακρατικά δίκτυα δεν έχουν θέση σε ένα 
κράτος δικαίου, το οποίο η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Χρι-
στοδουλίδη-Αβέρωφ έχει καταρρακώσει», καταλήγει η 
ανακοίνωση. 
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ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ο ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΟΤΙ «ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΗ ΜΙΣΗ� ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑ»

Σήμερα δεν βρισκόμαστε εδώ για να τελέσουμε το 
μνημόσυνο της μισής μας πατρίδας, τόνισε ο Γ.Γ. του 
ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, στην ομιλία του την Τρίτη 
για την καταδίκη της ανακήρυξης του ψευδοκράτους 
που πραγματοποιήθηκε στο οδόφραγμα του Ορφέα 
στη Λευκωσία. Της αντικατοχικής εκδήλωσης προηγή-
θηκε πορεία της νεολαίας και των Κερυνειωτών που 
διοργανώθηκε από τη Συντονιστική ΑΚΕΛ Κερύνειας 
και ξεκίνησε από το «Άγαλμα της Ελευθερίας». 

«Εμείς την πατρίδα μας δεν θα την χαρίσουμε σε κα-
νέναν», τόνισε ο Γ.Γ. του ΑΚΕ και πρόσθεσε: «Εμείς το 
λαό μας δεν θα τον προδώσουμε ποτέ. Και θα κάνουμε 
ό,τι περνά από το χέρι μας για να ονειροπολήσουμε 
ξανά». Συμπλήρωσε ότι η συγκεκριμένη εκδήλωση 
κάθε χρόνο «αποτελεί έκφραση της αποφασιστικότητάς 
μας να αντιμετωπίσουμε την απαισιοδοξία και τη μοι-

ρολατρία για τις προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού 
που τροφοδοτείται από το μακρόχρονο αδιέξοδο, την 
απραξία της κυβέρνησης Αναστασιάδη – Αβέρωφ – 
Χριστοδουλίδη και τη δημόσια ρητορική διαφόρων κύ-
κλων». Αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ναυάγιο του 

Κραν Μοντανά, λέγοντας ότι όπως γινόταν όποτε 
υπήρχε στασιμότητα στο Κυπριακό, η Τουρκία προ-
έβαινε σε προκλήσεις που στόχευαν στη δημιουργία τε-
τελεσμένων, όπως συνέβη τελευταία με τις προκλήσεις 
στην ΑΟΖ και στο Βαρώσι. Υπενθύμισε μάλιστα ότι 
είναι μέσα σε τέτοιες συνθήκες που ανακηρύχθηκε και 
το ψευδοκράτος. 

«Με τους κακούς χειρισμούς των Αναστασιάδη – Χρι-
στοδουλίδη και την ένοχη συγκάλυψη του Αβέρωφ Νε-
οφύτου, τα τσουνάμι έχουν ήδη καλύψει απειλητικά τις 
αμμουδιές της Αμμοχώστου, είπε και πρόσθεσε ότι οι 
κυβερνώντες δεν άκουσαν τις προειδοποιήσεις του 
ΑΚΕΛ ότι οι ερωτοτροπίες του Προέδρου με τη λύση 
δύο κρατών θα είναι το τέλειο άλλοθι που έψαχνε η 
Άγκυρα για να προχωρήσει στους άνομους σχεδια-
σμούς της», ανέφερε. 

ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TΟΥ, ΤΟ ΑΚΕΛ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ

Το τζετ του ΠτΔ
Σε συνέντευξή ο ΠτΔ υπο-
στήριξε ότι δεν καταχράστηκε 
ούτε ένα σεντ κατά τη διάρ-
κεια της θητείας. Συνέχισε 
υποστηρίζοντας ότι αυτό 
έγινε «μέσα από τη γενναι-
όδωρη προσφορά του Κρις 
Λαζαρή, ενός συμμαθητή και 
φίλου μου, ο οποίος έκανε 
δημόσια δήλωση ότι θα κα-
λύπτει τα έξοδα». Για τα ταξί-
δια του Νίκου Αναστασιάδη 
με τα ιδιωτικά τζετ κάνει ανα-
φορά ο πρώην στενός συ-
νεργάτης του ΠτΔ, Μακάριος 
Δρουσιώτης, στο νέο του βι-
βλίο με τίτλο «Κράτος Μα-
φία».Ο κ. Δρουσιώτης υπο-
στηρίζει ότι οι δαπάνες για τα 
ταξίδια του Νίκου Αναστα-
σιάδη γίνονταν από το Ρώσο 
ολιγάρχη Ντιμίτρι Ριμπολό-
βλεφ και όχι από τον Κρις. Ένταξη ψευδοκράτους σε οργανισμό

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού 
Τουρκικών Κρατών συμπεριλήφθηκε η 
«τουρκική δημοκρατία της βορείας Κύ-
πρου» ως χώρα παρατηρητής, σύμφωνα 
με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Γκιου-
νές». 
Αντίδραση αποδήμων τ/κ για τη δή-
λωση ΕΕ για αποδοχή ψευδοκράτους 
στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών 
Η Ένωση Τουρκοκύπριων που ζουν στο 

εξωτερικό (ATCA) εξέφρασε την αντί-
δρασή της στη δήλωση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) ενάντια στην αποδοχή των 
κατεχομένων ως παρατηρητή στον Ορ-
γανισμό Τουρκικών Κρατών, σύμφωνα με 
την εφημερίδα «Βατάν». 
Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέ-
ρεται ότι «είναι θλιβερό και άκυρο το γε-
γονός ότι αντέδρασε αυθημερόν στο ιστο-
ρικό βήμα που έκανε ο Οργανισμός 
Τουρκικών Κρατών σε σχέση με την ΤΔΒΚ 
η ΕΕ, η οποία δεν έχει υλοποιήσει τις υπο-
σχέσεις που έχει δώσει στους Τουρκοκύ-
πριους εδώ και τόσα χρόνια, ενώ είναι 
προφανές ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά 
εμποδίζει τη λύση. Η ακραία φιλο-ελληνική 
στάση της ΕΕ στο Κυπριακό έχει πλέον 
φτάσει στο επίπεδο της φάρσας». 

Σκάνδαλο υποκλοπών | Όλοι οι δρόμοι οδηγούν κατευθείαν στην Πινδάρου
Αριθμός-ρεκόρ 
υποψηφίων ΠτΔ

Ο αριθμός ρεκόρ των υπο-
ψηφίων Προέδρων σε σύ-
γκριση με το παρελθόν, φαί-
νεται ότι θα ξεπεράσει το ρε-
κόρ του 2013 που ο αριθμός 
ήταν 11. Σημειώνεται ότι το 
κόστος των εκλογών, όπως 
περιέχεται στον προϋπολο-
γισμό περιλαμβάνει πρόνοια 
για 7 εκ. ευρώ δαπάνες. Επι-
σημάνεται ότι η εγγραφή νέων 
ψηφοφόρων βρίσκεται στα 
αρχικά στάδια, αφού από τις 
3 Οκτωβρίου μέχρι τις 15/11 
υπήρξαν 1.882 αιτήσεις για 
εγγραφή στον εκλογικό κα-
τάλογο. 

100 «υπηκοότητες» τη μέρα στα κατεχόμενα 

Νέες πληροφορίες στα κατεχόμενα θέλουν 
σύμφωνα με δημοσίευμα το «υπουργείο 
εσωτερικών» να παραχωρεί μηνιαίως πε-
ρίπου 2500-3000 «υπηκοότητες». 
Σύμφωνα με το Γραφείο τύπου και Πλη-
ροφοριών, η «Αφρίκα» γράφει ότι, εργα-
ζόμενοι στο «υπουργείο εσωτερικών» κα-
ταγγέλλουν ότι κάθε μέρα δίνονται 
τουλάχιστον 100 «υπηκοότητες». 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, υπολογίζεται 

ότι το «υπεσ» μηνιαίως παραχωρεί περί-
που 2500-3000 «υπηκοότητες». 
Στο δημοσίευμα γίνεται αναφορά και σε 
σχετική τοποθέτηση του «βουλευτή» του 
Δημοκρατικού Κόμματος, Σερχάτ Ακπινάρ, 
σύμφωνα με τον οποίο «δεν υφίσταται οι-
κονομία σε μέρος που δεν υπάρχει πλη-
θυσμός. Η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα πιο 
μικρή από εμάς, αλλά ο πληθυσμός της 
ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια». 
Σε άλλη είδηση, η «Ντιγιαλόγκ», γράφει 
ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της μονάδας 
ακίνητης περιουσίας του «υπουργείου 
εσωτερικών» του κατοχικού καθεστώτος, 
άρχισαν να γίνονται δεκτές αιτήσεις ηλε-
κτρονικά από υπηκόους τρίτων χωρών 
που επιθυμούν να αγοράσουν ακίνητη πε-
ριουσία στις κατεχόμενες περιοχές. 

Πάνω από 40 κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα από όλες τις ηπείρους υπέγραψαν 
τη δήλωση αλληλεγγύης στον αγώνα του κυπριακού λαού για την απελευθέρωση και 
επανένωση της χώρας του, στα πλαίσιο της 22ης Διεθνούς Συνάντησης Κομμουνιστικών 
και Εργατικών Κομμάτων, που έγινε στην Αβάνα στις 28-29 Οκτωβρίου 2022. Στις ερ-
γασίες της συνάντησης συμμετείχε το ΑΚΕΛ, η εκπρόσωπος του οποίου Βέρα Πολυ-
κάρπου, ενημέρωσε για την κατάσταση στο Κυπριακό. 
Στη δήλωση με τίτλο "Η ειρηνική επανένωση της Κύπρου - ένα βήμα για τον περιο-

ρισμό της στρατιωτικοποίησης και των ιμπεριαλιστικών επιθέσεων" αναφέρεται μεταξύ 
άλλων ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κυπριακής και στα Βα-
ρώσια, μαζί με την εντεινόμενη στρατιωτικοποίηση των κατεχομένων περιοχών απο-
τελούν αιτίες έντονης ανησυχίας για το παρόν και το μέλλον της Κύπρου.  
Υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου, από εκεί που έμεινε 

τον Ιούλιο του 2017, είναι επείγουσα, προκειμένου να επιτευχθεί μια συνολική λύση 
στη συμφωνημένη βάση μιας ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφί-
σματα του ΟΗΕ, με την αποχώρηση όλων των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων 
και τον τερματισμό της Συνθήκης Εγγύησης.  «Αυτό αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη 
επιλογή για να απαλλαγεί η Κύπρος από την παράνομη Τουρκική κατοχή και να επα-
νενωθεί η χώρα και ο λαός της», τονίζεται και προστίθεται: «Δεν θα δεχθούμε ποτέ 
οποιαδήποτε "λύση" που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την πραγματική ανεξαρτησία της 
Κύπρου, η οποία θα στηρίζεται στην μια κυριαρχία, μια διεθνή νομική προσωπικότητα 

και μια ιθαγένεια, και με την οποία κανένα τρίτο μέρος δεν θα μπορεί να παρεμβαίνει 
και τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες όλων των Κυπρίων θα αποκατασταθούν 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η ΕΕ».    
Τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα που υπογράφουν τη δήλωση αλληλεγγύης 

καλούν τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 
για τη συνολική λύση του Κυπριακού το συντομότερο δυνατό και απαιτούν τον τερμα-
τισμό των τουρκικών παράνομων ενεργειών και της κατοχής. Τα κόμματα που υπο-
γράφουν είναι: ΚΚ Αργεντινής, ΚΚ Αυστραλίας, Κόμμα Εργατών Βελγίου, ΚΚ Βενε-
ζουέλας, ΚΚ Βολιβίας, ΚΚ Βραζιλίας, Βραζιλιάνικο ΚΚ, Γαλλικό ΚΚ, Γερμανικό ΚΚ, 
Ενιαίο ΚΚ Γεωργίας, ΚΚ στη Δανία, ΚΚ Σαλβαδόρ, Ιρακινό ΚΚ, ΚΚ Ιρακινού Κουρδιστάν, 
Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, ΚΚ Ιρλανδίας, ΚΚ Ισημερινού, Κομμουνιστές Καταλονίας, ΚΚ 
των Λαών της Ισπανίας, ΚΚ Ισραήλ, Κόμμα Κομμουνιστικής Επανίδρυσης- Ευρωπαϊκή 
Αριστερά (Ιταλία), ΚΚ (Ιταλία), Κολομβιανό ΚΚ, Σοσιαλιστικό Κόμμα Εργατών Κροατία, 
Λιβανέζικο ΚΚ, ΚΚ Λουξεμβούργου, Λαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PPS-APNPS) Μεξικού, 
ΚΚ Νορβηγίας, Νοτιοαφρικάνικο ΚΚ, Ουγγρικό Κόμμα Εργατών, ΚΚ Ουκρανίας, ΚΚ 
Ουρουγουάης, Κόμμα Παλαιστινιακού Λαού, Κόμμα του Λαού του ΚΚ Σρι Λάνκα, ΚΚ 
Βοημίας Μοραβίας (Τσεχίας), ΚΚ Φινλανδίας, ΚΚ Χιλής, Κόμμα ΚΟΜΟΥΝΕΣ Κολομβίας, 
Προοδευτικό Κίνημα Κουβέιτ , Ένωση του Λαού της Γκαλίσιας, (UPG) Ισπανία, Λαϊκό 
Απελευθερωτικό Μέτωπο (JVP) Σρί Λάνκας.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ: ΔΔΟ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ� ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ� ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ� ΚΑΤΟΧΗ�

Αλληλεγγύη προς την Κύπρο από Κομμουνιστικά/Εργατικά κόμματα 
ΗΠΑ για 

ψευδοκράτος
Την αντίθεση των ΗΠΑ 

στην απόφαση του Οργανι-
σμού των Τουρκογενών Κρα-
τών για την παραχώρηση κα-
θεστώτος παρατηρητή στο 
τουρκοκυπριακό ψευδοκρά-
τος εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ. Εκπρόσωπος του αμε-
ρικανικού Υπουργείου 
Εξωτερικών  σημείωσε ότι η 
απόφαση αυτή δεν συνάδει 
με την αρχή της εδαφικής 
ακεραιότητας ή τον Χάρτη 
του ΟΗΕ

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΑΠΟΔΗ�ΜΟΙ Τ/Κ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 2500 - 3000 ΝΕΕΣ «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΕΣ»

Αντικατοχική εκδήλωση για τη θλιβερή επέτειο της «ανακήρυξης»

Απεργίες γιατρών
Μεσολαβητική πρόταση κα-
τέθεσε σε σύσκεψη ι της Δευ-
τέρας, ο Υπουργός Υγείας 
Μιχάλης Χατζηπαντέλα, για 
την άρση των απεργιακών 
μέτρων σήμερα γιατρών. 
Σε δηλώσεις του ο Σύμβου-
λος Επικοινωνίας του Υπουρ-
γού Υγείας Κων/νος Αθανα-
σίου ανέφερε ότι «ο 
Υπουργός έκαμε μια προ-
σπάθεια έτσι ώστε να εξευ-
ρεθεί συμβιβαστική λύση», 
προσθέτοντας ότι «οι γιατροί 
θα αποφασίσουν αν θα προ-
χωρήσουν στην απεργία». 
Για τους λόγους της  τρίωρης 
απεργίας, ανέφερε ότι αυτή 
αποφασίστηκε «γιατί δεν 
υπάρχει διαφάνεια, για το τι 
εστί επαγγελματική μας 
ασφάλιση».
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Εν συντομία

Νίκησε τον  
καρκίνο και τον 

μαραθώνιο! 
Με μυελοειδές καρκίνωμα 

είχε διαγνωσθεί η πρώτη γυ-
ναίκα που τερμάτισε στον 
39ο Μαραθώνιο, Βασιλική 
Κωνσταντινοπούλου.  «Είπα 
πως θα τερματίσω ό,τι και 
να γίνει». «Ξεκίνησα με το 
σκεπτικό πως ότι και να γίνει, 
θα τερματίσω στο Καλλιμάρ-
μαρο, όποια κι αν ήταν η επί-
δοση μου", είπε η Βασιλική 
προσθέτοντας οτι πήρε με-
γάλη δύναμη και ενέργεια 
από τον κόσμο.»

«Το πολυδιαφημισμένο κα-
λάθι του νοικοκυριού ούτε 
γεμίζει ούτε ανακουφίζει τον 
καταναλωτή» τονίζουν σε 
κοινή ανακοίνωση τους οι 
εργαζόμενοι στα σούπερ 
μάρκετ, καταρρίπτοντας το 
κυβερνητικό αφήγημα το 
οποίο  χαρακτηρίζουν «εξα-
πάτηση» σε βάρος των πο-
λιτών. Υπάλληλοι των σού-
περ μάρκετ κατηγορούν την 
κυβέρνηση και τον υπουργό 
Ανάπτυξης για ακόμη ένα 
φθηνό επικοινωνιακό «τρικ» 
που όμως «δεν μπορεί να 
ξεγελάσει κανένα».

«Εξαπάτηση»
Με όρους μαφίας προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του για τις υποκλοπές
Σφοδρή επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στον Μητσοτάκη για 

το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις - «Με ομερτά 
μέχρι τις εκλογές προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του» 

 
Με ομερτά μέχρι τις εκλογές και όρους μαφίας ο  

Μητσοτάκης προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του για το 
σκάνδαλο των υποκλοπών τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σχετικά 
με το νομοσχέδιο της συγκάλυψης που φέρνει η κυβέρ-
νηση. Όπως σημειώνει η αξιωματική αντιπολίτευση, «το 
σχέδιο νόμου για τις παρακολουθήσεις αποτελεί ταφό-
πλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης και επιβεβαιώνει 
πανηγυρικά την ενοχή Μητσοτάκη.  

- Παραπέμπει ενδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών για 
παρακολούθησή τους μετά το πέρας τριετίας. Δεν προ-
βλέπει αναδρομική ισχύ και διασφαλίζει την ομερτά για 
το σκάνδαλο μέχρι τις εκλογές, αφού ως τότε δεν θα μπο-

ρεί κανείς να μάθει ποιος ήταν ο λόγος παρακολούθησης 
από την ΕΥΠ όχι μόνο των κ. Ανδρουλάκη και Κουκάκη 

αλλά ακόμα και υπουργών του κ. Μητσοτάκη που  είχαν 
μολυνθεί ταυτόχρονα και από το Predator». 

- Ακόμα και μετά την τριετία, ένα τριμελές όργανο που 
την πλειοψηφία θα έχουν ο διοικητής και η εισαγγελέας 
της ΕΥΠ, αυτοί δηλαδή που αποφάσισαν την παρακο-
λούθηση, θα αποφασίζουν εάν θα ενημερωθεί ο πολίτης 
που έχει παρακολουθηθεί. 

- Ο Διοικητής της ΕΥΠ θα αποφασίζει ποιο κακόβουλο 
λογισμικό θεωρείται… παράνομο 

- Επισπεύδει στους έξι μήνες την αυτόματη διαγραφή 
υλικού παρακολουθήσεων». 

 
«Το καθεστώς Μητσοτάκη προσπαθεί να καλύψει 

τα ίχνη του όπως ακριβώς λειτουργεί τόσο καιρό με 
τις παρακολουθήσεις: Με όρους μαφίας» καταλήγει ο 
ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ.

ΣΦΟΔΡΗ� ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ�ΣΕΙΣ

Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΡΥΦΤΗΚΕ ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΕ ΕΥΠ

Πως η κυβέρνηση αγόρασε το... Predator!

Νέα «βόμβα» από το Inside Story. Η αγορά 
του Predator «κρύφτηκε» μέσα σε άλλη σύμ-
βαση της ΕΥΠ - Λειτουργούσε σε χώρο που 
ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση. 

 
Καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις που συνδέ-

ουν άμεσα τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυ-
βέρνησή του με το παράνομο λογισμικό παρακο-
λουθήσεων Predator. Το Inside Story και οι 
δημοσιογράφοι Τάσος Τέλλογλου και Ελίζα Τρια-

νταφύλλου, κάνουν μια αποκάλυψη - «βόμβα» 
καθώς αναφέρουν ότι το Predator αγοράστηκε 
από την κυβέρνηση έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ 
και η σχετική σύμβαση «κρύφτηκε» μέσα σε άλλη 
σύμβαση της ΕΥΠ, πολιτικός και διοικητικός επι-
κεφαλής της οποίας είναι ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης. Παράλληλα εγκαταστάθηκε και λειτουργούσε 
σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση. 

  
Όπως αναφέρεται στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 

«Στην Αγία Παρασκευή, σε χώρο που ελέγχει 
η ελληνική κυβέρνηση, εγκαταστάθηκε –σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες του inside 
story– το σύστημα παράνομης παρακολού-
θησης Predator της Intellexa. Η αγορά του  
κόστισε στην ελληνική πλευρά 7 εκατ. ευρώ 
και από εκεί και πέρα το κόστος για δέκα στό-
χους τον μήνα, που εναλλάσσονται, είναι στα 
150.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η 
αγορά του συστήματος “κρύφτηκε” μέσα σε 
άλλη σύμβαση της ΕΥΠ» 

Ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κάλεσε όλους 
τους πολίτες να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις μνήμης 
και διαμαρτυρίας. «Το αίτημα για ένα καλύτερο μέλλον 
παραμένει ζωντανό και ορίζει το σήμερα. Ιδίως σε 
εποχές που αντιμετωπίζουμε νέες μορφές αυταρχι-
σμού και ανελευθερίας. Μπροστά σε μία πολιτική εξου-
σία που λεηλατεί την κοινωνία για να εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα των λίγων και ταυτόχρονα δεν σέβεται 
το κράτος δικαίου και την ιδιωτική ζωή των πολιτών». 

 
Αυτό υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο μήνυμά του 

για την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 
καλώντας όλους τους πολίτες να συμμετέχουν στις 
εκδηλώσεις μνήμης και διαμαρτυρίας. «Βρισκόμαστε 
με άλλο τρόπο σε ένα κομβικό σημείο. Η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου θα θυμίζει για πάντα ότι κάθε αυταρχικό 
καθεστώς πέφτει μπροστά στους αγώνες των πολιτών 

για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Ο λαός έχει τη δύναμη 
να ορίζει το μέλλον του μακριά από αυτούς που δεν 
σέβονται τις ελευθερίες και τη δημοκρατία. Μακριά 
από αυτούς που λεηλατούν τη ζωή του. Η Δημοκρατία 
θα νικήσει!» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

 
- Κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο 
 
Στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε την Τετάρτη 

16/11, στεφάνι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσί-
πρας, τιμώντας την 49η επέτειο της εξέγερσης των 
φοιτητών ενάντια στη χούντα των συνταγματαρχών. 
«Το μήνυμα της εξέγερσης του Νοέμβρη πιο επίκαιρο 
από ποτέ» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικε-
φαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

«Αντίσταση - Αλληλεγγύη - Αλλαγή. Η Δημοκρατία θα νικήσει!»



  8      | Πέμπτη 17 Νοεμβρίου      2022

Για άλλη μια χρονιά ο Οργανισμός Τουρισμού 
Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ) συμμετέχει στην World 
Travel Market 2022, που πραγματοποιήθηκε στο 
Λονδίνο από τις 7 έως και τις 9 Νοεμβρίου. Την 
Θεσσαλονίκη εκπροσώπησαν η Αντιπεριφερει-
άρχης Βούλα Πατουλίδου και η Αντιδήμαρχος 
Πολιτισμού & Τουρισμού Μαρία Καραγιάννη. 
Σε δηλώσεις της στην «Παροικιακή» η κ. Καρα-
γιάννη ανέφερε ότι παραμένουν αισιόδοξοι για την 
επόμενη τουριστική σεζόν, αλλά από την άλλη ανα-
γνωρίζουν όλοι ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με 
τον πληθωρισμό, και την ενεργειακή κρίση. «Το 
2023 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά για τον 
τουρισμό και αυτό το γνωρίζουμε. Το 2023 το 
κοιτάμε με προβληματισμό. Ωστόσο, παραμέ-
νουμε αισιόδοξοι και αναγνωρίζουμε όλοι ότι 
υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον πληθωρισμό 
και την ενεργειακή κρίση. Όπως βλέπουμε και 

στο Λονδίνο υπάρχουν απεργίες λόγω του 
πληθωρισμού καθώς έχουν αυξηθεί τα προ-
ϊόντα διατροφής κατά 10% και άρα συρρικνώ-
νεται το εισόδημα. Όσο συρρικνώνεται το  
εισόδημα, τόσο δυσκολότερα ο άλλος θα μπο-
ρέσει ανταποκριθεί στις διακοπές του. Το ίδιο 
ισχύει για τους επιχειρηματίες του τουρισμού, 
του κλάδου της εστίασης και των ξενοδοχείων, 
λόγω του ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα λει-
τουργικά τους κόστη με αποτέλεσμα να ανα-
γκάζονται να ακριβύνουν το προϊόν τους. Το 
ίδιο και οι αεροπορικές εταιρείες. Άρα βλέπετε 
ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα χρηματο-
οικονομικό το οποίο μας βρίσκει λίγο προβλη-
ματισμένους. Παραμένουμε αισιόδοξοι όμως. 
Έχουμε κάποιες παραδοσιακές αγορές, όπως 
για παράδειγμα η αγορά της Αγγλίας. Ήδη συ-
ναντηθήκαμε με την Jet2, η οποία μας είπε ότι 
το 29% των πακέτων της έχει αυξηθεί για το 
2023. Και συνεχίζουμε να δουλεύουμε στοχευ-
μένα και με άλλους ταξιδιωτικούς πράκτορες 
γιατί πιστεύουμε σε αυτό που έχουμε να προ-
σφέρουμε.» 

 
Αναφέρθηκε, ακόμα, στην ιστορία της Θεσσαλο-

νίκης, στα μέρη και τις δραστηριότητες που δεν 
πρέπει να χάσουν όσοι βρεθούν στην συμπρω-
τεύουσα αλλά και στην εξέλιξη της πόλης τα τελευ-
ταία χρόνια. Χαρακτηριστικά η κ. Καραγιάννη είπε: 
«Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη με 2300 χρόνια 
ιστορίας. Έχουν περάσει από τα ελληνιστικά 
χρόνια πολλοί λαοί και για αυτό τον λόγο θεω-

ρείτε μια πολυπολιτισμική πόλη. Πολλοί λαοί 
συναντήθηκαν εδώ, όπως οι Ρωμαίοι, οι Οθω-
μανοί, οι Εβραίοι, και οι πρόσφυγες Έλληνες 
που ήρθαν μετά το 1922. Όλοι αυτοί οι λαοί 
συνυπήρχαν ειρηνικά και έχουν αφήσει το απο-
τύπωμα» «Στην πόλη υπάρχουν 100 μνημεία. 
Τα δέκα πέντε από αυτά έχουν αναγνωριστεί 
ως μουσεία ΟΥΝΕΣΚΟ. Επίσης θεωρείται η μο-
ναδική Βυζαντινή πόλη που έχει μεγάλη ιστο-
ρία και τι λέγανε «συμβασιλεύουσα». Έχει πε-
ρίπου 30 μουσεία με διάφορες θεματικές. Έχει 
ένα πάρα πολύ αστικό τοπίο. Έχει ένα παρα-
λιακό μέτωπο που είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
στην Ευρώπη, 300 μέρες ηλιοφάνεια. Αυτή τη 
στιγμή θεωρείται μία πόλη που είναι πολύ ζω-
ντανή και διαδραστική γιατί έχει τέσσερα πα-
νεπιστήμια και περίπου 120.000 φοιτητές ετη-
σίως» «Την τελευταία διετία στη Θεσσαλονίκη 
έχουν επενδύσει μεγάλες εταιρείες όπως Pfizer, 
Cisco, Deloitte, Deutsche Telekom κ.α. Αυτή τη 
στιγμή η Θεσσαλονίκη θεωρείται μια πόλη της 
τεχνολογίας, της τεχνογνωσίας, και της εξέλι-
ξης. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα στην εξέ-
λιξη και στη προώθηση της πόλης μας. Ακόμα 
και η Google έχει ως βάση δεδομένων την 
πόλη μας. Επίσης οι τουρίστες έχουν βαθμο-
λογήσει την Θεσσαλονίκη ως μια ασφαλή πόλη 
για οικογένειες οπότε αν τα βάλεις μαζί με τη 
γαστρονομία που πρόσφατα ενταχθήκαμε στο 
Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων Γαστρονομίας 
της UNESCO, νομίζω όλα αυτά δημιουργούν 
μια ελκυστική εικόνα και  εξηγούν γιατί πρέπει 

να επισκεφθείς την Θεσσαλονίκη.» 
 
Τέλος, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού 

του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέφερε ότι θα πρέπει 
είμαστε ευχαριστημένοι, διότι παρά τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια η χώρα, κα-
τάφεραν να έχουν 10% αύξηση αφίξεων σε σύ-
γκριση με προηγούμενες χρονιές.  

 
«Αν κάνουμε τον απολογισμό του 2022, πή-

γαμε θεαματικά, τηρουμένων των αναλογιών. 
Και τι εννοώ; Διότι τα νούμερα θέλουν ανά-
γνωση. Δεν τα αλλάζεις, αλλά πρέπει να τα  
ερμηνεύεις. Όταν τον Ιανουάριο και τον Φε-
βρουάριο του 2021 είχαμε περιορισμό στις με-
τακινήσεις και όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ου-
κρανία, όλη η Ευρώπη «πάγωσε», κανένας  
δε μετακινούνταν. Το πρώτο τρίμηνο έφυγε με 
10% πληρότητά. Άρα, το ότι φτάσαμε σε αυτό 
το σημείο σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει κερδίσει 
τις αγορές. Έχει αναγνωρισιμότητα και σε αυτό 
επενδύουμε και έχουμε καλό προϊόν. Θα πρέ-
πει, όμως, να είμαστε σοβαροί και προσεκτικοί. 
Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει η δυσκολία στο  
οικονομικό, άρα πρέπει όλη αυτή τη δουλειά 
που κάναμε να συνεχίσουμε να την κάνουμε 
και να την εντατικοποιήσουμε. Πρέπει οι επαγ-
γελματίες του τουρισμού να κάνουν έξυπνες 
κινήσεις, ώστε όχι μόνο να μη χάσουμε μερίδιο 
αγοράς, αλλά να κερδίσουμε καινούριο».

ΔΥΝΑΜΙΚΗ� Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ WORLD TRAVEL MARKET ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΑ ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 2022

«Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι για το 2023»

Αισόδοξος παρουσιάστηκε με δηλώσεις του στην 
«Παροικιακή» ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας 
Περδίος, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τε-
θεί για τις αφίξεις τουριστών την επόμενη τουρι-
στική σεζόν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην 
εφημερίδα μας, στο περιθώριο της διεθνούς έκθε-
σης World Travel Market, ο κ. Περδίος είπε ότι 
«φέτος τα πήγε πάρα πολύ καλά η βρετανική 
αγορά για την Κύπρο. Πήραμε περίπου το 90% 
των αφίξεων του 2019, παρόλο που ξεκινήσαμε 
4 μήνες πιο μετά. Δηλαδή αν σκεφτείς ότι υπήρ-
χαν πάρα πολλοί περιορισμοί έως τον Απρίλη 
λόγω της πανδημίας, το γεγονός ότι καταφέ-
ραμε να φτάσουμε το 90% του 2019 είναι κάτι 
πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια η Κύπρος επη-
ρεάστηκε από το γεγονός ότι Ρώσοι τουρίστες 
δεν ταξιδεύουν στην Κύπρο πλέον. Να σου πω 
πως κάναμε πάρα πολλές κινήσεις προς την 
ΕΕ. Δηλαδή στην ΕΕ είμαστε συν 22% σε σχέση 
με το 2019».    

- Ήταν άθλος για τα δεδομένα...  
- Ήταν άθλος και βοήθησαν δύο πράγματα. Το 

έκτακτο πλάνο δράσης που είχαμε έτοιμο. Είχαμε 
έτοιμο εναλλακτικό σχέδιο φέτος πολύ πριν ξεκι-
νήσει ο πόλεμος. Μπήκε σε εφαρμογή τη μέρα 
που έγινε η εισβολή και είχε στόχο να δοθεί ακόμα 
παραπάνω σημασία στις χώρες τις ΕΕ. Αλλά δεν 
είναι αυτός ο βασικός λόγος που πετύχαμε φέτος 
αυτό τον άθλο. Πριν τρία χρόνια, με τους φορείς 
του τουρισμού αποφασίσαμε ότι οι βασικές μας 
αγορές στο ΗΒ και Ρωσία έφτασαν στο ζενίθ. Χρει-
αζόμασταν να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε εκτε-
ταμένα στις χώρες τις ΕΕ. Το κάναμε και βλέπουμε 
φέτος τα αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε αύξηση 
28% από τη Γερμανία, από την Πολωνία συν 
130%, από τη Γαλλία συν 105, από την Αυστρία 
συν 53%, από την Ουγγαρία συν 63%, από τη Δα-
νία συν 65%. Σε σχέση πάντα με το 2019. Έτσι, 
βλέπουμε τους καρπούς των κόπων μας.   

- Δεδομένου ότι πέτυχε το άνοιγμα που κάνατε 
σε νέες αγορές ενδέχεται να δούμε άλλα τέτοια 
ανοίγματα και προς άλλες κατευθύνσεις;  

- Ναι, οπωσδήποτε. Υπάρχουν πολλά άλλα πε-
ριθώρια. Για πρώτη φορά θα κινηθούμε προς την 
αγορά της Αμερικής, η οποία είναι μια πάρα πολύ 
μεγάλη αγορά, βοηθά τη συναλλαγματική οικονο-
μία τη δεδομένη στιγμή. Πάρα πολλοί Αμερικανοί 
θα επιλέξουν την Ευρώπη για διακοπές και ξεκί-
νησε να υπάρχει ενδιαφέρον από πράκτορες της 

Αμερικής για την Κύπρο για πρώτη φορά. Εμείς 
θα κυνηγήσουμε αυτή την αγορά. Ο πρώτος τρό-
πος είναι με πτήσεις μέσω Λονδίνου. Διότι υπάρχει 
συμφωνία πτήσεων κοινού κωδικού μεταξύ Amer-
ican Airlines και British Airways. Άρα ήδη υπάρχει 
συνδεσιμότητα μέσω Λονδίνου από τη Νέα Υόρκη 
μέχρι την Κύπρο. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κά-
νουμε ενέργειες στην Αμερική για προβολή της 
Κύπρου ως τουριστικού προορισμού μέσα στις 
ΗΠΑ. Θα πάμε τον Γενάρη, καθώς έχουμε εκδη-
λώσεις στη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον. Να 
ξεκινήσουμε συνεργασίες με τουριστικούς οργανι-
σμούς που διακινούν αρκετό κόσμο. 
Και σε αυτές τις προσπάθειες η ομογένεια έχει 

ρόλο να διαδραματίσει.  
- Με ποιο τρόπο;  
- Πρώτο είναι το παράδειγμα της ομογένειας της 

Κύπρου στην Αγγλία, κάτι το οποίο βοήθησε την 
Κύπρο να μπει πολύ δυναμικά στην αγορά του 
ΗΒ. Το γεγονός ότι το ΗΒ αγαπάει την Κύπρο ως 
τουριστικό προορισμό, οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στην ομογένεια. Παρόμοιο παράδειγμα είναι η Ελ-
λάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια κατάφερε να 
προσελκύσει από την Αμερική πάρα πολλούς του-
ρίστες λόγω της ελληνικής ομογένειας στην Αμε-
ρική. Η πρόκληση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, εί-
ναι ότι έχουμε ενώπιον μας τις νέες γενιές της 
ομογένειας. Ο τρόπος που ταξιδεύουν και τα πρά-
γματα που θέλουν από ένα προορισμό είναι δια-
φορετικά. Θέλουν περισσότερες εμπειρίες στη 
φύση, αυθεντικές εμπειρίες, να εμπλακούν στις το-
πικές κοινότητες, ταξίδια περιπέτειας κτλ. Χρει-
άζεται να προσεγγίζουμε τη νέα γενιά με διαφορε-
τικό τρόπο. Δεν είναι αρκετό να πεις «είναι η 
χώρα που γεννήθηκε ο παππούς σου». Σί-
γουρα, υπάρχει αξία σε αυτό αλλά πρέπει 
εμείς να τους πείσουμε με το προϊόν μας. 
Η συναισθηματική δέσμευση δεν είναι αρ-
κετή. Αν θέλουμε επαναλαμβανόμενη επι-
χειρηματική δραστηριότητα πρέπει και το 
προϊόν μας να είναι κορυφαίο.   

- Αυτό επιβάλλει και την αλλαγή μοντέλου 
των παρεχόμενων υπηρεσιών στην Κύπρο;  

- Θα το πω αλλιώς. Έχει αλλάξει ήδη. 
Τα τελευταία τρία χρόνια το υφυπουρ-
γείο δαπάνησε 40 εκ. ευρώ για βελ-
τίωση του προϊόντος και προσθήκη 
νέων μορφών τουρισμού. Θα δώ-
σουμε ακόμα 80 εκατομμύρια στα 

επόμενα τέσσερα χρόνια. Είτε από τον δικό μας 
προϋπολογισμό, είτε από χρηματοδότηση της ΕΕ. 
Δώσαμε πάρα πολύ σημασία στις ειδικές μορφές 
τουρισμού. Δημιουργήσαμε δώδεκα σήματα ποι-
ότητας για προορισμούς, για να μπορεί κάποιος 
να καταλάβει καλύτερα τι έχει η Κύπρος.  

- Κι’ αυτό ενισχύει και τις προσπάθειες για προ-
σέλκυση τουρισμού ολόχρονα…  

- Ακριβώς. Μπορείς με δύο λέξεις, πχ ’’Christmas 
villages’’ να περάσεις το μήνυμα ότι υπάρχει και 
κάτι για τον χειμώνα. Έχουμε μια άλλη ιδέα που 
ονομάζεται ‘’Heartland of legends’’ πρόκειται για 
μια διαδρομή τριών χιλιάδων χιλιομέτρων με αυ-
θεντικές εμπειρίες. Δηλαδή να μπορείς να μαζέψεις 
σταφύλια σ’ ένα οινοποιείο και να φτιάξεις κρασί. 
Να κάνεις αλοιφές από κερί με τα χέρια σου, το 
σαπούνι σου, να μαζέψεις ελιές να κάνεις λάδι. 
Αυτές οι εμπειρίες είναι μέρος όλων αυτών των 
αλλαγών που έγιναν στο προϊόν της Κύπρου  

- Είναι προετοιμασμένοι οι παράγοντες τουρι-
σμού στην Κύπρο για να αντεπεξέλθουν σε αυτές 
τις απαιτήσεις;   

-Πάντα υπάρχει η συζήτηση αν η κότα έκανε το 
αυγό ή το αυγό η κότα. Δηλαδή δε μπορούμε εμείς 
ως Υφυπουργείο να περιμένουμε να φτάσουν όλοι 
οι φορείς του τουρισμού στο επίπεδο που πρέπει 
και ύστερα να κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Επιλέ-
ξαμε την αντίθετη μέθοδο. Ας αναβαθμίσουμε το 
παιχνίδι και θα μας ακολουθήσουν. Είμαι σίγουρος 
ότι θα ικανοποιήσουμε και τους Γάλλους και τους 
Γερμανούς. Αυτοί οι πελάτες θα είναι απαιτητικοί 
προς εμάς. Άρα άμα έρθει ο Γάλλος και κάτι δεν 

του αρέσει και το πει θα το βελτιώσει ο Κύ-
πριος επιχειρηματίας και δείχνει πάντα ότι 
είναι ευέλικτος. Επίσης κάτι που δε γνω-
ρίζουν πολλοί είναι ότι εμείς πλέον 
έχουμε μία πλατφόρμα και παρακολου-
θούμε την ικανοποίηση του κάθε πε-
λάτη στην Κύπρο μέσω του διαδι-
κτύου. Δηλαδή αν εσύ πας στην Κύπρο 
και αναρτήσεις αξιολόγηση στο TripAd-

visor για κάποιο ξενοδοχείο, εστιατό-
ριο, ταξιδιωτικό γραφείο, εμείς 

έχουμε την πλατφόρμα που 
μας τα φέρνει και παρα-
κολουθούμε την κάθε 
επιχείρηση, την κάθε 
περιοχή και τον προορι-
σμό στο σύνολο. Τα τε-

λευταία τρία χρόνια έχουμε 86% ικανοποίηση πε-
λατών σαν προορισμό. Πολύ πιο ψηλό από πολλές 
περιοχές της Τουρκίας, από νησιά της Ελλάδας. 
Σίγουρα πιο ψηλό από την Αίγυπτο, το Ισραήλ, 
τους κύριους ανταγωνιστές μας. Ο στόχος μας μέ-
χρι το 2025 είναι να πάμε μέχρι το 87.5% και ως 
το τέλος του 2030 στο 90% ικανοποίησης πελατών.   

- Πόσο εκτιμάτε ότι θα επηρεάσει τις αφίξεις από 
τη Βρετανία η δύσκολη οικονομική κατάσταση που 
αντιμετωπίζει η χώρα;  

- Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακούσει από κανένα 
οργανωτή ταξιδιών της Αγγλίας ότι υπάρχει σοβαρή 
ανησυχία για του χρόνου. Ούτε ακυρώσεις υπάρ-
χουν, ούτε πάγωμα κρατήσεων. Σίγουρα ο κόσμος 
είναι λίγο επιφυλακτικός όμως δε σημαίνει πως ο 
κόσμος δε θα επιλέξει να πάει διακοπές. Εμείς 
νιώθουμε ότι πλέον είναι ανθρώπινη ανάγκη οι 
διακοπές και ο κόσμος θα ταξιδεύει τον επόμενο 
χρόνο. Τι θέλει όμως ο κόσμος; Και αυτά είναι 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν όχι τόσο από το 
Υφυπουργείο Τουρισμού αλλά από τους φορείς 
του τουρισμού. Ο κόσμος σήμερα θέλει σίγουρα 
να πληρώσει για κάτι που αξίζει τα λεφτά του. Έχω 
αυτοπεποίθηση ότι οι ξενοδόχοι μας θα το προ-
σφέρουν αυτό.  

- Και σε ό,τι αφορά την WTM; Είχατε την αναμε-
νόμενη ανταπόκριση;  

- Λανσάραμε για πρώτη φορά στο ΗΒ το νέο 
μας περίπτερο. Τα επίσημα του εγκαίνια ήταν στη 
Γαλλία πριν δύο μήνες. Είναι εντελώς αλλαγμένο 
σε σχέση με το τι υπήρχε στο παρελθόν. Είναι ένα 
περίπτερο που βγάζει προς τα έξω όλη τη δουλειά 
που έγινε τα τελευταία τρία χρόνια για να αλλάξει 
η Κύπρος το προϊόν της. Είναι ένα πάρα πολύ αυ-
θεντικό περίπτερο. Δείχνει έντονα ότι η Κύπρος 
δεν είναι μόνο προορισμός για τη θάλασσα και τον 
ήλιο. Μιλά για τα χωριά μας, για την ύπαιθρο μας, 
για τα προϊόντα ειδικού ενδιαφέροντος. Παρουσιά-
σαμε για πρώτη φορά στο Λονδίνο ένα κυπριακό 
παράρτημα που επισκέφτηκε πάρα πολύς κόσμος. 
Ήμουν συγκινημένος χθες. Είδα τόσο πολύ κόσμο, 
ο οποίος είχε να πει τα καλύτερα για την Κύπρο. 
Και παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις προκλήσεις 

είμαστε αισιόδοξοι για το ερχόμενο έτος. Δεν θα 
θέσουμε τον αριθμητικό μας στόχο πριν ολοκλη-
ρωθεί η φετινή χρονιά. Για εμάς η φετινή χρονιά 
θα καθορίσει τα νέα δεδομένα για τον τουρισμό.  
Αυτό που θα πω, όμως, είναι ότι συνεχίζουμε 

να δουλεύουμε σκληρά.

ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η αυθεντική Κύπρος στη διεθνή έκθεση World Travel Market του Λονδίνου

Στιγμιότυπο από την σύναντηση  
της κ. Μαρίας Καραγιάννη με  

τον Διευθυντή της «Π» Πάμπο Χαραλάμπους
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ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΑΠΟ ΤΟ HB Ο Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

συνεχεια από τη σελ 2 
 
Η θέση του, είναι «να επιμείνουμε στο κεκτημένο 

της διαδικασίας, στα ψηφίσματα, στις συγκλίσεις 
που επιτεύχθηκαν και στα έξι σημεία του ΓΓ του 
ΟΗΕ όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο Κρανς Μο-
ντάνα το 2017». 
Πρόσθεσε δε πως «αν συνεχιστεί η παρούσα 

διακυβέρνηση με τις δυνάμεις της συντήρησης, 
είτε είναι το γνήσιο πρωτότυπο, είτε η κακέκτυπη 
απομίμηση, ‘η οκά 400’. Θα είναι η συνέχεια μιας 
θλιβερής δεκαετίας που θα ενταφιάσει το Κυ-
πριακό. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή, είναι η πιο 
καθοριστική στιγμή στην ιστορία του τόπου. Παί-
ζουμε στο τέλος της παράτασης. Κάποιοι λένε πως 
παίζουμε στα πέναλτι», σημείωσε με νόημα ο κ. 
Μαυρογιάννης. 
Είπε ακόμα ότι μέσα από τα χρόνια τριβής του 

με το Κυπριακό, πιστεύει ότι η ΔΔΟ με πολιτική 
ισότητα «δεν είναι κακή λύση, είναι καλή λύση», 

για να συμπληρώσει: «Η ομοσπονδία δεν ήταν 
ποτέ αυτοσκοπός, ήταν το εργαλείο και το μέσο 
για να πετύχουμε την επανένωση, την αποχώρηση 
των στρατευμάτων, την κατάργηση των εγγυή-
σεων». 
Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε επίσης ότι η αξιο-

πιστία και η αξιοπρέπεια της Κύπρου, έχει καταρ-
ρακωθεί και στο εσωτερικό της χώρας. Μίλησε για 
«χρυσά διαβατήρια και διαφθορά, φαινόμενα που 
έχουν δυστυχώς καταντήσει ο κανόνας». Όσον 
αφορά την οικονομία είπε ότι «τα πράγματα δεν 
πάνε καθόλου καλά, παρά το γεγονός ότι οι κυ-
βερνώντες παρουσιάζουν τα πράγματα λες και οι 
Κύπριοι ζουν στον Παράδεισο». 
Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην ακρίβεια σε είδη πρώ-

της ανάγκης και επικαλούμενος πανευρωπαϊκές 
έρευνες υπογράμμισε δύο στοιχεία. Ότι η Κύπρος 
που έχει επιβεβαιωμένα κοιτάσματα φυσικού αε-
ρίου στην ΑΟΖ της, παραμένει η μοναδική χώρα 
στην Ευρώπη που χρησιμοποιεί μαζούτ για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ, αναφέρθηκε 
σε επιθέσεις στο σύστημα Υγείας, σε ανεπαρκές 
σύστημα Παιδείας, σε απραξία ως προς τον Πολι-
τισμό και σε ταλαιπωρία στις δημόσιες υπηρεσίες 
για τους πολίτες, οι οποίοι «έχουν καταστεί όμηροι 
της γραφειοκρατίας.  
Για ζητήματα και προβλήματα που έπρεπε να 

έχουν επιλυθεί εδώ και δεκαετίες». 
 
***Για τα όσα έγιναν ψες στο Μπέρμιγχαμ και 

στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας, όπου 
πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πολιτική συγκέ-
ντρωση του Α. Μαυρογιάννη στο ΗΒ, θα έχουμε 
λεπτομέρειες στην επόμενη έκδοση της «Π». 

Έπεισε, με τον «καθαρό» του λόγο και τις τεκμηριωμένες θέσεις του

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ PALMERS GREEN, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ WOOD GREEN

Πρώτος σταθμός της περιοδείας Α. Μαυρογιάννη στο ΗΒ, το βόρειο Λονδίνο
Η κυπριακή παροικία και οι άνθρωποί της στο 

Βόρειο Λονδίνο, ήταν ο πρώτος σταθμός του  
Ανδρέα Μαυρογιάννη στο πλαίσιο της περιοδείας 
του στο Ηνωμένο Βασίλειο από τις 13 έως τις 17 
Νοεμβρίου. Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, ο οποίος υποστηρίζε-
ται από το ΑΚΕΛ, έτυχε θερμής υποδοχής από 
εκατοντάδες συμπατριώτες μας στην περιοχή 
Palmers Green του Enfield, όπου, επισκέφθηκε 
καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις. 
Συνοδευόμενος από μέλη του εκλογικού του  

επιτελείου, τον επαρχιακό γραμματέα του ΑΚΕΛ 
Βρετανίας, Ανδρέα Γρηγορίου και τον Διευθυντή 
της «Παροικιακής», Πάμπο Χαραλάμπους, επισκέ-
φθηκε (μεταξύ άλλων) κυπριακά ζαχαροπλαστεία, 
παντοπωλεία, κρεοπωλεία και επιχειρήσεις διαχεί-
ρισης ακινήτων που βρίσκονται επί της πολυσύ-
χναστης λεωφόρου Green Lanes, όπου είχε την 
ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι τους προ-
βληματισμούς και την αγωνία τους για την Κύπρο 
και ειδικότερα το κυπριακό πρόβλημα. 
Κοινή διαπίστωση όλων, ήταν ότι το Κυπριακό, 

το οποίο, αποτελεί διαχρονικά το κυριότερο θέμα 
που απασχολεί την κυπριακή διασπορά, θα απο-
τελέσει και σε αυτές τις εκλογές, καθοριστικό πα-
ράγοντα στην απόφαση των ψηφοφόρων. 
Ο κ. Μαυρογιάννης άκουσε και απάντησε με 

υπομονή στις ερωτήσεις τους, οι οποίες κατά κύριο 
λόγο αφορούσαν τα νέα τετελεσμένα που επιχειρεί 
το κατοχικό καθεστώς στην περίκλειστη πόλη της 
Αμμοχώστου, ενώ, δεν ήταν λίγοι αυτοί που εξέ-
φρασαν την απογοήτευσή τους για τον διεθνή δια-

συρμό του τόπου μας, εξαιτίας των σκανδάλων 
που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το ένα μετά 
το άλλο. 
Ακολούθως, επισκέφθηκε το Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο στο Wood Green, όπου είχε την ευκαιρία 
να ενημερωθεί από την πρόεδρο του ΔΣ, Σούζι 
Κωνσταντινίδη MBE* και την Διευθύντρια του  
Κέντρου, Χρυστάλλα Ευδοκίμου, για το σημαντικό 
έργο που επιτελεί το Κυπριακό Κέντρο, όχι μόνο 
για την κυπριακή παροικία, αλλά και για ολόκληρη 

την περιοχή του Haringey. Ενημερώθηκε για  
το πρόγραμμα ‘meals on wheels’ που παρέχει κα-
θημερινά ζεστά γεύματα σε εκατοντάδες ηλικιωμέ-
νους, στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου κατ’ οίκον πα-
ράδοσης. Εξέφρασε, μάλιστα, την πρόθεσή του 
να στηρίξει με κάθε τρόπο το σημαντικό ανθρωπι-
στικό έργο που επιτελείται στο Κοινοτικό Κέντρο. 

 
(*Member of the British Empire)

«Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ»

«Σαράντα παρά μία γροθιές στο σώμα της Κύπρου, η θλιβερή επέτειος»
Τη δυναμική επανένωσης της Κύπρου που θα 

δημιουργήσει ως νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
ανέδειξε από το Λονδίνο και τη Βουλή των Κοινο-
τήτων, ο ανεξάρτητος υποψήφιος που υποστηρί-
ζεται από το ΑΚΕΛ, Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Ο κ. Μαυρογιάννης, ο οποίος βρέθηκε την Τρίτη 

15/11 στο Westminster, όπου είχε επαφές με δι-
πλωμάτες στο Foreign Office και βουλευτές του 
Εργατικού Κόμματος στη Βουλή των Κοινοτήτων, 
εξέφρασε την ελπίδα, η φετινή θλιβερή επέτειος 
ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην κατεχόμενη 
Κύπρο, να είναι η τελευταία. 
Μιλώντας στην «Παροικιακή» είπε χαρακτηρι-

στικά: «Σήμερα είναι μια θλιβερή επέτειος, η 
τριακοστή ένατη επέτειος από την ημέρα που 
η Τουρκία προέβη στην ανακήρυξη του ψευ-
δοκράτους. Μια παράνομη ανακήρυξη που κα-
ταδικάστηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας με 
το ψήφισμα 541 και από όλη τη διεθνή κοινό-
τητα. 

Μια επέτειος που είναι 39 γροθιές στο σώμα 
της Κύπρου. Σαράντα παρά μία γροθιές. Και 
ελπίζω ότι θα είναι η τελευταία. Διότι προσδο-
κούμε στην επανέναρξη των προσπαθειών για 
τη λύση του Κυπριακού, που θα θέσει τέρμα 
στην παρανομία, που θα επιτρέψει την επανέ-
νωση του τόπου μας και που θα μας οδηγήσει 
επιτέλους σε ένα καλύτερο αύριο για όλους 
τους Κυπρίους, Ελληνοκύπριους και Τουρκο-
κύπριους». 
Παράλληλα, ο κ. Μαυρογιάννης έστειλε και το 

δικό του μήνυμα προς όλους όσοι εμποδίζουν αυ-

τές τις προσπάθειες, τονίζοντας ότι «η κατοχική 
διοίκηση που έχει εγκαταστήσει η Τουρκία στα 
κατεχόμενα, δεν μπορεί να αντισταθεί επί μα-
κρόν της δυναμικής επανένωσης της Κύπρου 
που θα δημιουργήσουμε. Ελπίζω το μήνυμα 
αυτό να γίνει δεχτό από όλους τους κατοίκους 
του τόπου μας και από τη διεθνή κοινότητα και 
να εργαστούμε όλοι άμεσα για την επίλυση του 
Κυπριακού». 

Στο περιθώριο των επαφών που είχε στη βρε-
τανική βουλή με βουλευτές του Εργατικού Κόμμα-
τος, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μετέβη στην αί-
θουσα όπου λάμβανε χώρα η ειδική εκδήλωση της 
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ για ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση μελών του κοινοβου-
λίου σε σχέση με το παράνομο μόρφωμα των κα-

τεχομένων (σχετική είδηση για την εκδήλωση της 
ΕΚΟ στη σελίδα 2). 
Στη διάρκεια της ολιγόλεπτης παραμονής του 

εκεί, είχε την ευκαιρία να τα πει από κοντά και με 

δύο βουλευτές του Συντηρητικού κόμματος. Τον 
Sir Roger Gale MP, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της 
Ειδικής Διακομματικής Επιτροπής του βρετανικού 

κοινοβουλίου για την Κύπρο (APPG), καθώς και 
με την εκ των αντιπροέδρων της επιτροπής, τη φι-
λοκύπρια βουλεύτρια των Συντηρητικών με έδρα 
το Chipping Barnet, Theresa Villiers MP, η οποία, 
ως γνωστόν, διετέλεσε δύο φορές υπουργός στο 
πρόσφατο παρελθόν. 
Επίσης, ο κ. Μαυρογιάννης, συνεχάρη την ΕΚΟ 

για την εκδήλωση που διοργανώνει κάθε χρόνο 
στη Βουλή των Κοινοτήτων. Μιλώντας με τον πρό-
εδρο της Ομοσπονδίας, Χρήστο Καραολή, υπο-
γράμμισε τη σημασία που έχουν για το εθνικό μας 
πρόβλημα τέτοιες εκδηλώσεις. «Συγχαίρω την 
κυπριακή ομοσπονδία του ΗΒ και όλα τα μέλη 
της για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούν 
να κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα για λύση του 
Κυπριακού και επανένωση του τόπου μας», 
είπε μεταξύ άλλων ο ανεξάρτητος υποψήφιος για 
την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Επίσης, στο πλαίσιο των σημαντικών επαφών 

που είχε με διπλωμάτες στο Foreign Office, υπο-
γράμμισε το σημαντικό ρόλο που μπορεί να επιτε-
λέσει το Ηνωμένο Βασίλειο στις προσπάθειες για 
επανέναρξη των συνομιλιών, ενώ, κατέθεσε και 
την αποφασιστικότητά του για επίλυσή του. 
Το ίδιο έπραξε και στο πλαίσιο του δείπνου ερ-

γασίας που είχε στη Βουλή των Κοινότητων με 10 
βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Μεταξύ αυτών 
ήταν οι Niall Coyle, Catherine West, Stephen 
Doughty, Matt Rhoden, Bambos Charalambous, 
Feryal Clark, Janet Dabey και Kate Osamor.
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ΥΠΕΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΞ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΤΖΕΙΜΣ ΚΛΕΒΕΡΛΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΜΕΡΩΝ ΔΕΣΜΩΝ

Διμερές Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και ΗΒ
Μνημόνιο Στρατηγικής Συνεργασίας που ενι-

σχύει τους διμερείς δεσμούς Κύπρου-Ηνωμένου 
Βασιλείου σε ένα ευρύ φάσμα τομέων υπέγραψαν 
το μεσημέρι στο Foreign Office ο Υπουργός Εξω-
τερικών Ιωάννης Κασουλίδης και ο Βρετανός ομό-
λογός του Τζέιμς Κλέβερλι. 
Οι τομείς που καλύπτονται από το νέο μνημόνιο 

συνεργασίας αφορούν στην εξωτερική πολιτική, 
στην ασφάλεια, στην επιστήμη, στο κλίμα, στην 
εκπαίδευση, στην οικονομία και στο εμπόριο. 
Ορίζεται πως οι δύο χώρες θα συνεργάζονται 

για την αντιμετώπιση αμοιβαίων απειλών, όπως η 
παγκόσμια υπερθέρμανση και η κρίση στην Ου-
κρανία.  
Η εφαρμογή την πρακτικών βημάτων συνεργα-

σίας μεταξύ των δύο χωρών θα προκύπτει από τη 
σύμπραξη των αρμοδίων αντίστοιχων υπουργείων 
και φορέων. Θα υπάρχει δε τακτική διαβούλευση 
για να αποτιμάται η πρόοδος εφαρμογής, να γίνεται 
ανταλλαγή πληροφοριών και να προτείνονται νέοι 
τομείς συνεργασίας. 

Σε δήλωση αμέσως μετά από την τελετή υπο-
γραφής του Μνημονίου και αναφερόμενος στη συ-
νάντηση με τον κ. Κλέβερλι που είχε προηγηθεί, ο 
κ. Κασουλίδης είπε ότι «είμαι πολύ ευτυχής σήμερα 
να έχω αυτή τη συνάντηση με τον υπουργό Κλέ-
βερλι». 

«Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε όλο το 
φάσμα των σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και του 
Ηνωμένου Βασιλείου, ένα φάσμα που καλύπτει τις 
προσπάθειες να επανενώσουμε τη χώρα μας και 

τη στήριξη που αναμένουμε από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο», ανέφερε. 
Το άλλο φάσμα, πρόσθεσε ο κ. Κασουλίδης, «εί-

ναι η στρατηγική μας θέση στην Ανατολική Μεσό-
γειο όπου εφαρμόζουμε μία περιφερειακή πολιτική 
πολύ σημαντική. Υπάρχει περιθώριο για συνεργσία 
εκεί με το Ην. Βασίλειο αφού υπάρχουν βρετανικές 
βάσεις παρούσες εκεί». 
Ο κ. Κλέβερλι από την πλευρά του δήλωσε ότι 

«είναι πραγματική χαρά να έχω την ευκαιρία να 

υπογράψω αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας». 
«Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Κύπρος έχουν 

στενή και μακρόχρονη διμερή σχέση και σήμερα 
μπορέσαμε να συζητήσουμε την ισχύ των δεσμών 
μας τόσο σε επίπεδο διακυβερνητικό αλλά επίσης 
σε επίπεδο λαών», σημείωσε. 
Είμαι πολύ ευγνώμων, πρόσθεσε, «που η υπο-

γραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας έδωσε 
επίσης σε εμένα την ευκαιρία να έχω αυτή τη συ-
ζήτηση με εσάς και να επαναδεσμευτούμε στην 
ισχυρή διμερή σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας 
και των δύο λαών μας». 
Πιο εξειδικευμένα, το Μνημόνιο θα ενισχύσει με-

ταξύ άλλων την κοινή έρευνα μεταξύ των πανεπι-
στημίων των δύο χωρών, θα αυξήσει τις ευκαιρίες 
για εμπόριο στις επαγγελματικές υπηρεσίες, στη 
ναυτιλία και στην πράσινη ανάπτυξη. 
Μετά την τελετή υπογραφής ο κ. Κασουλίδης 

παρίσταται σε γεύμα που παραχωρεί ο Υφυπουρ-
γός Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα Ηνωμένα Έθνη 
λόρδος Άχμαντ.

Οργή λαού στο Haringey για το κυκλοφοριακό
ΜΑΖΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ LTN’S

συνέχεια από σελ 2 
 
...βρίσκεται σε πιλοτική βάση και σε αυτή είχαν 

την ευκαιρία να συμμετέχουν και αρκετοί πολίτες 
που είχαν δηλώσει έγκαιρα συμμετοχή υποβάλλο-
ντας σχετικές ερωτήσεις. Καθ΄όλη τη διάρκεια της 
συζήτησης, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα και 
ζητούσαν από μέλη της επιτροπής να τους ακού-
σουν. 
Ενδεικτικές της αγανάκτησης των κατοίκων του 

Haringey, ήταν η δήλωση κοινωνικής λειτουργού 
(η οποία θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της) 
στην «Π»: «Παρέχω υπηρεσίες φροντίδας σε παι-
διά και συνεχώς αργώ να μεταβώ στα σπίτια τους. 
Οι οικογένειες που εξυπηρετώ, δηλαδή οι ευάλωτες 
οικογένειες του Haringey, δεν εξυπηρετούνται σω-
στά λόγω της ‘ανοησίας’ των LTN. Ποιο είναι το 
νόημα να έχω ειδική άδεια πρόσβασης, αν είμαι 
συνεχώς εγκλωβισμένη σε μποτιλιάρισμα; Αυτές 
οι οικογένειες υπέφεραν ήδη αρκετά, τώρα, η κα-
τάσταση για αυτούς έχει γίνει χειρότερη.» 
Ενδεικτική είναι επίσης, η δήλωση μαθητή ο 

οποίος είπε ότι: «Κάθε φορά που προσπαθώ να 
πάω στο σχολείο, υπάρχει πάντα κίνηση και κατα-

λήγω να πηγαίνω καθυστερημένα. Το 2022 είναι 
ήδη αγχωτικό και το μόνο που ζητώ είναι οι δρόμοι 
να είναι ελεύθεροι. Θέλω οι άνθρωποι να κυκλο-
φορούν ελεύθερα στους δρόμους. Δεν είναι δίκαιο 
αυτό που κάνει το συμβούλιο. Καταλαβαίνω το κί-
νητρο πίσω από την απόφαση τους, αλλά είναι 
απλά μια ανόητη ιδέα η οποία διχάζει την κοινότητά 
μας». 
Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο προνοεί την απαγό-

ρευση εισόδου οχημάτων σε συγκεκριμένους δρό-
μους του Haringey με απώτερο στόχο την μείωση 
των ρύπων και την αύξηση χρήσης των πεζοδρό-
μων και ποδηλατοδρόμων. Ωστόσο, χιλιάδες είναι 
αυτοί που θεωρούν ότι το μέτρο έχει ακριβώς τα 
αντίθετα αποτελέσματα, αφού οι οδηγοί αναγκάζο-
νται να περιμένουν διπλάσιες και τριπλάσιες ώρες 
στους δρόμους για να φθάσουν στον προορισμό 
τους. 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΕΒΗ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΝΙΚΗ�ΤΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Στην Κύπρο για να παραστεί στην κηδεία του 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β’, βρέθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας. 
Στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας «Γλαύκος 

Κληρίδης», τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκε ο Μη-

τροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος εκ μέρους της Εκκλη-
σίας της Κύπρου. Παρών ήταν και ο σύμβουλος 
του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων, Παντελής Δημο-
σθένους. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θυμάται 
από την τελευταία του συνάντηση ανέφερε πως 
«νομίζω μόνο μια λέξη περιγράφει τα πάντα. Η 
πατρική του αγάπη και η στοργή. Με αγκάλιασε 
όχι μόνο σαν παιδί του». 

«Είχα πει ότι θυμήθηκα την παραβολή του Ασώ-
του. Όταν επέστρεψε ο γιος στο σπίτι και τον περί-
μενε ο πατέρας του και τον έντυσε με τα καλύτερα, 
του έβαλε και δαχτυλίδι, μου έβαλε Εγκόλπιο, 
Σταυρό, με έντυσε με τα πάντα, μα περισσότερο 
με την αγάπη του την πατρική, η οποία δεν περι-
γράφεται», πρόσθεσε. «Είμαι πολύ στεναχωρημέ-
νος», ανέφερε. «Όταν τον είδα μιλήσαμε και συζη-
τήσαμε μόνοι μας. Μου είπε μερικά πράγματα και 

του έδωσα τον λόγο μου πως θα υποστηρίξω τα 
δικαιώματα και της Εκκλησίας της Κύπρου αλλά 
και του λαού της Κύπρου», πρόσθεσε. 
Του είπα, σημείωσε, «εύχομαι την επόμενη φορά 

που θα είμαι εδώ να λειτουργήσουμε σε μια ελεύ-
θερη και ενωμένη Κύπρο, αλλά δυστυχώς ήρθα 
για άλλα. Είναι τιμή για μένα που επικοινώνησε το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο μαζί μου να συνοδεύσω 
τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να είμα-
στε μαζί. Δυστυχώς όμως, στην ακολουθία την νε-
κρώσιμη για τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο». 

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που κρατάει από 
τον άνθρωπο Χρυσόστομο ο Αρχιεπίσκοπος απά-
ντησε «πάλι την πατρική του αγάπη και το χαμό-
γελο που είχε. Αλλά μου μιλούσε σαν να ήμουν 
παιδί του. Αλλά το άλλο που μου άρεσε είναι πως 
ότι είχε να πει το έλεγε. Έτσι πρέπει να είναι οι άν-
θρωποι σωστοί. Και ήταν ένας σωστός τίμιος, αλη-
θινός αλλά και ταπεινός Εθνάρχης αλλά δυστυχώς 
τον χάσαμε». 

«Ο Θεός δεν θα αφήσει την Εκκλησία και δεν θα 
αφήσει τον λαό», ανέφερε.

«Η πατρική του αγάπη και η στοργή, έχουν χαραχθεί για πάντα στη μνήμη μου»
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Έντονο κυπριακό στοιχείο και στο Barnet

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Με ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο ο εορτασμός της «Ημέρας Μνήμης» στο Haringey
«Τούρκοι μουσουλμάνοι, Κύπριοι και Έλλη-

νες ορθόδοξοι, Αρμένιοι, Λατίνοι, Καθολικοί, 
πολέμησαν δίπλα ο ένας στον άλλο και πέθα-
ναν ο ένας πλάι στον άλλο. Αιωνία τους η 
μνήμη.»  
Με αυτά τα λόγια ο Τουρκοκύπριος μουφτής στο 

Λονδίνο Talip Atalay έκλεισε το τελετουργικό της 
μεγάλης εκδήλωσης του Haringey, που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή 13/11 στο μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη (απέναντι από το Civic Centre 
στο Wood Green), στέλνοντας ένα σημαντικό μή-
νυμα της ειρηνικής συνύπαρξης ακόμη και σε συν-
θήκες πολέμου. 
Η Ημέρα Μνήμης που εορτάζεται κάθε χρόνο εις 

μνήμη των πεσόντων σε όλους τους πολέμους και 
σηματοδοτεί την Ημέρα Εκεχειρίας του Α΄Παγκο-
σμίου Πολέμου το 1918, είχε ιδιαίτερη σημασία για 
την παροικία μας, εκπρόσωποι της οποίας συμμε-
τείχαν μαζικά στις εκδηλώσεις των δήμων, ειδικά 
στο Βόρειο Λονδίνο, καταθέτοντας στεφάνια και 
έναν  φόρο τιμής σε αυτούς που χάθηκαν, αφού 

ως γνωστό, ανάμεσα σε αυτούς, ήταν και πολλοί 
Κύπριοι που είχαν καταταγεί στις τάξεις του βρετα-
νικού στρατού.  
Της εκδήλωσης ηγήθηκαν δύο γυναίκες κυπρια-

κής καταγωγής. Η δήμαρχος του Haringey Cllr Gina 
Adamou και η αρχηγός του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Haringey, Peray Ahmet, ενώ, ανάμεσα σε αυ-
τούς που είχαν βρεθεί στο μνημείο του Wood 
Green, όπου ο κόσμος είχε μαζευτεί από νωρίς 
για να τιμήσει με τον δικό του τρόπου αυτούς που 
έχασαν την ζωή τους στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο πό-
λεμο, ήταν η πρόεδρος του ΔΣ του Κυπριακού Κοι-
νοτικού Κέντρου, Σούζη Κωνσταντινίδη MBE, η δι-
ευθύντρια του Κέντρου, Χρυστάλλα Ευδοκίμου και 
η Ευούλα Νικολάου εκ μέρους του Συνδέσμου Κυ-
πρίων Γυναικών Αγγλίας. Επίσης, ανάμεσα σε άλ-
λους ξεχώρισε η παρουσία της βουλεύτριας του 
Εργατικού Κόμματος Catherine West με έδρα το 
Hornsey & Wood Green και η δημοτική σύμβουλος 
των Φιλελευθέρων Dawn Barnes.

Στεφάνι στο πολεμικό μνημείο του Barnet κατέ-
θεσε εκ μέρους της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας, ο πρόεδρός της Χρήστος Καραολής, στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για την «Ημέρα Μνήμης». 
Μάλιστα, με ανάρτησή του στον λογαριασμό της 
ΕΚΟ στο Twitter, ο κ. Καραολής υπενθύμισε την 
μαζική συμμετοχή των Κυπρίων στους Παγκόσμι-
ους Πολέμους, κάτω από τη σημαία του βρετανικού 
στέμματος. 
Τη συμμετοχή των Κυπρίων υπενθύμισε όμως 

και η παρουσία του Δώρου Παρτασίδη, ο οποίος 
κατέθεσε στεφάνι εκ μέρους του Συμβουλίου Βρε-
τανοκυπρίων, υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή τόσο 
του πεθερού του, όσο και του αδελφού του Κώστα 
και Λούη Σοφοκλέους. 
Στο πλαίσιο της «Remembrance Day», οι κάτοι-

κοι του Barnet τίμησαν όλους όσοι έχασαν τη ζωή 
τους καταθέτοντας στεφάνια και συμμετέχοντας 
στην παρέλαση, ενώ, όπως σε ολόκληρο το ΗΒ, 
τηρήθηκε δίλεπτη σιγή στη μνήμη των πεσόντων. 

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΚΟ Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΟΛΗΣ
Direct 2 Lender | είναι εδώ για σένα!

Η ιδιωτική χρηματοδότηση του Direct 2 Lender 
ιδρύθηκε από τον Κυριάκο Μαραθεύτη και τον 
Τζον Κράπτρι το 2011. Και οι δύο έχουν πάνω 
από 30 χρόνια εμπειρίας στην τακτοποίηση στε-
γαστικών δανείων και στη χρηματοδότηση ακινή-
των. Η προσοχή τους στη λεπτομέρεια, η τεχνο-
γνωσία και η γνώση τους για την αγορά, είναι το 
κλειδί για την επιτυχία της εταιρείας. Έχουν καθιε-
ρώσει μια εξαιρετικά επαγγελματική επιχείρηση η 
οποία είναι αξιοσέβαστη τόσο από τους ομόλο-
γους επαγγελματίες όσο και από τους δανειστές. 
Για πολλά χρόνια, πελάτες χρησιμοποιούν στα-
θερά τις υπηρεσίες τους για τη ρύθμιση στεγαστι-
κών δανείων και χρηματοδοτήσεων. Οι τομείς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας και οι τύποι στε-
γαστικών δανείων στους οποίους ειδικεύεται η 
εταιρεία είναι οι εξής: 

 
- Στεγαστικά δάνεια και δάνεια αγοράς 
για εκμίσθωση 
Στεγαστικά δάνεια για την παροχή βοήθεια στους 
πελάτες με την αγορά ή τον εκ νέου δανεισμό της 
κατοικίας τους ή των ακινήτων που αγοράζουν 
προς εκμίσθωση. 

 
- Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση 
εξόδου ανάπτυξης 
Ενεργή υποστήριξη τόσο των επαγγελματιών 
όσο και των λιγότερο έμπειρων κτηματομεσιτών 

με τη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών τους έρ-
γων και την παροχή βοήθειας με τη χρηματοδό-
τηση της εξόδου μετά την ολοκλήρωσή του έργου 
τους. 

 
- Αποδέσμευση ιδίων κεφαλαίων - Μακρά 

διάρκειας στεγαστικά δάνεια 
Στεγαστικά δάνεια για ηλικιωμένους πελάτες, τα 
οποία βασίζονται στην ηλικία και στην αξία του 
ακινήτου και όχι στο εισόδημα, την πιστοληπτική 
ικανότητα ή την οικονομική δυνατότητα. 

 
- Bridging & εμπορική χρηματοδότηση 
Εάν απαιτείται βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση 
ή χρηματοδότηση για την αγορά ή την αναχρημα-
τοδότηση εμπορικών ακινήτων, τότε μπορούν να 
σας βοηθήσουν στην εξασφάλιση των καλύτερων 
όρων. Ο Κυριάκος και ο Τζον χειρίζονται προσω-
πικά κάθε συμφωνία και συνεργάζονται στενά με 
τους πελάτες τους για την έρευνα και την επίτευξη 
του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Όποιος 
επιθυμεί μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα της 
εταιρείας www.direct2lender.com και να επικοι-
νωνήσει με τον Κυριάκο ή τον Τζον στο 020 3368 
6266  για να συζητήσει τυχόν ερωτήσεις ή απαι-
τήσεις που μπορεί να έχει.



Η πτώση της Χούντας και η αποκατάσταση της  Δημοκρατίας στην Ελλάδα 
 

H 49η επέτειος του Πολυτεχνείου θα κινητοποιήσει νεολαία, εργαζομένους και φορείς σε όλη 
τη χώρα που θα διαδηλώσουν στις πόλεις τους στις 17 Νοέμβρη. 

- Επέτειος του Πολυτεχνείου: Η εξέγερση 
Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και 

ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 Απριλίου 
1967 είχε επιβάλει καθεστώς στυγνής δικτατορίας στη χώρα. Οι αναταραχές ξεκίνησαν στις 14 Φε-
βρουαρίου 1973, όταν φοιτητές της Αθήνας συγκεντρώθηκαν στο Πολυτεχνείο και ζητούσαν την κα-
τάργηση του Ν.1347, ο οποίος προέβλεπε την υποχρεωτική στράτευση όσων ανέπτυσσαν συνδικαλι-
στική δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Στις 21 Φεβρουαρίου οι φοιτητές κατέλαβαν το 
κτίριο της Νομικής σχολής στην Αθήνα, προβάλλοντας τα συνθήματα “Δημοκρατία”, “Κάτω η Χούντα” 
και “Ζήτω η Ελευθερία”. Στις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από 
τα μαθήματα και άρχισαν διαδηλώσεις εναντίον του βάναυσου στρατιωτικού καθεστώτος. Οι φοιτητές 
που αυτοαποκαλούνταν “Ελεύθεροι Πολιορκημένοι”, οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο της σχολής επί της 
οδού Πατησίων και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού του Πολυτε-
χνείου. 
Το βασικό τους μήνυμα ήταν: “Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ της Ελλάδας το Πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος 

του αγώνα μας, του αγώνα σας, του κοινού αγώνα μας ενάντια στη δικτατορία και για τη Δημοκρατία”. 
- Ο ραδιοφωνικός σταθμός 
Ένας ραδιοφωνικός σταθμός άρχισε να λειτουργεί στο κτίριο του Χημικού και αργότερα στο κτίριο 
των Μηχανολόγων, με εκφωνητές τη Μαρία Δαμανάκη και τον Δημήτρη Παπαχρήστου. Ενώ στο Πο-
λυτεχνείο εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι, που δούλευαν μέρα – νύχτα, για να πληροφορούν τον κόσμο 
για τις αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής και των φοιτητικών συνελεύσεων. 
Συγκροτήθηκαν συνεργεία φοιτητών, που έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, σε τοίχους, στα τρόλεϊ, 

στα λεωφορεία και στα ταξί, για να τα γνωρίσουν όλοι οι Αθηναίοι. Επίσης, στο Πολυτεχνείο οργανώθηκε 
εστιατόριο και νοσοκομείο και ομάδες φοιτητών ανέλαβαν την περιφρούρηση του χώρου. 

- Τα άρματα μάχης 
Το δικτατορικό καθεστώτος έστειλε αμέσως μυστικούς πράκτορες να ανακατευθούν στο πλήθος που 

συνέρρεε στο Πολυτεχνείο και να ακροβολίσει σκοπευτές στα γύρω κτίρια. Στις 16 Νοεμβρίου μεγάλες 
αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν με δακρυγόνα, γκλομπς και σφαίρες εναντίον του πλήθους που 
ήταν συγκεντρωμένο. 
Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος διέταξε την είσοδο του τανκ για να ανοίξει η πύλη και να μπει ο 
στρατός να εκκενώσει το κτήριο της οδού Πατησίων. Η εκκένωση έγινε αναίμακτα, ωστόσο πολλοί άν-
θρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνες τις μέρες. 
Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου το άρμα που βρισκόταν απέναντι από την κεντρική πύλη 

έλαβε εντολή να την γκρεμίσει, με αποτέλεσμα να συνθλίψει 2-3 φοιτητές που βρίσκονταν πίσω από 
την πύλη. 

- Η “πτώση” της δικτατορίας Παπαδόπουλου 
Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος κήρυξε στρατιωτικό νόμο, αλλά στις 25 Νοεμβρίου ανατρά-
πηκε με πραξικόπημα. 
Τη θέση του ανέλαβε ο Δημήτριος Ιωαννίδης, ο οποίος “έπεσε” στις 23 Ιουλίου του 1974, μετά τα γε-
γονότα στην Κύπρο και τη βίαιη εισβολή των Τούρκων στη “Μεγαλόνησο”. 
Οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίστηκε 

πρωθυπουργός της χώρας, επικεφαλής της κυβέρνησης “Εθνικής Ενότητας” τις πρώτες πρωινές 
ώρες της 24ης Ιουλίου. 
Ο σταθμός του Πολυτεχνείου έκανε εκκλήσεις στους στρατιώτες να αγνοήσουν τις εντολές των ανω-
τέρων τους και στη συνέχεια ο εκφωνητής απήγγειλε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο. 
Εκείνη τη μέρα άρχισε η εποχή της “Μεταπολίτευσης”, η λαμπρότερη περίοδος της πολιτικής ιστορίας 

του ελληνικού κράτους. 
Η επέτειος του Πολυτεχνείου αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα Πέμπτη 17 Νοέμβρη 2022, όπου 

πλήθος κόσμος θα συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας και θα κατευθυνθεί προς την αμερικανική 
πρεσβεία.

Καθόμαστε και τους 
ακούμε που μας πουλάνε 
τα θα… και θα… αναμέ-
νουμε να κάνουν έργα, περ-
νά ο καιρός… ξαναρωτάμε, 
μα… δεν είδαμε τίποτα ακό-

μα. Και οι Φαφλατάδες βρίσκουν οποι-
αδήποτε δικαιολογία, και εμείς ξαναρωτά-
με… και πάει λέγοντας. Τα λόγια είναι θεα-
τρολογίες, και οι ηθοποιοί παίζουν τον ρόλο 
τους επιστρατεύοντας το ταλέντο τους για 
να πετύχουν τον σκοπό τους.  
Τα λόγια παραμένουν λόγια, και εμείς θυ-
ματοποιούμαστε για να πετύχουμε τυχών 
ανάγκες που έχουν προκύψει και πιστεύουμε 
στα λόγια των οποιωνδήποτε που έχουν 
σχέση με την ανάγκη μας, και δίνουμε την 
ψήφο μας, ή κάνουμε το παν δυνατό να 
επιστρατεύσουμε τους φίλους και γνωστούς 
για να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια των υποψηφίων να αναδειχτούν 
σε οποιοδήποτε πόστο επιχειρούν. Τα λόγια 
όμως παραμένουν λόγια και στο τέλος της 
ημέρας η πληγή είναι δική μας, δηλαδή 
εμάς τους έχοντας την ανάγκη να δώσουμε 
την ψήφο μας. 
Δεν αναφέρομαι αποκλειστικά σε πολιτι-

κούς αλλά σε όλους όσοι κατέχουν πόστα 
ή επιδιώκουν να βρεθούν σε πόστα που 
ανάλογα, κάποιοι από εμάς έχουν άμεση 
σχέση με αυτά. Οι άνθρωποι πολλές φορές 
κρίνονται από τις υποσχέσεις τους, και 
πολλές φορές πετυχαίνουν να φτάσουν 
στον προορισμό τους πείθοντας τους πι-
στούς να εργαστούν για την επιτυχία των 
άλλων, δηλαδή των υποψηφίων για οποι-
οδήποτε πόστο, με αποτέλεσμα τα έργα 
να παραμένουν μόνο λόγια. 

-Τον πιάνανε στο στόμα τους πολλές 
φορές και δεν συμφωνούσαν με τις ανα-
φορές του σε διάφορα θέματα. Τον έκριναν 
και τον κατάκριναν για αναφορές που έκαναν 
άλλοι για αυτόν. Έπρεπε όμως να ερευνή-

σουν οι κριτές του και έπρεπε να μάθουν 
για τις πράξεις του πριν ακόμα ξεστομίσουν 
τα εναντίον του αντίθετα αισθήματα. Έφυγε 
από τη ζωή και εμείς οι ανίδεοι μόλις ακού-
σαμε για τα έργα του, εκπλαγήκαμε!  Μα 
αυτό το έργο είναι δικό του; Μα και την ιε-
ρατική σχολή αυτός την έκανε; Μα αυτός 
δημιούργησε όλα τούτα για τους άπορους 
μαθητές, και για τους ιερείς όλης της νήσου; 
Έπρεπε λοιπόν να φύγει για να δώσουμε 
σημασία στο πολύπλευρο έργο του. Έπρεπε 
να φύγει για να ερευνήσουμε το δημιουργικό 
του έργο, για να μάθουμε για την πολύ-
πλευρη δράση του, και για να μάθουμε για 
την μανία του και το πείσμα του να γίνει 
μια μέρα ο καλύτερος, ο πιο υψηλά ιστάμε-
νος, ο προκαθήμενος της εκκλησίας της 
Κύπρου. 
Δεν πρέπει να βιαζόμαστε καθόλου να 

παίρνουμε αποφάσεις και να δίνουμε την 
ψήφο και την υποστήριξη μας σε όποιον 
υποψήφιο για οποιοδήποτε πόστο, αν δεν 
ερευνήσουμε πρώτα και αν δεν αναλύσουμε 
το ποιόν του καθενός που παρατίθεται 
μπροστά μας και μας “πουλά” τις φαφλατιές 
του και τα θα…και θα του! Να ερευνούμε 
καλά το ποιόν του καθενός πριν καταλή-
ξουμε, διότι οι φαφλατάδες είναι πολλοί και 
όλοι τους καλοί θεατρίνοι. Μόνο έτσι δεν 
θα βρεθούμε ενώπιον απογοητεύσεως με 
τους καιρούς να περνούν και με τα θα και 
θα να παραμένουν θα…και με τις υποσχέ-
σεις να παραμένουν υποσχέσεις! Ιδιαίτερα 
τώρα που με τις εξελίξεις να βλέπουμε 
τους διαγωνιζόμενους να παλεύουν για την 
ίδια καρέκλα, αν και… κάποιοι… προερχό-
μενοι από τον ίδιο χώρο! 
Θα πρέπει λοιπόν να κρίνουμε τα έργα 

των διαγωνιζόμενων πριν ακόμα σκεφτούμε 
να ενδώσουμε στις εισηγήσεις τους, και θα 
πρέπει να σκεφτούμε καλά αν κάποιος από 
αυτούς θα ασχοληθεί με τα δικά μας προ-
βλήματα μικρά ή μεγάλα, και τότε αν πει-

σθούμε να δώσουμε την δική μας ψήφο, 
και ακόμα να ενεργήσουμε με σκοπό να 
παρασύρουμε και όσους μπορούμε να επη-
ρεάσουμε για να εκλέξουμε αυτόν ή αυτήν 
ανάλογα με τον διαγωνισμό στη θέση από 
όπου ο εκλεγόμενος ή η εκλεγόμενη να 
ενεργήσει για να φέρει εις πέρας και τις 
δικές μας επιδιώξεις.  
Είμαστε οι κριτές του λόγου που ξεστομί-

ζουν οι περιβόητοι φαφλατάδες, και είμαστε 
εμείς που θα κρίνουμε αν όλα όσα μας 
λένε δεν θα παραμείνουν θα…και θα… 
Ακούστε τα λόγια τους, ερευνήστε, μάθετε, 
και μετά αποφασίστε! Μην είστε φανατι-
σμένοι από κανένα παράγοντα. Έχετε το 
δικαίωμα της ελευθερίας. Ασκήστε το! Και 
να θυμάστε πάντα το ρητόν…ο παθών 
είναι ο γιατρός! Την πάθαμε αρκετές φορές, 
επομένως τα παθήματα ας μας γίνουν μα-
θήματα! Διαλέγουμε αυτούς που δεν μιλάνε 
μόνο και όλα όσα λένε παραμένουν μόνο 
λόγια. Διαλέγουμε αυτούς που κάνουν τα 
λόγια πράξεις. Οι πράξεις είναι που μετρούν! 
Στο χέρι μας είναι να κάνουμε τα λόγια 
πράξεις, αν πάρουμε τις σωστές αποφά-
σεις. 
Καλή σας μέρα!

Γιατί το γράφω αυτό; Παρακολουθούσα τις ειδήσεις από το 
ΡΙΚ την Κυριακή 23/10/2022 και δεν μπορούσα να πιστέψω 
ό,τι άκουγα και ό,τι έβλεπα. Χωρίς ίχνος ντροπής, λίγο - πολύ 
μας πληροφόρησαν ότι η κυβέρνηση της Κύπρου έδωσε άδεια 
στους αμερικανούς ιμπεριαλιστές να χρησιμοποιήσουν τον 
εναέριο χώρο της πατρίδας μας για τα γυμνάσιά τους. 
Όπως όλος ο κόσμος ξέρει, οι αμερικανοί ιμπεριαλιστές  

είναι οι μεγαλύτεροι δολοφόνοι των λαών, στον κόσμο, όλων 
των εποχών. 
Όπως όλοι μας ξέρουμε, είναι αυτοί οι αιμοσταγείς δολοφό-

νοι που ήθελαν να σκοτώσουν τον πρόεδρο Μακάριο III, για 
να εφαρμόσουν τα σχέδια τους σε βάρος του κυπριακού λαού. 
Πόσες φορές δοκίμασαν να δολοφονήσουν τον Μακάριο,  

ο οποίος με την υποστήριξη του κυπριακού λαού αντιστάθηκε 
στα σχέδιά τους; 
Κύπρος και Ελλάδα το γνωρίζουμε πολύ καλά. Στη Χιλή δο-

λοφόνησαν τον πρόεδρο Αλιέντε και κατακρεούργησαν τον 
χιλιανό λαό. Στην Κούβα πόσες φορές αποπειράθηκαν να δο-
λοφονήσουν τον Φιντέλ Κάστρο; Πόσες φορές εισέβαλαν στην 
Κούβα, στον κόλπο των Χοίρων; Μήπως δεν ήταν το 1963 
που οι αμερικανοί δολοφόνοι έφεραν τον κόσμο στα πρόθυρα 
του τρίτου παγκόσμιου πολέμου; 
Αυτά κύριε Αναστασιάδη δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Εσύ 

γιατί τα ξέχασες; 
 Ποιος μπορεί να αρνηθεί αυτά τα γεγονότα; Και αυτή  

η προδοτική κυβέρνηση τους έδωσε την άδεια να χρησιμο-
ποιήσουν τον εναέριο χώρο της πατρίδας μας. 
ΑΙΣΧΟΣ κύριε Αναστασιάδη. Ξέχασες ότι είναι οι Αμερικανοί 

που έστειλαν του Τούρκους; Σε προκαλώ να μας πεις πόσες 
χιλιάδες συμπατριώτες μας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν 
τα σπίτια τους, πόσες χιλιάδες νέους μας χάσαμε, πόσες συ-
μπατριώτισσες μας βιάστηκαν από τους εισβολείς.  
Δυστυχώς εσύ κύριε Αναστασιάδη αγρόν ηγόρασες... Αν 

ζούσες κι εσύ με την οικογένεια σου στην Κερύνεια ας πούμε, 
τι θα έλεγες; 
Σε προκαλώ να μας πεις. Αν και ξέρω καλά ότι ακόμη και 

να διάβαζες αυτά που γράφω, δεν θα ίδρωνε το αφτί σου. 
Και πάλι «ζήτω οι... προδότες»!
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«Εδώ Πολυτεχνείο» Η ανατροπή της Χούντας το 1973

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Ζήτω η προδοσία!
Φαφλατάδες… και τα θα… 

Του Βασίλη 
Παναγή



Εδώ στην Αγγλία μία λέξη που πολύ συχνά 
χρησιμοποιείται είναι η λέξη «smart». Όπως ονο-
μάζουμε τα smart motorways, smart phones, 
smart metres και άλλα. 
Στην Κύπρο η λέξη «έξυπνα» όπως έξυπνα 
φώτα τροχαίας, έξυπνη πόλη τουρισμού, έχει γίνει 
πλέον της μόδας.  

Δεν γνωρίζω ακριβώς γιατί τα φώτα αυτά στον κυκλικό κόμβο 
στην Αγία Φύλαξη ονομάζονται έξυπνα. 
Ίσως να είναι γιατί εργάζονται μόνο κατά το ύψος της κυκλοφο-
ρίας αυτοκινήτων. 
Τις δε άλλες ώρες της ήμερα η νύχτας είναι κλειστά. 
Δεν είναι και τόσο έξυπνο όταν δημιουργούνται ουρές  πριν τον 
κυκλικό κόμβο και ακόμα μέσα στον κυκλικό κόμβο προς αγανά-
κτηση των οδηγών όπου δεν περνά μέρα που να μην κάνουν πα-
ράπονα οι οδηγοί. Στο σημείο όπου οι Αρχές αναγκάσθηκαν να 
επικαλεστούν τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό, 

συνιστά ότι όχι και τόσο έξυπνοι αποπειράθηκαν να τοποθετήσουν 
έξυπνα φώτα που κάθε άλλο παρά έξυπνο είναι. 
Τα έξυπνα φώτα που φάνηκαν  εκ των υστέρων πιο παλαβά 
από τα υπόλοιπα φώτα, αν ήταν τόσο έξυπνα γιατί τότε δεν εφαρ-
μόσθηκαν και αλλού;   
Θα μας  σώσουν οι εμπειρογνώμονες  από το εξωτερικό όπως 
και οι διαιτητές ποδοσφαίρου στην Κύπρο που τους φέρνουμε 
από το εξωτερικό.  
Η έξυπνη τουριστική πόλη της Κύπρου είχε κηρυχθεί πριν λίγες 
μέρες, αλλά δεν μας λένε τους λόγους της εξυπνάδας της. Ίσως 
για να μην μάθουν οι άλλες πόλεις και τα χωριά.  
Μόνο η πόλη αυτή είναι η έξυπνη. Οι υπόλοιπες ή τα χωριά δεν 
είναι. Πολύ έξυπνη προσπάθεια από κάποιους, όπως ακριβώς και 
τα φώτα τροχαίας του κυκλικού κόμβου Αγίας Φυλάξεως. 
Ο Θεός να μας φυλάξει. 
Θα γίνουμε όλοι μας πολύ…smart μα…είναι οι πολύ έξυπνοι 
που μας έχουν φάει. 
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▪� Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είναι ξεκάθαρος. Είναι πε-
ρήφανος για το έργο της πιο διεφθαρμένης, κατά 
τον Νικόλα Παπαδόπουλο, κυβέρνησης.  
Ξεκάθαρος και περήφανος για το ίδιο έργο είναι και 
ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος εξάλλου υπο-
στηρίζεται και από τον Νίκο Αναστασιάδη τον επι-

κεφαλής της εν λόγω κυβέρνησης. Τι θα αλλάξουν αυτοί οι δύο πε-
ρήφανοι συναγερμικοί; Τίποτα ουσιαστικό αφού θα συνεχίσουν το 
έργο της πιο διεφθαρμένης κυβέρνησης. 
▪� Ρεαλιστικά μιλώντας ο μόνος που μπορεί να φράξει το δρόμο αυ-
τών των δύο είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
▪� Ψηφοφόροι της αριστεράς που υποστηρίζουν τον Νίκο  Χριστο-
δουλίδη για να μην εκλεγεί ο Αβέρωφ Νεοφύτου πρέπει να μην ξε-
χνούν ότι πίσω από τον Νίκο Χριστοδουλίδη είναι ο Νίκος Αναστα-
σιάδης. Τι άλλο από συνέχιση της συναγερμικής διακυβέρνησης 
εξυπηρετεί η αριστερή ψήφος στον Νίκο Χριστοδουλίδη; 
Σε περίπτωση που ο Νίκος Χριστοδουλίδης περνάει στον δεύτερο 
γύρο, θα έχει τη συντριπτική πλειοψηφία του ΕΛΑΜ! 
▪� Κύριε Αβέρωφ οι λαοί δεν έχουν ανάγκη από προστάτες. Ενάντια 
στους σχεδιασμούς και τους πολέμους του ΝΑΤΟ! 
▪� Χιλιάδες μέλη του ΑΚΕΛ μέσα και ηγετικά στελέχη υποστήριξαν 
την υποψηφιότητα του Αχιλλέα Δημητριάδη. Τον υπολόγισαν, τον 
εκτίμησαν, τον σεβάστηκαν και τον τίμησαν με την ψήφο τους στην 
εκλογική διαδικασία, η οποία επέλεξε τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. 
 Ο ίδιος ο Αχιλλέας Δημητριάδης γνωρίζει ότι δεν υπάρχει περίπτωση 
να περάσει στον δεύτερο γύρο. Τι εξυπηρετεί η υποψηφιότητα του 
εκτός από τη συνέχιση της συναγερμικής διακυβέρνησης; 

▪� Η δική μου ατζέντα  
1. Οικονομία  
2. Μεταναστευτικό  
3. Κυπριακό και πρωτοβουλίες για επανέναρξη συνομιλιών. Με τα 
διαφορετικά αφηγήματα για Μον Πελεράν και Κραν Μοντανά περισ-
σότερο ασχολούνται οι ιστορικοί. 

4. Διάφορα  
Η  οικονομία θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στις επιλογές του κόσμου 
στις ερχόμενες εκλογές, αν όχι καθοριστικό. 
▪� Εκεί, στο θέμα της οικονομίας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα δείξει 
τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις κοινωνικές ευαισθησίες του. Η οι-
κονομία όπως έχουν τα πράγματα σήμερα είναι πιο ψηλά στις προ-
τεραιότητες του κόσμου από ότι το Κυπριακό. 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα ενισχύσει με επιδόματα τα χαμηλότερα 
στρώματα. Θα στηρίξει και τη μεσαία τάξη που είναι ακόμα η ραχο-
κοκκαλιά της Κύπρου και των εκλογέων. Τέλος, σίγουρα θα εφαρμόσει 
πρόγραμμα για πολύπλευρη οικονομική ανάπτυξη, για ισχυρή οικο-
νομία που θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα όλων των παραγωγι-
κών τάξεων και το περιβάλλον. 
▪� Η επιθυμία του εργάτη, του αγρότη, του διανοούμενου, του μικρο-
αστού, του μικρομεσαίου να μπει στην τάξη των πολύ πλουσίων, 
των εκατομμυριούχων είναι εξωπραγματική, σε αντίθεση με την επι-
θυμία του να μπει στη μεσαία τάξη. Οι λαϊκές τάξεις είναι ενάντια 
στην κοινωνική υποβάθμιση, αποδυνάμωση της μεσαίας τάξης. 
▪� Αυτή η μεσαία τάξη είναι ένας από τους βασικούς στόχους του 
Ανδρέα Μαυρογιάννη. Και όπως ξέρουμε η εξασφάλιση σταθερότητας 
στην κοινωνική και οικονομική θέση των μεσαίων είναι ο βασικός 
οδηγός της ψήφου τους. 
▪�� Αν όλοι πραγματικά θέλουμε απαλλαγή από τη διαπλοκή, τη δια-
φθορά, την αναξιοκρατία και την αδικία, αν όλοι πραγματικά θέλουμε 
ΑΛΛΑΓΗ για να ανακουφιστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι 
λαϊκές τάξεις και να ξεκλειδώσει η πόρτα του πεντάχρονου αδιεξόδου 
στο Κυπριακό, δεν έχουμε άλλη επιλογή από τον Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη. 
▪� Για τα συμφέροντα μιας χούφτας άπληστων, διεστραμμένων και 
διεφθαρμένων ανθρώπων η κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, την 
οποία υποστηρίζουν ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
απαξίωσε τη μεσαία τάξη και τις λαϊκές τάξεις. Στο χέρι μας είναι να 
αλλάξουμε τα πράγματα!

Στο χέρι μας είναι να αλλάξουμε τα πράγματα!

Του Βασίλη  
Κωστή

Φαίνεται ήρθε το πλήρωμα του χρόνου! Ήταν 
θέμα χρόνου τελικά! Από 100+ παροικιακά σχολεία 
έχουν μείνει μόνο 40+. Από τους 10.000 μαθητές, 
δεν ξέρω πόσοι μαθητές ακριβώς φοιτούν σήμερα. 
Το σίγουρα είναι ότι μειώθηκε ο αριθμός κατακό-
ρυφα. Τι φταίει άρα; Το γεγονός ότι είμαστε στην 
τρίτη και τέταρτη γενεά και αδιαφορούμε για την 
γλώσσα μας; Ή μήπως επειδή οι πιο πολλοί γάμοι 
σήμερα είναι μεικτοί; Ή γιατί αφομοιωθήκαμε και 
δεν θυμόμαστε καν την καταγωγή μας; Ή μήπως 

επειδή δεν θέλουμε να κουραζόμαστε, να τσαλακωνόμαστε ή γιατί 
δεν θέλουμε να τραβάμε ταλαιπωρία πήγαινε-έλα τα παιδιά στο 
σχολείο; Μήπως φταίει ο εγκλεισμός; Δεν αντέχουμε την γκρίνια 
των παιδιών για επιπλέον δραστηριότητες το Σαββατοκύριακο; 
Φταίει άραγε το γεγονός ότι δεν κάναμε τίποτε ουσιαστικό ως κοι-
νότητα για την παροικιακή εκπαίδευση τόσα χρόνια να πάρουμε 
ιδιόκτητα κτίρια για να τα στεγάσουμε; Πώς τα καταφέραμε με τις 
εκκλησίες; Τόσο δύσκολο ήταν; 
Πριν 3 χρόνια, το 2019 γιορτάσαμε τα 50  χρόνια παραμονής της 
Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Την παροχή δασκάλων από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Μεγάλη 
Βρετανία. Το κράτος της Κύπρου συνεισφέρει στην Παροικία μας  
παρέχοντας δωρεάν δασκάλους. Πιο πολλοί τότε πιο λίγοι τώρα. 
Ποιος δάσκαλος θέλει να έρθει τώρα εδώ για να εργαστεί; Τα μετα-
πτυχιακά τους τα κάνουν οι δάσκαλοι σήμερα και στην Κύπρο. 
Τόσα Πανεπιστήμια έχουμε εκεί. Άρα, ο συνδυασμός μεταπτυχιακού 
και εργασίας δεν ισχύει πλέον. Δεν υπάρχει κίνητρο. Όσο για τους 
μισθούς που παίρνουν οι δάσκαλοι της ΚΕΑ σήμερα, δεν το 
συζητώ. Εξευτελιστικοί! 
Μπορεί να απαρτίζουν την ΚΕΑ λίγοι δάσκαλοι αλλά το Υπουργείο 
Παιδείας της Κύπρου εργοδοτεί πολλούς ωρομίσθιους.  Επίσης 
παρέχει και βιβλία, σε σύγκριση με την Ελληνική κυβέρνηση που 
παρέχει μόνο ένα μικρό αριθμό δασκάλων και καθηγητών για να 

στελεχώνουν στο ελληνικό δημοτικό και γυμνάσιο και να εξυπηρετούν 
μόνο μια ομάδα Ελλαδιτών και όχι ολόκληρη την Παροικία. (Μόνο 
δύο εκπαιδευτικοί Ελλαδίτες προσφέρονται σε ελληνικό παροικιακό 
σχολείο). Όμως υπάρχει και Συντονίστρια Εκπαίδευσης διορισμένη 
για να συντονίζει αυτούς τους εκπαιδευτικούς. (Τα καθήκοντα της: 
Φροντίζει για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων διδα-
σκαλίας, προώθησης και καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας και 
του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του 
κόσμου. Επίσης είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή των εξετάσεων 
για το Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας στο Λονδίνο). Το 
ερώτημα μου είναι ποια παιδιά φοιτούν σε αυτά τα δύο σχολεία. 
Ποια ομάδα ατόμων εξυπηρετείται στο ελληνικό δημοτικό και γυ-
μνάσιο; Μήπως τα παιδιά των υπαλλήλων της ελληνικής Πρεσβείας; 
Ή υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις στην εισαγωγή αυτών των μα-
θητών στα ελληνικά πανεπιστήμια; Οι υπεύθυνοι ας μας δώσουν 
κάποιες απαντήσεις. 

 Δεν προσφέρει η Ελλάδα κάτι ουσιαστικό στην παροικιακή εκ-
παίδευση εδώ και χρόνια με την δικαιολογία…της τότε οικονομικής 
κρίσης. Άρα η παρουσία της ελλαδικής αποστολής είναι δώρο 
«άδωρο» για τα Ελληνόπουλα της Διασποράς εδώ στη Βρετανία!  
Επιπλέον να μην ξεχνάμε  ότι η πλειοψηφία των παιδιών των ξε-
νιτεμένων Ελλαδιτών φοιτούν στα αγγλικά σχολεία και παρακο-
λουθούν ελληνικά στα ελληνικά παροικιακά σχολεία πράγμα που 
δείχνει  ότι προς το παρόν οι ξενιτεμένοι δεν έχουν σκοπό να επι-
στρέψουν στην Ελλάδα.  Αποδήμησαν για να δουλέψουν και να 
ζήσουν με αξιοπρέπεια. Άφησαν πίσω την μάνα Ελλάδα των πε-
ντακοσίων ευρώ που έδιωξε τα παιδιά της. Τα περισσότερα από 
αυτά τα είχε η ίδια σπουδάσει στα πανεπιστήμια και δεν μπορούσε 
να τα εργοδοτήσει κι αυτά έφυγαν στην ξενιτειά. Και άφησαν πίσω 
γονείς και συγγενείς. «Μήδεια» με άλλα λόγια η μητέρα πατρίδα… 
Το παράδοξο όμως είναι ότι δεν μιλάμε για τις 30.000 Ελλαδιτών 
όπως παλιά που ζει εδώ στην αλλοδαπή. Τώρα ίσως και να έχουν 
ξεπεράσει τις 100.000 χιλιάδες. Άρα τώρα είναι που χρειάζεται να 

συνεισφέρει η Ελληνική κυβέρνηση με εκπαιδευτικό δυναμικό και 
εκπαιδευτικό υλικό όσο ποτέ άλλοτε.  
Πρέπει να πω ότι  είχαμε  και πολλές επιτυχίες στη Γλώσσα μας! 
Εντάχθηκαν σε κάποια Αγγλικά σχολεία στο Δήμο του Χαρινγκέι 
στην αρχή και αργότερα το 1995 στο επίσημο ωρολόγιο πρόγραμμα 
δύο Γυμνασίων-Λυκείων στο Δήμο του Ένφιλτ. Την ίδια περίπου 
εποχή διδάσκονταν και  σε δημοτικά σχολεία του Δήμου του Ένφιλτ 
στην τρίτη τάξη παράλληλα με την Αρχαία ελληνική Ιστορία. 
Σίγουρα δεν ήταν συντονισμένες ενέργειες της Ομοσπονδίας ή 
των εκπαιδευτικών φορέων αλλά οφείλονταν σε πρωτοβουλίες 
ιδιωτών που είχαν σχέση με την εκπαίδευση όπως η κ. Ελένη Κα-
ραολή.    

 Κάναμε όμως και λάθη. Πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια (;)  
που μας δόθηκε η ευκαιρία να εντάξουμε τα ελληνικά σε αγγλικά 
την χάσαμε. Υπεύθυνος της ελλαδικής αποστολής ήταν ο κ. 
Βασίλης Αναγνωστόπουλος (;) Και γιατί ναυάγησε όλη η προσπάθεια; 
Διότι οι εκπαιδευτικοί της Ελλαδικής Αποστολής στο τελευταίο 
στάδιο της συμφωνίας δεν δέχτηκαν να επιθεωρούνται από την 
εκπαιδευτική αρχή του OFSTED. Λάθος, πολύ μεγάλο. 

 Οι αναφορές αυτές γίνονται γιατί  εκεί θα πρέπει να αποσκοπούμε 
για να βοηθήσουμε στη διατήρησή της γλώσσας μας. Τα ελληνικά 
για να διατηρηθούν στις επόμενες γενεές θα πρέπει να διδάσκονται 
στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Αγγλικών σχολείων. Θα πρέπει να 
απαιτήσουμε ως κοινότητα στα σχολεία που φοιτούν τα παιδιά μας 
να διδάσκονται την γλώσσα των προγόνων τους. Αυτό συμβαίνει 
και με άλλες γλώσσες. Έχουμε το δικαίωμα ως πολίτες αυτής της 
χώρας. Αυτή είναι μια λύση για τη διατήρησή της. Εκτός εάν…τα 
αναλάβει το Υπουργείο παιδείας της Κύπρου. Να ανήκουν κατ΄ευθείαν 
στο Υπουργείο. Πέρασαν οι καιροί του φανατισμού κατά τη γνώμη 
μου (;)  
Εύχομαι όλες τις ανησυχίες μου να τις πάρει ο άνεμος!

Το παροικιακό εκπαιδευτικό πρόβλημα

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Τα έξυπνα και παράξενα  

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 
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Η θλιβερή επέτειος της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους
Πηγή: Energia.gr 
 
«Στις 4 Νοεμβρίου, ο [Υφυπουργός Εξωτερικών] 

Καψής, υπαινίχθηκε στην Αγγλίδα ΥΦΥΠΕΞ Young, 
ότι είναι πιθανή στρατιωτική ενίσχυση της Κύπρου 
από την Ελλάδα σε περίπτωση ανακήρυξης του 
ψευδοκράτους. Οι Άγγλοι θορυβήθηκαν και μου 
διεμήνυσαν στη Λευκωσία ότι κάτι τέτοιο ενδέχεται 
να προκαλέσει σύρραξη, που η Ελλάς δεν θα είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσει. Ενημέρωσα τον Καψή 
ο οποίος μου τηλεφώνησε, μετά από μισή ώρα, 
για να μου τονίσει ότι είχε μιλήσει off the record, ότι 
πράγματι τρομοκράτησε την Young , η οποία δεν 
τόλμησε να σχολιάσει! Ωστόσο, η κρυπτοταινία με 
το σχετικό τηλεγράφημά μου κατεστράφη» (Χρή-
στος Ζαχαράκις, Άκρως Απόρρητο – Ειδικού χειρι-
σμού, Αθήνα 2008,σελ.224).  
Η ανακήρυξη 
Στις 14 Νοεμβρίου 1983, ο Ραούφ Ντενκτάς κά-

λεσε όλους τους «βουλευτές» της «νομοθετικής 
συνέλευσης» σε δείπνο.Κατά τη διάρκεια της συ-
νάντησης, ο τότε πανίσχυρος κατοχικός ηγέτης 
ανακοίνωσε την πρόθεσή του να προχωρήσει στην 
ανακήρυξη ανεξάρτητου κράτους.  
Η Άγκυρα διά του Ντενκτάς είχε καταστήσει σα-

φές πως για όλα τα τουρκοκυπριακά κόμματα η 
υποστήριξη της αποσχιστικής ενέργειας ήταν μο-
νόδρομος. Όποιος δεν ακολουθούσε θα είχε επι-
πτώσεις. Με ό,τι αυτό θα σήμαινε. Τόσο το Ρεπου-
πλικανικό Τουρκικό Κόμμα όσο και το Κόμμα 
Κοινοτικής Απελευθέρωσης αποφάσισαν κατά 
πλειοψηφία να στηρίξουν την απόφαση. 
Η απόφαση, λοιπόν, για την ανακήρυξη έγινε με 

τη σύμφωνη γνώμη όλων, παρά τις όποιες υποτο-
νικές διαφωνίες. Στις 15 Νοεμβρίου 1983 η ψευ-
δοβουλή «αποφάσιζε» αυτό που είχε προαποφα-
σισθεί από το στρατιωτικό κατεστημένο της 
Άγκυρας, και αποτελούσε πάγιο τουρκικό στόχο 
για το Κυπριακό από το 1963.  
Η «ομόφωνη» απόφαση 
Ντενκτάς, ο «ευτυχισμένος Τούρκος» 
Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Ντενκτάς, ο οποίος 

ανέφερε ότι «για να αφήσετε ένα καλύτερο μέλλον 
σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εσάς πρέπει 
να είστε ψυχολογικά έτοιμοι για κάθε αυτοθυσία. 
Πόσο ευτυχής που μπορώ να λέω ότι είμαι Τούρ-
κος. Πόσο ευτυχής για την Τουρκική Δημοκρατία 
Βορείου Κύπρου…» (ΡΙΚ, εκπομπή «ΑνοικτοίΦά-
κελοι»,8.11.2008). 
Η παράνομη ανακήρυξη έγινε σε πλήρη συντο-

νισμό και με την επίσημη έγκριση του στρατιωτικού 
κατεστημένου της Τουρκίας. Η Τουρκία διένυε με-
ταβατική περίοδο από τη δικτατορία του Εβρέν 
στον ελεγχόμενο κοινοβουλευτισμό. Ο Τουργκούτ 
Οζάλ είχε εκλεγεί πρωθυπουργός και στις 13 Δε-
κεμβρίου θα ορκιζόταν. Η χρονική περίοδος εξυ-
πηρετούσε την Άγκυρα, που θα «φόρτωνε», για τα 
μάτια των ξένων, στον Ντενκτάς την απόφαση, 
ενώ εσωτερικά θα έκανε διαχείριση προώθησης 
της απόφασης. Αρκετά χρόνια αργότερα, στο βιβλίο 
του Τούρκου δημοσιογράφου Ερντάλ Γκιουβέν, με 
τίτλο «Η Κύπρος του Ταλάτ» που κυκλοφόρησε 
στην Τουρκία το 2009, αναφέρθηκε ότι ο πρώην 

ηγέτης του κατοχικού καθεστώτος, Μεχμέτ Αλί Τα-
λάτ, την ημέρα της ανακήρυξης του ψευδοκράτους 
είχε κλάψει, μια αποκάλυψη που προκάλεσε ποι-
κίλες αντιδράσεις στα κατεχόμενα. Οι τότε ηγέτες 
των κομμάτων της τουρκοκυπριακής Αριστεράς εί-
χαν δηλώσει πως εξαναγκάστηκαν να στηρίξουν 
την απόφαση ανακήρυξης του ψευδοκράτους. 
Ισχυρίστηκαν δε πως στα συλλογικά όργανα των 
κομμάτων τους οι συζητήσεις κράτησαν μέχρι τις 
πρωινές ώρες και πως οι σχετικές αποφάσεις λή-
φθηκαν κατά πλειοψηφία.  
Οι αντιδράσεις 
Ο Πρόεδρος Κυπριανού με δήλωσή του στις 15 

Νοεμβρίου 1983 ανέφερε ότι «αυτή η ενέργεια όχι 
μόνο περιπλέκει περαιτέρω το κυπριακό πρό-
βλημα, αλλά καθιστά φανερό ότι στόχος της τουρ-
κικής πλευράς ήταν πάντοτε η δημιουργία τετελε-
σμένων γεγονότων και η καλλιέργεια συνθηκών με 
σκοπό την απόσχιση της κατεχόμενης περιοχής 
από την Κυπριακή Δημοκρατία». 
Την ίδια στιγμή, όπως ορθά υποστηρίχθηκε, η 

λεγόμενη ανακήρυξη ανεξαρτησίας στο κατεχόμενο 
τμήμα το νησιού -μια ενέργεια η οποία δεν θα ήταν 
ποτέ εφικτή αν δεν υπήρχαν εκεί τα τουρκικά στρα-
τεύματα – είναι ασυμβίβαστη με τη Συνθήκη Εγ-
γυήσεως του 1960, σύμφωνα με την οποία η Τουρ-
κία, μαζί με τη Βρετανία και την Ελλάδα, είχαν 
αναλάβει να διαφυλάξουν την ανεξαρτησία του νη-
σιού. «Η αυθαίρετη αυτή ενέργεια όχι μόνο παρα-
βιάζει την κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακε-
ραιότητα της Κύπρου αλλά, επιπλέον, έρχεται σε 
αντίθεση με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την 
Τελική Πράξη του Ελσίνκι και το διεθνές δίκαιο και 
αναπόφευκτα οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη αστά-
θεια στην περιοχή», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της 
Κύπρου. 
Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών 

τόνισε σε δήλωσή του ότι αυτή η ενέργεια είναι 
«αντίθετη προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για την Κύπρο και σε αντίφαση με τις 
συμφωνίες κορυφής του 1977 και 1979». Την ίδια 
ώρα οι κυβερνήσεις της Κύπρου, Ελλάδας και Βρε-
τανίας ζήτησαν από κοινού έκτακτη σύνοδο του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για 
να εξετάσει την κατάσταση.  
Διπλωματικός μαραθώνιος 
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση της απόφασης 

άρχισε ένα οργιώδες διπλωματικό παρασκήνιο. Ο 
Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Ιακώβου, 
λίγο πριν αναχωρήσει για την έδρα των Ηνωμένων 
Εθνών, είχε καλέσει τους πρέσβεις των μονίμων 
μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας καθώς και τον 
εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα, Γκόμπι, και 
τους ζήτησε να αποδοκιμάσουν την αποσχιστική 
ενέργεια του Ντενκτάς και της Άγκυρας. Παράλληλα 
διαβήματα έκανε και ο Υπουργός Προεδρίας, Ντί-
νος Μιχαηλίδης. Ο Ιακώβου ταξίδεψε στη Νέα 
Υόρκη, στην έδρα του ΟΗΕ για να καταθέσει προ-
σφυγή, ενώ ο Κυπριανού με τον πρέσβη της Ελ-
λάδας Χρ. Ζαχαράκι μετέβησαν στην Αθήνα για 
διαβουλεύσεις με την ελληνική κυβέρνηση. 
Η Λευκωσία ζήτησε χωριστή ελληνική προ-

σφυγή, που όμως δεν κρίθηκε αναγκαία από την 

Αθήνα. Σύμφωνα με τον πρέσβη Ζαχαράκι, στη 
σύσκεψη της 17ης Νοεμβρίου, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός, Ανδρέας Παπανδρέου, «αποκάλυψε, 
υπό άκρα μυστικότητα, προς αποφυγή προκλή-
σεως πανικού, τη λήψη και ορισμένων μέτρων, 
όπως η ετοιμότητα 20 αεροσκαφών στα Δωδεκά-
νησα για αποστολή στην Κύπρο, η παρουσία δυο 
υποβρυχίων μεταξύ Κύπρου και Μ. Ασίας, η μερική 
επιστράτευση προς ενίσχυση κυρίως των τεθω-
ρακισμένων, και ορισμένες κινήσεις στον Έβρο, 
«για να τις δουν οι Τούρκοι»! Όλα αυτά συνιστούν 
«μετρημένη αντίδραση», που, ίσως, καταστήσει 
σαφές, χωρίς απειλές, ότι το ψευδοκράτος πρέπει 
να ανακληθεί. (…) Εξάλλου, αμφότεροι οι ηγέτες 
καυτηρίασαν την «ουδέτερη στάση» της ΕΣΣΔ -ο 
Φλωράκης παραδέχθηκε χθες στον Πρωθυπουργό 
ότι είναι δυστυχής- η οποία καθίσταται τοσούτω 
μάλλον αποθαρρυντική εν όψει της συζητήσεως 
στο Σ.Α.. (…) Ο Κυπριανού εξέφρασε ζωηρές ανη-
συχίες για το ατελέσφορο και επικίνδυνο της στρα-
τιωτικής επιλογής. Αντιθέτως, κρίθηκε προσφορό-
τερο να μελετηθεί το «ρισκαρισμένο», κατά τον 
Πρωθυπουργό, μέτρο της διακοπής των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων, που θα προκαλέσει προβλή-
ματα στο ΝΑΤΟ» (Ζαχαράκις, Άκρως Απόρρητο, 
ό.π.,σσ.228-229). 
Ως προς το κλίμα ανησυχίας που επικρατούσε 

για τη στάση της Άγκυρας μετά την ανακήρυξη του 
ψευδοκράτους, χαρακτηριστική είναι και η συζή-
τηση που είχαν οι Κωνσταντίνος Καραμανλής και 
Ανδρέας Παπανδρέου, το μεσημέρι της 15ης Νο-
εμβρίου. Ο Καραμανλής είχε αναφέρει στον Πα-

πανδρέου ότι «θεωρεί την εξέλιξη αυτή ως πολύ 
σοβαρή και ανησυχητική και διότι αυτή είναι η χει-
ρότερη λύση του Κυπριακού, αλλά και λόγω των 
επιπτώσεων αυτής της εξελίξεως στις διμερείς σχέ-
σεις μας με την Τουρκία. Εάν η Τουρκία είχε εγκρίνει 
εκ των προτέρων την ενέργεια του Ντενκτάς (και 
αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το διερευνήσει η Κυ-
βέρνηση) τούτο θα σημαίνει ότι η Άγκυρα είναι απο-
φασισμένη να ρυθμίσει δυναμικά τα προβλήματά 
της με την Ελλάδα» ( Σβολόπουλος Κωνσταντίνος 
(γεν. επιμ.), Κωνσταντίνος Καραμανλής: Αρχείο, 
γεγονότα και κείμενα, τόμος 12, Αθήνα 1997, 
σελ.338). 

 
Το καταδικαστικό ψήφισμα 541 
Στις 18 Νοεμβρίου του 1983 το Συμβούλιο Ασφα-

λείας υιοθέτησε το ψήφισμα 541, το οποίο προτά-

θηκε από τη Βρετανία και αποδοκιμάζει, μεταξύ 
άλλων, την ανακήρυξη, με την οποία επιχειρείται η 
απόσχιση τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
τη θεωρεί νομικά άκυρη και ζητεί την ανάκλησή 
της. Ταυτόχρονα, ζητεί επείγουσα και αποτελεσμα-
τική εφαρμογή των ψηφισμάτων 365 (1974) και 
367 (1975) και καλεί όλα τα κράτη να μην αναγνω-
ρίσουν οποιοδήποτε κυπριακό κράτος άλλο από 
τηνΚυπριακήΔημοκρατία. 
Το ψήφισμα υιοθετήθηκε με 13 ψήφους υπέρ 

(συμπεριλαμβανομένων των ψήφων των πέντε 
Μονίμων Μελών) με μία ψήφο εναντίον (Πακιστάν) 
και μία αποχή (Ιορδανία). Σημειώνεται ότι το πρώτο 
προσχέδιο που ετοιμάσθηκε από τους Βρετανούς 
προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γ. Ιακώβου. 
Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών έδωσε στους 
Βρετανούς ένα προσχέδιο που είχε ετοιμάσει ο 
ίδιος βρισκόμενος στο αεροπλάνο καθ’ οδόν προς 
τις ΗΠΑ. Η βρετανική πλευρά, αν και στην αρχή 
θεώρησε «πολύ προχωρημένο το κείμενο, υπο-
στηρίζοντας ότι θα ασκούσαν βέτο οι ΗΠΑ», στη 
συνέχεια υπαναχώρησε. Προηγήθηκε καυγάς του 
Γιώργου Ιακώβου με το Μόνιμο Αντιπρόσωπο της 
Βρετανίας. Στη Νέα Υόρκη για να ενισχύσουν τις 
προσπάθειες για το ψήφισμα είχαν μεταβεί και οι 
αρχηγοί των κομμάτων (Εζεκίας Παπαϊωάννου 
ΑΚΕΛ, Γλαύκος Κληρίδης ΔΗΣΥ, Βάσος Λυσσαρί-
δης ΕΔΕΚ και εκ μέρους του ΔΗΚΟ ο Αλέξης Γα-
λανός). Στη Λευκωσία υπήρξαν κινητοποιήσεις με 
κορυφαία στιγμή το παγκομματικό συλλαλητήριο, 
στις 22 Νοεμβρίου, με ομιλητή τον τότε Πρόεδρο 
της Βουλής, Γεώργιο Λαδά. 

 
Δημιουργία τετελεσμένου 
Το ψευδοκράτος αναγνωρίστηκε, όπως αναμε-

νόταν, από την Τουρκία, η οποία αρχικά δήλωνε 
ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων τις αποφάσεις 
Ντενκτάς. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Τουρ-
κμέν, ανέφερε πως η χώρα του αναγνώρισε το 
τουρκοκυπριακό «κράτος», καθώς αξιολόγησε τις 
δηλώσεις Ντενκτάς ότι αποσκοπεί στη λύση του 
Κυπριακού. Για μερικές ώρες είχε αναγνωρίσει το 
ψευδοκράτος και το Μπαγκλαντές. Η έντονη πα-
ρέμβαση της Λευκωσίας προς την Ουάσινγκτον, 
οδήγησε τους Αμερικανούς να ζητήσουν από τη 
χώρα αυτή να ανακαλέσει την απόφασή της, όπως 
και έγινε. 
Από το 1983 και εντεύθεν, η παράνομη ανακή-

ρυξη του ψευδοκράτους δεν έχει ανακληθεί. Λει-
τουργεί με την οικονομική, πολιτική και οικονομική 
στήριξη της Τουρκίας, η οποία έχει και τον πλήρη 
έλεγχό του. Είναι σαφές πως στόχος της Άγκυρας 
παραμένει διά της αναβάθμισης του ψευδοκράτους 
η αναγνώρισή του, και η παράλληλη υποβάθμιση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις συνομιλίες για 
το Κυπριακό η τουρκοκυπριακή πλευρά ξεκινά από 
την αφετηρία ότι υπάρχουν «δυο οντότητες, δυο 
κράτη, που θα προχωρήσουν στη σύσταση ενός 
νέου συνεταιρισμού». 
Το 1983 η Άγκυρα προχώρησε στη συγκεκριμένη 

ενέργεια, γνωρίζοντας ότι το παράνομο εκείνο μόρ-
φωμα δεν θα τύγχανε διεθνούς αναγνώρισης. 
Επένδυσε, ωστόσο, σε εκείνη την κίνηση, έχοντας 
διαμορφώσει ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Μέρος Β’ | του Κώστα Βενιζέλου
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ΠΕΜΠΤΗ 17 NOEMΒΡΙΟΥ 
22:35 Ο Αλύγιστος (1968). Αι-
σθηματική με τους Κώστα 
Φυσσούν, Μαριάννα Κουρά-
κου, Λαυρέντη Διανέλλο. Ο Νί-
κος δουλεύει στο επιπλοποιείο 
του μαστρο-Πέτρου. Είναι ερω-
τευμένος με την κόρη του αφε-
ντικού του Ελένη. Η Ελένη 
όμως είναι ερωτευμένη με τον 
Αλέκο. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 17 NOEMΒΡΙΟΥ 
23:50 Η Αθήνα την Νύχτα 
(1962). Ντοκιμαντέρ σε σενά-
ριο του Νίκου Τσιφόρου και 
αφήγηση του Σταύρου Ξενίδη. 
Μια συρραφή μουσικοχορευτι-
κών στιγμιότυπων από τη νυ-
χτερινή ζωή της Αθήνας.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 NOEMΒΡΙΟΥ 
20:55 Ταχύτητα και Αγάπη 
(1984). Νεανική Περιπέτεια με 
τους Τάσο Πολυχρονίδη, Τέτα 
Ντούζου, Χρήστο Κάλοου. Η 
Χριστίνα για να ζηλέψει ο φίλος 
της Αλέξης, βγαίνει Ραντεβού 
με τον Κώστα τον πρωταθλητή 
του μότο κρός. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  22:05  Ο Βιολιστής 

της Φάπας (1959). Κωμωδία 
με τους Γιάννη Βογιατζή, Γιάννη 
Φέρμη. Ένας εργένης βιολιτζής 
που ζει με την γεροντοκόρη 
αδελφή του έχει τρομερή μανία 
με την καθαριότητα ώσπου ο 
θεός του έρωτα τον κτυπά με 
το βέλος του. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 NOEMΒΡΙΟΥ 
23:35  Έτερος Εγώ (2016). 
Θρίλερ  με τους Δημήτρη Κα-
ταλειφό, Φρανσουά Κλιζέ, Πυ-
γμαλίωνα Δαδακαρίδη. Ένας 
κατά συρροή δολοφόνος, μετά 
από κάθε έγκλημα, αφήνει 
στον τόπο του εγκλήματος ένα 
αρχαίο Πειθαγόρειο ρητό. Ο 
καθηγητής εγκληματολογίας 
Δημήτρης Λαΐνης αναλαμβάνει 
να εξιχνιάσει το έγκλημα.   
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:10 Εδώ και Τώρα Δύ-
σκολα (1982). Πολιτική κωμω-
δία με τους Χρόνη Εξαρχάκο, 
Ντίνο Ιλιόπουλο, Ελένη Φιλίνη. 
Ο αρχισυντάκτης της εφημερί-
δας Τα Παλιά, του συγκροτή-
ματος Λαυράκη, θέλοντας να 
μάθει προς τα πού κλίνει η 
κοινή γνώμη, μετά την εκλογική 
ήττα της Νέας Δημοκρατίας, 
αναθέτει σε δύο δημοσιογρά-

φους να διερευνήσουν το θέμα 
και να εντοπίσουν τους λόγους 
της νίκης του ΠΑΣΟΚ.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
22:25 Πονηρός ο Βλάχος 
(1967). Κωμωδία με τους Νίκο 
Τσούκα, Μάρα Θρασυβουλί-
δου, Κώστα Μακέδο. Τρεις δια-
φορετικοί τύποι, θα βρεθούν να 
ταξιδεύουν μαζί για τη Λάρισα. 
Ο Κίτσος, ο κλαριτζής, θα λάβει 
μέρος στο τοπικό φεστιβάλ πα-
ραδοσιακής μουσικής. Η δημο-
σιογράφος Μάρθα απεσταλ-
μένη της εφημερίδας Χθεσινή, 
θέλει να πάρει συνέντευξη από 
έναν Λαρισινό επιχειρηματία. Ο 
δικηγόρος Γιώργος Χασοδίκης 
πάει να αναλάβει την υπερά-
σπιση ενός κατηγορούμενου 
για φόνο. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Δεξιότερα της Δεξιάς 
(1989). Πολιτική περιπέτεια με 
τους Νικήτα Τσακίρογλου, Πέ-
τρο Φυσσούν, Βάσο Ανδρο-
νίδη. Ελλάδα, περίοδος της δι-
κτατορίας τωνσυνταγματαρχών 
(1967-1974). Οι μυστικές υπη-
ρεσίες της χούντας χρησιμο-
ποιούν έναν αντιστασιακό λο-
χαγό, που τώρα είναι 

κρατούμενος τους, προκειμέ-
νου να εγκλωβίσουν κάποιους 
αντιστασιακούς πυρήνες.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Ο Θρίαμβος του 
Έρωτα (1982). Θέατρο της 
Δευτέρας. Κωμωδία με τους Νι-
κήτα Τσακίρογλου, Αλεξάνδρα 
Σακελλαροπούλου, Νίκο Χα-
τζόπουλο. Μια νεαρή πριγκί-
πισσα με την υπηρέτρια της 
φθάνουν ντυμένες άντρες στο 
σπίτι ενός φιλοσόφου. Μαζί του 
μένουν η αδελφή του και ένας 
νεαρός πρίγκιπας, που τον 
θρόνο του κατέχει ένας σφετε-
ριστής. Και οι τρεις είναι ορκι-
σμένοι εχθροί του έρωτα. Με 
την έλευση της πριγκίπισσας 
αρχίζει μια σειρά απίστευτων 
παρεξηγήσεων, καθώς ως άν-
δρας γοητεύει την αδελφή του 
φιλοσόφου και ασκεί μια πα-
ράξενη έλξη στον ίδιον και τον 
πρίγκιπα. 
 
ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 
Της Ζήλειας τα Καμώματα 
(1971). Κωμωδία με τους Λά-
μπρο Κωνσταντάρα, Μάρω 
Κοντού, Λευτέρη Βουρνά. Οι 
δημοσιογράφοι Δημήτρης και 
Χριστίνα είναι ζευγάρι. Τσακώ-

νονται συχνά, εξαιτίας της Χρι-
στίνας η οποία συνέχεια ανα-
φέρει στον Δημήτρη τον παλιό 
της έρωτα με κάποιον Στέφανο. 
Ένα βράδυ, ο Δημήτρης θα συ-
ναντήσει τον Στέφανο.  
 
ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:00 
Η Ωραία του Κουρέα (1969). 
Κωμωδία με τους Γιάννη Γκιω-
νάκη, Μάρθα Καραγιάννη, 
Αλέκο Τζανετάκο. Η αρραβω-
νιαστικιά ενός κουρέα, προκει-
μένου να πάρει και η ίδια σειρά, 
αναλαμβάνει να τους βρει γα-
μπρό για τις τέσσερις ανύπα-
ντρες αδελφές του αγαπημένου 
της.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Ποια Eίναι η Μαργα-
ρίτα (1961). Κωμωδία με την 
Τζένη Καρέζη, Γιάννη Φέρτη, 
Θανάση Βέγγο. Αναζητώντας 
δουλειά, η Μαργαρίτα καταλή-
γει να εργάζεται σε έναν οίκο 
μόδας. Οι επαγγελματικές της 
υποχρεώσεις περιλαμβάνουν 
ταξίδι σε Ελληνικό νησί, την 
Κω, όπου μια παρεξήγηση από 
τους ντόπιους τη βάζει σε πε-
ριπέτειες, όταν όλοι νομίζουν 
ότι είναι η κόρη ενός πλούσιου 
ομογενή.
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ΠΕΜΠΤΗ 17/11 
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) 
21.45 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.30 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/11 
06.00 Αποτυπώματα  
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 PlayList 
21.05 Προσωπικότητες 
22.15 Κύπριοι του Κόσμου 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/11 
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 
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
21:00 Ειδήσεις 
21.05 Εκείνη και Εκείνοι 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21/11 
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 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 
20.30 Χρονογράφημα   
21.45 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 

ΤΡΙΤΗ 22/11 
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 
19.30 Γκρίζος Ουρανός  
20.30 Χρονογράφημα  
21.05 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/11 
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 
19.30 Γκρίζος Ουρανός  
20:30 Χρονογράφημα  
21.00 Ειδήσεις  
21.05 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

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

ΠΕΜΠΤΗ 17 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 Αλύγιστος (1968) 
23:50 Ελληνική ταινία: Η Αθήνα την Νύ-
χτα (1962) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 NOEMΒΡΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
19:50 Με τον Φακό του HellenicTv 
The Famagusta Association of Great 
Britain Dinner & Dance  
20:55 Ελ/κή ταινία: Ταχύτητα και 
Αγάπη (1984) 
22:05 Ελ/κή ταινία: Ο Βιολιστής της Φά-
πας (1959) 
23:35 Ελληνική ταινία: Έτερος Εγώ (2016) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 19 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: Αγια-
σμό́ς στην επέκταση του ναού́ 
21:10 Ελ/κή ταινία: Εδώ και Τώρα Δύ-
σκολα (1982) 
22:25 Ελ/κή ταινία: Πονηρός ο Βλάχος 
(1967) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 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 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00 Ελ/κή ταινία: Δεξιότερα της Δε-
ξιάς (1989) 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Ο 
Θρίαμβος του Έρωτα (1982) 
22.40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 22 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: Της Ζήλειας τα Κα-
μώματα (1971) 
22:00 Ελ/κή ταινία: Η Ωραία του Κου-
ρέα (1969) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 23 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: Ποια Eίναι η Μαρ-
γαρίτα (1961) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Ο Παράς και o 
Φουκαράς (1964)
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Η Πάφος νίκησε 1-0 την Ανόρθωση και συνεχίζει αήττητη

Πρωταθλητής χειμώνα ο Παναθηναϊκός στην ελληνική Super League

Η Πάφος FC στην αυλαία 
της 11ης αγωνιστικής 
του Πρωταθλήματος Cyta 

νίκησε στην έδρα της με 1-0 την 
Ανόρθωση και συνεχίζει αήττητη, 
το γκολ που καθόρισε το αποτέ-
λεσμα του αγώνα σημείωσε ο 
Ναμέ στο 45+1. 
Με τη νίκη της, την ένατη      

φετινή, η ομάδα της Πάφου 
προηγείται στη βαθμολογία με 
29 βαθμούς. Στην 8η θέση με 
14 βαθμούς παρέμεινε η Ανόρ-
θωση με απολογισμό 4 νίκες,     
2 ισοπαλίες και 5 ήττες.  
Χωρίς να αντιμετωπίσει      

προβλήματα η Ομόνοια επικρά-
τησε την Παρασκευή με 4-0 του 
Ολυμπιακού στο ΓΣΠ για την 
11η αγωνιστική του πρωταθλή-
ματος ποδοσφαίρου. 
Οι τυπικά γηπεδούχοι προηγή-

θηκαν στο 31’, όταν ο Μπρούνο 
έδωσε ωραία παράλληλη πάσα 
στον Λοΐζου, ο οποίος μετά 
από ντρίμπλα και πλασέ σε 
κενή εστία άνοιξε το σκορ, ενώ 
τα υπόλοιπα τρία γκολ για την 
ομάδα του Γιανίκ Φερέρα ήρθαν 
στην επανάληψη. 

Στο 61’ ο Χούπερ έγραψε το 
2-0, ενώ στο 75’ και στο 78’     
Μάταβς και Κακουλλής διαμόρ-
φωσαν αντίστοιχα το τελικό      
4-0. Με αυτή τη νίκη η Ομόνοια       
έφτασε τους 16 βαθμούς.
Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, 

ο Άρης επέστρεψε στις νίκες, 
επικρατώντας εκτός έδρας της 
Νέας Σαλαμίνας με 3-1. 
Οι φιλοξενούμενοι προηγή-

θηκαν με γκολ του Μπράουν 
στο 3′ και διπλασίασαν τα        
τέρματά τους με τον Σπόλιαριτς 
στο 37’. 
Η Νέα Σαλαμίνα σκόραρε στην 

πρώτη της ευκαιρία εντός εστίας 
στην επανάληψη με κεφαλιά 
του Ντιακιτέ στο 65′, όμως παρά 
τις προσπάθειές της για το γκολ 
της ισοφάρισης δέχθηκε και 
τρίτο τέρμα με αυτογκόλ του 
Άδωνη στο 83’, το οποίο σφρά-
γισε τη νίκη των φιλοξενούμε-
νων. 
Με τη νίκη της αυτή η ομάδα 

της Λεμεσού διατήρησε τους 
τέσσερις βαθμούς διαφοράς 
από την πρωτοπόρο Πάφο, 
ενώ αντίθετα η Νέα Σαλαμίνα 

παρέμεινε στην ένατη θέση του 
πίνακα. 
Ισόπαλος 0 - 0 έληξε ο 

αγώνας Ένωσης Νέων Παρα-
λιμνίου - Καρμιώτισσας Πολεμι-
δίων. 

H ΕΝΠ έχασε την ευκαιρία 
να σκοράρει στο 82ο λεπτό με 
πέναλντι που κτύπησε ο Βου-
τσένοβιτς, αφού η μπαλιά του 
βρήκε το δοκάρι της αντίπαλης 
εστίας.  
Ο αγώνας διεξήχθη στο γήπεδο 

"Τάσος Μάρκου", στο πλαίσιο 
της 11ης αγωνιστικής του παγκυ-
πρίου πρωταθλήματος ποδο-
σφαίρου Α’ κατηγορίας. 
Σάββατο ΕΝ Παραλιμνίου - 

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών ανα-
δείχτηκαν ισόπαλοι 0-0, ενώ ο 
Απόλλωνας επικράτησε του 
Ακρίτα Χλώρακας με 2-0.  
Η ΑΕΚ νίκησε την ΑΕΛ 

Δεθτερα με 1-0 σε αγώνα για 
την 11η αγωνιστική του παγκυ-
πρίου πρωταθλήματος ποδοσ-
φαίρου, που διεξήχθη στο ΑΕΚ 
Αρένα. 
Το γκόλ σημείωσε στο 65ο 

λεπτό ο Άλτμαν.Η Πάφος συνεχίζει αήττητη

Χωρίς νικητή το ντέρμπι 
Ο λ υ μ π ι α κ ό ς - Α Ε Κ ,     
πρωταθλητής χειμώνα    

ο Παναθηναϊκός στην ελληνική 
Super League 
Μόνο το γκολ έλειψε από το 

ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής 
της ελληνική Super League ανά-
μεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, 
το οποίο βρήκε τις δύο ομάδες 
ισόπαλες 0-0 στο «Γ. Καραϊσκά-
κης» και ωφελημένο τον Πανα-
θηναϊκό, που είδε τη διαφορά από 
την Ένωση να αυξάνεται στους 
8 και από τους «ερυθρόλευκους» 
στους 12 βαθμούς, αντίστοιχα. 
Από την πλευρά του, ο πρωτα-

θλητής χειμώνα Παναθηναϊκός 
ολοκλήρωσε ιδανικά το πρώτο 
μισό της κανονικής περιόδου της 
Super League, επικρατώντας 
(δύσκολα) με 2-0 του Ατρόμητου 
στο «Απόστολος Νικολαΐδης». 
Πολλές χαμένες ευκαιρίες για 

τους «πράσινους» που λυτρώ-
θηκαν στο 80ό λεπτό από τον 
μόνιμο πρωταγωνιστή τους στα 
τρία τελευταία παιχνίδια Φώτη 
Ιωαννίδη και στο τρίτο λεπτό των 
καθυστερήσεων από το εξαιρε-
τικό φάουλ του Μάγκνουσον, 
κλείνοντας τον πρώτο γύρο με 
12 νίκες και μία ισοπαλία. 
Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές 

εμφανίσεις των τελευταίων εβδο-
μάδων, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε 
εύκολα με 3-0 του Βόλου στο 
γήπεδο της Τούμπας, κλείνοντας 
ιδανικά τον πρώτο γύρο του πρω-
ταθλήματος της Super League. 
Με δύο γκολ του Νίκου Καρέλη 

ο Παναιτωλικός έφυγε νικητής 
με 3-1 από τη Λαμία απέναντι 
στην ομώνυμη ομάδα και ολο-
κλήρωσε τον πρώτο γύρο του 
πρωταθλήματος στην έβδομη 
θέση, ενώ η ομάδα της Φθιώτι-
δας παρέμεινε στα χαμηλά της 

κατάταξης. 
Εκμεταλλευόμενος στο έπακρο 

τις ευκαιρίες που του παρουσιά-
στηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, 
ο Άρης πέρασε από τους 
«Ζωσιμάδες», κερδίζοντας με το 
επιβλητικό 4-0 τον ΠΑΣ Γιάννινα. 
Φαμπιάνο Λέισμαν (60’ πέν.), 

Νικολά Ενκουλού (79’), Μόου-
ζες Οντουμπάτζο (81’) και Λουίς 
Πάλμα (90’+3’) τα γκολ για τους 
«κίτρινους», ωστόσο η είσοδος 
του Οντουμπάτζο και οι επεμβά-
σεις του Χουλιάν Κουέστα ήταν 
τα «κλειδιά» για το «τρίποντο». 
Η αγωνιστική ολοκληρώνεται 

τη Δευτέρα με τις αναμετρήσεις 
Αστέρας Τρίπολης-Ιωνικός και 
ΟΦΗ-Λεβαδειακός. 
Σημειώνεται πως γκολ που 

πέτυχε στο 35ο λεπτό για την 
ΑΕΚ ο Λόπες ακυρώθηκε έπειτα 
από έλεγχο του VAR για πιθανό 
οφσάιντ. Πρωταθλητής χειμώνα ο Παναθηναϊκός

Δύο ποδοσφαιριστές κυπριακών ομάδων στο Μουντιάλ, 
δεκατρείς από την ελληνική Σούπερ Λιγκ
Δύο ποδοσφαιριστές που 

αγωνίζονται σε κυπριακές 
ομάδες θα βρεθούν στα 

γήπεδα του Κατάρ για το Παγκό-
σμιο Κύπελλο. 
Συγκεκριμένα, ο Καρίμ Ανσα-

ριφάρντ της Ομόνοιας θα αγω-
νιστεί με την Εθνική του Ιράν και 
ο Μουσταφά Ναμ της Πάφος FC, 
ο οποίος θα φορέσει στο Μουντιάλ 
τη φανέλα της Σενεγάλης. 
Αξίζει να σημειωθεί πως Ομό-

νοια και Πάφος θα έχουν οικο-
νομικό όφελος από τη συμμετοχή 
των ποδοσφαιριστών τους στο 
Μουντιάλ και αυτό καθώς η FIFA 
έχει δηλώσει πως για κάθε    
ποδοσφαιριστή που δεσμεύεται 
στο διάστημα του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου από την εθνική του 
ομάδα, θα καταβάλλει στον σύλ-
λογό του αποζημίωση ύψους 

9.500 ευρώ για κάθε ημέρα,    
μετρώντας δύο εβδομάδες πριν 
την εκκίνηση των ομίλων. 
Αυτό σημαίνει πως οι ομάδες 

θα αποζημιωθούν τουλάχιστον 
για 27 ημέρες, δηλαδή 14 ημέρες 
πριν το Μουντιάλ και άλλες 13 
μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης 
των Ομίλων. Το σύνολο της απο-
ζημίωσης, συνεπώς, θα ανέλθει 
περίπου στις 256 χιλιάδες ευρώ. 
Πάντως το κυπριακό πρωτά-

θλημα δεν θα διακοπεί όσο διαρ-
κεί το Μουντιάλ, σε αντίθεση με 
πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλή-
ματα, ανάμεσα στα οποία είναι 
και η ελληνική Σούπερ Λιγκ. 
Το ελληνικό πρωτάθλημα θα 

διακοπεί στις 13 Νοεμβρίου και 
θα αρχίσει ξανά στις 21 Δεκεμ-
βρίου. 
Τους περισσότερους ποδοσ-

φαιριστές, πέντε στο σύνολο, οι 
οποίοι θα λάβουν μέρος στο 
Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει η ΑΕΚ. 
Πρόκειται για τους Ντομαγκόι 
Βίντα (Κροατία), Εχσάν Χατζι-
σαφί (Ιράν), Μιλάντ Μοχαμάντι 
(Ιράν), Ορμπελίν Πινέδα (Μεξι-
κό), και Νταμάν Σιμάνσκι (Πολω-
νία). 
Ολυμπιακός με τέσσερις 

ποδοσφαιριστές, Πιερ Κουντέ 
(Καμερούν), Παπέ Αμπού Σισέ 
(Σενεγάλη), Ουί Τζο Χουάνγκ 
(Νότια Κορέα), Ινμπεόμ Χουάνγκ 
(Νότια Κορέα). 
Ένα ποδοσφαιριστή θα έχουν 

στο Kατάρ, ο Άρης (Νίκολας 
Νκουλού-Καμερούν), ο ΠΑΟΚ 
(Αντρίγα Ζίβκοβιτς-Σερβία), ο 
Παναιτωλικός (Ντέρεκ Κορνέλι-
ους-Καναδάς) και ο Ατρόμητος 
(Βαϊντί Κεχρίντα-Τυνησία).
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Foreign Secretary signs new 
agreement with Cypriot FM

Cyprus Foreign Affairs 
Minister Ioannis Kasou-
lides and UK Foreign 

Secretary James Cleverly signed 
on Tuesday afternoon a Memo-
randum of Strategic Partnership 
to enhance the already close 
bilateral relations between the 
two countries. 

The Memorandum was signed 
during a special ceremony at the 
Foreign, Commonwealth and De-

velopment Office in Westminster. 
It refers to increased foreign 

policy, security, economic and 
educational ties between the UK 
and Cyprus. It will also support 
joint cooperation on urgent global 
challenges such as climate 
change and Russian aggression 
in Ukraine. 

Speaking after the signing 
ceremony and referring to the 
meeting he had earlier with his 

host, Kasoulides said he was 
“very pleased today to have this 
meeting with Secretary Cleverly.” 

“We had the opportunity to 
discuss a whole spectrum of  
relations between Cyprus and 
the UK, a spectrum that covers 
the efforts to reunite our country 
and the support we expect from 
the UK,” he noted.  

The other aspect, Kasoulides 
added, “is our strategic position 
in the Eastern Mediterranean, 
where we apply a regional policy 
that is very important. There is 
room for cooperation there with 
the UK since there British bases 
are present there.” 

On his part, Cleverly said “it 
is a real pleasure to have the 
opportunity to sign this Memo-
randum of Understanding. The 
UK and Cyprus have a close and 
long-standing bilateral relation-
ship and today we were able to 
discuss the strength of our ties 
on government to government 
level but also on people to people 

level.” 
He noted that, “I am very   

grateful that this signing of the 
MoU also gave me the oppor-
tunity to have this conversation 
with you and to recommit to     
the strong bilateral relationship     
between our two countries and 
our two peoples.” 

Among other things, the 
agreement will boost research 
collaboration between the two 
countries’ universities and will 
increase opportunities for trade 
in professional services, shipping 
and green growth. 

To ensure implementation      
of the agreement, the UK and      
the Republic of Cyprus will hold 
regular consultations to assess 
progress, exchange information 
and propose new areas for joint 
cooperation. 

Afterwards Foreign Minister 
Kasoulides attended a lunch 
hosted by Lord Ahmad, UK  
Minister of State for the United 
Nations.

The National Federation 
of Cypriots in the UK 
hosted a Cyprus Infor-

mation Day in Parliament on 
the dark anniversary of the 
illegal “unilateral declara-
tion of independence (UDI)” 
in Cyprus’ Turkish occupied 
areas.  

The day was an opportunity 
for MPs to renew their pledge 
and support for the reunifica-
tion of Cyprus and also to   
discuss the Cyprus issue with 
the Federation President and 
representatives.  

His Excellency, the Foreign 
Minister of the Republic of   
Cyprus, Mr Ioannis Kasoulides, 
who was in London to sign a 
Memorandum of Understand-
ing with Foreign Secretary      
Rt. Hon. James Cleverly MP,      
also participated in the Cyprus       
Information Day, taking the time 
to talk with Parliamentarians. 

Parliamentarians were in-
formed about the latest deve-
lopments in Cyprus, including 
the recent failed attempts by 
Turkey for recognition of the 
illegally occupied area.  

MPs sent a clear message 
about the need for consistent 
implementation of international 
law and the reunification of 
Cyprus. 

Parliamentarians who joined 
the event to pledge support 
included Sir Roger Gale MP 
(Chair of Cyprus APPG),      
Caroline Nokes (Vice-Chair of 
Cyprus APPG), Theresa Villiers 
MP (Vice-Chair of Cyprus APPG), 
Bambos Charalambous MP 
(Vice-Chair of Cyprus APPG 
and Shadow Middle East  
Minister), Mark Jenkinson MP 
(Treasurer of Cyprus APPG), 
Mike Freer MP (Minister of 
Justice), Fiona Bruce (Special 
Envoy for Freedom of Religion 
or Belief), Stephen Doughty MP 
(Shadow Europe Minister),  
Fabian Hamilton MP (Shadow 
Peace and Disarmament Min-

ister), Alyn Smith MP (Foreign 
Affairs Spokesperson for the 
SNP), Gagan Mohindra MP 
(PPS to the Foreign Secretary), 
Catherine West MP (Shadow 
Asia & the Pacific Minister),     
Dr. Mathew Offord MP, Geraint 
Davies MP, Sir Stephen Timms 
MP, Paulette Hamilton MP, 
Martin Vickers MP and Chris 
Stephens MP.  

Political Assistants of Thang-
nam Debbonaire MP and Mark 
Menzies MP also attended. 

In addition, the Chairman     
of the All-Party Parliamentary 
Group for Cyprus, Rt Hon Sir 
Roger Gale MP, and Shadow 
Minister of Europe, Stephen 
Doughty MP, recorded mes-
sages of support on the dark 
anniversary. 

Sir Roger Gale MP stated 
that, “As with the message 
being sent by the UK to the 
Russians over Ukraine, we have 
to send a similar message to 
Turkey that we will not tolerate 
or recognise an illegal state.”  

Stephen Doughty MP simi-
larly noted that, “As a difficult 
anniversary passes on the 15 
November, I want to reempha-
sise that we continue to support 
steps to resolve the Cyprus 
issue and achieve lasting a 
peace.” 

On 15 November 1983, nine 
years after the Turkish invasion 
of the island, Turkey instigated 
and endorsed a “unilateral 
declaration of independence” 
in Cyprus’ occupied areas,  
announced by the Turkish 
Cypriot leadership. The United 
Nations Security Council with 
Resolutions 541 and 550 calls 
upon all States to respect the 
sovereignty, independence, 
territorial integrity, unity and 
non-alignment of the Republic 
of Cyprus. They also describe 
the UDI as “legally invalid.” 

The illegal Turkish Cypriot 
regime in the occupied areas 
is recognised only by Turkey.

Parliamentary Cyprus 
Information Day  
held at Westminster

Presidential candidate Andreas Mavroyiannis in London

Andreas Mavroyiannis, 
independent candidate 
for the Presidency of 

the Republic of Cyprus, was 
in London on Monday night 
where he spoke at an election 
campaign event at the Cypriot 
Community Centre in Wood 
Green. 

Addressing an audience of 
Greek and Turkish Cypriots, he 
said that the partition of Cyprus 
is “close” if the solution of the 
bizonal, bicommunal federation 
with political equality is not     
pursued and achieved. 

He added that the country is 
“on the verge of the cliff” and the 
division is “just around the corner,” 
referring to the developments in 
the occupied territories. 

Mavroyiannis stressed that        
if elected, he wants to achieve 
“a great progressive change” in 
governance and the living con-

ditions of Cypriots.  
On Tuesday morning, the Pres-

idential candidate had a meeting 
with high-ranking officials of the 
Cyprus desk in the Foreign & 
Commonwealth Office, where he 
exchanged views and ideas on 
how to restart the negotiations on 
Cyprus, stressing the important 
role that the UK has to play to 
that effect. 

He said that a bizonal bicom-
munal federation with political 
equality within the framework  
of the UN resolutions is the only 
way forward. 

Mr Mavroyiannis also visited 
the Houses of Parliament where 
the National Federation of     
Cypriots in the UK was hosting 
a Cyprus Information Day on the 
unacceptable anniversary of  
the illegal unilateral declaration 
of independence. MPs had the  
opportunity to review their pledge 

and support for the resumption 
of talks for the unification of     
Cyprus. 

He congratulated the Presi-
dent of the Federation, Mr Chris-
tos Karaolis, for the hard work 
and lobbying that the Federation 
does in keeping alive the Cyprus 
issue in Britain, a country that can 
have a great influence in finding 
a just and viable solution to our 
problem. 

Mr Mavroyiannis met very 
briefly with Sir Roger Gale MP 
(Chair of Cyprus APPG), Theresa 
Villiers MP (Vice-Chair of Cyprus 
APPG), Bambos Charalambous 
MP (Vice-Chair of Cyprus APPG 
and Shadow Middle East      
Minister), Stephen Doughty MP 
(Shadow Europe Minister) and 
Catherine West MP (Shadow 
Asia & the Pacific Minister). 

Moreover, in a statement on 
the occasion of the anniversary 

of the UDI of the pseudo-state, 
the Presidential candidate said 
that the occupation administra-
tion which Turkey has illegally 
established in the occupied areas 
of Cyprus, cannot oppose for a 
long period of time to the dynamic 
for the reunification of Cyprus 
“that we will create.” 

Later in the day, Mr Mavro- 
yiannis had a working lunch with 
Labour MPs Niall Coyle, Cathe-
rine West, Stephen Doughty, Matt 
Rhoden, Bambos Charalambous, 
Feryal Clark, Janet Dabey and 
Kate Osamor.  

He said they had a fruitful  
discussion on what needs to be 
done to kick start negotiations 
to unite Cyprus. The economy, 
the environment, education and 
the youth were also discussed 
and the meeting was concluded 
with Mr Mavroyiannis replying to 
various questions. 



Thirty-nine years since the 
illegal “Unilateral Declara-
tion of Independence,” over 

200 people protested outside the 
Turkish Embassy in London to 
demand its reversal and call for 
a free and united Cyprus without 
occupation troops. 

UK Cypriots and Cypriot      
students from across the UK 
joined the protest, along with rep-
resentatives of the Armenian and 
Egyptian diasporas in the UK who 
joined to demonstrate their soli-
darity with Cyprus against Turkish 
aggression. 

At the time of the illegal “UDI” 
in 1983, the United Nations  
condemned the action, declared 

it “legally invalid” and called for 
it to be “withdrawn” through UN 
Security Council resolutions 541 
(1983) and 550 (1984). Then 
Prime Minister, Margaret Thatcher, 
urged the President of Turkey       
to do the “utmost to secure the      
reversal of this action by the 
Turkish Cypriots and, meanwhile, 
not support the declaration which 
they have already made, as “it is 
clearly incompatible with the with 
the 1960 Treaty of Guarantee.” 

On behalf of the community, 
the President of the National 
Federation of Cypriots in the UK, 
Christos Karaolis; Vice-President 
of the Federation & President of 
POMAK, Andreas Papaevripides; 

President of NEPOMAK Global, 
Christos Tuton; President of 
NEPOMAK UK, Adrian Patsalos 
and President of EFEK UK, Marios 
Constantinou, delivered a letter 
to the Ambassador of Turkey to 
the UK during the demonstration.  

Also present at the demon-
stration were Federation Vice       
Presidents, Michalis Ellinas and 
Bambos Charalambous, as well 
as the Federation's Executive 
Secretary, Andreas Karaolis, and 
Assistant Executive Secretary, 
George Alexandrou.  

The Federation’s letter states, 
“At a time when Russia’s attempts 
to illegally occupy and annex the 
territory of Ukraine have been met 
by unanimous international con-
demnation, Turkey must realise 
that unilateralism has no place 
in contemporary international 
relations.”  

The letter went on to say “we 
call upon you, as the Ambassa-
dor of Turkey to the United King-
dom, to listen to the pleas of the 
Cypriot people, the international 
community and your host country, 
to support a reunited Cyprus 
based on the internationally      
accepted model of a bi-zonal, bi-
communal federation with politi-
cal equality, as described in UN 
resolutions, with a single sove-

reignty, single international per-
sonality and single citizenship.”  

The Federation’s President also 
sent a letter to the new Prime 
Minister, Rishi Sunak MP. As well 
as congratulating him on his     
recent appointment, the Federa-
tion’s President urged the Prime 
Minister to act for Cyprus on this 
dark anniversary.  

Mr Karaolis noted the commit-
ments that the Prime Minister has 
made in his leadership campaign, 
not least his “support for a nego-
tiated settlement, reflecting UN 
resolutions and leading to a bi-
zonal, bicommunal federal state 
with single citizenship and inter-
national legal personality” and his 
call for the “illegal occupation 
regime to refrain from provocative 
actions.”  

He went on to say that these 
commitments were “well-timed,” 
especially as we mourn the dark 
anniversary of the illegal “UDI”.  

Mr Karaolis continued by urging 
the Prime Minister to ensure con-
sistency in foreign policy saying: 
“just as the UK has led the interna-
tional response against Russia and 
rejected its expansionism, I urge 
you and the Government to hold 
Turkey to the same standards.”  

 
Photo: Alexios Gennaris
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UK Cypriots call for a free united 
Cyprus on anniversary of illegal UDI

Prime Minister:       
Cyprus-UK relations 
stronger than ever

British Prime Minister 
Rishi Sunak has said that 
the Cyprus-UK relations 

are stronger than ever. 
The PM sent a reply letter       

to President of the Republic      
of  Cyprus, Nicos Anastasiades, 
according to a written statement 
issued on Monday by Govern-
ment Spokesperson Marios 
Pelekanos. 

Pelekanos said that Sunak 
underlined UK’s position as      
regards the solution of the       
Cyprus issue. He reiterated his 
country's support for the nego-
tiation process under the auspi-
ces of the UN and on the agreed 
solution framework, based on 
a bi-zonal bi-communal federa-
tion with political equality. 

A solution, the Premier said, 
according to Pelekanos, which 
will strengthen security and  
stability in the region, as well as 
Cyprus’ prosperity, stressing at 
the same time that the United 

Kingdom opposes any actions 
that undermine the prospects 
of achieving a comprehensive 
solution to the Cyprus problem. 

The Prime Minister thanked 
President Anastasiades for his 
contribution during his ten-year 
tenure to the further deepening 
of the bilateral relations, making 
special reference to the agree-
ment for the development of 
areas within the British Bases.

London bus drivers set to 
strike in run up to Christmas
London bus drivers have 

announced industrial action 
over the Christmas period. 

Almost 1,000 Unite Members 
who work for Abellio in south and 
west London will stage ten days 
of walkouts in November and 
December.  

The strike days will be on      
November 22, 25 and 26 and 
December 1, 2, 3, 9, 10, 16 and 
17. 

More than 50 bus routes are 
expected to be affected, primarily 
parts of south and west London, 
including Battersea, Beddington, 
Hayes, Southall, Twickenham and 

Walworth. 
Bus workers are walking out 

in a dispute over pay; because 
of the huge inflation and rise in 
living costs at the moment, many 
London workers will be taking 
real terms pay cuts. The union has 
said Abellio hasn’t offered drivers 
a fair pay rise, despite pay rises 
being due to take place in January.  

The news came on the same 
day as the latest London Under-
ground strike staged by RMT. 
Much of the tube grinded to a 
halt last Thursday, with millions 
battling heavy congestion, long 
bus queues and overcrowded 

train services in an effort to get 
to work.  

Train drivers have announced 
further strike action on November 
26 which will include 12 rail com-
panies: Avanti West Coast,  
Chiltern Railways, CrossCountry, 
East Midlands Railway, Great 

Western Railway, Greater Anglia, 
London North Eastern Railway, 
London Overground, Northern 
Trains, Southeastern, Transpen-
nine Express and West Midlands 
Trains. 

This is likely to affect services 
in and out of London.  

King Charles celebrated his 
74th birthday on Monday, 
with the occasion marked 

by him replacing his late father 
as The Ranger of Great Windsor 
Park, a position which dates back 
more than four centuries. 

Charles, who became the 
oldest monarch in British history 
when he succeeded his mother 
on the throne in September,  
enjoyed his first birthday as King 
in private. 

However, Buckingham Palace 
announced that he had officially 
taken up his new role as Ranger, 
a job which dates back to 1559, 
and released a new photograph 
of Charles next to an old oak 
tree in the park. 

His father Prince Philip held 
the title from 1952 when his wife 
became Queen Elizabeth II, 

succeeding her father George 
VI in the job.  

The role involves providing 
oversight and guidance to the 
Deputy Ranger and his team in 
the daily running of one of the 
country’s oldest landed estates, 
the Palace said.

King Charles celebrates 
74th birthday



 19      | Thursday 17 November 2022

Barnet 
 
On Remembrance Sunday, the President of the National       

Federation of Cypriots in the UK, Christos Karaolis, laid a wreath        
at the Hendon War Memorial, as part of the official service            
organised by Barnet Council. He did so on behalf of the Cypriot       
diaspora in the UK to pay tribute to all those who gave their 
lives for our freedom, including the 30,000 Cypriots who fought 
in the Cyprus Regiment in WW2 and the Muleteers in WW1.  

Those present at the service included The Worshipful Mayor 
of Barnet, Cllr Alison Moore; the Leader of Barnet Council, Cllr 
Barry Rawlings and; the MP for Hendon, Dr Matthew Offord. 

There was a two minute silence at 11am before priests and 
other religious leaders, read out a number of prayers. They       
included: “Let us pray for the peace of the world, that men and 
women everywhere may be able to live in peace and harmony 
with one another. For the rules of the world, that they may strive 
for peace and justice, rather than oppression and war. Let us 
pray for all those who suffer as a result of war, for the injured 
and disabled, in body and in mind. For those who are widowed 
or orphaned as a result of war and violence. Let us pray for all 
those who gave their lives in the service of their country and 
who laid down their lives willingly that we might have peace." 

Well-known photographer and cameraman, Doros Partasides, 
laid a wreath for the Cyprus Regiment in which his father-in-law 
Costas Sophocleous and his brother Louis Sophocleous both 
served. 

Remembrance Day memorial events and services  
take place across London boroughs

Observed every year since 
1919, Remembrance or 
Armistice Day is marked 

on the anniversary of the end 

of World War I on November 11. 
Remembrance Sunday falls 

on the second Sunday of Nov-
ember, which meant this year 
it was observed on November 

13. 
Services took place across 

the country to commemorate the 
contribution of the Armed Forces 

and their families from Britain 
and the Commonwealth. 

At the Cenotaph in Whitehall, 
His Majesty King Charles laid 
a wreath, followed by other 

members of the Royal Family 
and the Government.  Service-
men and women and others 
also laid wreaths.     

The Greek Orthodox Church 
was represented by His Emi-
nence, Archbishop Nikitas of 
Thyateira & Great Britain.  

As a Member of the Common-
wealth, Cyprus was represented 
by His Excellency, the Cyprus 
High Commissioner, Andreas 
S. Kakouris, who laid a wreath 
on behalf of Cyprus at the      
Cenotaph.    

 
Enfield Southgate 

 
War veterans and residents 

across Enfield came together 
on Sunday to remember those 
who gave their lives in conflict.  

Three services were held to 
mark Remembrance Sunday, 
at cenotaphs in Edmonton 
Green, Enfield Town and South-

gate. 
Enfield-Southgate MP Bambos 

Charalambous and Southgate 
ward Councillor Chris Joannides 
attended the Southgate proces-
sion and service of remembrance 
at St. Andrews Church in the 
High Road. 

Councillor Chris Joannides 
said afterwards: "We owe an 
enormous debt of gratitude to 
the men and women who lost 
their lives defending this country. 
These ceremonies are tribute 
to those who made the ultimate 
sacrifice." 

Wreaths were laid and the 
National Anthem was played 
before closing of the service. 

 Donald Howkins (pictured 
above) from the Middlesex 
90th, who turns 102-years-old 
in eight weeks’ time, fought in 
the war as a Gunner and was 
a part of the D-Day landings.

Haringey 
 
At the Cenotaph in Haringey, 

there was a Civic Ceremony 
organised by Haringey Council 
and wreaths were laid by the 
Mayor of Haringey Cllr. Gina 
Adamou, Leader of the Council 
Cllr. Peray Ahmet, Catherine 
West MP for Hornsey & Wood 
Green, and Judge Lucas. Also 
present was Councillor Emine 
Ibrahim.    

Officers representing the Air 

Force, Army, Navy, Police and 
Fire Services laid wreaths. 

Wreaths were also laid on 
behalf of the Cypriot Commu-
nity Centre, representing all 
Cypriots, by the Centre Manager 
Christalla Evdokimou, accom-
panied by the Chair, Susie Con-
stantinides MBE; the Cypriot 
Women’s League by the Chair 
Evoulla Nicolaou accompanied 
by Christina Christou; on behalf 
of St. Barnabus Church and the 

Greek-Orthodox community by 
Andreas Constantinides. 

At the service, all faiths      
were represented, all of whom 
offered a prayer. 

Scouts and Guides, includ-
ing those from St. Barnabus, 
paraded flags at the Haringey 
Cenotaph.  

Cypriots volunteered and 
fought in the 1st World War. 
Cypriots who came to the UK 
before the 2nd World War were 
called up, represented Britain 
and fought with the Allies, whilst 
30,000 volunteered in Cyprus 
and fought as the Cyprus Regi-
ment. This included Cypriots of 
all ethnic backgrounds; Greek, 
Turkish, Maronite, Armenian, 
Latin and Mixed Marriages. 

The Service on Sunday 
ended with those memorable 
words representing those who 
sacrificed their lives for peace:-  

 
“When you go home,  

Tell them of us and say  
For your tomorrow,  
We gave our today.”
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Ageliki Darra has released 
her new song, Isovia, with 
music by Spiros Metaxa 

and lyrics by Ageliki Makrinioti. 
The talented singer has once 

again demonstrated her ability 
to unfold through her character-
istic vocals, the varied nuances 
of the female psyche, expressed 
through her interpretation of 

Ageliki Makrinioti’s lyrics of      
Isovia, lifelong love. It is a dyna-
mic follow-up to her recent hit 
Mperdemenoi Aggeloi. 

The new single is distributed 
by Yellow Music Entertainment/ 
Viral Music Group Company. 
Video production is by Vaggeli 
Tsaousopoulos recorded at pano-
ramic viewpoints of Ymittos.

Ageliki Darra releases 
new single, Isovia

Neo-Hydro

“The greatest however, 
is water"  

Ἄριστον μὲν ὕδωρ 
                                     - Pindar 

 
The infrastructure of the UK’s 

water industry dates back to     
the Victorian era. Pipes, pumps, 
sewers. Despite adding newer 
assets, such as pumping stations, 
desalination plants, storage   
reservoirs and tanks, the water 
companies have found it hard 
to manage their physical and 
digital assets, combined with a 
distributed workforce that oper-
ates in all weathers.    

The sector is included within 
the UK’s Critical National Infras-
tructure (CNI) – the high impor-
tance, high risk, high resilience 
services that must always be kept 
on, to keep the country running. 

Thames Water has admitted 
wasting 600m litres of water a 
day. Accidents happen, but Eng-

land’s water companies seem 
unusually accident-prone. They 
leak about 20 per cent of water 
supply, compared with 5 per cent 
in Germany. Worse, they routinely 
discharge raw sewage into rivers 
and on to beaches - leaving the 
UK bottom in Europe for bathing 
water quality.  

Water privatisation in 1989 
was seen as the route to greater 
efficiency and investment. But 
between 2002 and 2018, Scottish 
Water, which remains publicly 
owned, invested on average 35 
per cent more per household than 
English water companies, accor-
ding to Greenwich University.  

In 2018, Michael Gove, envi-
ronment secretary at the time, 
said that England’s nine regional 
water and sewerage companies 
had paid out 95 per cent of their 
profits to shareholders between 
2007 and 2016.  

Clean water is a vital public 

service. This was shown by the 
tragedy of Flint, Michigan in      
the US, when an attempt to save 
money by tapping a contamina-
ted river in 2014 led to residents 
being poisoned. Four govern-
ment officials resigned and the 
water company Veolia was sued 
over its failure to admit that there 
was lead in the supply.  

Last year, Southern Water 
pleaded guilty to knowingly per-
mitting poisonous matter to enter 
rivers and seas for almost six 
years. Running its treatment plans 
below capacity, it had dumped 
raw sewage into protected seas, 
contaminating shellfish and     
acting with what the judge said 
was “a wholesale disregard for 
the environment, for delicate eco-
systems and . . . human health.”  

The chief executive of        
Ofwat, the regulator, David Black, 
claimed that net investment had 
increased fourfold since privati-
sation. Yet Ofwat’s own website 
says that investment has only 
“roughly doubled” in that time. 
And FT analysis suggests that 
water companies have cut invest-
ment in key infrastructure by a 
fifth since the 1990s. The sector 
has not built a single large res-
ervoir in England for 30 years.  

On leaks, the regulator is 
seen as weak. The industry is 
largely meeting the targets set 
- but those are less demanding 

than those in Germany and 
Denmark.  

On pollution, the previous 
Southern Water penalties had 
made no difference to the com-
pany’s behaviour. As customers, 
we are captives with nowhere 
else to go. But it takes time to 
accept that the cause of escala-
ting use might be a leak, not a 
sudden desire by every member 
of a family to take baths all day. 
Inspecting and monitoring the 
network requires modern digital 
surveillance technologies.  

Rather than issuing fines which 
may just get passed on to custo-
mers, one idea is to make the 
water companies bid for a licence 
to operate, against clear and 
stringent criteria. Ofwat needs 
to stop setting what its chief     
executive calls “challenging but 
achievable targets” - a phrase 
which rather gives the game 
away. And we should perhaps let 
an independent campaigner chair 
the regulator.  

One of the root problems is 
not getting enough accurate and 
timely data – to predict leaks, 
detect cracks and act early on 
problems, before they become 
failures.  

 
(Source: Camilla Cavendish, 

Financial Times) 
 

James Neophytou

It’s beginning...
…to look a lot like Christmas. It seems to be getting earlier 

every year, from the moment supermarkets start putting their large 
tins of branded chocolates and biscuits on their shelves, once the 
children have returned to school in September. I don’t mean to be 
a Grinch, but I’m a 1st December man myself and then I get Christ-
massy for a whole month. 

Whether you be Scrooge or Santa, this year for the first time since 
2019, there is a full range of festive entertainment. Here are but a 
few on offer in London… 

Pantomimes pantomimes everywhere include Mother Goose 
(Hackney Empire), Cinderella (Theatre Royal Stratford East), 
Potted Panto (Apollo Theatre) and for some “filthy adult panto 
fun” you could try Sinderfella (Prince of Wales). Then of course 
there is the best Christmas Story of all, A Christmas Carol. Two in 
particular deserve a mention, the productions at the Rose Theatre, 
Kingston and the one that must be seen at The Old Vic. For a 
variation on a theme you could try A Sherlock Carol (Marylebone 
Theatre) or Dolly Parton’s Smoky Mountain Christmas Carol 

(Southbank Centre).   
And to really get things going, why not try the Ideal Home              

Exhibition Christmas (Olympia) - food, fake snow and a truly festive 
fandango.  

More next week…Advent is coming.  
Barney Efthimiou 

The National Federation   
of Cypriots in the UK is 
holding its ‘Celebration of 

Cyprus’ Gala Dinner on Saturday 
14 January 2023, with Guest of 
Honour H.E. The President of the 
Republic of Cyprus, Mr Nicos 
Anastasiades.  

The event will take place at 
the Royal National Hotel, 38-51 
Bedford Way, London, WC1H 
0DG, from 6.30pm.  

The Gala Dinner is a belated 
celebration of the 60th Anniver-
sary of the Republic of Cyprus. 
Both the 60 years of indepen-
dence, as well as the immense 
contributions made by diaspora 
Cypriots to the UK success story 
over the last 100+ years, will be 
celebrated. 

A very limited number of 
tickets for the Gala Dinner are 
available and will be sold on a 
first-come-first-served basis.  

For further details, please 
email enquiries@cypriotfeder-

ation.org.uk 
The Federation expresses      

its gratitude to the event’s main 
sponsor, Yianis Group and 
wishes to thank Ocean Basket 
UK, Michael Kyprianou Advo-
cates & Legal Consultants and 
Marathon Food Ltd for helping 
make the entertainment possi-
ble, as well as the Republic of 
Cyprus Ministry of Agriculture, 
Rural Development & the Envi-
ronment, KEO, Kamanterena 
Winery, LOEL and Parikiaki for 
their generous sponsorship of 
Cypriot wines.

Celebration of Cyprus 
Gala Dinner



Jennifer Aniston pays tribute to 
father following his death 

Friends star Jennifer Aniston on Monday announced the death 
of her father John on Instagram after the actor passed away at 
the age of 89. 

Posting a number of photos, including a black and white pic of 
them both when she was a baby, Jennifer wrote: “Sweet papa…
John Anthony Aniston. You were one of the most beautiful humans 
I ever knew. I am so grateful that you went soaring into the heavens 
in peace - and without pain. And on 11/11 no less! You always 
had perfect timing. That number will forever hold an even greater 
meaning for me now 🕊 I'll love you till the end of time💔” 

She concluded the post, “Don't forget to visit 💫🤗❤” 
Greek-born American actor John Aniston, real name Yannis 

Anastasakis, was born in Chania, Crete, and was best known for 
his role as Victor Kiriakis on the NBC daytime drama series 
Days of Our Lives. He was honoured in June with a Daytime 
Emmys Lifetime Achievement Award for his long-standing role 
on the soap. Though John did not attend the ceremony, Jennifer 
appeared virtually on the awards stage to celebrate her father's 
illustrious career. 

Along with Jennifer, he leaves behind his son Alex Aniston, 
who he shared with his second wife, Sherry Rooney. His first wife 
and Jennifer's mum, Nancy Dow, died in 2016. 
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Andrea Georgiou 

Eleni Foureira 
pregnant with 
first child 

 
After months of pregnancy 

speculation, Eleni Foureira has 
announced to her followers that 
she does indeed have a bun in 
the oven!  

The singer shared two photos 
on social media showing off her 
tiny little bump whilst lying next 
to her partner of seven years, 
Spanish footballer Alberto Botía. 

She captioned the images 
“+1”, adding a monkey and a 
red heart emoji.  

Alberto also shared a photo 
of him and Eleni on his personal 
Instagram account with the 
same caption and an angel and 
red heart emoji. 

Friends and colleagues of  

the happy couple were quick to 
comment, sending their congra-
tulations and best wishes. 

Eleni was forced to cancel       
a number of live performances 
in the summer, citing medical   
reasons. Rumours that she was 
pregnant first began circulating 
then.  

A few days ago, the Cyprus 
2018 Eurovision representative 
shared a pair of children's shoes 
that she had received as a gift 
on her Instagram story, without 
commenting on the post, once 
again fuelling rumours. 

Furthermore, in the video clip 
to her single El Telephone, she 
is seen wearing a short fur coat 
hiding her belly in most of the 
shots. 

Eleni and Alberto pursue a 
long-distance relationship due 
to the professional footballer’s 
commitments abroad. 

Konstantinos Argiros and Sakis 
Rouvas kicked off the winter 
season on Friday 11 November 
at Teatro nightclub in Athens. 

The two singers, who are also 
working alongside each other 
on The Voice Greece, promise 
unique moments as they take 
to the stage every Friday and 
Saturday. 

Expect to hear songs from 
Rouvas’ vast catalogue of hits, 

as well as his latest single       
Sta Kalitera Mou, written and 
produced by Fivos. 

Argiros equally boasts a 
massive repertoire of songs. His 
latest digital album, 22, features 
the much loved tracks Athina 
Mou, Iliovasilema, Eleftheros, 
Paraskevi Proi and Telika and 
has become a huge hit with fans. 

Worth a trip to Greece just for 
this collab!

Konstantinos Argiros and Sakis 
Rouvas together at Teatro in Athens
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EUREKA! 

Peter Connolly was an author, an illustrator, an 
historian and an experimental archaeologist. 
He was most widely known for meticulously 

researched, full-colour popular history books which 
were translated into many languages. These were 
written and illustrated in his highly characteristic style, 
packed with immensely detailed paintings of original 
artefacts and reconstructions of life and action. 

His volumes ranged from the Holy Land in the time 
of Jesus to Pompeii, Athens and Rome, and (his final 
book, with Hazel Dodge) the Colosseum. But his 
special passion was the military history and archae-
ology of the Greco-Roman world, its neighbours and 
antagonists, presented in a succession of books     
exploring armaments, strategy, battles and battle-
field tactics, siege warfare, forts and fortifications. A 
pair of slim volumes explored many of these themes 
through the life of a real Roman legionary turned 
cavalryman and decorated hero, Tiberius Claudius 
Maximus, known from a tombstone. 

The vital underpinning to Connolly’s success as a 
popular author-illustrator was his ability as a scholarly 
researcher, bringing authority and authenticity to his 
books. His growing academic reputation led to an 
honorary research fellowship at University College 
London and culminated in his election as a Fellow 
of the Society of Antiquaries in 1985. These were 
notable honours because Connolly had no formal 
qualifications as archaeologist or historian; he was 
entirely self-taught. 

Peter William Connolly was born in Surbiton,      
Surrey, in 1935. He was one of six children of an artist 
father. After boarding school Connolly relieved the 
boredom of National Service in the RAF through 
commissions to paint officers’ portraits, and reading 
about the ancient world. He then trained as a com-
mercial illustrator at Brighton College of Arts and 
Crafts, but his burgeoning passion for antiquity led 
to a more multifaceted career. 

From the early 1970s his interest in the Roman army 
brought him into contact with academic specialists. 
He became a regular participant in Brian Dobson’s 
annual Durham University “Roman Army School”. A 
key early collaboration was with H. Russell Robinson, 
curator of the Tower Armouries, who was preparing 
his seminal Armour of Imperial Rome (1975). Robin-
son worked out how the famous iron-strip armour 
was constructed, and Connolly prepared technical 
drawings of the new reconstructions for the book. 
These, the colour paintings of legionaries on the cover, 
and simultaneous publication of Connolly’s own first 
book, The Roman Army, marked the real start of his 
career as an archaeological reconstruction illustrator. 

Connolly did not regard himself as an artist,        
but always described himself as an illustrator. What  
distinguished Connolly from other well-known illus-
trators of historical topics was the depth to which        
he researched every detail of his pictures.  

His own craft skills allowed him to go one step 
further: not satisfied simply with making clear and 
elegant drawings of his interpretations, he also made 
3-D scale maps and models of buildings. To under-
stand how ancient artefacts were made and how 
they worked, he would make full-scale replicas and 
experiment, thus becoming a skilled experimental 
archaeologist. 

His greatest achievement in this regard was re-
covering the secret of a fundamental piece of ancient 
technology: the Roman saddle.  No complete Roman 
saddle survives, but leather saddle covers do, along 
with ancient depictions. Building on earlier Dutch 
work, in collaboration with the archaeological leather 
expert Carol Van Driel-Murray, through dozens of 
experiments Connolly evolved a full-size reconstruc-
tion replicating and explaining every stitching hole, 
stretch and wear mark on the leather fragments, and 
corresponding to the ancient images.  

Because of his exceptional combination of skills, 
he was in great demand from museums and heritage 
bodies to paint reconstructions of people and places 

to grace exhibitions and for posters and postcards.  
The many Roman military re-enactment societies 

across Europe and beyond owe a great deal to the 
detail and authenticity of Connolly’s books. He worked 
especially closely with the oldest and most respected 
group, the Ermine Street Guard, becoming their 
president. 

Today his books are found in schools and libraries, 
and his work has inspired not only historical re-enac-
tors, but also a new generation of archaeological      
researchers, especially those studying the Roman 
military. 

 
BOOK REVIEWS 

 
Greece and Rome at War 

In this sumptuous guide to twelve centuries of  
military development, Connolly combines a detailed 
account of the arms and armies of Greece and 
Rome with his superb full-colour artwork.  

Making use of fresh archaeological evidence and 
new material on the manufacture and use of the 
weapons of the period, the author presents an attrac-
tive and impressive volume that is both scholarly 
and beautifully presented with illustrations that are, 
quite rightly, recognized as being the best and most 
accurate representation of how the soldiers from 
these formidable military empires appeared. 

Greece and Rome at War lucidly demonstrates 
the face of battle in the ancient world. Covering the 
wars between the Greeks and the Persians and the 
epic contest between the Romans and their most 
capable opponent, Hannibal, as well as organization, 
tactics, armour and weapons, and much more, this 
excellent work brings the armies of Greece, Macedon 
and Rome vividly to life. 

 
The Legend of Odysseus 

When Connolly's superb retelling of the stories      
of Homer first appeared in 1988, the critics raved. 
Publishers Weekly called it a robust work...richly 
gratifying for one and all. The Philadelphia Inquirer 
said, I started reading Odysseus and could not stop.... 
A wonderful book for older children. 

Stunningly illustrated, the stories of The Iliad and 
The Odyssey are interspersed with accurate and 
fascinating historical information about the world at 
the time of the Trojan Wars. There are maps, photo-
graphs, and detailed reconstructions of places and 
buildings in the text, such as Old Nestor's palace        
at Pylos, and of course the city of Troy itself. And 
Connolly includes a wealth of archaeological evidence 
of the everyday life of the period: clothing, domestic 
life, religious rites, shipbuilding and armour making. 

 
Ancient Greek Warfare 

Warfare occurred throughout the history of Ancient 
Greece, from the Greek Dark Ages onward. The 
Greek 'Dark Ages' drew to an end as a significant 
increase in population allowed urbanized culture to 
be restored, which led to the rise of the city-states 
(Poleis). These developments ushered in the period 
of Archaic Greece (800 - 480 BC). They also restored 
the capability of organized warfare between these 
Poleis. The fractious nature of Ancient Greek society 
seems to have made continuous conflict on this 
larger scale inevitable. 

Along with the rise of the city-states evolved a 
new style of warfare: the hoplite phalanx. Hoplites 
were armoured infantrymen, armed with spears and 
shields. The phalanx was a formation of these soldiers 
with their shields locked together and spears pointed 
forward. The Chigi vase, dated to around 650 BC, 
is the earliest depiction of a hoplite in full battle array. 
With this evolution in warfare, battles seem to have 
consisted mostly of the clash of hoplite phalanxes 
from the city-states in conflict. Since the soldiers were 
citizens with other occupations, warfare was limited 
in distance, season and scale. Neither side could  
afford heavy casualties or sustained campaigns, so 

conflicts seem to have been resolved by a single 
set-piece battle. 

The scale and scope of warfare in Ancient Greece 
changed dramatically as a result of the Greco-Per-
sian Wars, which marked the beginning of Classical 
Greece (480 - 323 BC). To fight the enormous armies 
of the Achaemenid Empire was effectively beyond 
the capabilities of a single city-state. The eventual 
triumph of the Greeks was achieved by alliances of 
many city-states, on a scale never seen before. The 
rise of Athens and Sparta during this conflict led directly 
to the Peloponnesian War, which saw diversification 
of warfare. Emphasis shifted to naval battles and 
strategies of attrition such as blockades and sieges. 
Following the defeat of the Athenians in 404 BC, and 
the disbandment of the Athenian-dominated Delian 
League, Ancient Greece fell under the Spartan hege-
mony. But this was unstable, and the Persian Empire 
sponsored a rebellion by the combined powers of 
Athens, Thebes, Corinth and Argos, resulting in the 
Corinthian War (395–387 BC). Persia switched sides, 
which ended the war, in return for the cities of Ionia 
and Spartan non-interference in Asia Minor. The 
Spartan hegemony would last another 16 years, until; 
at the Battle of Leuctra (371 BC) the Spartans were 
decisively defeated by the Theban general Epami-
nondas. 

The Thebans acted with alacrity to establish a 
hegemony of their own over Greece. However, 
Thebes lacked sufficient manpower and resources, 
and became overstretched. Following the death of 
Epaminondas and loss of manpower at the Battle 
of Mantinea, the Theban hegemony ceased. The 
losses in the ten years of the Theban hegemony      
left all the Greek city-states weakened and divided. 
The city-states of southern Greece were too weak 
to resist the rise of the Macedonian kingdom in the     
north. With revolutionary tactics, King Philip II brought 
most of Greece under his sway, paving the way          
for the conquest of "the known world" by his son        
Alexander the Great. The rise of the Macedonian 
Kingdom is generally taken to signal the beginning 
of the Hellenistic period, and certainly marked           
the end of the distinctive hoplite battle in Ancient 
Greece. 

Ancient Greece 
This is one of two new titles from the acclaimed 

master of recreating the ancient world. Connolly's 
superb illustrations bring to life the world of ancient 
Greece, in the 5th century BC, when Athens was 
home to some of the greatest artists and thinkers in 
history. All aspects of life in the city are revealed, as 
we watch Athenians in their homes, at the theatre, 
at work, at worship and at play. 

Sail on an Athenian ship, discover how the philoso-
pher Socrates ended up in a prison cell, and find      
out why young Athenians burned their toys in this 
delightful recreation of life in 5th-century B.C. All as-
pects of life in the city are revealed, as we see Athe-
nians in their homes, at the theatre, at work,        at 
worship, and at play. A fascinating and accessible 
exploration of the most advanced culture of the        
ancient world, Ancient Greece is a perfect introduc-
tion for children ages eight and up. 

 
BOOKS BY PETER CONNOLLY 

The Greeks 
The Roman Army 
The Greek Armies 
Hannibal and the Enemies of Rome 
Armies of the Crusades 
Pompeii 
Greece and Rome at War 
Living in the Time of Jesus of Nazareth  
The Legend of Odysseus 
The Ancient Greece of Odysseus 
Tiberius Claudius Maximus: The Legionary 
Tiberius Claudius Maximus: The Cavalryman 
Warfare in the Ancient World 
The Roman Fort 
The Romans 
Greek Legends: The Stories and the Evidence 
Oxford First Ancient History 
The Hutchinson Dictionary of Ancient and Medie-

val Warfare 
The Ancient City, Life in Classical Athens & Rome 
Ancient Greece 
Ancient Rome 
Colosseum: Rome's Arena of Death  

Source: thetimes.co.uk en.wikipedia.org

Peter Connolly
George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Bardo: False 
Chronicles Of A 
Handful Of Truths 

 
Alejandro G. Inarritu’s latest 

epic is one of the most eagerly 
awaited events of the year and 
arrives in cinemas via the recent 
London Film Festival. It is his 
first film to be shot in Mexico 
since his international acclaimed 
movie AMORES PERROS back 
in 2000.  

He tells the story of Silverio 
Gama (Daniel Gimenez Cacho), 
a popular Mexican journalist 
and documentary filmmaker now 
living in Los Angeles. Silverio is 
lured back to his homeland 
when he is offered a prestigious 
international award but his trip 
becomes a journey of self-     
discovery where he is forced to 
re-examine his whole existence 
and Mexican identity. Memories 
and fears from the past blend 
with the present in a dreamlike 
manner… 

Acclaimed Mexican actor 
Gimenez Cacho delivers the 
performance of his career – he 
is in practically every scene 
and, like Marcello Mastroianni’s 
film director in Federico Fellini’s 
8/12, he carries the film most 
effectively.  

Inarritu’s fluid direction and 
stunning vision is perfectly com-
plimented by Darius Khondi’s 
striking 66 mm cinematography. 
Every frame is a work of art and 
the scope of this dazzling film   
is pure magic. Innaritu’s pays 
tribute to many films and film-
makers including Fellini, Berg-
man as well as his own film 
BIRDMAN.  

An intelligent, rewarding film 
worth experiencing on the big 
screen!  

Black Panther: 
Wakanda Forever 

The original BLACK PANTHER 
was one of the biggest Marvel 
superhero successes of recent 
years thanks to Ryan Coogler’s 
terrific direction and Chadwick 
Boseman’s magnetic presence 
as the eponymous hero. His   
recent untimely death shocked 
the world and the prospect of 
continuing this epic adventure 
but Coogler and co-writer Joe 
Robert Cole have gracefully 
found a way out from this tra-
gedy. The film opens with King 
T’Challa’s death and the leaders 
of Wakanda - Queen Ramonda 
(Angela Bassett) and Princess 
Shuri (Letitia Wright) must now 
fight in order to protect their      
nation from intervening world 
powers… 

Coogler delivers the goods 
with plenty of exciting set pieces 
and brilliantly choreographed 
action sequences led by an 
eclectic team of powerful female 
actors. Wright is strong as the 
grieving sister and so is Bassett 
as the fearless Queen.  

A thrilling and equally moving 
film and a fine tribute to the tragic 
loss of an amazing talent! 

 

Causeway 
 

Jennifer Lawrence excels in 
this delicate portrait of a military 
engineer, who after she returns 
home from military service in 
Afghanistan struggles to rebuild 
her life following a serious brain 
injury. Lynsey must now learn how 
to walk all over again and even 

though it is a painful and slow 
process she begins to make pro-
gress thanks to her thoughtful 
carer (Jayne Houdyshell). Lynsey 
wants to return to her job but first 
she needs to visit her mother 
(Linda Emond) in New Orleans… 

Lawrence is terrific - under Lila 
Neugebauer’s sensitive direction 
- as the damaged soul and gets 
solid support from Brian Tyree 
Henry, as the man from the auto 
repair shop with whom she begins 
to form an unlikely friendship.  

A highlight from the recent 
London Film Festival worth     
discovering on Apple TV+. 

 

Neptune Frost 

I first saw this extraordinary 
film by artists Saul Williams and 
Anisia Uzeyman at last year’s 
London Film Festival and on a 
second viewing I still find this 
mixture of themes and styles 
that vary from sci-fi and punk 
musical difficult to describe. The 
story takes place in the hilltops 
of Burundi where a group of  
escaped miners and an intersex 
runaway find refuge… 

It all plays like a hallucinatory 
dream where everything and 
anything is possible. Not all of it 
works but at least this unique 
piece of filmmaking is told with 
imagination and songs.  

Ride The Wave 

Recently, there have been a 
plethora of exciting films about 
surfing including last month’s 
BIG VS SMALL. And Martyn 
Robertson’s engaging documen-
tary is no exception – he follows 
a young Scottish surfer Ben Larg 
and his family over a three year 
period. 14 year old Ben is a   
lucky lad - his dad is his coach 
who works religiously training 
his precious boy in order to ride 
the wave of a lifetime… 

It is superbly photographed 
on the Scottish island of Tiree 
before the championships take 
Ben to Japan as well as Portugal. 
An inspirational father/son part-
nership and a passionate story 
about surfing! 

 

The African 
Desperate 

Visual artist Martine Syms’s 
debut feature, recently screened 
at the London Film Festival, tells 
the story of Palace (Diamond 
Stingly), an art school graduate 
who wants to go home and see 
her family rather than attending 
her graduation party. It brings  to 
mind early, uneven work by Andy 
Warhol and improvised film from 
the early seventies.  

Some of the acting feels a bit 
amateurish at time, but overall, a 
watchable satire about art. (MUBI) 

 

Retrograde 

Mathew Heineman’s powerful 
documentary witnesses the last 
nine months of America’s 20 year 
war in Afghanistan. General Sami 
Sadat and his company valiantly 
fight in order to save their home-
land while the US troops are slowly 
preparing to leave. But finally it is 
the ordinary people who have to 
pay the price threatened to be left 
behind at the mercy of the Taliban.  

An urgent, essential film about 
the ugliness of a never ending 
war!

George Savvides 

A tasty festive hors d’oeuvre 
is being served up in 
Guildford this week in 

the shape of Michael Punter’s 
Darker Shores (Yvonne Arnaud), 
the kind of play my uncle Achillea 
would say “en spooky doudo” 
in a strong Cypriot accent. It’s 
Christmas 1875 and Professor 
Stokes (Maxwell Caulfield), a 
man mourning the loss of his 
wife and son, decides to take up 
lodging in The Sea House on a 
remote part of the East Sussex 
coast, seeking solitude and 
solace. Luckily for him nobody 
else there is feeling particularly 
merry. It’s sombre, draughty and 
dark, the perfect setting for a 
haunted house. The perky house-
maid Florence (Chipo Kureya) 
is having none of it, “there’s no 
such thing as a haunted house, 
only haunted people.” Tell that 
to evangelising spiritualist Tom 
Beauregard (Michael Praed), 
who is on a mission to convince 
the scientific and staunchly  
religious professor of super-
natural happenings in a guest-
house where things go bump, 
day and night. As they embark 
on a journey to discover the truth 
of the house and its happenings, 
the psychotically pleasant house-
keeper Mrs Hinchcliffe makes 
their journey that much more 
“spooky” by inadvertently cajoling 
the spirits out of hiding and into 
the mind of the sceptical Stokes. 
A spectral resident is among 
them. 

The plot thickens and we soon 
realise that inside the mind of 
each of the quartet are stories 
of regret, haunted as they are 
by past misfortune and tragedy. 
Each reveal, I have to be careful 
not to give too much away, is the 
result of seances that conjure 
up a whole host of “spooky” 
episodes.  

Where is the master of the 
house? What do the staff know 
about him and other events? 
While you try and work that out 
more ghosts, past and present, 
are revealed and we are now 
between two worlds. Cue drama-
tic effects, waves crash against 
the shore, lights flicker, the noises 
increase and poor Professor 
Stokes is beginning to sense a 

“spooky” presence in the sha-
dows. Director Charlotte Peters 
uses every technical trick (credit 
to Darren Lang) at her disposal 
to create a gripping and sus-
penseful atmosphere drawing 
out excellent performances from 
a cast of veritable veterans and 
the chirpy Kureya. Yes, “en spooky 
doudo” and you can’t say that 
about every ghost story which 
ends up on stage.  

Meanwhile Athasha Lyonnais 
is almost off on her bike… 

Glory Ride (The Other  
Palace Theatre) is a new musi-
cal based on the astonishing 
(although potentially apocryphal) 
story of Gino Bartali, the Florentine 
cyclist who during World War II 
aided the resistance movement 
and saved as many as 800 Jew-
ish children from being caught 
by Mussolini's fascist party. The 
play catalogues Bartali's rise to 
fame and his status as a patriotic 
figurehead for the Fascists, as 
well as his disaffection, and even-
tual decision to take a stand and 
use his status to undermine 
Mussolini - Schindler’s List on 
wheels. 

The novel premise and good 
vocal performances sadly can-
not compensate for the weak 
script and sub-par music - feel-
good broadway clichés and 
cookie-cutter songs about stand-
ing up for what's right and       
believing in oneself undercut the 
tension of what is essentially a 
story about the Holocaust. A 
mixed bag.  

Darker Shores - 
www.yvonne-arnaud.co.uk 

– and then on tour 
 

Glory Ride –  
run complete  

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Seaside spooks 
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Speaking recently with 
people amongst different 
gatherings, an obvious 

feeling of one’s jealousy over 
another person and on how well 
they are doing came across, and 
how they feel so hard done by in 
life, having to work hard and not 
live a life of luxury. The sad part 
of it all, is that they could not see 
that the big part of them feeling so 
discontent, was the lack of their 
own personality and/or ambition 
to make any sort of change in 
themselves. This person was 
jealous of the others, one of those 
because they had more financial 
comfortability and were popular  
because of their charm and kind-
ness in assisting others. There 
was jealousy towards others too, 
for different reasons, how others 
look, act, etc, maybe a lack of 
their own personality became 
highlighted amongst others with 
a zero-popularity score of their 
own. Who was to blame here, 
could they not see? 

I find the whole concept of 
jealousy difficult to comprehend, 
as I feel we should love ourselves 
as we are, be happy with our 
qualities and how we look - our  
actual personality is down to our-
selves, other people won't want 
to hang around boring, miserable 
people. We should be happy with 
what we have achieved work/ 
career wise and financially, we 
should admire others who have 
achieved more through their hard 
work and strategy and learn from 
them, take note and apply ideas 
into an action to make changes. 

We see jealousy in many 
couples, when one partner is 
scared to say that another person 
is good looking or well presented, 
be it in reality, in a magazine or 
television etc. Just as we admire 
a beautiful painting on a wall, it 
doesn't mean we want to take it 
home, it may not even work in our 
surrounding - we are just purely 
admiring the aesthetics. We are 
all curious and like to just take a 

look, so long as we are not  
lusting and flirting outrageously, 
behaving in an obvious manner, 
disrespecting or making our part-
ner feel uncomfortable by doing 
so, a polite passing comment on 
another should not be offensive. 

Jealousy is an awful emotion 
that can bring out the monster in 
many people, destroying rela-
tionships and lives. There is a 
difference between jealousy and 
being a little envious - jealousy 
can bring out bad, aggressive, 
violent behaviour, it almost be-
comes paranoia, fear and rage 
altogether.  

People can tread all over other 
people selfishly, do whatever it 
takes to get ahead, to the top of 
what they want to get financially, 
in the pursuit of what they think 
is happiness, disregarding others 
emotions or wellbeing. 

People can constantly check up 
on another's actions every day, 
week, where and who they show 
interest in. If a person makes you 

feel this way, why are you even 
with them - where does the prob-
lem lie, is it not then with one’s 
own personal insecurities? Some 
people know that their partner 
is unlikely to stray, yet they can't 
help themselves in having this 
overwhelming feeling of fear that 
they may lose them and so they 
start to impose rules and/or try to 
change the other person’s natu-
ral personality. It is sad that they 
allow this one feeling of jealousy 
to ruin what could be great.  

People judge others without  
knowing what goes on in their life, 
they go on what they see or hear 
and not on facts. How can you 
judge if you have not walked their 
path? Listen carefully to each side, 
don't assume another's life is easy 
just by what you see, that jealousy 

may be unnecessary. Ignore  
social media and all its filters, 
many people allow you to see 
only what they want you to see. 
You may be jealous of a non-
existence. 

Jealousy comes from the Greek 
word zelos, meaning zeal which 
is enthusiastic devotion. Zeal and 
zealous are based on the same 
over indulgent thought and action. 
Jealousy brings out possessive, 
resentful, sceptical, suspicious, 
begrudging, grasping, arrogant, 
demanding behaviour, none of 
which are appealing. All these 
actions are a sure way to lose any 
good friendships or loving rela-
tionships one could possibly have. 

A little admiration or envy can 
however push one to step up 
their game in work and to achieve 

their desired goals. It can also 
make a person work on their 
personality and appearance, be it 
physical and/or personal styling. 
Building more confidence in 
ambition towards their own goals 
and in personal confidence can 
be a good thing, so long as one 
remains humble.  

Use your emotions for the good, 
remarket yourself for the better 
and be happy with you. Surround 
yourself with people who are 
happy, content, beautiful souls. 
Let their good qualities inspire 
you to do great things. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Don’t be jealous

Cooking with Loulla Astin 
Tomato Soup / Ντοματόσουπα

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

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

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

This week, Loulla shares her 
recipe for tomato soup... 

This tomato soup will be one 
of the best you have ever tasted! 
It’s made with vine tomatoes but 
is just as wonderful if made with 
tinned, chopped tomatoes. You 
will never be tempted to buy the 
canned stuff again! 

The recipe below was given to 
me by my baby sister Zacharoulla 
– God rest her soul - many, many 
years ago. We’ve been making 
this delicious soup in my house 
for many years, we love it and I 
hope you like it too. 

 
Ingredients (serves 4-6): 

3 tbsp olive oil 
2 medium onions, chopped 
2 medium carrots, chopped 
2 celery sticks, shaved and 

chopped  
2 cloves garlic, chopped 
1.35kg (3lb) fresh ripe vine 

tomatoes, chopped or 3 x 400g 
tins of chopped tomatoes 

100g (4oz) red lentils 

900ml (1½ pint) chicken or 
vegetable stock or hot water 
with chicken or veg stock cubed  

2 tsp sugar or sweetener 
2 tbsp tomato puree 
1 tbsp dried oregano 
Juice of ½ a lemon 
Salt and freshly ground black 

pepper 
 

For garnishing: 
Double cream (optional) 
Fresh parsley or basil  
 

Method: 
Heat the olive oil in a large 

saucepan, add the onions,     
carrots, celery and garlic and 
cook for a few minutes until the 
onions and vegetables have 
softened.  

Mix in the tomatoes, tomato 

puree, lentils, sugar (or sweet-
ener), and oregano. Season with 
salt and pepper and pour in the 
stock. Cover and simmer for  
30 minutes and add the lemon 
juice. Place in a food processor 
and blend until smooth or use a 
hand blender.  

Return to the saucepan, correct 
the consistency and seasoning, 
and warm through before serving. 

For a creamy tomato soup, 
pass the soup through a sieve 
after you have blended it, correct 
seasoning and warm through. 
Serve the soup with a swirl of 
cream and chopped parsley or 
basil. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



 25      | Thursday 17 November 2022

Larnaka is yours to explore

Beautifully compact, easily 
accessible and truly au-
thentic, Larnaka is Cyprus' 

oldest soul with a history that 
dates back 10,000 years, making 
it the longest continually inhabi-
ted region of the island. And with 
its status as the most centrally 
positioned city, Larnaka also 
offers easy access to the island's 
other regions, making it the ideal 
destination for a Cyprus holiday 
or a business visit.  

Whilst the region is rich in the 
ancient culture of hundreds of 
years of contrasting civilisations 
and architecture, Larnaka is also 
a thriving and modern European 
city that offers the best of all 
worlds. A characteristic feature 
is that tourists will find that there 
is no distinction between resort 
and town; locals and visitors alike 
can enjoy the same daily experi-
ence of a charming and diverse 
Mediterranean city.  

From stretches of varied      
coastline, a mix of traditional and     
cosmopolitan establishments and 
fascinating monuments, Larnaka 
seamlessly blends its two ‘faces’. 

 
A new way to tour  
Larnaka’s museums 
 

Nine of Larnaka region's unique 
museums can now be explored 
virtually using the Larnaka Virtual 
Museums platform that offers 3D 

renditions and supporting audio 
and video content. It’s the ideal 
interactive way for holidaymakers 
to get an introduction to some of 
the most popular museums in the 
city and rural communities in      
lieu of a visit, as well as discover 
the region's history and culture. 
Highlights include the Larnaka 
Historic Archives Museum which 
charts the history of life in Larnaka 
region through books, documents, 
artefacts and items that cover 
politics, religion, professions, arts, 
science, and culture, and the 
Kyriazis Medical Museum that 
showcases the medical, healing 
and health history of Cyprus. 
Visit www.larnakaregion.com/ 
larnaka-virtual-museums to find 
out more.  

 
Larnaka's monuments  
narrate their stories 
 

A novel way to learn about 
Larnaka’s many statues, busts 
and monuments is to listen to 
their story in their 'own' words by 
scanning the QR code on parti-
cipating monuments in the region 
to receive a call-back on a smart 
device. The monuments recount 
their tales in English or Greek and 
offer a fascinating insight into  
the personalities and events that 
shaped Larnaka region's long and 
rich history. For those not visit-
ing Larnaka it’s possible to listen 

by clicking on the monuments at 
www.larnakaregion.com/larnaka-
storytelling-statues  

 
Enjoy a traditional brunch  
in the mountain villages  
of Larnaka 
 

The mountain villages in      
Larnaka are the ideal destination 
for brunch and to experience a 
different pace of life. The villages 
are renowned for their character, 
charm and delicious, locally-  
produced, handmade food. In 
Choirokoitia village, local weaver 
Petros serves a traditional brunch 
at his Basketry Museum (on 
Sundays and public holidays), 
where visitors can look at the 
display of traditional, coloured 
baskets and learn of their many 
uses in bygone times. The buffet 
of over 20 cold and hot delights 
includes warm Halloumi and Anari 
cheeses made by Petros fresh 
on the day.   

Or in Lefkara village - famous 
for its UNESCO-listed handmade 
lace and silversmithing crafts -
visitors are spoilt for choice with 
the Marikou Pou ta Lefkara Café, 
which offers modern cuisine in a 
traditional setting, or the Stafilaris 
Coffee Shop, a traditional Cypriot 
brunch can be enjoyed under a 
canopy of vine leaves. For more 
brunch villages options, visit 
https://larnakaregion.com/ news/ 
brunch-village-way  

Explore Larnaka city in 3D 
with the 360° cultural walk 

 
Larnaka can now be discovered 

virtually via a 3D city walk. The 
city centre, parallel promenade 
and surrounding areas are filled 
with cultural treasures, natural 
attractions and archaeological 
wonders that can be seen on this 
virtual walk. This is ideal as a 
preparatory guide for what to 
experience when visiting Larnaka 
city, and for planning a self-guided 
tour. For travel agents it’s a great 
tool for showcasing what the  
city has to offer to clients. Visit 
https://virtuallarnakaregion.com/
culturalwalk/ 

 
A world of water-based      
sporting activities to discover  

 
The Larnaka area offers a 

wide range of water sports      
from licensed operators on public 
beaches where fun and/or     
challenging sea activities can      
be booked on the spot. These       
include: banana boats; tube rides; 
pedalos; water skiing; wake-
boarding; bodyboarding; SUP; 
parasailing; jet skiing; windsur-
fing; canoeing and kayaking. The 
relevant guidance and/or safety 
equipment is provided by the 
water sport operators, who also 
offer arrangements for water 
sports courses.  

For more information, visit 
https://larnakaregion.com/en/life
time-experiences/thrilling-water-
sports  

The waters around Larnaka 
are also a world renowned diving 
hotspot. Diving can be enjoyed 
year-round, including at the Lar-
naka Marine Protected Area in 
Voroklini, where amphorae were 
recently submerged to boost the 
marine life. Divers and non-divers 
can view all the wrecks and dive 
spots in this area virtually, includ-
ing the top-ranking Zenobia wreck 
dive, using the innovative Larnaka 
Virtual Diving Routes platform.  

 
Honey bee activities and  
festivals in the rural  
‘honey villages’ 

 
A cluster of nine honey produ-

cing communities in mountainous 
Larnaka are collectively known 
as Rural Larnaka Honey Villages 
for their rich and shared tradition. 
Visitors can partake in a number 

of bee activities including learn-
ing how to be a beekeeper for 
the day and how to make bees-
wax candles.  

There are also three honey 
bee festivals: World Bee Day 
and Bee Festival in May; Honey 
& Beekeeping Festival in June 
and the Honey Children's Festi-
val in September. 

The villages promote the  
pastime of beekeeping and help 
to encourage and protect bio-
diversity through increased bee-

attracting plants and providing 
authentic experiences for visitors. 
The villages are also active in 
promoting the beneficial proper-
ties of honey, including recipes, 
products and the inclusion of 
honey on local menus.  

For more information, visit 
https://larnakaregion.com/en/    
directory/product/rural-larnaka-
honey-villages 

For tourist information from 
the Larnaka Tourism Board, visit 
www.larnakaregion.com
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Michael Yiakoumi

Premier League Omonia Youth FC teams 
pay their respects on  
Remembrance Day

Cyprus Football

Results 
Pafos 1 Anorthosis 0, Omonia 4 Olympiakos 0, Nea Salamina 1 
Aris 3, Paralimni 0 Karmiotissa 0, Apollon 2 Akritas 0, AEK 1 AEL 
0, Doxa 0 Apoel 1. 
Standings 
Pafos, 29, Aris 25, Apoel 24, AEK, 22, Apollon 19, Omonia 16,       
AEL 14, Anorthosis 14, Nea Salamia 13,  Karmiotissa 12, Paralimni 
11, Doxa 8, Olympiakos 6, Akritas 4.

Greece Super League
Results 
Volos 2 Giannina 1, Ionikos 0 PAOK 3, Panathinaikos 2 Atromitos 
0, Giannina 0 Aris 4, Lamia 1 Panetolikos 3, Olympiakos 0 AEK 0, 
PAOK 3 Volos 0, Asteras 1 Ionikos 0, Ofi 2 Levadiakos 1 
Standings 
Panathinaikos 37, AEK 29, Paok 25, Olympiakos 25, Volos 24,  
Aris 21, Panetolikos, 16, Atromitos  15,  Asteras Tripolis13, Ofi 10 
Giannina 9, Lamia 9, Levadiakos 7,  Ionikos 7.

Rugby: Narrow defeat 
for Cyprus v Israel 

Arsenal brushed aside  
bottom club Wolverhamp-
ton Wanders 2-0 on Sat-

urday with both goals from      
captain Martin Odegaard to take 
a five-point lead at the top of the 
Premier League going into a 
mid-season break for the World 
Cup. 

The Norwegian midfielder, one 
of the revelations of Arsenal’s 
swashbuckling early-season form, 
slotted his first into a gaping net 
in the 55th minute after a Fabio 
Vieira cross at the end of a typically 
clever passing by the visitors. 

Odegaard bagged his second 
off a rebound 20 minutes later. 

The result left Arsenal first in 
the Premier League on 37 points, 
five ahead of Manchester City 
who lost at home to Brentford 
earlier in the day. 

The Londoners have not won 
the Premier League since their 
2003-04 title when they were 
dubbed “The Invincibles” for 
going an entire season without 
defeat. 

Joe Willock’s thunderous sec-
ond-half goal earned Newcastle 
United a statement 1-0 win over 
Chelsea at St James’ Park on 
Saturday and consolidated third 
place in the Premier League in 
their final fixture before the 
World Cup. 

Liverpool beat Southampton 
3-1 as Darwin Nunez scored his 
first double for the team and 
Roberto Firmino also got on the 
scoresheet. 

Everton manager Frank Lam-
pard was put under renewed 
pressure following a 3-0 defeat 
by Bournemouth while James 
Maddison scored in a 2-0 win 
for Leicester City at West Ham 
United but was then taken off in 
an injury scare two days after 
being named in the England 
squad for the World Cup. 

Elsewhere, Nottingham Forest 
beat Crystal Palace 1-0 to move 
off the bottom of the standings. 

Premier League champions 
Manchester City fell to their first 
home defeat of the season  

Brentford striker Toney, who on 
Thursday was left out of England’s 
squad for the World Cup, gave 
the west Londoners the lead in 
the 16th minute at City and then 
clinched all three points with a 
97th-minute winner after Phil 
Foden had equalised late in the 
first half. 

Tottenham again showed their 
resilience as well as their appetite 
for late drama by beating Leeds 
thanks to goals from Uruguay 
midfielder Rodrigo Bentancur in 
the 81st and 83rd minute. 

Leeds, who had beaten 
Bournemouth by a 4-3 scoreline 
the previous week, took the lead 
through Crysencio Summerville 
while Rodrigo Moreno scored 
twice after Harry Kane and then 
Ben Davies had pulled Spurs 
level. 

Alejandro Garnacho came off 
the bench to score a stoppage-
time winner for Manchester 
United as they beat Fulham 2-1 
at Craven Cottage in their final 
Premier League game before 
the World Cup break on Sunday. 
Christian Eriksen, who is set to 
play for Denmark at the World 
Cup, scored the opener in the 
14th minute, sliding in at the far 
post to steer the ball home after 
Anthony Martial and Bruno     
Fernandes combined cleverly to 
create the chance. 

The home side equalised in 
the 61st minute with a goal eerily 
similar to Manchester United’s      
as winger Willian played Tom 
Cairney free down the right and 
he centred for ex-United winger 
Daniel James to score two minutes 
after he came off the bench. 

Cyprus v Israel International 
Rugby Match Result 
Cyprus 21 Israel 22 

 
This was a very competitive 

and physical game with little to 
choose between the two nations. 
In the first half Israel proved to be 
the stronger side forcing Cyprus 
to defend. The continuous pres-
sure paid off for the visitors who 
scored three times converting 
one. 

Israel finished the half leading 
Cyprus by 17 points to zero. Our 
mighty Mouflons finished the half 
down but by no means out. 

This was very much a game 
of two halves with our mighty 
Mouflons started the second 
half strong, fighting for each and 
every ball, applying pressure on 
Israel. This paid off with a try 
coming very soon after the start. 
In fact coming back into the 
game with three tries over their 
own, moreover with successful 
conversions taking the score to 
Cyprus 21, Israel 17. 

With minutes to spare, Israel 
threw everything they had at our 
boys, our mighty Mouflons stood 
strong until the final dying sec-
onds of extra time Cyprus went 
a man down following the refer-
ees decision to issue a red card. 
The final play Israel managed to 
score winning the game by a 
single point. 

Captain Billy Cosma stated 
post-match, “ Our boys showed 
real character coming back at 
Israel and taking the lead after 
the disappointing first half where 
we played well but didn’t get 
those valuable points on the 
board. We’re absolutely gutted to 
have lost the match on the final 
play. 

There are so many positives 
to take from the game that we’ll 
apply at our next game when we 
face Malta away” 

The next game will be away 
against Malta on 25th March 
2023. Further updates to follow. 

 
Photo: Stephen Nicolaou

Omonia Youth U18 White

Omonia Youth U12 Girls

On 11 November 1918, the Armistice was signed, 
signalling the end of World War One. More than a 
century on, as with the rest of the country, the many 
teams of Omonia Youth FC, all observed a minute’s 
silence on Remembrance Sunday before their matches.

Omonia Youth U10 White

Wing Chun Chi-Sau gathering/seminar 
hosted by the Dragon Hall School  

of Wing Chun London at  
Bounds Green Tennis & Bowls Club 

N11 2BS. 3 minutes walk from Bounds 
Green underground station on the  

Piccadilly line. 
Sunday 4th December, 12pm to 3pm 

£20.00 CASH at the door 
(Also demonstration of Wing Chun  

Tai Chi combined style) 
Contact: 07503 137231

Everybody welcome 

Wing Chun Chi-Sau  
gathering/seminar 



Michael Yiakoumi

Fixtures : The World Cup kicks off this week
Saturday 19th November 2022 
League Two 
Stockport v Leyton Orient 15.00pm 
Vanarama National League 
Barnet v Torquay United 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
Isthmian League Premier  
Haringey Borough v Potters Bar 15.00pm White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
Isthmian League North 
Maldon & Tiptree v Haringey Borough 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon FC v Potton 15.00pm Hertford Town FC Herting-

fordbury Park West Street Hertford Hertfordshire SG13 8EZ. 
Sunday 20th November 2022 
World Cup 
Qatar v Ecuador 16.00pm Group A BBC1 
Monday 21st November 2022 
World Cup 
England v Iran 13.00pm Group B BBC1 
Senegal v Netherlands 16.00pm Group A ITV 
United States v Wales 19.00pm Group B ITV 
Tuesday 22nd November 2022 
World Cup 
Argentina v Saudi Arabia 10.00am Group C ITV 
Denmark v Tunisia 13.00pm Group D ITV 

Mexico v Poland 16.00pm Group C BBC1 
France v Australia 19.00pm Group D BBC1 
Velocity Cup 
Haringey Borough v Potters Bar 15.00pm White Hart Lane, N17  
Wednesday 23rd November 2022 
World Cup 
Morocco v Croatia 10.00am Group F ITV 
Germany v Japan 13.00pm Group E ITV 
Spain v Costa Rica 16.00pm Group E ITV 
Belgium v Canada 19.00pm Group F BBC1 
Spartan South Midlands League Premier 
Hoddesdon v St Panteleimon 19.45pm Lowfield Park Hoddesdon, 
Herts, EN11 8PX 
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St Panteleimon FC have eyes on playing at  
Wembley Stadium after a great win in the FA Vase

Isthmian League  
North Division Result: 
Saturday 12th November 2022 
New Salamis FC 2   
Lowestoft Town 1 

 
We welcomed league leaders 

Lowestoft Town to Coles Park, 
but you would have been hard 
pressed to conclude who were 
the top team. 

Salamis started on fire forcing 
save after save from Towns 
keeper Luke Holt, and if it wasn’t 
home saving, it was the Town 
centre back’s blocking shots. 

Salamis with the impressive 
duo of Zenon Stylianides and 
Taff Skandari pulling the strings 
and skipper Ryan Hervel and 
Joe Staunton holding the mid-
field. 

Salamis went ahead when 
Derek Asamoah slipped the ball 
through to Louie Remi who hit 
a great left foot shot into the far 

corner on 27 minutes. It was 
what the reds deserved. 1-0. 

Another flowing move found 
Derek Asamoah free on the right 
of the box, he shot and found the 
corner of the net on 37 minutes 
for 2-0. 

Salamis went into half time  
2-0 up. 

The start of the second half 
saw a vibrant Town throw attack 
after attack, but the defence held 
strong, Tommy Boxer and Freddy 
Tandon so impressive heading 
and blocking everything. 

In the 64th minute, Town were 
awarded a soft penalty, which 
they scored from for 2-1. 

They then hit the post to go 
close to equalising, before Zenon’s 
cross flew across the box. 

The Reds ran out 2-1 winners 
to make it 3 wins on the bounce. 

Next Match away to Maldon & 
Tiptree on Saturday 19th Novem-
ber. 

New Salamis beat top 
of the table Lowestoft

I cant ever remember going  
to such a game it had it all,      
excitement from the first        

minute to the last with goals     
galore, penalties and the game 
being  stopped for 15 minutes 
when the lights went out. 

It was a late Saturday kick off 
with the game starting at 7.00pm 
a home game for St Panteleimon 
at their Hertford North ground 
versus Norfolk team Sheringham 
FC in the second round of the FA 
Vase a prestigious cup with the 
final to be played at Wembley. 

For the winners of this game 
it will be the furthest they have 
ever been in the FA Vase. 

St Panteleimon, who play in 
the Spartan South Midlands 
League, took the lead within five 
minutes when a ball was passed 
to Dean Morgan who hammered 
the ball home into the bacķ of 
the net. 

Two minutes later, Sheringham 
equalised through a placed shot 
from the edge of the box from 
Jamie Nelson who was a         
constant menace to the St     
Panteleimon defence. 

The teams went into the half 
time break drawing 1-1.  

The second half saw Shering-
ham start the better of the two. 
teams. Then unexpectedly  the 
lights went out in the 61st minute 
and the game was stopped for 
15 minutes before resuming the 
game. 

With 29 minutes left to play, 
St Panteleimon raised their 
game and were rewarded with 
a goal from Dean Morgan a 
powerful shot from just outside 
the box. 

Five minutes later Sheringham 
equalised when Archie Gálley 
curled a shot ínto the left hand 
corner of the net. 

The Saints retook the lead 
with five minutes to go when 
Courtney ĺeft on his own tapped 
the ball home. 

In the last minute, Sheringham 
equalised when a penalty was 
awarded to them and Jamie 
Nelson scored from the spot, 
taking the game into penalties 
and leaving St Panteleimon  

with an exciting finish to win on      
penalties and their sights on 
going to Wembley in May. 

St Panteleimon FC now play 

away to Lincolnshire team Pinch-
Beck Utd in the third round which 
will be played on 3 December. 

Pinchbeck United play in the 
United Counties  League and are 
from Spalding in Lincolnshire.
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Andreas  
Angeli

On the 17th of November 2022 it will be two years since  
Andreas Angeli passed away. Not a day goes by that we don’t 

miss our beloved father, grandfather and uncle and we still 
can’t believe he is not with us. When we shut our eyes, we can 
hear his laughter and feel the bristles of his beard against our 
skin as he embraces us. We miss his love, his humour, and his 
wisdom. The pain does not subside, and the loss only seems 
deeper as time goes on, with no one there to turn to as we all 
did so often. This tragedy has brought true family and friends 

closer together, more than ever before, bringing solace and 
comfort in being there for each other, breaking through  

all barriers and obstacles thrown before us. 
 

We lost one of the greatest and not a day goes by that he isn’t 
missed in our hearts and thoughts. So many times, that we turn 

to call or visit him before the crushing reality sinks in deep  
and the tears flow without warning, still so raw and difficult  

to accept. They say that you never realise what you have until 
it is gone, and never could a saying be more real when you 

lose someone so deep rooted within your life and soul.  
We hope and wish that he is at peace and happy  

to be reunited with his beloved wife, so that all is not lost,  
as we cling on to our memories and surround ourselves  

by those left behind, who truly share the pain of this  
great sadness and loss.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ† MEMORIAL

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Patriki, Famagusta, Cyprus)

Eleni Georghiou

It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved mother Eleni Georghiou,  

on 15th October 2022, aged 88. She leaves behind her 
daughter Androulla, son George and daughter-in-law Jan, 
grandchildren Shelley and Mike and their partners Mark 

and Laura, great grandchildren Alexa, George, and Theo. 
 

The funeral service will be held on 21st November 2022,  
at St Lazarus Church, Rutland Road Forest Gate,  
London E7 8PQ, at 11am.  The burial will be held  

at South Essex Crematorium/ Cemetery, Ockendon Road 
Corbets Tey, Upminster RM14 2UY, at 1.15pm.  

 
Flowers are most welcome.15.10.1934 – 15.10.2022

Ανδρέας  
Αγγελή

Στις 17 Νοεμβρίου 2022 συμπληρώνονται δύο χρόνια από τότε 
που έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Αγγελή. Δεν περνάει μέρα που 
να μην μας λείπει ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς και 
θείος. Ακόμα δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δεν είναι μαζί 
μας. Όταν κλείνουμε τα μάτια μας, ακόμα ακούμε το γέλιο του 
και νιώθουμε την γενειάδα του στο πρόσωπο μας καθώς μας  
αγκαλιάζει. Μας λείπει η αγάπη του, το χιούμορ του και η 
σοφία του. Ο πόνος δεν υποχωρεί, και η απώλεια φαίνεται  
βαθύτερη όσο περνάει ο καιρός, χωρίς να μπορεί κάποιος να  
το αλλάξει. Αυτή η τραγωδία όμως μας έχει φέρει πιο κοντά με  
την οικογένεια και τους φίλους μας και περισσότερο από ποτέ  
στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, ξεπερνώντας όλους τους  

φραγμούς και τα εμπόδια που έρχονται μπροστά μας. 
 

Χάσαμε έναν από τους πιο αγαπημένους μας ανθρώπους και δεν 
περνάει μέρα που να μην λείπει από   τις καρδιές και τις σκέψεις 
μας. Πολλές φορές, τον φωνάζουμε σαν να είναι ακόμα εδώ, 
κοντά μας, όμως η πραγματικότητα μας υπενθυμίζει τον χαμό 
του και τα δάκρυα κυλούν χωρίς προειδοποίηση, καθώς είναι 
τόσο δύσκολο να το αποδεχτούμε. Λένε ότι ποτέ δεν συνειδητο-
ποιείς τι έχεις, μέχρι να το χάσεις. Και ποτέ δεν θα μπορούσε να 
είναι πιο αληθινός ο πόνος για αυτόν που χάνεις και είναι τόσο 
βαθιά ριζωμένος στη ζωή και τη ψυχή σου. Ελπίζουμε και ευχό-
μαστε να είναι  ήσυχος και ευτυχισμένος που ξανανταμώνει με 
την αγαπημένη του σύζυγο, και να μην έχουν χαθεί όλα. Εμείς  
μένουμε στις αναμνήσεις μας και περιτριγυριζόμαστε από  
αυτούς που μένουν πίσω, που πραγματικά μοιράζονται  
τον πόνο αυτής της μεγάλης θλίψης και απώλειας.

IN LOVING MEMORY
Stella Aresti (Toulouras) Zacharias Aresti

(from Rizokarpasso)(from Rizokarpasso)

Our most beloved parents, the years and months pass by, but not a day goes  
by without you in our thoughts. You are in our hearts forever, never forgotten. 

June 1928 - February 2013January 1929 - November 1981
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† MEMORIAL

Λευτέρης Ιωάννου (Lefty)

†  MEMORIAL

Christalla  
Mintikki Aristidou

The one-year memorial service of our beloved  
and dearly missed mother, grandmother, aunt and friend 

Christalla Mintikki Aristidou from Akanthou  
will take place on Sunday 20th November 2022,  

at the Greek Orthodox Church of St. Mary,  
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB. 

  
Relatives and friends are invited to attend.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χρυστάλλα  
Μιντίκκη Αριστείδου

Το 1ο ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μητέρας, 

γιαγιάς, θείας και φίλης Χρυστάλλας Μιντίκκη  

Αριστείδου από την Ακανθού θα τελεστεί την Κυριακή 

20 Νοεμβρίου 2022, στην εκκλησία της Παναγίας, 

Trinity Road, Wood Green, Λονδίνο N22 8LB.  
 

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να παρευρεθούν. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας Χαρίλαου (Χάρη) Σεραφείμ,  

τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022. Ο Χάρης αφήνει τη 
 σύζυγο του Ειρηνούλα, τον γιο του Σάκη, αδέρφια και 
πολλούς ακόμη φίλους και συγγενείς. Μετακόμισε στο 
ΗΒ το 1970, όπου σπούδασε μηχανικός και κατάφερε  
να γίνει ευρέως γνωστός στην παροικία του Λονδίνου.  

 
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 

2022, στις 13:00, από την εκκλησία της Παναγίας και  
η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, στις 14.30. 
Κουτί εισφορών θα υπάρχει στην εκκλησιά με όλα τα 
έσοδα να διατίθενται για την έρευνα του καρκίνου. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χάρης Σεραφείμ

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Christalla Ioannou
It is with a heavy heart that we announce the death of our beloved mum  

Christalla Ioannou on Wednesday 26th October, at the age of 78. She leaves behind  
husband Nikos, son George, daughter Fodina, daughter-in-law Debbie,  

son-in-law John, grandchildren Nikki & Tommy, Christalla & fiancé Amraj, 
sisters Maria, Olympia, Liza, brothers Marko, Gregory & Andreas.  

 
The funeral will be held on Thursday 24th November 2022, at 11:30am,  

at The Greek Orthodox Church of St. John the Theologian, 184 Mare Street, 
Hackney, London E8 3RD, and burial at 2pm, at Cheshunt Cemetery,  

136 Cromwell Ave, Cheshunt, Herts, EN7 5DW. After the church service, for those 
who cannot attend Cheshunt Cemetery, refreshments will be available in the Church 

Hall. For those who are able to attend Cheshunt Cemetery, refreshments will be 
available after the burial. Flowers are welcome and to be delivered to Demetriou 

and English funeral directors by 5pm, on 23rd November 2022.  
There will also be a donation box in memory of our beloved mum at the church  

and cemetery where all the funds will be donated to The Greek Orthodox Church  
of St. John the Theologian, Hackney. Charity Registration no: 291884 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χρυστάλλα Ιωάννου 
Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μαμάς Χρυστάλλας  
Ιωάννου την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, σε ηλικία 78 ετών. Αφήνει τον σύζυγό της Νίκο, 
γιο Γιώργο, κόρη Φωτεινή, νύφη Ντέμπι, γαμπρό Γιάννη, εγγόνια Νίκη, Tommy, 
Χρυστάλλα & τον αρραβωνιαστικό της Amraj, αδερφές Μαρία, Ολυμπία και Λίζα, 

αδέρφια Μάρκο, Γρηγόρη  & Αντρέα.  
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, στις 11:30 π.μ., από τον 
Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, 184 Mare Street, Hackney, London E8 3RD, 
και η ταφή στις 2 μ.μ., στο Cheshunt Cemetery, 136 Cromwell Ave, Cheshunt,  

Herts, EN7 5DW. Μετά την εκκλησία, για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν στο  
κοιμητήριο, θα προσφερθούν αναψυκτικά στην αίθουσα της εκκλησίας. Και για όσους 
μπορέσουν να παρευρεθούν στο κοιμητήριο, θα διατεθούν αναψυκτικά μετά την ταφή. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και να παραδοθούν στο γραφείο τελετών του  
Demetriou & English, μέχρι τις 17:00 της 23ης Νοεμβρίου 2022. Θα υπάρχει  

επίσης κουτί εισφορών στη μνήμη της αγαπημένης μας μαμάς στην εκκλησία και στο  
κοιμητήριο με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη  

του Θεολόγου, Hackney. Charity Registration no: 291884 19/02/1944 - 26/10/2022

13/3/1950 - 7/11/2022

(από τον Κάμπο Τσακκίστρας, Κύπρος) Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, στην εκκλησία του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, Wightman Rd, London N8 0LY, το 6μηνο 
μνημόσυνο του αγαπημένου μου αδερφού Λευτέρη Ιωάννου (Lefty)  

(από Δευτερά Λευκωσίας) και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του,  
να παρευρεθούν. Ο αδερφός του Σταύρος.  
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It is with broken hearts and great sadness, we announce the passing of our beloved mother Despina on the 18th of October 2022,  
at Kingston hospital. Despina leaves behind her three children Andy, Eve, and George, son-in-law John,  daughter-in-law Christine, 
grandchildren, great grandchildren, relatives, and friends. Our mother will be re united with our dearest brother Adam and our 

dear dad Dimitri. The funeral will be held on Thursday 1st of December 2022, at 11am, at the Chapel, Epsom Cemetery 85,  
Downs Road, Epsom KT18 5JT and the wake at The Rubbing House, 34 Langley Vale, Epsom KT18 5LJ.  
Flowers to be sent to Frederick W Paine Funeral Directors, 5 Chessington Parade, Leatherhead Rd,  

Chessington KT9 2PH. 
 

Mum you never wanted to be alone 
We sat beside you and held your hands. 

We hope your road ahead is filled with flowers and singing  
angels place you in gods arms Adam and our dad are waiting  

to take you by the hand and take you home 
You will not be alone. 

 
If roses grow in heaven 
God pick a bunch for us 

Place them in our mother's arms 
And tell her they are from us 

Tell her that we love her and miss her 
And when she turns to smile 
Place a kiss upon her cheek  
And hold her for a while.

(From Larnaca, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Antoniou 
It is with great sadness that we announce the death  
of our beloved Andreas Antoniou, on Thursday 10  

November 2022, at the age of 69. He leaves behind two 
children Dino and Catherine, three granddaughters 

 Stephanie, Isabella, and Anassa.   
The funeral will take place on Tuesday 29th November 
2022, at The Twelve Apostles Church, Kentish Lane, 
Brookmans Park, Hertfordshire AL9 6NG, at 10am, and 

burial at New Southgate Cemetary, Brunswick Park Road, 
London N11 1JJ, at 12 noon. The wake will take place  

in the church hall of St Katherine’s Church, Friern Barnet 
Lane, Whetstone N20 0NL. The family have expressed 

kind donations to be made to The Twelve Apostles 
Church rather than gifting flowers.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Despina Adamou Constantinou

10/4/1928 -18/10/2022

(From Akapnou, Cyprus)

Με ραγισμένες καρδιές και μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Δέσποινας  
στις 18 Οκτωβρίου 2022, στο νοσοκομείο του Kingston. Η Δέσποινα αφήνει τρία παιδιά: τον Άντι, την Εύα και τον Γιώργο,  

τον γαμπρό της Γιάννη, την νύφη της Κριστίν, εγγόνια, δισέγγονα, συγγενείς και φίλους.  
Η μητέρα μας ξανανταμώνει με τον αγαπημένο μας αδερφό Αδάμ και τον αγαπητό μας μπαμπά Δημήτρη. 

 
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022, στις 11 π.μ., από το ξωκλήσι στο κοιμητήριο του Epsom, 

85 Downs Rd, Epsom KT18 5JT και η παρηγοριά στο The Rubbing House, 34 Langley Vale, Epsom KT18 5LJ. Τα λουλούδια 
θα πρέπει να αποσταλούν στο γραφείο κηδειών Frederick W Paine Funeral Directors, 5 Chessington Parade, Leatherhead Rd,  

Chessington KT9 2PH.

23/5/1953 – 10/11/2022

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022,  
το 3μηνο μνημόσυνο του αγαπημένου μας Μιχάλη  

Λεοντίου Χατζηπέτρου (από την Ακανθού) στον Ιερό Ναό 
του Αποστόλου Ανδρέα στο Kentish Town, NW1 9QA  

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

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους  
εκείνους που βρεθήκαν στην κηδεία αλλά και στο 40ήμερο 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας Μιχάλη. Χάριν σε 
όλους εσάς καταφέραμε και μαζέψαμε το ποσό των £762  
το οποίο διατέθηκε για το Great Ormond Street Childrens 

Hospital. Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Θεοδώρα, Λεόντιος,  
Χρήστος, Πέτρος, εγγόνια και δισέγγονα

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μιχάλης Λεοντίου  
Χατζηπέτρου 

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 20.11.2022, 
 στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY, το 18ο ετήσιο  
μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 
μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Κυριακούς Θωμά  
(από την Καλοψίδα, Κύπρος) και καλούμε όλους  
όσοι τιμούν τη μνήμη της, όπως παρευρεθούν.  

 
Οι τεθλιμμένοι: παιδιά Ελένη, Γεωργούλα,  

Μαρία, Γιάννης, Δημήτρης και Γιώργος, εγγόνια,  
δισέγγονο, αδέλφια και λοιποί συγγενείς.

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κυριακού Θωμά
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

We are deeply saddened to announce the death of our beloved Persoulla (Bess)  
who passed away on 11 November 2022, aged just 48.    

A loving and adoring daughter, sister, partner and mother, Bess will forever be  
remembered for her kind and gentle nature, her inner and external beauty, her highly 
infectious laugh, amazing smile and her ability to leave you feeling warm and loved.  

Bess leaves behind: parents Stellakis and Despo Loucas (from Vouno Kyrenia and Ayios 
Theodoros, Karpasias), brothers Luke and Angelos, her partner Patrick, her two sons  

Elliott and Jackson, nephews, nieces and many other family and friends. The funeral will 
take place on Monday 28 November 2022, at 11.00am, at St Mary’s Greek Orthodox 

Cathedral, Trinity Road, Wood Green, N22 8LB, followed by a burial at New Southgate 
Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1EZ, at 1.00pm. The wake will take place after the 

burial at Ariana Banqueting Hall, North London Business Park Oakleigh Road South, 
London N11 1GN. Anyone wishing to send flowers, these can be delivered to Demetriou 

& English (131-133 Myddleton Road, Bowes Park, N22 8NG) by 9am on Monday  
28 November. There will also be a charity donation box in memory of our beloved  

Bess at the Church and the Wake.

Persoulla (Bess) Stylianou
(From London) 

21/3/1974 – 11/11/2022 

Εκατοντάδες κόσμου προσήλθαν το πρωί της Παρασκευής (11/11), για να υπογράψουν το βιβλίο συλλυπητηρίων για τον θάνατο του Αρ-
χιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β’, καθώς και για να προσκυνήσουν τη σορό του, η οποία εκτίθεται από την Πέμπτη (10/11) σε λαϊκό 
προσκύνημα. Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ, ο πρώην Yπουργός Ιωνάς Νικολάου, η πρώην Ευρωπαία 
Επίτροπος, Ανδρούλλα Βασιλείου, αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΑΚΕΛ, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης, Πρέσβεις και Βουλευτές, εκπρόσωποι κοινωνικών εταίρων και της Αστυνομίας, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεκάδες 
μαθητών, εκπαιδευτικών και απλοί πολίτες, ήταν ανάμεσα σε όσους υπέγραψαν το βιβλίο συλλυπητηρίων. 
Ουρές είχαν σχηματιστεί στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, όπου απλοί άνθρωποι, εκπρόσωποι εκκλησιών, αξιωματούχοι και 
ξένοι διπλωμάτες έφθασαν και για να προσκυνήσουν το σκήνωμα του Αρχιεπισκόπου. Μετά το τέλος της υπογραφής του βιβλίου συλλυ-
πητηρίων, η σορός του Αρχιεπισκόπου θα παρέμεινε στον ναό μέχρι και το πρωί του Σαββάτου (12/11), για προσκύνημα από το κοινό. 
Το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους στο πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου θέλησαν να εκφράσουν και ιερομόναχοι από το Άγιο Όρος. Με-
ταξύ τους, ο Ιερομόναχος Αντύπας από τη Μονή Ιβήρων στις Καρυές Αγίου Όρους, την οποία είχε επισκεφθεί ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσό-
στομος Β’ το 2018, ο οποίος μετέβη στην Κύπρο και παρέστει στην κηδεία το Σάββατο. 
Ανέφερε, ότι ο Αρχιεπίσκοπος είχε αφιερώσει ένα ασημένιο καντήλι στη Μονή, το οποίο βρίσκεται πάντα αναμμένο εκεί, μετά από παρά-
κληση του Αρχιεπισκόπου, για την ελευθερία της Κύπρου. «Διανυκτέρευσε στο κελί μαζί μας και αυτό ήταν πολύ τιμητικό», είπε, ση-
μειώνοντας ότι είχε συμβάλει οικονομικά και στην αποπεράτωση εργασιών. 
«Έπασχε για το καλό της Εκκλησίας και της Κύπρου», σημείωσε, λέγοντας ότι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους Αγιορείτες. 
«Ευχόμαστε ολόψυχα να είναι αιωνία η μνήμη και να είναι άξιος όποιος τον διαδεχθεί, για να συνεχίσει το έργο της αποστολικής 
εκκλησίας της Κύπρου», κατέληξε.

Η Κύπρος αποχαιρέτησε τον Χρυσόστομο Β’

† 7ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA,  
το 7ο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστου μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού  
Αντρέα Παναγιώτου (Λίσσιαρος) και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παραβρεθούν.  

In loving memory of our dearest Andreas who left this earthly world on the 25th November 2015, the feast of St. Catherine 
 Sunshine passes shadows fall 

But Loving memories outlive them all 
Silent prayers keep us in touch 

With a husband, father, and grandfather 
We loved and miss so much 

Our loving thoughts go with you Andreas as life goes on its way 
 Your wife Kathleen, son Andrew, daughter Julia and all those who loved you. 

 Anniversary Mass will also be held at St Gabriel’s Catholic Church on Friday 25th November, at 12pm.

Αντρέας Παναγιώτου (Λίσσιαρος)
(από τα Λιβάδια Λάρνακας, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας Περσούλας  
η οποία απεβίωσε στις 11 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία μόλις 48 ετών.   

 Μια αγαπημένη και λατρευτή κόρη, αδελφή, σύντροφος και μητέρα. Θα την  
θυμόμαστε πάντοτε για την ευγενική και ήρεμη της φύση, την εσωτερική και εξωτερική 

της ομορφιά, το μεταδοτικό της γέλιο, το καταπληκτικό της χαμόγελο  
και το χάρισμά της να σε κάνει να νιώθεις ευπρόσδεκτος και αγαπητός.  

Αφήνει τους γονείς της Στελλάκη και Δέσπω Λουκά (από το Βουνό Κερύνειας και τον Άγιο 
Θεόδωρο Καρπασίας), αδέλφια Λουκά και Άγγελο, τον σύντροφό της Πάτρικ, τους δύο 
γιους της Έλιοτ και Τζάκσον, αδελφότεκνα, συγγενείς και φίλους. Η κηδεία της θα  

τελεσθεί τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, στις 11.00 π.μ., από την εκκλησία της Παναγίας 
στο Wood Green, N22 8LB, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park 

Road, N11 1EZ, στη 1.00 μ.μ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana Banqueting Hall, North 
London Business Park Oakleigh Road South, N11 1GN. Για όποιον επιθυμεί, τα λουλούδια  
μπορούν να σταλθούν στο γραφείο κηδειών του Demetriou & English (131-133 Myddleton 
Road, Bowes Park, N22 8NG) μέχρι τις 9 π.μ. της Δευτέρας 28 Νοεμβρίου.  Στην εκκλησία 
και στην παρηγοριά θα υπάρχει κουτί εισφορών στη μνήμη της αγαπημένης μας Μπες.

Περσούλα (Μπες) Στυλιανού
(από το Λονδίνο)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Demetris 
Chrysou on Monday 7th November 2022, at the age of 89.  

He leaves behind wife Sotera, children Nikos and Maria, grandson Demetri 
and sister Theognosia, relatives and friends. 

  
Demetris immigrated to London with his wife in 1958 and became one of the 
 finest barbers in London. A compassionate, funny, and generous man with  
a well- groomed appearance, he loved family gatherings and summer trips  

to his beloved Cyprus.  
 

The funeral will take place on the 2nd of December 2022, at St John the 
Baptist, Wightman Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY, at 12pm, and the 
burial will follow at Edmonton Green Cemetery, Church Street, N9 9HP, at 2 

pm. Rather than receiving flowers, we shall be having a donation box that will 
contribute to the funeral costs and also to the British Heart Foundation.

Demetris Chrysou
(From Kalopsida, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Δημήτρη Χρυσού τη Δευτέρα  
7 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του  

Σωτήρα, παιδιά Νίκο και Μαρία, εγγονό Δημήτρη και την αδελφή του  
Θεογνωσία, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

 
Ο Δημήτρης μετανάστευσε στο Λονδίνο με τη σύζυγό του το 1958 και έγινε ένας 
από τους καλύτερους μπαρμπέρηδες του Λονδίνου. Ένας συμπονετικός, γεμάτος 
χιούμορ και γενναιόδωρος άνθρωπος, πάντα περιποιημένος, που αγαπούσε τις 

οικογενειακές συγκεντρώσεις και τα ταξίδια στην αγαπημένη του Κύπρο. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, από την  
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, Harringay Ladder, 

London N8 0LY στις 12 μ.μ., και η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο 
Edmonton Green, Church Street, N9 9HP στις 2 μ.μ. Αντί λουλουδιών, θα 
γίνονται εισφορές για τα έξοδα της κηδείας και το British Heart Foundation.

 Δημήτρης Χρυσού 
(από την Καλοψίδα, Κύπρος)

23/10/1933 - 7/11/2022
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