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Εκατοντάδες αξιωματικοί της αστυ-
νομίας στο Λονδίνο ενδέχεται να 
απολυθούν για σεξουαλικά αδική-
ματα και αδικήματα που αφορούν 
ενδοοικογενειακή βία, όπως δήλωσε 
ανώτερος αξιωματικός... 

Σελ. 3 & 4 

Εnglish Section 17-26 

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΗ 

Σε μία φράση που δείχνει ότι φο-
βάται νέες αποκαλύψεις προχώ-
ρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μι-
λώντας στην κοινή συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Γραμματείας και του 
Διαγραμματειακού της ΝΔ.... 

Σελ. 7 

Με τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς 
από την χορωδία της Αρχιεπισκο-
πής Θυατείρων και με την ευχή 
όλων για ελευθερία στην Κύπρο, 
υποδέχθηκαν το νέο χρόνο οι συ-
μπατριώτες μας.... 

Σελ. 10 

Για καλή χρονιά Σήψη και δυσωδία Με φόντο τις εκλογές 

ΣΤΟ ΤΑΤΟΪ ΚΗΔΕΥΤΗΚΕ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β’, ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝΕΛΛΑΔΑ
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ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΗΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Λαμπρός εορτασμός της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας
Το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023, η Εθνική Κυ-

πριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΚΟ 
ΗΒ) γιόρτασε με λαμπρότητα την Ανεξαρτησία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τίμησε τον Πρόεδρο 
Αναστασιάδη, για τους πολύχρονους σκληρούς 
αγώνες του για προάσπιση των δικαίων του κυ-
πριακού λαού και τις ακούραστες προσπάθειες του 
για εξεύρεση δίκαιης και λειτουργικής λύσης του 
κυπριακού. 
Επίσημος προσκεκλημένος στην μεγαλειώδη εκ-

δήλωση, ήταν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος τιμήθηκε 
τόσο από την Ομοσπονδία όσο και από τη Δια-
κομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα (APPG) για την 
Κύπρο. 
Απευθυνόμενος στους 500 εκλεκτούς προσκε-
κλημένους, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξήρε τη 
συμβολή της κυπριακής διασποράς, εκφράζοντας 
την ειλικρινή του «εκτίμηση και ευγνωμοσύνη για 
τις πολυσχιδείς δράσεις που αναπτύσσετε, επιδει-
κνύοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο και 
την ευημερία της Κύπρου μας, όπως και τις προ-
σπάθειές για απελευθέρωση και επανένωση της 
πατρίδας μας.» 
Μιλώντας για το εθνικό μας πρόβλημα, κ. Ανα-

στασιάδης δήλωσε πως θα ήταν ευτυχέστερος αν 

μιλούσε ως Πρόεδρος μιας επανενωμένης πατρί-
δας, χωρίς στρατούς κατοχής, εγγυήσεις και ανα-
χρονιστικά δικαιώματα επεμβάσεων.. Δυστυχώς, 
παρά τις επίπονες προσπάθειες τόσο του ιδίου 
όσο και των προκατόχων του, η Τουρκία συνεχίζει 
να επιδεικνύει για σχεδόν πέντε δεκαετίες την ίδια 
αδιάλλακτη και απαράδεκτη στάση. 
Συγκινημένος, διαβεβαίωσε τους ομογενείς πως 

«παρά την προκλητική και αδιάλλακτη στάση της 
Τουρκίας, δεν θα δεχτούμε και δεν θα επιτρέψουμε 
ποτέ την κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 

ή τη διαγραφή της μακραίωνης ιστορίας του Κυ-
πριακού Ελληνισμού και των απαράγραπτων δι-
καιωμάτων της. Παρά τις όποιες προκλήσεις και 
απειλές, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την 
απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας 
και την εξεύρεση μιας λύσης βασισμένης στα Ψη-
φίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τις συμφωνίες 
Κορυφής.  
Μιας λύσης που θα διασφαλίζει διάρκεια, λει-
τουργικότητα, αλλά και απαλλαγή από εξαρτήσεις 

τρίτων χωρών μέσα από εγγυήσεις, επεμβατικά 
δικαιώματα και παρουσία κατοχικών στρατευμά-
των. Μιας λύσης που δεν θα παραγνωρίζει τις ανη-
συχίες των δύο κοινοτήτων, αλλά θα διασφαλίζει 
τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου, με βάση 
τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.» 
Κατά την διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος 

Αναστασιάδης αναφέρθηκε επίσης στον ισχυρό 
ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, στον πλεονασμα-
τικό προϋπολογισμό, στα μέτρα προστασίας των 
πιο ευάλωτων, στη δημιουργία συστήματος υγείας 
«για όλους χωρίς αποκλεισμούς» μέσω της «με-
γαλύτερης κοινωνικής μεταρρύθμισης του ΓεΣΥ,» 
αλλά και στην πολυεπίπεδη και αξιόπιστη εξωτε-
ρική πολιτική «αναβαθμίζοντας και θωρακίζοντας 
την κρατική μας οντότητα, καθιστώντας την Κύπρο 
πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης». 
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Υπουργός Ευ-

ρώπης της βρετανικής κυβέρνησης Λίο Ντόχερτι, 
ο οποίος εξήρε την προσφορά του απερχόμενου 
Προέδρου της Δημοκρατίας στην ενίσχυση των δι-
μερών σχέσεων Κύπρου-ΗΒ. Υπενθύμισε τη δε-
ξίωση που παραχώρησε στο Παλάτι του Μπάκιγ-
χαμ προ ετών ο νυν βασιλιάς Κάρολος, ακριβώς 
για να τιμήσει την κυπριακή παροικία για την προ-
σφορά της στο ΗΒ. 
Επισήμανε δε και την πρόσφατη υπογραφή από 

τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών συμ-
φωνίας πολυσχιδούς διμερούς συνεργασίας, όπως 
επίσης και τη συμφωνία για τη μη στρατιωτική ανά-
πτυξη γης στις περιοχές των βάσεων - συμφωνίες 
στις οποίες στάθηκε στη δική του ομιλία και ο Πρό-
εδρος Αναστασιάδης. 
Ο κ. Ντόχερτι, επανέλαβε την υποστήριξη της 

κυβέρνησης του ΗΒ για «μια συνολική, δίκαιη και 
διαρκή διευθέτηση» του Κυπριακού και τη δέ-
σμευσή της στις προσπάθειες του ΟΗΕ προς αυτή 
την κατεύθυνση. Μια επανενωμένη Κύπρος, πρό-
σθεσε, θα ενισχύσει τις επενδύσεις, το εμπόριο 
και τον τουρισμό για να εξασφαλίσει ένα πιο στα-
θερό μέλλον για όλα τα μέρη. 
Στην ομιλία του, ο σκιώδης υπουργός για την Ευ-

ρώπη, Στίβεν Ντάουτι, επαίνεσε την «αμέτρητη» 
συνεισφορά της κυπριακής διασποράς στη βρε-
τανική κοινωνία και επανέλαβε τη «σταθερή δέ-
σμευση του ίδιου και του Εργατικού Κόμματος για 
επανένωση της Κύπρου, για τον τερματισμό της 
κατοχής» - μια λύση με βάση το διεθνώς αναγνω-
ρισμένο μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομο-
σπονδίας με πολιτική ισότητα όπως περιγράφεται 

στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Ο κ. Ντάουτι πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι «στα-
θερός, ασφαλής και κρίσιμος σύμμαχος σε τόσους 
πολλούς τομείς», κυρίως λόγω των προσπαθειών 
του Προέδρου Αναστασιάδη να ενισχύσει τους δι-
μερείς δεσμούς. 
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Καραο-

λής εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της παροικίας για 
το έργο και τις επιτεύξεις του Προέδρου Αναστα-
σιάδη και της κυβέρνησης του για την ευημερία 
των Κυπρίων, όπως και για την μεγάλη υποστήριξη 
του στη διασπορά. 
Στην ομιλία του, αναφέρθηκε στα «τελευταία 100 
χρόνια κατά τα οποία οι Κύπριοι στο ΗΒ συνει-

σφέρουν με πολλούς τρόπους στην επιτυχία του 
ΗΒ» και πρόσθεσε ότι «είμαστε ενθουσιασμένοι 
που είμαστε μαζί με τόσους σημαιοφόρους της 
διασπορά μας απόψε».  
Πρόσθεσε ότι «Είμαστε περήφανοι που η Ομο-

σπονδία μας, φέρνει μαζί την παροικία, τους ηγέτες 
της και τους κοινοβουλευτικούς μας φίλους σε όλο 
το πολιτικό φάσμα, εντοπίζοντας την κοινή βάση 
και ενώνοντας τις προσπάθειες. Δεν υπάρχουν 
κόμματα και προσωπικά συμφέροντα. Έχουμε ένα 

κόμμα και αυτό είναι η Κύπρος». 
Ευχαριστώντας τους πολλούς βουλευτές που πα-

ρευρέθηκαν, ο κ. Καραολής είπε πως «με τη συ-
νεργασία του Ύπατου Αρμοστή και των πολλών 
φίλων βουλευτών, θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε 
τις προσπάθειες, τις επαφές και τις πιέσεις μας και 
πως, για όσο χρειαστεί, η Ομοσπονδία θα συνεχί-
σει να ασκεί πίεση στα κέντρα αποφάσεων του 
Λονδίνου για ειρήνη και απελευθέρωση της Κύ-
πρου μας.» 
Στον Πρόεδρο Αναστασιάδη απονεμήθηκε ανα-
μνηστική πλακέτα από τον Πρόεδρο της Ομοσπον-
δίας Χρίστο Καραολή και τους Αντιπροέδρους Αν-
δρέα Παπαευριπίδη, Μιχάλη Έλληνα και Πάμπο 
Χαραλάμπους για την αφοσίωση και τη δέσμευσή 
του να προασπίσει τον αγώνα του κυπριακού λαού 
και τις ακούραστες προσπάθειές του για εξεύρεση 
δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του κυ-
πριακού. 
Ο βουλευτής σερ Ρότζερ Γκέιλ, Πρόεδρος του 

APPG για την Κύπρο, μαζί με τους Αντιπροέδρους 
Πάμπο Χαραλάμπους, Τερέζα Βίλιερς και Κάρολαϊν 
Νόουκς, απένειμαν επίσης στον Πρόεδρο Αναστα-
σιάδη αναμνηστική πλακέτα. Κατά την απονομή, 
ο σερ Ρότζερ... 

 
συνέχεια στη σελ 9

Του Βύρωνα Καρύδη 
 
Στις 19 Μαρτίου 2001, οι Αρχές των βρετανικών 

βάσεων στην Κύπρο παρουσίασαν τα σχέδιά τους 
για την αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών τους 
εγκαταστάσεων στην αλυκή Ακρωτηρίου, εντάσ-
σοντας την ενέργεια τους αυτή στην πολιτική ενη-
μέρωση το κοινού, αφού, όπως είχαν υπογραμμί-
σει, "δεν είχαν κάτι να κρύψουν". 
Μιλώντας σε δημοσιογραφική διάσκεψη στις 

βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, ο βοηθός επιθεω-
ρητής Νίκος Μυλωνάς ανέφερε ότι για την κεραία 
που θα λειτουργούσε στο Ακρωτήρι μέχρι το 2003 
θα χρησιμοποιούνταν 12 εκτάρια γης που θα ανή-
καν στην πολιτική διοίκηση των βάσεων. 
Περίπου έξι εβδομάδες αργότερα σε επιστολή 

του προς την Ντάουνινγκ Στριτ (28 Απριλίου 2001) 
ο ιδιαίτερος γραμματέας του Βρετανού υπουργού 
των Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ σημείωνε :  

“Σύντομα θα χρειαστεί να ξεκινήσουμε συζητή-
σεις με την Κύπρο, την Επιτροπή και τους εταίρους 
στην ΕΕ αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των Πε-
ριοχών Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασι-
λείου (SBAs) και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά 

την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ” (PREM49/1796). 
O Μαρκ Σέντγουιλ υπογράμμιζε ότι οι βάσεις 

ήταν σε κυρίαρχο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου 

και ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 
1960, επρόκειτο για στρατιωτικές βάσεις με ελάχι-
στη εμπορική δραστηριότητα ή οικιστική χρήση 
στις περιοχές γύρω από αυτές. Υπενθύμιζε επίσης 
στον Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ ότι όταν 
το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησε στην ΕΟΚ, η 
Συνθήκη της Ρώμης τροποποιήθηκε για να εξαι-
ρεθούν οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο. Στην 
πράξη, κατά τον Σέντγουιλ, οι περιοχές των βρε-
τανικών βάσεων στο νησί “έχουν ενσωματωθεί 
πλήρως με το κυπριακό έδαφος που τις περιβάλ-
λει’’ ενώ σε αυτές  “έχουν επεκταθεί κυπριακές κοι-
νότητες”. Παράλληλα και στις αυτές δύο αυτές ζώ-
νες της βρετανικής κυριαρχίας στην Κύπρο, είχαν 
αναπτυχθεί και πολλές εμπορικές επιχειρήσεις. 
Από την επιστολή του Σέντγουιλ γίνεται σαφές 

ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, σε δήλωση που είχε εν-
σωματωθεί στη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, είχε ανα-
λάβει διάφορες δεσμεύσεις σχετικά με τη μεταχεί-

ριση των Κυπρίων που ζούσαν στις βρετανικές 
βάσεις και σε ό,τι αφορούσε τις σχέσεις των βά-
σεων με την Κυπριακή Δημοκρατία.  
Αυτές περιελάμβαναν την εγκαθίδρυση συνόρων 

ή τελωνειακών σταθμών μεταξύ των εδαφών των 
βάσεων και του ανεξαρτήτου κυπριακού κράτους 
και τη διασφάλιση ότι οι νόμοι που θα εφαρμόζο-
νταν όσον αφορά τους Κύπριους πολίτες που κα-
τοικούσαν στις περιοχές των βάσεων θα ήταν, “στο 
μέτρο του δυνατού, οι ίδιοι με τους νόμους της Δη-
μοκρατίας”. Σύμφωνα όμως με την εκτίμηση του 
Φόρεϊν Όφις, κατά την προσχώρηση της Κύπρου 
στην ΕΕ, για να διατηρούσε η Βρετανία τις δεσμεύ-
σεις της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης, θα έπρεπε “πι-
θανότατα να υιοθετήσουμε το κεκτημένο της ΕΕ 
με συγκεκριμένες παρεκκλίσεις”. Όφειλε το Λονδίνο 
να βρει μια λύση.... 

συνέχεια στη σελ 14

Αποχαρακτηρισμός εγγράφων: «Το μέλλον των βρετανικών βάσεων μετά την ένταξη»
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Το νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησε την Τρίτη 
νέα διήμερη απεργία με αίτημα μισθολογικές αυ-
ξήσεις. Οι νέες απεργιακές κινητοποιήσεις μαρτυ-
ρούν το αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει οι δια-
πραγματεύσεις μεταξύ του συνδικάτου των 
νοσηλευτών, του Royal College of Nursing (RCN), 
και της  κυβέρνησης του πρωθυπουργού Ρίσι Σού-
νακ, η οποία αρνείται να δώσει τις αυξήσεις που 
ζητεί το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Το αδιέξοδο αυτό ώθησε το συνδικάτο να ανα-
κοινώσει τη Δευτέρα νέες κινητοποιήσεις τον Φε-
βρουάριο, οι οποίες θα αφορούν περισσότερα νο-
σοκομεία. 
Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στα προβλήματα που 
θα προκαλέσουν αυτές οι κινητοποιήσεις στους 
πολίτες. “Είναι αναπόφευκτο ότι μια απεργία θα 
επηρεάσει τους ασθενείς”, εκτίμησε την Τρίτη, ο 
υπουργός Υγείας Στιβ Μπάρκλεϊ, προσθέτοντας ότι 
λόγω της διήμερης απεργίας του νοσηλευτικού 
προσωπικού τον Δεκέμβριο ακυρώθηκαν 30.000 
επεμβάσεις και ραντεβού. 

To θέμα των απεργιών κυριάρχησε σε πολλά 
πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (18/01). Η Metro κάνει 
λόγο για "απεργιακή κόλαση" όταν αναφέρεται στην 
1η Φεβρουαρίου. Το δημοσίευμα επισημαίνει αυτή 
την ημέρα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις των 
σιδηροδρομικών, των καθηγητών πανεπιστημίου, 
των δασκάλων και των δημοσίων υπαλλήλων θα 
είναι μεγαλύτερη ημέρα απεργιών στη Βρετανία 
εδώ και μια γενιά.  

"Ηλιθιότητα" είναι η ετυμηγορία της Mirror για τις 
διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τα συνδικάτα 
υγείας, καθώς άλλη μια απεργία των νοσηλευτών 
ξεκίνησε χθες Τετάρτη και συνεχίζεται σήμερα Πέ-
μπτη. Η εφημερίδα γράφει ότι οι εργοδότες αρνού-
νται στους νοσηλευτές μια δίκαιη μισθολογική συμ-
φωνία, ενώ προσφέρουν στο νοσηλευτικό 
προσωπικό που έχει συνάψει συμφωνίες με  γρα-
φεία εξεύρεσης εργασίας 40 λίρες την ώρα για να 
διασπάσει τις απεργιακές γραμμές. 
Η Daily Telegraph επικεντρώνεται επίσης στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις του επόμενου μήνα, και 
εγκαλεί ιδίως τους εκπαιδευτικούς επειδή αρνούνται 

να θέσουν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα "που θα 
μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις στην 
παιδεία των απεργιακών κινητοποιήσεων". 
Οι απεργίες της 1ης Φεβρουαρίου θεωρούνται 
από την i ως οι "μεγαλύτερες" που έχει αντιμετω-
πίσει το Ηνωμένο Βασίλειο από το 1979. 
Και οι εκπαιδευτικοί κατεβάζουν τα ρολά  
Ο Σούνακ δέχεται ολοένα και μεγαλύτερες πιέσεις 
να διευθετήσει διαφορές για το μισθολογικό με εκα-
τοντάδες χιλιάδες εργαζομένους έπειτα από μήνες 
απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προκαλέ-
σει εκτεταμένη αναταραχή. 
Με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται σε περισσό-
τερο από 10%, οι εργαζόμενοι σε πολλούς τομείς 
αξιώνουν υψηλότερους μισθούς.   

H Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών (NEU) ανακοί-

νωσε ότι η κυβέρνηση προσέφερε στα μέλη της 
αύξηση 5% στους μισθούς, η οποία σύμφωνα με 
την ίδια δεν εξισορροπεί τη μείωση μισθού που 
οφείλεται στην αύξηση των τιμών.  
Γράφοντας στους Times (17/01), η υπουργός 
Παιδείας Τζίλιαν Κίγκαν κατηγορεί τους εκπαιδευ-
τικούς ότι "γυρίζουν την πλάτη" στα παιδιά, αφού 
τα μέλη της NEU ψήφισαν για απεργίες στην Αγγλία 
και την Ουαλία τον Φεβρουάριο. Η εφημερίδα ανα-
φέρει ότι οι υπουργοί ανησυχούν ότι οι απεργίες 
θα διαταράξουν την εκπαίδευση και θα βλάψουν 
την οικονομία, επειδή οι γονείς θα πρέπει να μεί-
νουν εκτός εργασίας. Αλλά το συνδικάτο έχει προ-
ειδοποιήσει ότι οι εκπαιδευτικοί εγκαταλείπουν μα-
ζικά το επάγγελμα. 

 
«Το τέρας της Met» 
Ένας εν ενεργεία αξιωματικός της αστυνομίας 
του Λονδίνου δήλωσε ένοχος για πολλές κατηγορίες 
σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών εις βάρος 12 
γυναικών σε μια περίοδο 18 ετών, γεγονός που 
τον καθιστά έναν από τους χειρότερους δράστες 

σεξουαλικών εγκλημάτων στην ιστορία της χώρας.  
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ζήτησε  
συγγνώμη λέγοντας ότι θα έπρεπε να έχει εντοπίσει 
την κακοποιητική συμπεριφορά του 48χρονου Ντέι-
βιντ Κάρικ, ο οποίος δήλωσε ένοχος για 49 κατη-
γορίες, ανάμεσά τους και 24 βιασμοί, κατά το διά-
στημα 2003 έως 2020. Ο Κάρικ τέθηκε σε 
διαθεσιμότητα από τη θέση του ένοπλου αξιωματι-
κού της αστυνομίας όταν συνελήφθη τον Οκτώβριο 
του 2021. Τα περισσότερα εγκλήματά του διαπρά-
χθηκαν στον τόπο της κατοικίας του, το Χέρτφορ-
ντσαϊρ. 
Σχεδόν όλα τα πρωτοσέλιδα της Τρίτης (17/01) 
παρουσιάζουν τον αξιωματικό της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας (Met Police) Ντέιβιντ Κάρικ, ο οποίος 
ομολόγησε την ενοχή του για δεκάδες σεξουαλικά 
αδικήματα. "Πώς ακριβώς ξέφυγε από την αστυ-
νομία ένας κατά συρροή βιαστής στις τάξεις της;" 
διερωτάται η Daily Express. Η Sun τον χαρακτη-
ρίζει "τέρας της Met", ενώ η Daily Mirror λέει ότι η 
Met είχε εννέα ευκαιρίες να τον σταματήσει αλλά 
δεν έδρασε. "Πόσα ακόμα τέρατα με στολή υπάρ-
χουν ;" αναρωτιέται η Daily Mail. 
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι ο επίτροπος της 
Μητροπολιτικής Αστυνομίας σερ Μαρκ Ρόουλι θα 
αντιμετωπίσει ιδιαίτερη πίεση επειδή -ως πρώην 
βοηθός επίτροπος υπεύθυνος για τις ειδικές επι-
χειρήσεις- ήταν, στην πραγματικότητα, το αφεντικό 
του Κάρικ όταν γίνονταν κάποιες από τις παραβά-
σεις του. 
Σε κύριο άρθρο της, η Mirror γράφει ότι οι επίση-
μες συγγνώμες και οι παραδοχές των παραλείψεων 
δεν αρκούν. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι αυτοί 
που πληρώνονται για να υπερασπίζονται το νόμο 
πρέπει να επινοήσουν ένα αδιάβλητο σύστημα για 
να αποφεύγεται η στρατολόγηση "κακοποιών" και 
να συλλαμβάνονται οι παραβάτες με στολή. 
Η πρώην υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ επι-
σημαίνει στην Express ότι απαιτείται αλλαγή του 
νόμου για να βοηθηθεί η εκκαθάριση της Met. Κύριο 
άρθρο στη Sun περιγράφει τη Scotland Yard ως 
μια "διαλυμένη δύναμη που προδίδει τους Λονδρέ-
ζους και ντροπιάζει τη Βρετανία".

Μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις και πρόβλεψεις για νέο... «εφιάλτη»

Η κυβέρνηση μπλοκάρει το νομοσχέδιο της Σκωτίας για την ταυτότητα φύλου
Ένα θέμα που απασχόλησε τον τύπο της Τρίτης ήταν η απόφαση 

της κυβέρνησης Σούνακ που αφορά στα δικαιώματα των τρανς και τον 
επαναπροσδιορισμό φύλου. Η Telegraph χαρακτηρίζει πρωτοφανή 
την απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης να μπλοκάρει το νόμο της 
Σκωτίας για την αναγνώριση του φύλου, ενώ ο Guardian αναφέρει ότι 
οι Σκωτσέζοι υπουργοί θα προβούν σε νομική αμφισβήτηση. Η εφημε-
ρίδα i εκτιμά ότι η διαμάχη θα βαθύνει το χάσμα μεταξύ του Ουέστμιν-
στερ στο Λονδίνο και της τοπικής κυβέρνησης στο Εδιμβούργο , αλλά 
υποστηρίζει ότι αυτό δεν είναι πιθανό να αυξήσει την υποστήριξη για 
την ανεξαρτησία στη Σκωτία. 
Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον , έσπευσε να δηλώ-

σει  ότι η απόφαση της βρετανικής κυβέρνησης  θα προκαλέσει «οργή» 
και ενδέχεται η τοπική κυβέρνηση να κινηθεί νομικά ως απάντηση. 
Στη Σκωτία οι αρμόδιοι υπουργοί ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου 

για την αναγνώριση φύλου με 86 ψήφους έναντι 39 τον περασμένο 

Δεκέμβριο. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να απλοποιήσει και να επι-
ταχύνει την ήδη υπάρχουσα διαδικασία, σύμφωνα με την οποία οι άν-
θρωποι μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης φύλου 
(GRC) ώστε να αλλάξουν το νομικά αναγνωρισμένο φύλο τους. 
Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που εισάγει το νομοσχέδιο είναι η μεί-

ωση της ηλικίας όλων όσων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τα 
18 στα 16 έτη. 
Σε κύριο άρθρο της, η εφημερίδα Times θεωρεί ότι ο πρωθυπουργός 

Ρίσι Σούνακ είχε δίκιο να μπλοκάρει τον νόμο του Χόλιρουντ, διότι ου-
σιαστικά επεκτείνει το νέο σκωτσέζικο δικαίωμα αναγνώρισης του 
φύλου στο υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο, από την πίσω πόρτα, και 
αυτό είναι απαράδεκτο. Η Mail συμφωνεί, περιγράφοντας την απόφαση 
του κ. Σούνακ ως "μια πράξη πολιτικού θάρρους που θα χειροκροτηθεί 
και στις δύο πλευρές των συνόρων".
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ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Εκατοντάδες αξιωματικοί της αστυνομίας στο 
Λονδίνο ενδέχεται να απολυθούν για σεξουαλικά 
αδικήματα και αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας 
δήλωσε σήμερα ο ανώτερος αξιωματικός της βρε-
τανικής αστυνομίας στην προσπάθειά του να ανα-
κτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών μετά την 
ομολογία του Ντέιβιντ Κάρικ, ενός αξιωματικού, ότι 
υπήρξε κατά συρροήν βιαστής. Η υπόθεση ακο-
λουθεί μια σειρά αποκαλύψεων για σοβαρά παρα-
πτώματα στους κόλπους της αστυνομίας του 
Λονδίνου. Ο Επίτροπος της αστυνομίας Λονδίνου 
Μαρκ Ρόουλι, ο οποίος επιστρατεύθηκε πριν από 
τέσσερις μήνες για να ηγηθεί της προσπάθειας εξυ-
γίανσης του Σώματος, δήλωσε ότι βρίσκονται σε 

εξέλιξη έρευνες σχετικά με περίπου 800 αξιωματι-
κούς που αφορούν πάνω από 1.000 καταγγελίες 
για σεξουαλικά αδικήματα και ενδοοικογενειακή 
βία. Όπως είπε ο ίδιος, θα γίνουν πολλές απολύ-
σεις στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας.

Μείωση πληθωρισμού για δεύτερο συνεχή 
μήνα καταγράφηκε το Νοέμβριο στο Ηνω-
μένο Βασίλειο, με την τιμή του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή να υποχωρεί στο 10,5%. 
Τον Οκτώβριο η αντίστοιχη τιμή ήταν 

10,7%, ενώ το Σεπτέμβριο είχε σημειωθεί η 
υψηλότερη τιμή επί τέσσερις δεκαετίες στο 
11,1%. 
Ο κύριος παράγοντας που συνετέλεσε 

στην έστω μικρή νέα πτώση του πληθωρι-
σμού ήταν η μείωση του κόστους των καυσί-
μων. Παράλληλα έπεσαν οι τιμές των 

ενδυμάτων και των υποδημάτων, όπως επί-
σης των θεαμάτων και λοιπών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. 
Από την άλλη πλευρά, τις πληθωριστικές 

πιέσεις συντηρούν οι υψηλές τιμές σε εστια-
τόρια και ξενοδοχεία, στα τρόφιμα και στα μη 
αλκοολούχα ροφήματα. 
Η αργή πτώση του κόστους αγορών ανα-

μένεται να οδηγήσει την Τράπεζα της Αγγλίας 
σε περαιτέρω αυξήσεις του βασικού επιτο-
κίου δανεισμού, στο πλαίσιο της αποστολής 
της για διατήρηση του πληθωρισμού στο 2%. 

Η εκτίμηση των περισσότερων οικονομι-
κών αναλυτών είναι πως τα επιτόκια θα κο-
ρυφωθούν στο 4,25% το Μάιο από 3,5% 
σήμερα. 
Χαιρετίζοντας τη νέα πτώση, ο Υπουργός 

Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ δήλωσε πως «ο 
υψηλός πληθωρισμός είναι ένας εφιάλτης για 
τους προϋπολογισμούς των οικογενειών, κα-
ταστρέφει επιχειρηματικές επενδύσεις και 
οδηγεί σε απεργίες, επομένως, όσο δύσκολο 
και αν είναι, πρέπει να επιμείνουμε στο σχέ-
διό μας για μείωσή του».

Μειώθηκε ο πληθωρισμός για δεύτερο συνεχή μήνα, αλλά...

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΛΛΑ ΤΟ ΚΕΝΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΦΗΣΕΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΕΠΑΡΚΩΣ

Έλλειψη 330.000 εργαζομένων στη Μεγάλη Βρετανία λόγω του... Brexit
Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει ως συνέπεια 

ένα έλλειμμα εργατικού δυναμικού στη χώρα της τάξης των 330.000 
ανθρώπων, κυρίως σε χαμηλής ειδίκευσης απασχολήσεις, σύμφωνα 
με εκτίμηση δεξαμενών σκέψης. 
Οι ερευνητές από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Μεταρρύθμισης (CER) 

και τον οργανισμό «Το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια Μεταβαλλόμενη 
Ευρώπη» σημειώνουν στην έκθεση που δημοσίευσαν πως ενώ η 
οριστικοποίηση του Brexit το 2020 οδήγησε σε αύξηση της μετανά-
στευσης από τρίτες χώρες, το κενό που έχουν αφήσει οι Ευρωπαίοι 
δεν έχει καλυφθεί επαρκώς. 
Οι υπολογισμοί των δύο δεξαμενών σκέψης βασίζονται στα πρό-

σφατα στοιχεία από το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής (ONS), που δεί-
χνουν πως μέχρι τον Ιούνιο του 2022 υπήρξε μείωση της καθαρής 
μετανάστευσης προς το Ην. Βασίλειο της τάξης των 540.000 αν-
θρώπων. Για να διακρίνουν τον αντίκτυπο του Brexit μεταξύ αυτού 
του συνολικού αριθμού, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης την 
ετήσια έρευνα του ONS για τις ποιοτικές μεταβολές του πληθυσμού 
της χώρας. 
Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα πως αν δεν είχε καταργηθεί η 

ελευθερία μετακίνησης πληθυσμών μεταξύ ΕΕ και Ην. Βασιλείου και 
οι μεταναστευτικοί κανόνες δεν είχαν αλλάξει, στο βρετανικό έδαφος 
θα διαβιούσαν σήμερα 460.000 περισσότεροι Ευρωπαίοι πολίτες.  

Το έλλειμμα αυτό καλύφθηκε μόνο εν μέρει από τους 130.000 με-
τανάστες που έχουν μετακομίσει για μόνιμη διαμονή στο ΗΒ από 
χώρες εκτός ΕΕ. Οι βασικές ελλείψεις σε έμψυχο εργατικό δυναμικό 
εντοπίζονται από τους ερευνητές σε έξι καίριους τομείς για τη βρετα-
νική οικονομία. Στις μεταφορές και στις αποθήκες καταγράφεται ο 
μεγαλύτερος αντίκτυπος, με μείωση κοινοτικών εργατών κατά 
128.000, αριθμός που αντιστοιχεί στο 8% του συνόλου του εργατικού 
δυναμικού σε αυτούς τους τομείς. Στον τομέα των χονδρικών και λια-
νικών πωλήσεων η αντίστοιχη μείωση προσωπικού φτάνει στο 3% 
των τομέων, δηλαδή οι Ευρωπαίοι απασχολούμενοι είναι 103.000 
λιγότεροι από όσοι θα ήταν δίχως το Brexit.

Κύμα απολύσεων αστυνομικών λόγω Κάρικ

ΜΟΝΟ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 100 ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ ΣΤΟ ΣΟΜΕΡΣΕΤ

Ένα ακόμα κύμα ψύχους, το δεύτερο σε λίγο πε-
ρισσότερο από δύο μήνες, βιώνει το Ηνωμένο Βα-
σίλειο, με αποτέλεσμα να καταγράφονται 
προβλήματα κυρίως στις μετακινήσεις. 
Ο υδράργυρος έπεσε για μία ακόμα νύχτα υπό 

το μηδέν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Μετά από τους -
9,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν τη Δευ-
τέρα, την Τρίτη η θερμοκρασία υποχώρησε στο -6. 
Στα βόρεια και στα δυτικά οι χαμηλές θερμοκρα-

σίες έφεραν πυκνή χιονόπτωση για δεύτερη νύχτα, 
ενώ στις υπόλοιπες περιοχές, περιλαμβανομένου 
του Λονδίνου, επικράτησε παγετός. 

Οι Αρχές καλούν τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί ή, στα πιο επικίνδυνα σημεία της 
χώρας, να μη χρησιμοποιούν τα οχήματά τους αν 
δεν παρίσταται ανάγκη. Μόνο τη νύχτα της Δευτέ-
ρας σημειώθηκαν πάνω από 100 τροχαία ατυχή-
ματα, με σοβαρότερο την ανατροπή διώροφου 
λεωφορείου στο Σόμερσετ με 70 επιβαίνοντες, ευ-
τυχώς χωρίς πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. 
Σε ισχύ παραμένουν μέχρι και το πρωί της Τε-

τάρτης κίτρινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για 
χιόνι ή πάγο στη Σκωτία, στην Ουαλία, στη Βόρεια 
Ιρλανδία, στη νότια Αγγλία, περιλαμβανομένης της 

πρωτεύουσας και στη βορειοδυτική Αγγλία. Οι 
προειδοποιήσεις αναμένεται να ανανεωθούν, 

καθώς οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες για την 
εποχή θα διατηρηθούν τουλάχιστον έως και την 
Παρασκευή, όταν θα αρχίσουν να πνέουν πιο θερ-
μές αέριες μάζες. 
Σημαντικές καθυστερήσεις αναφέρονται και στα 

δρομολόγια τρένων στα δυτικά και στα βόρεια, ενώ 
οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ίσως σημει-
ωθούν διακοπές ρεύματος. 
Πάνω από 2.000 ζεστοί στεγασμένοι χώροι 

έχουν ανοίξει σε όλη την επικράτεια για τους αν-
θρώπους που κοιμούνται στο δρόμο ή που αδυνα-
τούν να έχουν θέρμανση στο σπίτι.

Σοβαρά προβλήματα από το νέο κύμα ψύχους σε πολλές περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟ ΔΗΜΟΣΚΟΠΟ

Τις ενδείξεις περί μεταμέλειας πολλών Βρετανών 
που ψήφισαν υπέρ του Brexit επισήμανε ο πιο 
γνωστός και έμπειρος δημοσκόπος του Ηνωμένου 
Βασιλείου σερ Τζον Κέρτις. Σε ανάρτηση σε ιστο-
λόγιο ο καθηγητής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του 
Στραθκλάιντ σχολίασε πως «αντί να μοιάζει με ένα 
τετελεσμένο που βρίσκεται στο απυρόβλητο, το 
Brexit τώρα φαίνεται πως είναι ένα αντικείμενο επί 
του οποίου ένα σημαντικό σώμα ψηφοφόρων κάνει 
δεύτερες σκέψεις». 
Πρόσθεσε δε πως η απόφαση της εξόδου από 

την ΕΕ «δεν έχει αντέξει καθόλου στο τεστ του χρό-
νου αναφορικά με τις εκτιμήσεις των ψηφοφόρων 
για την επιτυχία του». 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, ο 
μέσος όρος των έξι πιο πρόσφατων δημοσκοπή-
σεων με ερώτημα τη θέση των πολιτών έναντι του 
Brexit, δείχνει πως περίπου το 57% των Βρετανών 
θα ήθελαν τη χώρα τους εντός ΕΕ.

Έρευνα: «Μετάνιωσαν» για το Brexit οι πολίτες
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Ούτε χαιρόμαστε, ούτε και 

χαιρεκακούμε! 
Αντίθετα, θλιβόμαστε αλλά 

και αγανακτούμε για το 
περιεχόμενο των εκθέσεων του 

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την ανανέωση της 
θητείας της Ουνφικύπ  και για τις καλές του 
υπηρεσίες με τις οποίες αποδίδει ευθύνες για την 
αποτελμάτωση των προσπαθειών για αναζήτηση 
λύσης στο Κυπριακό στους ηγέτες και των δυο 
Κυπριακών Κοινοτήτων ενώ η Τουρκία πλέον είναι 
μόνιμα, από τον καιρό του Κραν Μοντανά έξω από 
το κάδρο των ευθυνών έστω κι αν είναι η κατοχική 
δύναμη! 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο υπουργός 

Εξωτερικών Ι. Κασουλίδης και το κυβερνών κόμμα 
εμφανίστηκαν ενοχλημένοι γιατί ο Αντώνιο 
Γκουτέρες τηρεί «ίσες αποστάσεις». Δεν του άρεσε 
καθόλου, λέει ο κ. Ι. Κασουλίδης η εισαγωγή 
υποκειμενικών απόψεων, πέραν των 
αντικειμενικών γεγονότων, υπονοώντας  τον Ειδικό 
Αντιπρόσωπο του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, Κόλιν 
Στιούαρτ…  
Βεβαίως το θέμα είναι τι έκαναν όλο το 

προηγούμενο διάστημα ο Αναστασιάδης και ο 
προϊστάμενος των διπλωματικών υπηρεσιών για 
να αποδείξουν πως δεν βολεύονται με την ντε 
φάκτο διχοτομική κατάσταση στο νησί και πως 
πασκίζουν για λύση.  
Αλλά πως να το πράξουν, όταν η μόνη τους 

έγνοια είναι η διατήρηση τους στην εξουσία, η 
διαπλοκή και η προώθηση των οικονομικών 
συμφερόντων της  μικρής ελίτ των συγγενών, 
κουμπάρων, συμπέθερων και των ημετέρων του 
κυβερνώντος κόμματος του ΔΗΣΥ; 

«Τα έριξαν όλα στον κόκορα» και δεν 
ασχολούνται καθόλου με το Κυπριακό. Από τότε 
που ο Αναστασιάδης εγκατέλειψε το Κραν Μοντανά 
για να επιστρέψει στην Κύπρο ενόψει τον 
προεδρικών του 2018, ποτέ μέχρι και σήμερα δεν 
ασχολήθηκαν επισταμένα με το Κυπριακό. 
Ασχολούνταν συνολικά ως κυβέρνηση με το 
πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, το σκάνδαλο των 
«χρυσών διαβατηρίων» με την πώληση πολυτελών 
διαμερισμάτων σε πολυτελείς πύργους ημετέρων 
και το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου στο 
ντόπιο και ξένο μεγάλο κεφάλαιο.  
Ας μέμφονται λοιπόν αυτούς γιατί ο Γ.Γ. του ΟΗΕ 

αποδίδει ευθύνες και στους ίδιους.  
Να δούμε τι αναφέρει ο Αντώνιο Γκουτέρες στις 

εκθέσεις του και ενόχλησε τόσο πολύ τους 
κυβερνώντες στη Λευκωσία.  
Το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών στην Κύπρο 

και έναντι των Ηνωμένων Εθνών έχει επιδεινωθεί, 
αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στην 
έκθεσή του για την αποστολή των καλών του 

υπηρεσιών στην Κύπρο από τις 15 Ιουνίου 2022 
έως τις 12 Δεκεμβρίου 2022.  

«Ελλείψει εποικοδομητικών ή εναρμονισμένων 
μηνυμάτων από τους δύο ηγέτες που θα 
μπορούσαν να έχουν απήχηση και στις δύο 
κοινότητες, το κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών και 
έναντι των Ηνωμένων Εθνών έχει επιδεινωθεί», 
σημειώνει ο κ. Γκουτέρες στην έκθεση που 
αναφέρεται στις δραστηριότητες υπό την ηγεσία 
του Αναπληρωτή Ειδικού Συμβούλου για την 
Κύπρο, Κόλιν Στιούαρτ. 

 Σύμφωνα με την έκθεση, λόγω της 
συνεχιζόμενης έλλειψης προόδου από τις δύο 
πλευρές ως προς την εξεύρεση κοινού εδάφους 
κατά την περίοδο αναφοράς, η εμπιστοσύνη του 
κοινού στις προοπτικές επίτευξης διευθέτησης 
μέσω διαπραγματεύσεων στην Κύπρο παραμένει 
χαμηλή σε ολόκληρο το νησί. 

«Οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ 
μακριά και οι δύο πλευρές διατηρούν τις αντίθετες 
απόψεις τους για την πορεία προς τα εμπρός», λέει 
ο Γ.Γ. Σημειώνει επίσης ότι το πολιτικό τοπίο 
περιπλέκεται περαιτέρω από διαφωνίες και 
δηλώσεις σχετικά με περιοχές εντός και 
παρακείμενων στη νεκρή ζώνη και στα Βαρώσια, 
συμπεριλαμβανομένων των μη στρατιωτικών 
δραστηριοτήτων, όπως περιγράφονται στην 
τελευταία έκθεση για την Ειρηνευτική Δύναμη των 
Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). 
Ακόμη, ο Αντώνιο Γκουτέρες επισημαίνει ότι από 

τον Οκτώβριο, η σκλήρυνση των απαιτήσεων 
σχετικά με το καθεστώς του βορρά και η πολιτική 
ρητορική στο νότο στο πλαίσιο της προεκλογικής 
εκστρατείας, αύξησαν τα ψυχολογικά εμπόδια στη 
συνεργασία. 
Επίσης ο Γ.Γ. του ΟΗΕ αναφέρει ότι η κατάσταση 

επιδείνωσε την έλλειψη χώρου για την εξεύρεση 
κοινού εδάφους για έναρξη επίσημων 

διαπραγματεύσεων, με τις θέσεις των δύο 
πλευρών να απομακρύνονται περαιτέρω, όπως 
φαίνεται στις γραπτές ενημερώσεις των δύο 
πλευρών, που επισυνάπτονται στην παρούσα 
έκθεση. 
Ο Α. Γκουτέρες κατά συνέπεια, προφανώς 

τεκμηριώνει τα όσα γράφει με την παράθεση 
ντοκουμέντων.  
Προφανώς θερίζουμε ότι έσπειραν στη διάρκεια 

της διακυβέρνησης τους ο Αναστασιάδης, ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης και ο Αβέρωφ Νεοφύτου με το 
κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ. Είναι όλοι μαζί και 
χωριστά ο καθένας τους συνυπεύθυνοι για τη 
διολίσθηση του Κυπριακού σε σημείο που ο Γ.Γ. 
του ΟΗΕ σε ολόκληρη την έκθεση του να μην κάνει 
καν αναφορά στη μορφή λύσης του Κυπριακού, 
στη Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία, αλλά να 
καλεί πλέον τις δυο πλευρές να καταθέσουν θέσεις 
που να δημιουργούν δυνατότητες να υπάρξει 
γεφύρωση του μεταξύ τους χάσματος! 

 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΒΟΣ Ο ΓΥΑΛΟΣ,  
ΑΛΛΑ ΣΤΡΑΒΑ ΑΡΜΕΝΙΖΟΥΜΕ… 
Όμως ο πρώτος που απέφευγε όπως ο 

διάβολος το  λιβάνι αναφορά ήταν ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης ο οποίος μάλιστα βολιδοσκοπούσε 
για λύση δυο κρατών και μιλούσε για «ΑΟΖ των 
κατεχομένων» με τους στενούς συνεργάτες του 
(Νίκο Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ Νεοφύτου) να 
επικροτούν τις θέσεις του και να δηλώνουν ως 
υποψήφιοι πλέον πως θα συνεχίσουν την πολιτική 
του πολιτικού μέντορα τους! 
Εύστοχα ο  Επικεφαλής του Γραφείου 

Κυπριακού του ΑΚΕΛ Τουμάζος Τσιελεπής 
υποδεικνύει ότι αν δεν καταλάβουν όλοι ότι δεν 
είναι στραβός ο γιαλός, αλλά στραβά αρμενίζουμε, 
τότε οδεύουμε προς την διχοτόμηση. 
Ο Επικεφαλής του Γραφείου Κυπριακού του 

ΑΚΕΛ, αναφέρει ότι πρόκειται για τις χειρότερες 
εκθέσεις που είχαμε στο Κυπριακό. Σημειώνει ότι 
στην έκθεση για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ ο Γ.Γ επιρρίπτει 
ευθύνες στην Ελληνοκυπριακή πλευρά για τον 
φράκτη που έστησε η κυβέρνηση στη γραμμή 
κατάπαυσης του πυρός,  για ανακοπή των 
οικονομικών μεταναστών και κάνει λόγο για σκληρό 
σύνορο και αρνητική ρητορική και από τις δύο 
πλευρές. 
Με εμφανή ανησυχία ο Τουμάζος Τσιελεπής 

επισημαίνει ότι στην έκθεση για τις καλές του 
υπηρεσίες ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν κάνει αναφορά 
στη βάση διαπραγμάτευσης και λύσης του 
Κυπριακού, ενώ προσπερνά επίσης τις θέσεις της 
τουρκικής και τουρκοκυπριακής πλευράς μετά το 
Γκρανς Μοντανά για κυριαρχική ισότητα και δύο 
κράτη. 

 
ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ Η ΑΛΛΑΓΗ  
ΚΑΙ Η ΕΚΛΟΓΗ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 
Παρ’ όλα αυτά, νομιμοποιείται ο Γ.Γ. του διεθνούς 

οργανισμού που είναι εντεταλμένος να προάγει την 
εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, να εξισώνει τον 
θύτη με το θύμα; Να βάζει στην ίδια μοίρα το 
νόμιμο κράτος και το παράνομο και υποτελές στην 
κατοχική δύναμη καθεστώς στο κατεχόμενο τμήμα 
του νησιού; 
Όχι ασφαλώς! 
Όμως, δυστυχώς ζούμε σε μια ζούγκλα με την 

επιβολή του νόμου του ισχυρού! Και με αυτό το 
δεδομένο έχουμε  μόνο ένα δρόμο για να βγούμε 
από τα θανατηφόρα αδιέξοδα: Να διαχειριστούμε 
το Κυπριακό με σύνεση και σωφροσύνη. Να 
κτίσουμε πάνω στα όσα απέδωσαν ιστορικά οι 
συνομιλίες και με σωστές κινήσεις να βρούμε την 
έξοδο για να ξαναγεννηθεί η ελπίδα για αναζήτηση 

συμφωνημένης λύσης του Κυπριακού.  
Και η στυγνή πραγματικότητα είναι πως με 

επικεφαλής της Ελληνοκυπριακής πλευράς με τις 
πολιτικές δυνάμεις που οδήγησαν την υπόθεση 
στα τάρταρα, δεν μπορεί να υπάρχει προοπτική. 
Ούτε με τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ούτε με το Νίκο 
Χριστοδουλίδη που δηλώνουν πως θα συνεχίσουν 
την πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη η οποία μας 
έφερε στα πρόθυρα της οριστικοποίησης της 
διχοτόμησης! Μαζί με αυτούς τους ανθρώπους δεν 
υπάρχει και ούτε θα υπάρξει κανένα σημάδι 
ελπίδας! 
Με νέα πενταετία στην εξουσία είτε με τον ένα 

είτε με τον άλλο υποψήφιο του ΔΗΣΥ θα μπει και 
επίσημα η ταφόπλακα της οριστικής διχοτόμησης! 
Μόνη ελπίδα για την Κύπρο είναι η αλλαγή στη 

διακυβέρνηση του τόπου και η αντικατάσταση της 
Συναγερμικής διακυβέρνησης από τον ανεξάρτητο 
υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον πλέον 
έμπειρο διπλωμάτη του τόπου και σταθερό 
υπερασπιστή της διαδικασίας ειρηνικής 
αναζήτησης λύσης στη βάση του συμφωνημένου 
πλαισίου της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Ο ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗ�ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Ταφόπλακα στο Κυπριακό με Ν. Χριστοδουλίδη ή Αβέρωφ Νεοφύτου



 Με πλυντήριο Ρώσων ολιγαρχών, οι οποίοι βρίσκονται 
στις λίστες των κυρώσεων, παρομοιάζουν την Κύπρο η 
βοηθός Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Λίζα Μονακό, κα-
θώς και αμερικανικά ΜΜΕ, με το σκηνικό να θυμίζει 
έντονα την περίοδο των «χρυσών» διαβατηρίων. Μάλι-
στα, η καχυποψία των Αρχών και των ΜΜΕ στις ΗΠΑ  
είναι αυξημένη μετά και τη συνέντευξη την οποία έδωσε 
ο Υπ. Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης στο αμερι-
κάνικο δίκτυο CBS και την πολύ γνωστή εκπομπή «60 
λεπτά», κατά την οποία αρνήθηκε να δώσει στοιχεία για 
τα πρόσωπα τα οποία κατέχουν «χρυσά» διαβατήρια 
και βρίσκονται στις λίστες των κυρώσεων, καθώς και τα 
περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεσμεύτηκαν, επικαλού-
μενος τα προσωπικά δεδομένα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι 
«η Κύπρος έχει στιγματιστεί άδικα», ακολουθώντας ου-
σιαστικά την ίδια συνταγή την οποία εφάρμοσε ο Νίκος 
Αναστασιάδης τον Ιανουάριο του 2019, όταν η χώρα βρι-
σκόταν με την πλάτη στον τοίχο λόγω της έκθεσης της 

Κομισιόν για τα «χρυσά» διαβατήρια, αλλά ο ΠτΔ δήλωσε 
ότι «η Κύπρος στοχοποιείται». 
Η βοηθός Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Λίζα Μονακό, 

η οποία έχει την ευθύνη για να εντοπιστούν κρυμμένα 
περιουσιακά στοιχεία Ρώσων ολιγαρχών, δήλωσε στο 
αμερικανικό δίκτυο ότι στην Κύπρο ξεπλένεται βρόμικο 

χρήμα, το οποίο στη συνέχεια επενδύεται σε άλλες δυτι-
κές οικονομίες. Επίσης, στο ρεπορτάζ γίνεται αναφορά 
σε περιουσιακά στοιχεία εκατομμυρίων τα οποία εντοπί-
στηκαν από Αρχές και ΜΜΕ στις ΗΠΑ, αλλά φαίνεται ότι 
δεν δηλώθηκαν από την Κύπρο. 
Τα νέα ρεζιλίκια προκάλεσαν πολιτικές αντιδράσεις. Το 

επιτελείο του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη επεσήμανε, διά του Πάνου Παρρά, ότι «η απερ-
χόμενη κυβέρνηση συνεχίζει να μας ρεζιλεύει διεθνώς». 
Υπέδειξε επίσης ότι η απερχόμενη κυβέρνηση υπήρξε ο 
ενορχηστρωτής του σκανδάλου των «χρυσών» διαβα-
τηρίων που εξέθεσε τη χώρα μας διεθνώς, αλλά και ότι 
στο σκάνδαλο αυτό εμπλέκονταν μέλη του Υπουργικού 
και συνδεόμενα με αυτούς γραφεία, καθώς και το δικη-
γορικό γραφείο που φέρει το όνομα του Προέδρου της 
Δημοκρατίας. Υπέδειξε ακόμη ότι παρά τον διεθνή δια-
συρμό, τα πορίσματα για το σκάνδαλο παραμένουν 
κρυφά, τάχα για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.
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      Ειδήσεις σε 2’

ΓΓ ΠΕΟ: ΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Την ελπίδα ότι δεν θα γίνουν οι απεργιακές κινητοποι-
ήσεις που εξήγγειλαν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις για 
το θεσμό της ΑΤΑ εξέφρασε ο Γενικός Διευθυντής της 
ΟΕΒ. Ο Μιχάλης Αντωνίου ανέφερε στην πρωινή έκδοση 
του ΑΣΤΡΑ πως αν υλοποιηθεί η 3ωρη στάση εργασίας 
στις 26 Ιανουαρίου, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις 
εμπράκτως και βιαίως καταγγέλλουν αυτό που συμφώ-
νησαν. Ο κ. Αντωνίου απηύθυνε έκκληση στον συνδικα-
λισμό να μην εκτραχύνει την κατάσταση. 
Σημείωσε ωστόσο πως είναι υποχρεωμένοι σε περί-

πτωση που δεχθούν «πλήγματα», «να εξετάσουν τρό-
πους για να προστατευτεί η επιχειρηματική οικογένεια». 
Ανέφερε μάλιστα πως θα εκπλαγεί ο κόσμος από το 
πόσα εκατομμύρια ζημιά θα προκύψουν και πόσα εκα-
τομμύρια μισθολογικών απολαβών θα απολεσθούν από 
τους εργαζόμενους που θα συμμετέχουν στην κινητοποί-
ηση. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν τίθεται θέμα απολύ-

σεων εργαζομένων. Την ίδια ώρα, γνωστοποίησε πως 
αύριο θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρία της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΟΕΒ στην οποία θα ληφθούν απο-
φάσεις. Επίσης, είπε ότι η εργοδοτική πλευρά έχει 
μετακινηθεί από τις θέσεις της. Πρόσθεσε πως εισηγή-
θηκαν, για την ώρα, να μην επιδιώξουν την κατάργηση 
του θεσμού και την αντικατάστασή του. Σημείωσε πως 
πρότειναν για το 2023 και 2024 την καταβολή του 50% 
της ΑΤΑ σε όσους το δικαιούνται, κάτι που όπως είπε, δη-
μιουργεί προϋποθέσεις για διάλογο αλλά ανέφερε πως 
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις το απέρριψαν. Επίσης ο 
κ. Αντωνίου δήλωσε πως καλό θα ήταν να γίνει συζήτηση 
επί του θέματος μετά τις προεδρικές εκλογές. 
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν άλλη επι-

λογή από τη λήψη δυναμικών μέτρων τόνισε η ΓΓ της 
ΠΕΟ, μετά το αδιέξοδο στη διαδικασία συζητήσεων για 
επαναφορά της ΑΤΑ.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΜΜΕ ΣΤΗΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΕΝΩ Ο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Πανεπιστημιακό Ν/σ

Την είδηση του θανάτου 
του «πρώτου Ελληνοκύπριου 
που εγκαταστάθηκε στο βό-
ρειο τμήμα της Κύπρου» μετά 
το 1974, μετέδωσε την Τρίτη 
η «Γενί Ντουζέν». Σύμφωνα 
με το τουρκοκυπριακό δημο-
σίευμα, «απεβίωσε ο Νικόλας 
Σκουρίδης, «ο πρώτος Ελ-
ληνοκύπριος που έχτισε σπίτι 
και εγκαταστάθηκε στο βόρειο 
τμήμα της Κύπρου», του οποί-
ου το οικόπεδο 349 τετρα-
γωνικών μέτρων στη Λάρνακα 
της Λαπήθου επιστράφηκε το 
2018 με απόφαση της επι-
τροπής ακίνητης περιουσίας».

Παραχώρησε το αεροδρόμιο στον στρατό

Με απόφαση του «υπουργικού συμβου-
λίου» το δικαίωμα χρήσης του κατεχόμε-
νου αεροδρομίου στο Λευκόνοικο παρα-
χωρείται στον τουρκικό στρατό. Όπως 
μετέδωσε η «Κίπρις Ποστασί», μετά τη 
απόφαση της «κυβέρνησης» «θα υπο-
γραφεί πρωτόκολλο μεταξύ Τουρκίας και 
τδβκ για την παραχώρηση και χρήση του 

αεροδρομίου στη διοίκηση των τουρκικών 
ειρηνευτικών δυνάμεων». Η νέα απόφαση 
λήφθηκε «προκειμένου να βελτιωθούν οι 
υφιστάμενες σχέσεις φιλίας και αδελφο-
σύνης μεταξύ των δύο χωρών και να ανα-
πτυχθούν δραστηριότητες στρατιωτικής 
εκπαίδευσης και συνεργασίας». Με τη νέα 
απόφαση ακυρώθηκε προηγούμενη σύμ-
βαση που υπεγράφη μεταξύ της «κυβέρ-
νησης» και της εταιρίας «Resource Con-
sulting» στις 01/07/2010 Υπενθυμίζεται ότι 
σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το 
φως της δημοσιότητας κατά το προηγού-
μενο διάστημα, ο  τ/κ επιχειρηματίας Ασίλ 
Ναδίρ έφερε ενστάσεις ως προς την πα-
ραχώρηση του «αεροδρομίου» του Λευ-
κονοίκου στον τουρκικό στρατό.

Β. Γεν. Εισαγγελέας των ΗΠΑ: ‘Πλυντήριο’ Ρώσων ολιγαρχών η Κύπρος
Την μετεξέλιξη του Γενικού 
Νοσοκομείου Αμμοχώστου 
σε Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ζητούν από τον 
ΠτΔ φορείς της επαρχίας 
Αμμοχώστου. Σε επιστολή 
τους στον Νίκο Αναστασιάδη 
οργανωμένα σύνολα, Δή-
μοι/Κοινότητες και προσω-
πικότητες της Αμμοχώστου 
υποβάλλουν «αίτημα για με-
τεξέλιξη του Γενικού Νοσο-
κομείου Αμμόχωστου σε Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
με δυνατότητα συνεργασίας 
με άλλες Ιατρικές Σχολές.

Πυρά κατά του Σιζόπουλου από μέλη της ΕΔΕΚ

Απάντησαν «πυροβολώντας» κατά του 
Μαρίνου Σιζόπουλου  τέσσερις διαγραφέ-
ντες της ΕΔΕΚ αποκαλώντας τον Πρό-
εδρο της «θλιβερό αρχηγό με την ακολου-
θία του» οι οποίοι «αυτοανακηρύχθηκαν 
“πρόεδρος και ηγεσία” μέσα από την φαρ-
σοκωμωδία της μάζωξης του Μάη 2022, 

την οποία ονόμασαν συνέδριο». Οι τέσ-
σερις διαγραφέντες ήταν ο Μιχάλης Γε-
ωργιάδης, τέως Μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής, Κωστής Ευσταθίου, Βουλευτής 
ΕΔΕΚ, Ντίνος Μιχαήλ, πρώην Γραμμα-
τέας της Κεντρικής Επιτροπής και  Γιάννης 
Πιερίδης, τέως μέλος του Πολιτικού Γρα-
φείου. Σε δήλωση στα Μέσα είπαν ότι οι 
διαγραφές δεν προκάλεσαν έκπληξη σε 
όσους ασχολούνται με την ΕΔΕΚ. Αιτία γι’ 
αυτές ήταν η σταθερή εναντίωσή μας στις 
αυθαιρεσίες και τις διαλυτικές μεθοδεύσεις 
της ομάδας Σιζόπουλου και η αφορμή 
ήταν η προσήλωσή μας στις διαχρονικές 
θέσεις της ΕΔΕΚ που αγαπήσαμε και που 
η ομάδα ξεπούλησε στο παζάρεμα μιας 
καρέκλας, αναφέρουν οι τέσσερις. 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΑΤΑΡ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΥΚΟΝΟΙΚΟΥ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΣΙΖΟΠΟΥΛΟ «ΘΛΙΒΕΡΟ ΑΡΧΗΓΟ»

Πανεργατική για την ΑΤΑ: «Να φωνάξουν οι εργαζόμενοι φτάνει πια»

Καταγγελίες για τα 
νοσηλευτήρια

Σοβαρές καταγγελίες για τη 
διαχείριση των δημοσίων νο-
σηλευτηρίων από την διοί-
κηση του ΟΚΥΠΥ εξαπέλυσε 
ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΚΙ Σω-
τήρης Κούμας. Μιλώντας 
στον ΑΣΤΡΑ, κατήγγειλε ότι 
το μεσημέρι έλαβε επιστολή 
με την οποία ενημερώνεται 
για το κλείσιμο κλινών με το 
αιτιολογικό όπως είπε, της 
εξοικονόμησης νοσηλευτικού 
προσωπικού. Την ίδια ώρα  
κατήγγειλε ότι η διοίκηση 
έβαλε στο στόχαστρο της την 
ΑΤΑ την οποία θέλουν, όπως 
είπε, να διασυνδέσουν με την 
αξιολόγηση του προσωπι-
κού.

Απεβίωσε 
στον τόπο 

καταγωγής του
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ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΙ Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΑΝΝΑ

Γιατί δεν πήγαν Κάρολος και Γουίλιαμ

Παρακολουθήσεις: 
‘Απαντήστε καθαρά’
Στο θέμα της παρακολού-

θησης του αρχηγού των Ενό-
πλων Δυνάμεων Κωνσταντί-
νου Φλώρου και της στρα-
τιωτικής ηγεσίας εστιάζει η 
εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥ-
ΡΙΖΑ – ΠΣ. Όπως αναφέρει 
χαρακτηριστικά η Πόπη Τσα-
πανίδου, ο κ. Οικονόμου αντί 
να αναζητά εσωτερικούς 
εχθρούς απευθύνοντας σει-
ρά παράλογων ερωτήσεων 
στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα πρέπει 
να απαντήσει στο ερώτημα: 
Παρακολουθούσε η Εθνική 
Υπηρεσία Πληροφοριών τον 
αρχηγό των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και τη στρατιωτική 
ηγεσία; Ναι ή όχι; Και αν 
ναι, γιατί».

Εντυπωσιακή επιδείνωση 
εμφανίζει πλέον το ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών της 
χώρας. Από 2,72 δισ. ευρώ 
που το παρέλαβε η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη -σύμφωνα 
με τα στοιχεία που μηνιαίως 
ανακοινώνει η Τράπεζα της 
Ελλάδας- μέσα σε μια τετρα-
ετία το έχει σε επίπεδα υψη-
λότερα των 13 δισ. και το 
πλέον πιθανόν είναι να κλεί-
σει το 2022 στα 15 δισ. 
ευρώ, δηλαδή περίπου 6 φο-
ρές περισσότερο από το 
2019! Η εξέλιξη αυτή έρχεται 
να διαψεύσει με ηχηρό 
τρόπο τις κυβερνητικές 
θριαμβολογίες για τις εξελί-
ξεις στην οικονομία.

Εξαπλασιάστηκε 
το ισοζύγιο

Ο Κυριακός Μητσοτάκης προετοιμάζει τη ΝΔ για νέες «αναταράξεις»

Σε μία φράση που δείχνει ότι φοβάται νέες αποκαλύψεις 
προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινή 
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και του Δια-
γραμματειακού της ΝΔ. Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι 
εκλογές θα γίνουν είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, ενώ επι-

χείρησε να ανυψώσει το ηθικό των γαλάζιων στελεχών, 
κρούοντας παράλληλα το «καμπανάκι». 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από 

τη ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στο προ-
εκλογικό κλίμα, είπε: «Θα έχουμε αναταράξεις, θα έχουμε 
μεγάλη τοξικότητα απέναντί μας. Κι αυτό γιατί στο έργο 
μας κανείς δεν μπορεί να μάς αντιπαρατεθεί. Επίσης, δεν 
έχουν πει τίποτα για το τι θα κάνουν την επόμενη τετραετία 
γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να μιλήσουν και να παρου-
σιάσουν ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα». 
Η λέξη «αναταράξεις» δεν πέρασε απαρατήρητη από 

τα στελέχη της ΝΔ, καθώς ουσιαστικά συνιστά μία προ-
ειδοποίηση για το τι μπορεί να ακολουθήσει τόσο στο πε-
δίο των υποκλοπών όσο και των γαλάζιων σκανδάλων 
διαφθοράς. Υπενθυμίζεται ότι η καραμέλα «τοξικότητα» 
είναι αυτή που αναμασούν διαρκώς Μαξίμου και ΝΔ όταν 
βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο για το σκάνδαλο των 
υποκλοπών. 

«Μπαίνουμε πια στην τελική ευθεία, είναι κοινό μυστικό 
ότι το ρολόι χτυπά ανάποδα, το έχω πει δημόσια, το λέω 
κατ’ ιδίαν και σε σας -δεν είναι μυστικό- οι εκλογές θα γί-
νουν είτε τον Απρίλιο είτε τον Μάιο, οι πρώτες εκλογές. 
Οι δεύτερες, θα γίνουν 4 με 5 εβδομάδες μετά, οπότε νο-
μίζω μπορείτε να αντιληφθείτε ότι δουλεύουμε με ένα 
πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Μην έχουμε καμία αμ-
φιβολία ότι το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών είναι 
αυτό το οποίο θα καθορίσει τελικά τις εξελίξεις και θέλουμε 
να έχουμε ένα αποτέλεσμα τόσο ισχυρό που να μην αμ-
φισβητείται καθ’ οποιοδήποτε τρόπο η δυνατότητά μας 
να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη κάλπη. Αυτός 
είναι ο στόχος» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης. 
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση 

από τη ΝΔ, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την αισιοδοξία 
του για το εκλογικό αποτέλεσμα, επισήμανε όμως ότι δεν 
μπορεί να υπάρχει κανένας εφησυχασμός.

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΙΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΕΙΤΕ ΜΑΪΟ

Μαζική ήταν η συμμετοχή 
κόσμου σε διαμαρτυρίας στο 
Ρέθυμνο τη Δευτέρα, με ένα 
ηχηρό μήνυμα στην κυβέρ-
νηση για την κατάσταση που 
της δημόσιας υγείας και για 
τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει το νοσοκομείο Ρεθύ-
μνου, με το λειτουργικό black 
out. Τα πλείστα προβλήματα 
εστιάζονται στη λειτουργία 
κλινικών και εξωτερικών ια-
τρείων που λειτουργούν σύμ-
φωνα με τους εργαζόμενους, 
με ελάχιστους ιατρούς, την 
ίδια ώρα που οι λίστες των 
επικουρικών είναι κενές. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Επιβλήθηκε πρόστιμο €50.000 στην εταιρεία που εμπορεύεται το Predator

Η πριγκίπισσα Άννα ήταν το πρόσωπο 
που εκπροσώπησε τελικά τη βασιλική οι-
κογένεια της Βρετανίας, στην κηδεία του 
τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στη Μητρό-
πολη Αθηνών και στην ταφή του στο Τατόι. 
Πριν λίγες ημέρες, πληροφορίες ανέφεραν 
ότι υπήρχε περίπτωση στην ελληνική 
πρωτεύουσα να βρεθεί είτε ο βασιλιάς Κά-
ρολος είτε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ, τον οποίο 
μάλιστα είχε βαφτίσει ο έκπτωτος μονάρ-
χης, ενώ ο Γουίλιαμ έχει βαφτίσει και έναν 

εγγονό του τέως, τον Κωνσταντίνο – Αλέ-
ξιο. Ο Χρήστος Ζαμπούνης εξήγησε, μι-
λώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Το 
Πρωινό", τον λόγο για τον οποίο η εμφά-
νιση Καρόλου και Γουίλιαμ στην εξόδιο 
ακολουθία θα ήταν αδύνατη. 

"Ο Βασιλιάς Κάρολος, με δεδομένο ότι 
η Ελλάδα αποφάσισε να κηδεύσει τον 
Κωνσταντίνο ως ιδιώτη, δεν μπορούσε να 
έρθει εκ του πρωτοκόλλου. Δηλαδή, θα 
προσέβαλε την απόφαση της κυβέρνη-
σης" δήλωσε αρχικά ο δημοσιογράφος. 

"Λόγω του ότι είναι ιδιωτική η κηδεία, 
δεν μπορούσε να έρθει και ο διάδοχος 
του θρόνου, πρίγκιπας Ουίλιαμ, γιατί είναι 
θεσμικός και ο διάδοχος. Ενώ η πριγκί-
πισσα Άννα δεν είναι θεσμική. Αυτό είναι 
το πρωτόκολλο των Βρετανών, δεν μπο-
ρούν να εκπροσωπηθούν σε αυτό το επί-
πεδο εφόσον είναι ιδιώτης" πρόσθεσε. 

Πρόστιμο 50.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία In-
tellexa που εμπορεύεται το Predator από την Αρχή 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για 
την υπόθεση των υποκλοπών. Η επιβολή του προστί-
μου έγινε μετά την άρνηση της Intellexa να παραδώσει 
στοιχεία τα οποία ζητήθηκαν και είναι στην κατοχή της 
και εξαιτίας της μεγάλης καθυστέρησης με την οποία 
απάντησε στα ερωτήματα της Αρχής. 
Η Αρχή διαπιστώνει ότι η Intellexa Α.Ε. έχει καθυστε-

ρήσει να ανταποκριθεί στα αιτήματά της και δεν έχει 
παράσχει πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην κα-
τοχή της και ζητήθηκαν από την Αρχή. Συγκεκριμένα: 
α) Η εταιρεία καθυστέρησε υπερβολικά να απαντήσει 

στα ερωτήματα της Αρχής και ανταποκρίθηκε μετά από 
επανειλημμένες υπομνήσεις της ομάδας ελέγχου και 
μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος πλέον των 40 
ημερών, μόνον αφού παρέλαβε την κλήση της σε ακρό-
αση ενώπιον της Αρχής.  
Το χρονικό διάστημα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί 

σε καμία περίπτωση ως εύλογο. Σημειώνεται μάλιστα 
ότι με το με αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΞΕ/2481/06-10-2022 έγ-
γραφό της η Αρχή είχε ενημερώσει την εταιρεία ότι η 
παροχή των απαντήσεων θα μπορούσε να γίνει και 
τμηματικά. Η θέση της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία 
καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια συνεργασίας με την 

Αρχή, προβάλλεται αναπόδεικτα και πάντως δεν δι-
καιολογείται τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Αντίθετα, από 
τις ενέργειες της εταιρείας, προκύπτει ότι οι διαβεβαι-
ώσεις της περί συνεργασίας και αποστολής των εγ-
γράφων υπήρξαν αποκλειστικά ρηματικές. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι η εταιρεία δήλωσε εγγράφως στις 21-
10-2022 ότι αναμένει να υποβάλει τις απαντήσεις «στις 
αρχές της επόμενης εβδομάδας» ενώ τελικά κατέθεσε 
τις απαντήσεις της μετά την πάροδο τεσσάρων εβδο-
μάδων. 
β) Η εταιρεία παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, δεν 

παρείχε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία ζήτησε η Αρχή 
και τα οποία αφορούν τις Ερωτήσεις 11 και 15 (οικονο-
μικά στοιχεία και στοιχεία συμβάσεων σε σχέση με τις 
δραστηριότητές της). 
Ειδικότερα, αντί της παροχής των αιτηθέντων στοι-

χείων, παρέπεμψε στα στοιχεία τα οποία είχε χορηγήσει 
προς την ΕΑΔ στο πλαίσιο διαφορετικού διοικητικού 
ελέγχου που διενεργήθηκε από την τελευταία.

Στην τελευταία του κατοικία, δίπλα στους τάφους των γονέων 
του, Παύλο και Φρειδερίκη, όπως επιθυμούσε ο ίδιος, οδηγή-
θηκε λίγο πριν τις 16:00 τη Δευτέρα ο τέως βασιλιάς Κωνστα-
ντίνος. Η οικογένειά του και μέλη βασιλικών οικογενειών μετά 
την εξόδιο ακολουθία στη Μητρόπολη, με αυτοκινητοπομπή 
107 οχημάτων συνόδευσαν τη σορό του στο παρεκκλήσι της 
Αναστάσεως στο Τατόι για το τρισάγιο και στη συνέχεια την 
ταφή που πραγματοποιήθηκε μακριά από τηλεοπτικές κάμερες 
όπως ήταν η επιθυμία της οικογένειας. 

Οι τρεις γιοί του, Παύλος, Νικόλαος, Φίλιππος και τα εγγόνια 
του μετέφεραν το φέρετρο στους ώμους προς το παρεκκλήσι 
της Αναστάσεως και από το παρεκκλήσι στο σημείο που βρί-
σκονται οι βασιλικοί τάφοι. Νωρίτερα, ο γιος του Παύλος εκ-
φώνησε εμφανώς συγκινημένος τον επικήδειο. 

Το τελευταίο μέρος της κηδείας ολοκληρώνεται με την πα-

ράθεση γεύματος για τους υψηλούς προσκεκλημένους στο ξε-
νοδοχείο «Μεγάλη Βρετάννια». Συνολικά στο γεύμα το οποίο 
παραθέτει η οικογένεια, παρίστανται 250 άτομα. 

Συγγενείς, εκπρόσωποι 11 βασιλικών οικογενειών, πολιτικοί 
και πλήθος κόσμου έφτασαν από νωρίς το πρωί στη Μητρό-
πολη Αθηνών για να αποτίσουν φόρο τιμής στον εκλιπόντα. 
Μεταξύ αυτών, ήταν και η Σοφία της Ισπανίας, αδελφή του 
εκλιπόντος, και ο αυτοεξόριστος επίτιμος βασιλιάς της Ισπα-
νίας Χουάν Κάρλος, οι βασιλείς της Ισπανίας και της Ολλαν-
δίας, ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό καθώς και η πριγκί-
πισσα Άννα της Βρετανίας. Την ελληνική κυβέρνηση 
εκπροσώπησαν οι Πάνος Πικραμμένος και Λίνα Μενδώνη ενώ 
στη Μητρόπολη έφτασαν ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς, ο Μάκης Βορίδης, η Άννα - Μισέλ Ασημακοπούλου , 
ο Δημήτρης Καμμένος και ο Νίκος Νικολόπουλος.

Στο Τατόι κηδεύτηκε ο τέως βασιλιάς της Ελλάδας
Αυξήσεις στις 
ασφαλίσεις

Κατά 9,6% θα αυξηθούν 
οι εισφορές των ασφαλισμέ-
νων ελεύθερων επαγγελμα-
τιών και αγροτών. 
Νέες επιβαρύνσεις φέτος 

κατά 9,6% και το 2024 κατά 
4%-5% θα έχουν 1,2 εκατ. 
ελεύθεροι επαγγελματίες και 
800.000 αγρότες, καθώς οι 
ασφαλιστικές εισφορές θα 
αυξηθούν φέτος και του χρό-
νου στο ύψος του πληθωρι-
σμού, που μέχρι και του χρό-
νου θα κινείται σε πολύ υψηλά 
επίπεδα.

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΟΡΓΗ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΓΛΥΞΜΠΟΥΡΓΚ

ΝΔ: Υπόκλιση στη φιλοβασιλική πτέρυγα

«Έσπασαν» τα τηλέφωνα βουλευτικών 
γραφείων και τοπικών οργανώσεων από 
καραμανλικούς ψηφοφόρους που δια-
μαρτύρονταν για την «γαλάζια» παρέ-
λαση στον Γλύξμπουργκ 
Υπόκλιση στην ακροδεξιά-φιλοβασιλική 

πτέρυγα της Ν.Δ. πραγματοποίησε χθες 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που μία ημέρα 
πριν αυτοπροσδιορίστηκε ως προοδευ-
τικός κεντροδεξιός πολιτικός. Το πράσινο 
φως που άναψε το Μαξίμου για την 

ισχυρή παρουσία των νεοδημοκρατών 
στη φιέστα της Δευτέρας προκάλεσε τα 
οργίλα τηλεφωνήματα και μηνύματα των 
«καραμανλικών» ψηφοφόρων προς τα 
βουλευτικά γραφεία και τις Τοπικές Ορ-
γανώσεις. Έγκυρες πηγές ανέφεραν ότι 
οι θιασώτες Κωνσταντίνου Καραμαλή -
«εθνάρχη», όπως τον αποκαλούσαν- 
έθεταν το ερώτημα για τους λόγους που 
παραβιάστηκε η απόφαση να κηδευτεί 
ο έκπτωτος μονάρχης ως ιδιώτης. Υπο-
στήριζαν μάλιστα, αναφερόμενοι στο δη-
μοψήφισμα για το πολιτειακό, πως πα-
ραβιάζεται η πολιτική κληρονομιά του 
ιδρυτή της Ν.Δ. Χθες μάλιστα ο κυβερ-
νητικός εκπρόσωπος, στην ενημέρωση 
των πολιτικών συντακτών, απέφυγε να 
απαντήσει πόσο κόστισε στο Δημόσιο η 
κηδεία, ισχυριζόμενος πως «το θέμα εκ-
φεύγει του πνεύματος της ημέρας».

Διαδήλωση για τη 
δημόσια υγεία



Έγινε «αγορά εξειδικευμένων υπηρεσιών» με βα-
σικό όρο τη «σταθερή αύξηση των θεάσεων στους 
λογαριασμούς του Υπ. Εξωτερικών και του Νίκου 
Χριστοδουλίδη Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πήρε κον-
δύλια από τον λογαριασμό για τη διαφώτιση για το 
Κυπριακό και τα χρησιμοποίησε για προβολή του 
προσωπικού του λογαριασμού σε μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης (@Christodulides στο Twitter)! 
Μάλιστα, όπως προκύπτει από έγγραφα τα οποία 

εξασφάλισε η εφημερίδα «Χαραυγή», για τον σκοπό 
αυτό κατά την περίοδο που ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
ήταν Υπουργός Εξωτερικών ζητήθηκαν προσφορές 
με κλειστή διαδικασία από τρεις εταιρείες στις οποίες 
τέθηκε ο ακόλουθος βασικός όρος: «Ο επιτυχών 
προσφοροδότης θα πρέπει να παρουσιάσει πλάνο, 
η εφαρμογή του οποίου θα εξασφαλίσει σταθερή 
αύξηση των θεάσεων (impressions) στους λογα-
ριασμούς του Υπουργείου Εξωτερικών και του 
Υπουργού Εξωτερικών (σ.σ: Νίκου Χριστοδουλίδη) 

από την έναρξη του συμβολαίου, με στόχο τις 
50.000 – 100.000 impressions, επιπλέον του μηνι-
αίου μέσου όρου των τελευταίων τεσσάρων μηνών 
των καταμετρημένων θεάσεων των λογαριασμών». 
Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, ο κλειστός 

διαγωνισμός για «αγορά εξειδικευμένων υπηρε-
σιών» -όπως περιγράφονται χαρακτηριστικά στην 
επιστολή– έγινε τον Ιανουάριο του 2019, δηλαδή 
την ίδια περίοδο που ξεκίνησαν οι φήμες για την 
ενδεχόμενη υποβολή υποψηφιότητας από τον Νίκο 
Χριστοδουλίδη για τις προεδρικές εκλογές.
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ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ, ΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Ο διασυρμός της χώρας δεν έχει τέλος και οι ευ-
θύνες της απερχόμενης κυβέρνησης είναι τερά-
στιες, τονίζει το εκλογικό επιτελείο του ανεξάρτητου 
υποψήφιου για την Προεδρία της Δημοκρατίας, Αν-
δρέα Μαυρογιάννη. Σε δήλωση του ο Πάνος Παρ-
ράς σημειώνει τα εξής: «Η σύσταση της εξεταστικής 
Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τις παρα-
κολουθήσεις προς την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο συνιστά ένα νέο επεισόδιο διασυρμού 
της χώρας. Η Κύπρος κατονομάζεται ως χώρα εξα-
γωγής κακόβουλων λογισμικών προς αυταρχικά 
καθεστώτα. Μάλιστα η PEGA ζητά να δημοσιοποι-

ηθεί το πόρισμα Στεφάνου για το κατασκοπευτικό 
βαν ενώ γίνεται ονομαστική αναφορά στο κυβερ-
νών κόμμα, τον ΔΗΣΥ και στις υποψίες που υπάρ-
χουν για το ρόλο του στην υπόθεση των παρακο-
λουθήσεων. Ο διασυρμός της χώρας δεν έχει τέλος. 
Κάθε Κύπριος ανησυχεί για το κράτος δικαίου, για 
την ποιότητα της Δημοκρατίας και τον σεβασμό 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα μας. Αυτή 
η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Οι ευθύνες 
της απερχόμενης κυβέρνησης του Δημοκρατικού 
Συναγερμού είναι τεράστιες, αφού ακόμα και λίγες 
μέρες πριν παραδώσουν τη διακυβέρνηση προ-

καλούν περαιτέρω εξευτελισμό της χώρας. 
Η δε σιωπή των επιτελείων Αβέρωφ Νεοφύτου 

και Νίκου Χριστοδουλίδη είναι εκκωφαντική αλλά 
ταυτόχρονα είναι αποκαλυπτική. 
Η ουσία είναι μια. Δεν αξίζει στην πατρίδα και 

στους πολίτες αυτή η απαξίωση. Η αλλαγή είναι 
επιταγή αξιοπρέπειας. Η διακυβέρνηση Ανδρέα 
Μαυρογιάννη θα είναι αυτή που θα ξεριζώσει τα 
σκοτεινά δίκτυα παρακολουθήσεων που αφέθηκαν 
να λειτουργούν στον τόπο μας. Η διακυβέρνηση 
Ανδρέα Μαυρογιάννη θα αναστηλώσει το κράτος 
δικαίου στην χώρα μας».

«Ο διασυρμός της Κύπρου δεν έχει τέλος και η κυβέρνηση έχει την ευθύνη»

Ντοκουμέντα για τα κονδύλια διαφώτισης
ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΧΑΡΑΥΓΗ»

Την εκτίμηση πως μπορεί σε ένα βάθος 5ετίας 
να διπλασιαστεί η συνεισφορά της ανώτερης και 
ανώτατης ιδιωτικής εκπαίδευσης στο ΑΕΠ, εξέ-
φρασε την Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και 
υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Αβέρωφ 
Νεοφύτου. Ο κ. Νεοφύτου επισκέφθηκε το Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και είχε συνά-
ντηση και συνομιλίες με την διοίκηση και την δι-
εύθυνση του Πανεπιστημίου. Σε δηλώσεις του 
μετά την επίσκεψη, ο κ. Νεοφύτου είπε πως ο το-
μέας της εκπαίδευσης είναι ένα όχημα που μπορεί 
να μας οδηγήσει στον στόχο για την Κύπρο των 
τριών Α, την Κύπρο της αριστείας. 
Ο κ. Νεοφύτου σημείωσε πως το εισόδημα ενός 

φοιτητή για να καλυφθεί χρειάζονται τα έσοδα από 
30 τουρίστες και ενός φοιτητή ιατρικής από 70 
τουρίστες. Με αυτό, είπε, διαπιστώνουμε τη ση-
μασία των εσόδων στον τομέα της παιδείας. 
Ο κ. Νεοφύτου είπε πως συζήτησε με την διεύ-

θυνση και τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Πανεπι-
στημίου τη συνεργασία που απαιτείται για την 
αναβάθμιση δεξιοτήτων για τις θέσεις εργασίας 
που έχει ανάγκη η Κύπρος. 
Από τη μια, είπε, υπάρχουν προβλήματα στον 

χώρο της απασχόλησης, από την άλλη, συνέχισε, 
ψηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας όπως στον 
τομέα της τεχνολογίας με τρεις, τέσσερις, πέντε ή 
και έξι χιλιάδες ευρώ το μήνα δεν υπάρχουν εξει-
δικευμένοι Κύπριοι για να τις καταλάβουν.

Επίσκεψη Αβέρωφ στο Ευρωπαϊκό Π/μιο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
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συνέχεια από σελ 2 
 
.....Κατά την απονομή, ο σερ Ρότζερ δήλωσε 

πως ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είναι «άνθρω-
πος με τεράστια αποφασιστικότητα» που δεν απο-
φεύγει δύσκολες αποφάσεις. Διαβεβαίωσε και την 
παροικία ότι, το APPG «θα σταθεί στο πλευρό σας, 
θα παλέψει για εσάς και θα σας στηρίξει για όσο 
διάστημα χρειαστεί.» 
Μετά τις ομιλίες, οι καλεσμένοι απόλαυσαν ψυ-

χαγωγικό πρόγραμμα και ζωντανή μουσική και από 
το συγκρότημα «Ενθύμιόν» και την γνωστή τρα-
γουδίστρια Αγγελική Δάρρα. 
Στο δείπνο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αρ-

χιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νι-

κήτας, ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο ΗΒ Ανδρέας Κακουρής, ο Έλληνας 
Πρέσβης Ιωάννης Ραπτάκης καθώς και διπλωμά-
τες της Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου.  
Μεταξύ των βουλευτών που παρευρέθηκαν ήταν: 

Λίο Ντόχερτι (Υπουργός για την Ευρώπη). Μάικ 
Φρηρ (Υπουργός Δικαιοσύνης); Στίβεν Ντάουτι 
(Shadow Ministry for Europe); σερ Ρότζερ Γκέιλ 
(Πρόεδρος, APPG); Πάμπος Χαραλάμπους (Σκιώ-
δης Υπουργός Μέσης Ανατολής), Λόρδος Ρέι Κό-
λινς (Σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών), Φάμπιαν 
Χάμιλτον (Σκιώδης Υπουργός Ειρήνης και Αφοπλι-
σμού, Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής). Rt Hon 
Κάρολαϊν Νόουκς (Πρόεδρος Επιτροπής Γυναικών 
& Ισοτήτων), Μάικ Γουντ, Τερέζα Βίλιερς, Δρ Μάθιου 

Όφορντ, Γκεράντ Ντέιβις, Φέριαλ Κλαρκ, καθώς 
και οι λόρδοι Άδονις και Ρέναρντ.  
Παρόντες ήταν επίσης ο πρώην βουλευτής, σερ 

Άλαν Μήλ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σπύρος Βασι-
λείου, Τόνυ Βούρος, Μέλος του κοινοβουλίου του 
Λονδίνου Άνν Κλαρκ, ο Πρώην αρχηγός της Γουέστ 
Χαμ, Μαρκ Νόμπλ, ο γνωστός επιχειρηματίας Γιάν-
νης Χριστοδούλου, ο επιχειρηματίας Θίο Παφίτης, 
ο καθηγητής Κύπρος Νικολαΐδης, η Τζάνετ Παρα-
σκευά, η Άντρια Ζαφειράκου, ο Κωνσταντίνος Κο-
τζιάς, ο Λεν Λάζαρη, η Δρ Λίντα Παπαδοπούλου, o 
Πήτερ Δρουσιότης και ο Τομ Τουμάζης. 
Η Ομοσπονδία ευχαριστήσει θερμά τον κύριο 

χορηγό της εκδήλωσης, Ιωάννη Χριστοδούλου και 
τον όμιλο του, για τη γενναιόδωρη υποστήριξή τους. 

Ευχαριστίες εκφράζει επίσης στο Υπουργείο Γε-
ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
της Κυπριακό, την ΚΕΟ, την ΛΟΕΛ, τη ΣΟΔΑΠ, το 
Ίδρυμα Κρις Χαρμαντά, την εταιρία επενδύσεων 
Λαζαρής, το Ocean Basket ΗΒ, το δικηγορικό γρα-
φείο Μιχάλη Κυπριανού και το Marathon Foods, 
που πρόσφεραν τα κρασιά, τα επιτραπέζια στολίδια 
και επιχορήγησαν την υπέροχο καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα. Η ΕΚΟ ΗΒ ευχαριστεί και την Ομάδα της 
διοργάνωσης εκδήλωσης:  
Χρίστο Καραολή, Ανδρέα Πάτσαλο, Γιώργο Αλε-

ξάνδρου, Τόνυ Βούρο, Κάτια Δαυίδ-Χαρμάντα, 
Αντωνία Μιχαηλίδη και Ανδρέα Καραολή.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΟ ΗΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΑΠΟ ΣΕΛ 2

Λαμπρός εορτασμός της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Το Κυπριακό, οι διμερείς σχέσεις αλλά και θέματα που βρίσκονται 
στην ατζέντα της Κοινοπολιτειας απασχόλησαν την συνάντηση που 
είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον βασιλιά 
Κάρολο Γ' του Ηνωμένου Βασιλείου, στη Σκωτία. Μετά από πρό-
σκληση του Βρετανού μονάρχη η συνάντηση έγινε στην ιδιωτική κα-
τοικία του βασιλιά στη Σκωτία, γνωστή ως Μπίρκχολ, εντός του βα-
σιλικού κτήματος του Μπαλμόραλ. 
Παρούσες ήταν η βασιλική σύζυγος Καμίλα και η Πρώτη Κυρία 

της Κύπρου Άντρη Αναστασιάδη. 
Σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου 

Μάριου Πελεκάνου, η συνάντ-ηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα. 
Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος Αναστασιάδης προέβη σε ενημέ-

ρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. 
Παράλληλα, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις Κύ-

πρου – Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σε μεγάλο 
βαθμό κατά τη δεκαετή θητεία του Νίκου Αναστασιάδη στην Προεδρία 
της Δημοκρατίας, με τη σύναψη πολύ σημαντικών διμερών Συμφω-
νιών και Μνημονίων Συναντίληψης, όπως είναι, για παράδειγμα, το 
Μνημόνιο για τη Στρατηγική Συνεργασία και το Μνημόνιο για μη 
στρατιωτική ανάπτυξη της περιοχής των Βρετανικών Βάσεων στην 
Κύπρο προς όφελος των κατοίκων αυτών των περιοχών. 
Στη συνάντηση του Προέδρου με τον Βασιλιά Κάρολο συζητήθηκαν 

επίσης θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα της Κοινοπολιτείας, η 
κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της, με αναφορά επίσης στην 
πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας για ανάληψη δράσεων 
με στόχο την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αν. Μεσογείου.  

ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΜΟΝΑΡΧΗ

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με Κάρολο και Καμίλα
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Με τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς από τη χο-
ρωδία της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας και με την ευχή όλων για Ελευθερία 
στην Κύπρο μας υποδέχτηκαν το Νέο Χρόνο 2023 
οι συμπατριώτες μας την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
2023 στο οίκημα της Αδελφότητας. Ο Αρχιεπίσκο-
πος Νικήτας, βοηθούμενος από τον Μητροπολίτη 
Κολωνείας Αθανάσιο, τον Επίσκοπο Κλαυδιου-
πόλεως Ιάκωβο και τον αρχιμανδρίτη Ν ι κ ό -
δημο Αναγνωστόπουλο,  ευλόγησε έκοψε και μοί-
ρασε τη βασιλόπιτα της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας. 
Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της 
Αδελφότητας Τώνης Γερολέμου, αφού προσφώ-
νησε τους εκλεκτούς προσκεκλημένους,  είπε ότι  
αποχαιρετούμε τον παλιό το χρόνο και  καλωσο-
ρίζουμε όλοι με χαρά και πολλές προσδοκίες το 
Νέο Χρόνο 2023. Αφήνουμε πίσω μας και ευχό-
μαστε να μην ξανασυμβούν την πανδημία, την ει-
σβολή της Ρωσσίας στην Ουκρανία που επέφερε 
ενεργειακή και οικονομική κρίση, τις καταστροφές 
που έφεραν οι κλιματολογικές αλλαγές στον πλα-
νήτη μας, το 2022 τη χειρότερη χρονιά για τη Βρε-
τανία που έχασε τη μακροβιότερη βασίλισσα Ελι-
σάβετ και είχε τρεις πρωθυπουργούς σε ένα 
χρόνο (Μπόρις Τζόνσν, Λιζ Τρας και Ρίσιη Σού-
νακ), τη φτώχια τις απεργίες κ.ά. Προσμένουμε 
κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο και για μας και την 
πατρίδα μας. Προσβλέπουμε σε ένα δημιουργικό 
και ειρηνικό 2023.   
Στη συνέχεια κάλεσε το Γραμματέα Ανδρέα Κα-
ραολή, να πει λίγα λόγια για την Αδελφότητα. Ο 
οποίος μεταξύ άλλων είπε. Τις γιορτινές αυτές μέ-
ρες, όλοι οι ξενιτεμένοι, ταξειδεύουν νοερά στο μι-
κρό μας νησί, για να περάσουν μερικές ώρες με 
τις οικογένειές μας, με συγγενείς και φίλους. Θυ-
μούνται τα σκλαβωμένα χωριά και τους τόπους 
τους,  τους τραγικούς συγγενείς των αγνοουμένων 
μας, τους πρόσφυγες και τους εγκλωβισμένους. 
Τα 88 χρόνια ζωής και προσφοράς της Ελληνι-
κής Κυπριακής Αδελφότητας, του ιστορικού  σω-
ματείου του Κυπριακού Ελληνισμού της Μεγάλης 
Βρετανίας, αφορούν ουσιαστικά την ιστορία της 

παροικίας μας.  Στις Γενικές μας Συνελεύσεις, πι-
στεύω ότι πρέπει να θυμούμαστε, αυτούς που με 
την αγάπη και τον πατριωτισμό τους εργάστηκαν 
σκληρά,  για να καταστεί η Αδελφότητα, σεβαστή 
και αγαπητή στην Κύπρο και στην παροικία μας. 
Θυμούμαστε και τιμούμε τη μνήμη όλων των πα-
λαιών Προέδρων αρχίζοντας από  τον ιδρυτή της 
το 1934 αείμνηστο Αρχιμανδρίτη Μιχαήλ Κωνστα-
ντινίδη, τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Βίρβο, όπως 
και τους αείμνηστους Λεωνίδα Ιωαννίδη, Λεωνίδα 
Φοινιέα, Ανδρέα Χρυσίδη, Ιάσονα Λουκιανό, 
Σταύρο Λίλλητο, Σωφρόνη Μάντη και τα μέλη των 
Συμβουλίων τους. Θυμούμαστε και τιμούμε επίσης 
τον αείμνηστο Πρόεδρο της Κύπρου Αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο, ο οποίος βοήθησε την Αδελφό-
τητα να αποκτήσει το πρώτο της οίκημα, τον αεί-
μνηστο Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’ και Γώγο 
Παρασκευαίδη που βοήθησαν στην αγορά του 
νέου οικήματος το 1995, τον αείμνηστο Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Σπύρο Κυπριανού, που ως 
Γραμματέας της Εθναρχίας εργαζόταν από το 
ιστορικό οίκημα της Αδελφότητας στο 21 Fitzroy 
Square, τον αείμνηστο γιατρό, αγαπητό φίλο και 
συνεργάτη Όμηρο Χαπίπη, Πρόεδρο της Αδελ-
φότητας για 20 χρόνια (1969-1989) και τον πρώην 
πρόεδρο Χάρη Σοφοκλείδης οποίος έχει τακτική 
επικοινωνία μαζί μας. Ο Γιώργος Δημητριάδης 
ίσως το παλαιότερο μέλος της Αδελφότητας 
υπήρξε Πρόεδρος τα έτη 63-64. 
Η ιστορία της είναι ταυτισμένη με την παροικία 
μας, την πρόοδο και προκοπή της,  όπως  και 
τους πολύχρονους αγώνες της για προβολή και 
προώθηση των δικαίων του κυπριακού λαού στη 
Βρετανία. Η βοήθεια που έδινε στους  Κύπριους 
μετανάστες από το 1934, είναι γνωστή, όπως και 
η  προσφορά της στον απελευθερωτικό αγώνα 
της ΕΟΚΑ το 1955 -59, η συμπαράσταση της στην 
Κύπρο το 63-64 μετά την τουρκοκυπριακή ανταρ-
σία,  όπως και η συνεχής βοήθεια μετά την τουρ-
κική εισβολή στις 20 Ιουλίου και στις 15 Αυγούστου 
1974. Το 1995, υπό την προεδρία του Χάρη Σο-
φοκλείδη και τη βοήθεια του Αρχιεπισκόπου Κύ-
πρου Χρυσοστόμου του Α΄ αγόρασε το οίκημα 

της, στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα , από το Δήμο 
Μπάρνετ τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Το οίκημα 
διατίθεται για συνεδριάσεις και εκδηλώσεις όλων 
των σωματείων και οργανώσεων του Λονδίνου. 

Η απόφαση των προέδρων της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας συνέχισε, να δεχθούν να γίνουν Προ-
στάτες της Αδελφότητας φανερώνει την εκτίμηση 
του πλούσιου εθνικού, φιλανθρωπικού, κοινωνι-
κού, πολιτιστικού και  εκπαιδευτικού έργου που 
επιτελεί το ιστορικό σωματείο της παροικίας μας 
και μας επιφορτίζει με καθήκοντα και ευθύνες. Η 
Δήμαρχος του Μπάρνετ Αλισον Μουρ, στο σύ-
ντομο χαιρετισμό της αναφέρθηκε στις στενές σχέ-
σεις που έχει με την Κυπριακή όπως και τις άλλες 
εθνικές μειονότητες και μίλησε για τις πολλές  δρα-
στηριότητες των Κυπρίων που ολοένα αυξάνονται 
και συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του  
Μπάρνετ.  Οι σχέσεις της με την Αδελφότητα και 
την Κυπριακή Αδελφότητα άρχισε πριν από το 
1995 που έγινε η αδελφοποίηση των δήμων 
Μπάρνετ και Μόρφου. Ευχήθηκε όπως το Νέο 
Χρόνο εξευρεθεί δίκαιη και λειτουργική λύση του 
Κυπριακή και επικρατήσει ειρήνη στον κόσμο. 
Ο Γενικός Πρόξενος της  Κύπρου Οδυσσέας 
Οδυσσέως, συγχάρηκε την Αδελφότητα και την 
παροικία μας για τη μεγάλη και συνεχή προσφορά 

της στους αγώνες του Κυπριακού λαού για τερ-
ματισμό της τουρκικής κατοχής και ελευθερία της 
Κύπρου. Ενημέρωσε τους συμπατριώτες μας για 
τα εκλογικά κέντρα που θα λειτουργήσουν για τις 
προεδρικές εκλογές της Κύπρου στις 5 και 12 Φε-
βρουαρίου και τους κάλεσε να χρησιμοποιήσουν 
την ψήφο τους.    
Ο γνωστός  λαικός ποιητής της παροικίας μας, 
Βασίλης Παναγή, με το χιούμορ και τους μπονα-
μάδες του,  χάρισε δώρα σε πολλούς και με την 
έμμετρη σάτυρα του έστειλε,  άμεσα και έμμεσα, 
πολλά και διαφορετικά μηνύματα σε πολλούς απο-
δέκτες. 
Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας αναφέρθηκε στους 
πρώτους Κύπριους μετανάστες οι οποίοι με τη 
μεγάλη  πίστη τους στο Θεό, την τιμιότητα και ερ-
γατικότητα τους κατάφεραν να δώσουν ένα πολύ 
καλό όνομα στην παροικία Δημιούργησαν εκκλη-
σίες, σχολεία και έθεσαν τις βάσεις για την κοινο-
τική οργάνωση και κάλεσε τη νέες γενεές να μι-
μηθούν το παράδειγμα τους  και να 
συμπαρασταθούν στο έργο της Εκκλησίας και των 
ομογενειακών οργανώσεων.  
Τέλος ευλόγησε, έκοψε και μοίρασε σε όλους  τη 
Βασιλόπιττα. Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης 
η Δήμαρχος του Barnet Alison Moore, ο Γενικός 
Πρόξενος της Κύπρου Οδυσσέας Οδυσσέως, οι 
βουλευτές Πάμπος Χαραλάμπους και Μάικ 
Φρήερ, ο Πρόεδρος της ΕΚΟ Χρίστος Καραολής, 
ο Πρόεδρος των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων 
Μάριος Μηναϊδης, ο αναπληρωτής αρχηγός του 
Δημοτικού Συμβουλίου Μπάρνετ Ρος Χιούστον, 
η πρώην δήμαρχος Α. Κορνήλιος, ο πρώην αρ-
χηγός του Δημ. Συμβουλίου Ρ. Κορνήλιος, ο Πρό-
εδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ  Α.  Πάτσαλος και η 
Αντιπρόεδρος  Χ. Τσαγγάρης οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Τ. Βούρος, Α.  Ιωαννίδης και Ι. Διακίδης, ο 
αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ ΗΒ,  Γ. Κούβαρος, η τέως 
προϊσταμένη της ΚΕΑ Μαρία Παπαλουκά ο τέως 
δήμαρχος Ενφηλτ Α. Κωνσταντινίδης, τα μέλη του 
Συμβουλίου της Αδελφότητας Μ. Κούβαρος, Τ. 
Αντωνίου, Ν. Αργυρίδης και Σ. Παυλίδης και πολ-
λοί συμπατριώτες μας.

Ευλογία και κοπή της Βασιλόπιττας στην Ελληνική Κυπριακή Αδελφότητα

Όμορφες στιγμές πέρασαν 
οι συμπατριώτες μας που 
βρέθηκαν στη διάρκεια των 

γιορτών στο καφεστιατόριο του 
Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου 
στο Wood Green. Ο φακός της 

«Παροικιακής» κατέγραψε 
ενδεικτικές εικόνες του κλίματος 

που επικρατούσε.  
Μετά την ανακαίνιση του χώρου 
αλλά και τις προσπάθειες της 
διοίκησης για περαιτέρω 

αναβάθμιση του κέντρου, πλέον 
πνέει «άλλος αέρας» 

στο κοινοτικό... 

Εορταστικό κλίμα στο καφεστιατόριο του Κυπριακού Κέντρου
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Κατόπιν προτροπής και ευλογίας του Σεβ. 
Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-
ταννίας κ. Νικήτα, τελείται μηνιαίως Θ. Λειτουρ-
γία στην αγγλική γλώσσα στον Ι. Καθεδρικό 
Ναό της του Θεού Σοφίας Λονδίνου. 
Το Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2023, μετά τη 

Θεία Λειτουργία στην αγγλική, πραγματοποι-
ήθηκε επίσης η καθιερωμένη ομιλία από τον 
Πρωτοσύγκελλο της Ι. Αρχιεπισκοπής, Αρχιμ. 
κ. Νήφωνα Τσιμαλή, στο Πνευματικό Κέντρο 
του Καθεδρικού. Αυτές οι πνευματικές συνάξεις 
είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των νέων της 
Ι. Αρχιεπισκοπής. 

Μετά το γεύμα, η ομάδα νέων με επικεφαλής 
τον Πρωτοσύγκελλο, κατευθύνθηκε προς την 
Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή του 
Τιμίου Προδρόμου Essex. Τους προσκυνητές 
υποδέχθηκαν με θέρμη ο Ηγούμενος, Αρχι-
μανδρίτης κ. Πέτρος μετά της αδελφότητος. Ο 
Καθηγούμενος, καθώς και ο Γέροντας Ζαχα-
ρίας, συνομίλησαν με τους νέους προσκυνητές 
απαντώντας σε πολλά ερωτήματα πνευματικού 
περιεχομένου. Πολλοί νέοι είχαν την ευκαιρία 
να εξομολογηθούν και όλοι συμμετείχαν στον 
Μέγα Εσπερινό που ακολούθησε. Αμέσως 
μετά αναχώρησαν για το Λονδίνο.

Θεία Λειτουργία στην αγγλική γλώσσα και προσκυνηματική εκδρομή στο Essex

Στην τελετή παρέστη πλήθος επισήμων μεταξύ των οποίων ο Sir Roger Gale, η Δήμαρχος 
του Margate κα Heather Keen, Δήμαρχοι γειτονικών περιοχών, ο κ. Χρήστος Γούλας, Πρόξενος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Οδυσσέας Οδυσσέου, Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και ο κ. Χρήστος Καραολής, Πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου. 
Ο Μητροπολίτης Κολωνίας κ. Αθανάσιος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ναό του 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ και στη συνέχεια ευλόγησε τα ύδατα στο λιμάνι της πόλεως. 
Συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, ο ιε-

ρατικώς Προϊστάμενος του Ι. Ναού Αρχιμ. κ. Βησσαρίων Κοκλιώτης, ο Πρεσβύτερος κ. Δαυίδ 
Gilchrist και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς. 
Ακολούθησε επίσημο γεύμα στον χώρο εκδηλώσεων του Αγίου Αυγουστίνου.

Ο Αγιασμός των Υδάτων στο Margate

Χειροτονία Διακόνου από τον Επίσκοπο Ιλίου 
Την εις Διάκονον χειροτονία 

του κ. Anton Caius Gurgu ετέ-
λεσε την Κυριακή μετά τα Θεο-
φάνεια ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Ιλίου κ. Ραφαήλ, στον 
Ι. Ναό του Αποστόλου Ανδρέου 
Εδιμβούργου. 
Συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ. 

Avraamy Neyman, ο Πρεσβύτε-
ρος κ. Luke Jeffery, ο Πρεσβύ-
τερος κ. Αντώνιος Κακαλής και 
ο Διάκονος κ. Symeon Menne. 
Ακολούθησε δεξίωση προς τι-

μήν του νεοχειροτονηθέντος 
Διακόνου.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Jessy Papasavva



Σε  λιγότερο από  δύο εβδομάδες  και συγκεκρι-
μένα στις 5 Φεβρουαρίου 2023 λαμβάνουν χώρα 
οι  Προεδρικές εκλογές στην Κύπρο.  Ας μην αφή-
σουμε τη απάθεια  να είναι ο νικητής. Δίδεται στον 
λαό της Κύπρου η ευκαιρία να ψηφήσει για αλλαγή.  

Ο/η κάθε ψηφοφόρος ας βάλει το χέρι στην καρ-
διά και ας διερωτηθεί και θυμηθεί και ας λογαριάσει 
τι είχε λάβει χώρα στην Κύπρο και αν το όνομα της 
χώρας μας δεν μουντζαλώθηκε  στην διεθνή αρένα. 
Αν έχει γίνει έστω και ένα βήμα μπροστά ή αν όλο 
βαδίζουμε και έχουμε φθάσει στα πρόθυρα διχο-

τόμησης. Πολλές είναι οι ερωτήσεις. 
Διότι όταν μία Κυβέρνηση έχει ένα σκοτεινό παρελθόν και δεν 

είναι διαφανής τότε ίσως να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και η δια-
φθορά όλο θα αυξάνεται . Μα θα μου πείτε ότι πάντοτε υπήρχε κά-
ποιου είδους διαφθορά. 

Όταν όμως αυξάνεται συνέχεια και δεν γίνονται προσπάθειες για 
τη μείωση της τότε ούτε η Κύπρος θα δει μία καλή μέρα μα ούτε και 
οι κάτοικοι θα μπορούν να απολαύσουν μία καθαρή Κυβέρνηση και  
Πρόεδρο που να υπηρετήσει τα συμφέροντα του λαού. 

Εάν είμαστε ειλικρινείς με το εαυτό μας και νοιαζόμαστε για τον 
συνάνθρωπο μας και το μέλλον της Κύπρου, μας δίδεται η ευκαιρία 
να ζητήσουμε αλλαγή και η αλλαγή θα έλθει μόνο με έναν έμπειρο 
και αξιοπρεπή πολιτικό σαν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. 

Όλα είναι δυνατά και ας διώξουμε από τους νόμους μας το παλαιό 
σύστημα που ακολουθούσαν οι πρόγονοι μας. Ας δούμε τα σημερινά 
δεδομένα. Δεν συμφέρει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο που χρό-
νια τώρα γνωρίζουμε ότι μας κρατάει πίσω. 

Εάν σας αρέσει αυτή η καταστροφική συνέχεια,  τότε  ψηφίστε για 
τη συνέχεια αλλά μην μου πείτε ότι εγώ φταίω. Εγώ ψηφίζω για αλ-
λαγή. Όσοι δεν ψηφίζουν για αλλαγή είναι άξιοι της τύχης τους.  

Ένας είναι ο υποψήφιος ο οποίος πράγματι θα φέρει την αλλαγή 
για να δούμε καλύτερες μέρες. 

Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι δύο υποψήφιοι του ΔΗΣΥ και ξεχωρίζει 
ποιος πράγματι είναι ο άνθρωπος της αλλαγής, ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης. 

Σύσσωμοι κατεβαίνουμε στις κάλπες για να ψηφίσουμε για αλλαγή, 
που η πολυπόθητη  αλλαγή θα έλθει μόνο με Ανδρέα Μαυρογιάννη. 

Μην αφήσετε την απάθεια να είναι ο νικητής.  
Γυρίζουμε νέα σελίδα όπου θα έλθει ένας  καθαρός αέρας και θα 

φύγει η βρωμιά που συνεχίζει να επικρατεί στην Κύπρο με μία διε-
φθαρμένη κυβέρνηση.  

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα γίνει πρόεδρος για όλη την Κύπρο, 
ένας Πρόεδρος και αρχηγός για όλους τους κατοίκους της Κύπρου.
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Το ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο ερ-
γαλείο που αποτυπώνουν τις τάσεις του εκλογικού 
σώματος τη συγκεκριμένη περίοδο δεν υπάρχει 
αμφιβολία. Από την άλλη οι τηλεφωνικές μετρήσεις 

έχουν τα προβλήματα τους. Από τη στιγμή που για να εξασφαλι-
στεί ένα δείγμα 800-1000, ατόμων χρειάζονται μερικές χιλιάδες 
τηλεφωνήματα, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα, ενώ άλλο πρό-
βλημα είναι ότι αρκετοί δεν λένε την αλήθεια, για διάφορους λό-
γους, γι’ αυτό και στα αποτελέσματα των εκλογών είναι ΠΑΝΤΑ ή 
σχεδόν πάντα διαφορετικά. 

▪�Την περασμένη Κυριακή, 15 Ιανουαρίου2023, δημοσιεύθηκε 
δημοσκόπηση της εφημερίδας Καθημερινή με τα ακόλουθα απο-
τελέσματα ως προς τους τρεις βασικούς υποψήφιους. Χριστο-
δουλίδης 32.4%, (μείωση 0.4 από τη δημοσκόπηση της ίδιας 
εταιρείας και της ίδιας εφημερίδας τον Δεκέμβριο) Μαυρογιάννης 
21.1% (αύξηση 3.1%) Αβέρωφ Νεόφυτου 20.5% (αύξηση 2.5%). 
Στις τελευταίες 3 δημοσκοπήσεις της ίδιας εταιρείας ο Μαυρο-
γιάννης έχει άνοδο 6%, ο Νεοφύτου 3%, ενώ ο Χριστοδουλίδης 
παρουσιάζει μικρή μείωση 

▪�Σε δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας την ίδια ΑΚΡΙΒΩΣ περίοδο 
το 2018 (14 Ιανουαρίου 2018) τα  αποτελέσματα ήταν τα ακό-
λουθα: Αναστασιάδης 34%, Νικόλας Παπαδόπουλος 22.6%, 
Μαλά 21.2%.Τα αποτελέσματα της κάλπης ήταν τα ακόλουθα. 
Αναστασιάδης 35.51%, Μαλάς 30.24% Νικόλας Παπαδόπουλος 
25.74%. Η απόκλιση δηλαδή του δεύτερου και του τρίτου ήταν 
της τάξης των 9 μονάδων στην περίπτωση Μαλά και 3% στην 
περίπτωση Παπαδόπουλου. 

▪�Να σημειώσουμε ότι η δυναμική Μαυρογιάννη, ο οποίος υπο-
στηρίζεται πλέον από προσωπικότητες όλων των χώρων είναι 
σημαντική. Σε τι ποσοστό θα καταλήξει θα δείξει η κάλπη, αλλά 
κατά τη δική μου εκτίμηση δεν θα απέχει από εκείνο του Μαλά 
είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω.  

▪�Συνεπώς όσοι θεωρούν ότι οι εκλογές έχουν κριθεί, διότι έτσι 
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, ας είναι λίγο επιφυλακτικοί, διότι πέ-
ραν της «κάλπης» των δημοσκοπήσεων υπάρχει και η πραγμα-
τική κάλπη των εκλογών.

Η δυναμική του 
Μαυρογιάννη

Χρειαζόμαστε 
πραγματική αλλαγήΥλισμός ή ιδεαλισμός το 

θέμα μου. Υλιστική αντί-
ληψη, ερμηνεία του κό-

σμου ή ιδεαλιστική. Στην ιδε-
αλιστική αντίληψη, ερμηνεία 
μέσα είναι και η θρησκεία ως 

αναπόσπαστο μέρος, λογικά, φυσιολογικά. 
Ο κάθε άνθρωπος σ’ αυτόν τον πλανήτη έχει 
το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι θέλει. Δεν έχει, 
όμως, το δικαίωμα να παραποιεί την μια ή 
την άλλη κοσμοθεωρία.  

Χιλιάδες, εκατομμύρια θρησκευόμενοι έλα-
βαν και λαμβάνουν μέρος σε πολύμορφους 
αγώνες για ένα καλύτερο αύριο, για ένα κό-
σμο χωρίς φτώχεια, πείνα, δυστυχία, πολέ-
μους και οικολογικές καταστροφές. Οι αγώνες 
για εθνική – κρατική ανεξαρτησία, λευτεριά, 
δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη δεν εί-
ναι μονοπώλιο της Αριστεράς. Κοινοί είναι οι 
στόχοι των σύγχρονων σκλάβων, θρησκευό-
μενων ή μη, ασυζητητί. Αλλού είναι η δια-
φορά. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω ορι-
σμένα πράγματα, έννοιες που έχουν 
παρεξηγηθεί.  

Η επιστημονική θέση για τη  θρησκεία  
πόρρω απέχει από τις λανθασμένες από-
ψεις, τα αφελέστατα επιχειρήματα και τις ιδε-
ολογικές – φιλοσοφικές εξισώσεις που κά-
νουν κάποιοι, που επιεικώς μόνο σαν 
ανέκδοτες ιστορίες εκλαμβάνονται, ακόμα και 
από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν περισ-
σότερα από πέντε πράγματα περί διαλεκτι-
κού και ιστορικού υλισμού. Ταιριάζει γάντι το 
δελφικό παράγγελμα «γνώθι σαυτόν» σε όλο 
του το βάθος και εύρος. Αν δεν ξέρεις ένα 
θέμα, δεν είναι σωστό να λες ό,τι νομίζεις. 
Με έναν αέρα σιγουριάς, κάποιοι  στέλνουν 
αποπροσανατολιστικά μηνύματα. Υποκειμε-
νικά και επιπόλαια διαστρεβλώνουν  το δια-
λεκτικό και ιστορικό υλισμό, που είναι η πε-
μπτουσία του επιστημονικού σοσιαλισμού. 
Άγαρμπα και ανεπιτυχώς προσπαθούν  να 
συμφιλιώσουν διαμετρικά αντίθετες αντιλή-
ψεις, να παντρέψουν  με το έτσι θέλω την 
επιστήμη με τη θρησκεία. Ακόμα, προσπα-
θούν να  στηρίξουν τον ανιστόρητο ισχυρισμό  
ότι ένας συνεπής αριστερός μπορεί να είναι 
και χριστιανός, μουσουλμάνος κ.λπ. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι όσοι πιστεύουν στον Θεό ή 
αν θέλετε σε μια ανώτερη δύναμη, που στην 
πλειοψηφία τους είναι μέρος του λαού, στέ-
κονται απέναντι στο προοδευτικό κίνημα και 
τους αγώνες για αλλαγή. Κάθε άλλο. Χωρίς 
αυτούς καμιά κοινωνική αλλαγή, καμιά πρό-
οδος δεν έγινε και δεν μπορεί να γίνει. 

Ωστόσο, αυτού λεχθέντος, δεν πρέπει να  
παραγνωριζουμε ότι η θρησκεία επηρεάζει 
αρνητικά τους αγώνες των λαών για ελευθε-
ρία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. 
Επιβραδύνει τους αγώνες, καθυστερεί τους 
αγώνες των λαών. Η θρησκεία είναι μια πα-
ραπλανητική, φανταστική αντανάκλαση, 
μέσα στο κεφάλι των ανθρώπων, των φυσι-
κών και κοινωνικών δυνάμεων που κυριαρ-
χούν επάνω τους, μια από τις ποικιλίες των 
μορφών της πνευματικής καταπίεσης που 
βαραίνει πάντα και παντού επάνω στις λαϊκές 
μάζες, που συντρίβονται κάτω από το βάρος 
μιας ασταμάτητης δουλειάς για λογαριασμό 
άλλων, κάτω από την εξαθλίωση και την απο-
μόνωση. 

Τα ουσιώδη χαρακτηριστικά κάθε θρη-
σκείας είναι η πίστη σε υπερφυσικές δυνάμεις 
που διευθύνουν τον κόσμο και η λατρεία αυ-
τών των δυνάμεων. Η θρησκεία και η ιδεαλι-
στική φιλοσοφία έχουν κοινές γνωσιολογικές 
ρίζες και αρκετά κοινά χαρακτηριστικά: απο-
σπάνε τις ιδέες και τις αντιλήψεις από τη 
φύση, από τα αντικείμενα της υλικής πρα-
γματικότητας, προσωποποιούν τη φύση και 
αποδίδουν στα υλικά αντικείμενα και στα φυ-
σικά φαινόμενα πνευματικές ιδιότητες, τα 
«πλουτίζουν» με ένα πνεύμα, με μια ψυχή. 
Ο φιλοσοφικός ιδεαλισμός αποτελεί ένα 
τρόπο και ένα μέσο υπεράσπισης της θρη-
σκείας. Χωρίς να είναι αιώνιες και αμετάβλη-
τες οι θρησκευτικές δοξασίες ή η λατρεία και 
οι άλλοι θρησκευτικοί θεσμοί (εκκλησίες 
κ.λπ.), αποτελούν εν τούτοις γνώρισμα όλων 
των καθυστερημένων κοινωνιών, γεννιούνται 

και αναπτύσσονται κάτω από ιστορικές συν-
θήκες κοινωνικής καθυστέρησης. Για μια εξαι-
ρετικά μακρά περίοδο, οι άνθρωποι δεν γνώ-
ριζαν και δεν είχαν καμία θρησκεία. Για 
χιλιάδες χρόνια! Η εμφάνιση των θρησκευτι-
κών δοξασιών και των θρησκειών στην πρω-
τόγονη κοινωνία συνέπεσε με την ανάπτυξη 
της σκέψης και της έναρθρης γλώσσας. Η 
θρησκεία αντανακλούσε την αδυναμία τού 
πρωτόγονου ανθρώπου μπροστά στα φαι-
νόμενα της φύσης, που ήταν φοβερά και ακα-
τανόητα γι’ αυτόν. Αυτή η αδυναμία μπροστά 
στη φύση, γέννησε μέσα στο κεφάλι τού 
πρωτόγονου ανθρώπου την ιδέα της ύπαρ-
ξης μέσα στα πράγματα και τα φαινόμενα 
του κόσμου που τον περιέβαλε, κάποιων 
άγνωστων, ιδιαίτερων όντων, με υπερφυσι-
κές ιδιότητες, τα προσωποποίησε και προ-
σπάθησε να επιδράσει πάνω τους, να στρέ-
ψει τη δράση τους προς όφελός του, με 
τρόπους και μεθόδους ανθρωπομορφικές, 
με μαγείες, με γοητείες, με ιεροτελεστείες, 
θυσίες κ.λπ. Στοιχεία και υπολείμματα μα-
γείας υπάρχουν και σήμερα ακόμη σε όλες 
τις σύγχρονες θρησκείες.  

Στις ταξικές κοινωνίες, οι θρησκευτικές πε-
ποιθήσεις και δοξασίες έχουν  ουσιαστικά 
προέλευση ταξική. Η αδυναμία των ανθρώ-
πων να ερμηνεύσουν τις αυθόρμητες διαδι-
κασίες της εξέλιξης τής φύσης και της κοινω-
νίας, όπου κυριαρχεί η εκμετάλλευση, γεννάει 
αναπόφευκτα την πίστη σε θαύματα, σε 
υπερφυσικές δυνάμεις, σε μια καλύτερη με-
ταθανάτια ζωή, στο υπερπέραν… 

Η κοινωνική καταπίεση των εργαζομένων 
και η απόλυτη φαινομενικά αδυναμία τους 
εμπρός στις τυφλές δυνάμεις που διέπουν 
το καπιταλιστικό σύστημα, που προκαλεί 
κάθε μέρα φοβερές δοκιμασίες στους εργα-
ζόμενους, ασθένειες, πανδημίες, πολέμους 
κ.λπ, είναι το έδαφος όπου πρέπει να ανα-
ζητήσουμε σήμερα τις βαθύτερες ρίζες της 
θρησκείας. Για τα δεινοπαθήματα που προ-
καλεί ο καπιταλισμός, οι άνθρωποι αναζη-
τούν καταφύγιο και σωτηρία στους παράλο-
γους μύθους περί παραδείσων και ουράνιας 
βασιλείας. Σαν ένα από τα βασικότερα στοι-
χεία του εποικοδομήματος, η θρησκεία παίζει 
έναν ενεργητικό ρόλο για τη διατήρηση και 
διαιώνιση της αντίστοιχης οικονομικής βάσης 
του καθεστώτος, που στηρίζεται στην υπο-
δούλωση και στην εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο. 

Η θρησκεία, και όχι οι θρησκευόμενοι, που 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι θύ-
ματα άγριας εκμετάλλευσης και καταπίεσης, 
έπαιξε και παίζει πάντα ένα ρόλο αντιδρα-
στικό: Αναγορεύει σε νόμο την αδυναμία των 
ανθρώπων μπροστά στη φύση και χρησι-
μεύει σαν όπλο καταπίεσης των εργαζομέ-
νων. Με το να κηρύττει την υποταγή και την 
εγκαρτέρηση, την παραίτηση από κάθε δι-
καίωμα πάλης για τη μεταβολή του κόσμου, 
εν ονόματι μιας μεταθανάτιας αμοιβής στον 
άλλο κόσμο, η θρησκεία βοηθάει στη σταθε-
ροποίηση της κυριαρχίας τής αστικής τάξης. 

Σήμερα, η γνωστή φράση “η θρησκεία είναι 
το όπιο του λαού” ισχύει όσο ποτέ. Ακόμα, 
σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη μας η 
θρησκεία δεν είναι απλά το όπιο του λαού, 
αλλά και κατάρα! Βιβλικές ήταν οι καταστρο-
φές στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Συρία, 
στη Λιβύη και αλλού. Ο Πατριάρχης της Μό-
σχας και πασών των Ρωσών έχει σαν στόχο, 
όπως και ο χριστιανός ορθόδοξος Πούτιν, 
την ενότητα της ρωσικής γης, που εκτός από 
τη Ρωσία, περιλαμβάνει την Ουκρανία και τη 
Λευκορωσία!  

Εκατομμύρια τα θύματα, εκατομμύρια οι 
πρόσφυγες από τους πολέμους. Μπροστά 
η θρησκεία και πίσω ο ιμπεριαλισμός, το τε-
λευταίο στάδιο του καπιταλισμού, που δεν 
έχει ιερό ούτε όσιο. Όλα στο βωμό του μέγι-
στου κέρδους. Ακόμα και σήμερα με την παν-
δημία του κορωνοϊού, οι μεγάλοι καρχαρίες 
του κεφαλαίου και οι κρατικοί και θεσμικοί 
εντολοδόχοι τους μετρούν και ξαναμετρούν 
τα χρήματα που θα διαθέσουν για τους σύγ-
χρονους υπηκόους τους που δοκιμάζονται 
σκληρά. Όπως σωστά, εύστοχα το είπε ο 

Μαρξ πριν πολλά χρόνια, η θρησκεία δεν εί-
ναι παρά όπιο για όλους τους λαούς που 
στενάζουν κάτω από τα δεσμά του ξοφλημέ-
νου παρασιτικού καπιταλισμού – ιμπεριαλι-
σμού. Η θρησκεία είναι όπιο που ηρεμεί τους 
λαούς και δεν τους αφήνει να δουν την αλή-
θεια, την  πραγματικότητα. Με το να επιδιώκει 
να πείσει με όλα τα μέσα τους ανθρώπους 
πως ό,τι γίνεται στη φύση και στην κοινωνία, 
γίνεται με τη θέληση τού Θεού, με το να 
απορρίπτει την ύπαρξη αντικειμενικών νό-
μων που διέπουν τα φυσικά και κοινωνικά 
φαινόμενα, με το να αρνιέται πως είναι δυ-
νατόν να γίνει γνωστός ο κόσμος, η θρησκεία 
εμποδίζει τους ανθρώπους να εμβαθύνουν, 
να γνωρίσουν τους νόμους της φύσης και 
της κοινωνίας και να τους χρησιμοποιήσουν 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.  

Η θρησκεία καταπολέμησε και καταπολεμά 
κάθε τι προοδευτικό. Ό,τι θετικό και προ-
οδευτικό (από κοινωνική και πολιτική πλευρά, 
σίγουρα όχι από επιστημονική ή φιλοσοφική), 
εμφανίστηκε ιστορικά σε όλες τις θρησκείες, 
πολυθεϊκές ή μονοθεϊκές, στην πορεία χά-
θηκε μέσα σε ένα μεγάλο καζάνι αρνήσεων 
και αντιφάσεων, που διαιωνίζει την επίγεια 
κόλαση μέσα στην οποία ζουν δισεκατομμύ-
ρια άνθρωποι. Ιστορικά, οι κοινωνικοί στόχοι 
τής κάθε θρησκείας δεν σταύρωσαν κόκκινες 
γραμμές, γιατί ήταν πάντα μέσα στα όρια του 
συμβιβασμού με το κατεστημένο. Οι κοινω-
νικές ανισότητες δεν διορθώνονται με ελεη-
μοσύνη ή, αν θέλετε, με γενναιοδωρίες από 
καλούς χριστιανούς, μουσουλμάνους, εβραί-
ους κ.λπ, έχοντες και κατέχοντες, αλλά με 
την ταξική πάλη, που έχει σαν τελικό στόχο 
της την κατάργηση κάθε αδικίας.  

Με την επικράτηση του σοσιαλισμού, που 
δεν θα είναι το αποτέλεσμα προσευχών, 
αλλά κοινωνικής επανάστασης, καταργούνται 
και οι υλικές βάσεις που στηρίζουν τις θρη-
σκευτικές δοξασίες. Με την κατάργηση τού 
αστικού κοινωνικού καθεστώτος, εξαφανίζο-
νται και οι συνθήκες που συντηρούν τη θρη-
σκεία. 

Στον καπιταλισμό, αλλά και στον σοσιαλι-
σμό, οι προοδευτικοί άνθρωποι υπερασπί-
ζονται το δικαίωμα του κάθε πολίτη να πι-
στεύει ό,τι θέλει. Ο κάθε άνθρωπος έχει το 
δικαίωμα να πιστεύει ή να μην πιστεύει στον 
Θεό. Αυτό είναι ζήτημα της συνείδησής του 
και όχι ζήτημα ντιρεκτίβας ή επιβολής. Ένα 
πραγματικά προοδευτικό κόμμα, όμως, που 
αγωνίζεται για να ελευθερώσει τον λαό από 
κάθε καταπίεση, δεν μπορεί να πάρει ουδέ-
τερη στάση απέναντι στη θρησκεία, η οποία 
αποτελεί πνευματική δύναμη καταπίεσης. 
Βοηθάει τους ανθρώπους, με όλες του τις 
δυνάμεις, να απαλλαγούν από τις δεισιδαι-
μονίες και τις προλήψεις και να αποκτήσουν 
επιστημονική αντίληψη για τον κόσμο.  

Σε ένα σωστό σοσιαλιστικό σύστημα η διά-
δοση της υλιστικής, διαλεκτικής  θεωρίας, η 
μορφωτική και εκπολιτιστική δραστηριότητα 
των μαζών, η πλατιά διάδοση των πολιτικών 
και επιστημονικών γνώσεων, συντείνουν 
στον ύψιστο βαθμό στην καταπολέμηση των 
θρησκευτικών προλήψεων.

Υλισμός ή ιδεαλισμός

Του Βασίλη  
Κωστή

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Του Βάσου 
Γεωργίου 
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Περιμένοντας στην ουρά στην 
υπεραγορά είχα την ευκαιρία έστω 
και για λίγο να ρίξω μια ματιά τρι-
γύρω και να δω κάποια πράγματα 
που είναι  κάτι σαν τις νέες συνή-
θειες που υιοθετήσαμε.  Είναι γε-
γονός ότι οι αλλαγές που έφερε 
στη ζωή μας η πανδημία είναι πλέον 
πολύ αισθητές στην καθημερινότητά 
μας και γενικά στη ζωή μας. Η 

πανδημία και η διαρκής «μάχη» για την καταπο-
λέμησή της έχουν αναδιαμορφώσει κοινωνικές, 
οικονομικές και πολιτικές παραμέτρους με παγκό-
σμιο αποτύπωμα. Μάλιστα, μία σειρά αλλαγών 
«δείχνει» ότι ο κόσμος -όπως τον γνωρίζαμε- δεν 
θα είναι ποτέ ξανά ο ίδιος. 
Τον περασμένο αιώνα, μια χούφτα γεγονότων 

συνετάραξαν τους κανόνες, σε μία σειρά από 
τομείς, διαμορφώνοντας το προ – πανδημίας γί-
γνεσθαι, όπως οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η κα-
τάρρευση της ΕΣΣΔ και η παγκόσμια οικονομική 
κρίση του 2008. Πλέον, ο Covid-19 θα συμπερι-
ληφθεί αναμφίβολα ως ένα παρόμοιας σημαντι-
κότητας γεγονός, με επιπτώσεις που πιθανότατα 
δεν θα γίνουν πλήρως κατανοητές για αρκετές δε-
καετίες. 
Όπως και να δούμε το πράγμα, το πέρασμα του 

κορωνοϊού θα αλλάξει τον τρόπο της καθημερινής 
μας ζωής, το πώς ψωνίζουμε, πόσο γρήγορα 
αναπτύσσονται νέα φάρμακα, τι επιλέγουμε για 
την εκπαίδευσή μας και τι περιμένουμε από όσους 
μας κυβερνούν και τα λοιπά και τα λοιπά. 
Για να βρίσκονται, σκέφτηκα, αυτοί οι άνθρωποι 

εδώ στην ουρά είναι γιατί βαρέθηκαν να κάνουν 
τις αγορές τους διαδικτυακά. Ας πούμε ότι επειδή 
υπάρχει και μια κίνηση λόγω των ημερών αποφα-
σίζουν να κυκλοφορούν. Και ύστερα από την κλει-
σούρα με τα χιόνια ας είναι και η έξοδος στα 
μαγαζιά.  Άρα τα Ψώνια στο διαδίκτυο ήρθαν και 
έδεσαν τα τελευταία χρόνια…Έχουν γίνει ένα 
Must! 
Με τους καταναλωτές να φοβούνται να βγουν 

για να ψωνίσουν είδη πρώτης ανάγκης το λιανε-
μπόριο στράφηκε υποχρεωτικά στο διαδίκτυο. Οι 
μεγάλοι του χώρου είχαν ήδη διαδικτυακές πλατ-
φόρμες, ενώ άλλοι έπρεπε να γίνουν δημιουργικοί. 
Η Carrefour της Γαλλίας συνεργάστηκε με την 
UberEats για να ενισχύσει την υπηρεσία παράδο-
σης, ενώ ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής της Πο-
λωνίας Biedronka άρχισε να συνεργάζεται με την 
ισπανική Glovo. Αυτή η τάση θα συνεχιστεί όταν 
τελειώσει η κρίση, δήλωσε ο γενικός διευθυντής 
της EuroCommerce. «Αν μάθαμε ένα πράγμα 
μέσω αυτής της κρίσης είναι ότι ο ψηφιακός μετα-
σχηματισμός έχει επιταχυνθεί και θα επιταχυνθεί».  

Και βλέποντας τους πελάτες να πληρώνουν κι 
αυτό έχει πλέον γίνει συνήθεια και αναγκαιότητα. 
Η πληρωμή με τις κάρτες. Σπανίζουν οι πληρωμές 
σε μετρητά.  
Οι πολίτες προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα 

με το να δουλεύουν από το σπίτι. Το «τέλος» του 
γραφείου είναι ακόμη μία πραγματικότητα.  Πολλές 
επιχειρήσεις δεν άνοιξαν ξανά – αφήνοντας άδειους 
χώρους γραφείων. Άλλοι μπορεί να επιτρέψουν 
στους υπαλλήλους τους να συνεχίσουν να εργά-
ζονται από το σπίτι όχι μόνο για την ασφάλειά 
τους αλλά και για να εξοικονομήσουν χρήματα. 
Ακόμη και τα γραφεία που συνεχίζουν να λειτουρ-
γούν θα πρέπει να προσαρμοστούν για να προ-
ετοιμαστούν για νέες πανδημίες. 
Το ηλεκτρονικό αυτοκίνητο επίσης άρχισε να αυ-

ξάνεται. Στο δρόμο συναντάς πολύ πιο συχνά 
τώρα αυτοκίνητα με αυτό το πράσινο χρώμα εκεί 
στις πινακίδες. Και οι χώροι όπου φορτίζονται 
υπάρχουν πλέον σε κάθε γειτονιά για να μην πω 
και στις αυλές των σπιτιών.  
Όπως είχε αναφέρει ο Ισραηλινός φιλόσοφος, 

Γιουβάλ Νώε Χαράρι, πολλά μέτρα έκτακτης ανά-
γκης επιτάχυναν ιστορικές διαδικασίες. Για πολλές 
δημοκρατίες αυτή ήταν μια επώδυνη διαδικασία. 
Σύμφωνα με το Politico από τη στιγμή που δημι-
ουργήσαμε ένα σύστημα παρακολούθησης, αυτό 
θα παραμείνει εδώ. Ακόμα κι αν αποφασίσουμε 
ότι θα θέλουμε να «επιστρέψουμε στον κόσμο 
χωρίς την ανίχνευση επαφών και χωρίς την πα-
ρακολούθηση της τοποθεσίας, όλα τα  εργαλεία 
θα βρίσκονται ούτως ή άλλως εδώ. 
Καθώς οι πολίτες προσαρμόστηκαν στα νέα δε-

δομένα με το να δουλεύουν από το σπίτι, οι ψη-
φιακές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν από το 
Facebook και την Amazon έγιναν βοηθητικά προ-
γράμματα που αξιοποιήθηκαν ευρύτατα και μια 
γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση αποτελεί πλέον βα-
σική ανάγκη και όχι πολυτέλεια, όπως ίσχυε πα-
λιότερα. Και όσο η δύναμη των τεχνολογικών κο-
λοσσών ενισχύθηκε μέρα με την ημέρα, παραδόξως 
αυξήθηκε όπως ποτέ άλλοτε και ο σκεπτικισμός 
προς τη βιομηχανία αυτή και τη θέση της στον κό-
σμο. Ενδεικτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν 
με την Ευρώπη στο αντιμονοπωλιακό μέτωπο, με 
ομοσπονδιακούς και κρατικούς αξιωματούχους να 
καταθέτουν πολλές αγωγές εναντίον της φερόμενης 
κακής συμπεριφοράς της Google και του Facebook. 
Οι εταιρείες αρνούνται οποιαδήποτε παραβίαση. 
Τα διαδικτυακά ψεύδη δεν κατευθύνονται πλέον 
μόνο στις εκλογές και σε άλλα γεγονότα «υψηλού 
προφίλ». Αντ’ αυτού, μπορεί να έχουν αντίκτυπο 
στη ζωή ή στο θάνατο, με την ανάπτυξη των εμ-
βολίων. Τα φαινόμενα παραπληροφόρησης για 
το εμβόλιο κυριάρχησαν στις διαδικτυακές συνο-

μιλίες, συνδυάζοντας θεωρίες συνωμοσίας, αντι-
κυβερνητικές ρητορικές και πιο ακραίες κινήσεις 
όπως το QAnon σε ένα θανατηφόρο κοκτέιλ που 
οι εταιρείες κοινωνικών μέσων θα βρουν δύσκολο, 
αν όχι αδύνατο, να εξουδετερώσουν. 
Η αρχική απάντηση της Ευρώπης στον κορωνοϊό 

φαινόταν χαοτική και μη συντονισμένη: απαγο-
ρεύσεις πτήσεων, κλείσιμο συνόρων και μπλόκο 
στις εξαγωγές προστατευτικών εργαλείων από 
εθνικές πρωτεύουσες που δεν είχαν καμία συνεν-
νόηση. Αυτό όμως άλλαξε. Περισσότεροι από 
6.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πρώην 
πρωθυπουργών, επιτρόπων και ενός προέδρου 
του Κοινοβουλίου, υπέγραψαν μια αναφορά υπο-
στηρίζοντας ότι είναι καιρός να καταστήσουμε την 
δημόσια υγεία κοινή αρμοδιότητα της ΕΕ και να 
δώσουμε στο μπλοκ τη δυνατότητα να ενεργεί ως 
ομοσπονδιακό κράτος σε καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του 
Εργαστηρίου «Αγορά» του Οικονομικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, οι αλλαγές που έφερε στη ζωή 
μας η πανδημία ήρθαν για να μείνουν. 
Αυτό πιστεύει η πλειονότητα των συμμετεχόντων, 

τουλάχιστον όσον αφορά ταξίδια και κοινωνική 
ζωή. Όπως επισημαίνεται, μετά από ενάμιση 
χρόνο πανδημίας προκύπτει και το εύλογο ερώτημα 
του κατά πόσο μπορούμε να ελπίζουμε στην εξά-
λειψη της πανδημίας, με μία σειρά από επιστήμονες 
να επισημαίνουν ότι ο κορωνοϊός θα καταλήξει να 
γίνει «ενδημικός» – γεγονός που μεταφράζεται ότι 
θα συνεχίσει να κυκλοφορεί τα επόμενα χρόνια 
σε διαφορετικές περιοχές της υφηλίου. 
Στο πλαίσιο αυτό, -σύμφωνα με το περιοδικό 

Nature- εκτός από κάποια περιοριστικά μέτρα 
(ανάλογα τα επιδημιολογικά δεδομένα), θα πρέπει 
να αναπροσαρμόσουμε και τις ζωές μας, ελπίζοντας 
πως θα εμβολιαστεί το μεγαλύτερο μέρος του πα-
γκόσμιου πληθυσμού. 

– Οι συνήθειες και οι φόβοι που κυριαρχούν. 
Δύο περίπου χρόνια μετά την κήρυξη της πρώτης 
καραντίνας παγκοσμίως, και ακόμα προσπαθούμε 
να μετρήσουμε τον αντίκτυπο της πανδημίας στην 
ψυχική μας υγεία. Διαβάστε τι αποκάλυψε μελέτη 
για τις επιπτώσεις των δυο χρόνων της πανδη-
μίας. 
Δύο χρόνια μετά την κήρυξη της πρώτης καρα-

ντίνας έχουν συμπληρωθεί, με τις νεότερες έρευνες 
ωστόσο να δείχνουν πως τα τελευταία αυτά χρόνια, 
η ψυχολογία των ανθρώπων έχει καθοριστεί από 
τις δυσάρεστες ειδήσεις που καθημερινά φτάνουν 
στα αυτιά τους. Όπως αποκαλύπτουν οι πιο πρό-
σφατες μελέτες, οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στην ψυχική μας υγεία είναι ήδη ορατές. 
Ειδικότερα, στην πρόσφατη έρευνα του Πανεπι-

στημίου King’s College του Λονδίνου και σε ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.200 ανθρώπων, πε-
ρίπου το 1/3 των ερωτηθέντων απάντησε πως 
νιώθει πιο μοναχικά και κοιμάται λιγότερες ώρες 
σε σχέση με τα προ πανδημίας χρόνια. Περίπου 
οι μισοί εξ αυτών βλέπονται με τους φίλους τους 
πολύ λιγότερο από πριν ενώ άλλοι τόσοι απέκτησαν 
τη συνήθεια της συνεχούς παραμονής στο σπίτι 
παρά την άρση των μέτρων. Για άλλους πάλι 
έχουν αυξηθεί οι ώρες που βρίσκονται μπροστά 
σε μία οθόνη ενώ δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός 
πως το 1/3 εξ αυτών νιώθει πως η ψυχική αλλά 
και σωματική τους υγεία έχει επιδεινωθεί. 
Σχετικά με τον πληθυσμό που βιώνει πιο έντονα 

τις συνέπειες της πανδημίας φαίνεται πως οι νέοι 
άνθρωποι και ιδίως οι γυναίκες είναι πιο πιθανό 
να βιώσουν πιο έντονα τις δυσάρεστες συνέπειες 
της πανδημίας. Επί παραδείγματι, το 42% των 16 
έως 34 ετών και το 38% των γυναικών υποστηρί-
ζουν πως η ψυχική υγεία τους επιδεινώθηκε μετά 
την πανδημία. 
Παρόλα αυτά, δεν ευθύνεται μόνο η πανδημία 

για τις ανησυχητικές επιδράσεις στην ψυχική μας 
υγεία, αφού το κόστος ζωής έχει αυξηθεί κατακό-
ρυφα και ο πόλεμος στην Ουκρανία προσδίδουν 
μεγαλύτερο βάρος στην ψυχολογία μας. Επιπλέον, 
θα πρέπει να έχουμε κατά νου πως ως ανθρώπινα 
όντα, είναι στη φύση μας να σκεφτόμαστε πως τα 
πράγματα βαίνουν κακώς. Συγκεκριμένα, είμαστε 
επιρρεπείς σε αυτό που αποκαλούν οι κοινωνικοί 
ψυχολόγοι ως «ρόδινη αναδρομή» όπου ο εγκέ-
φαλος μας αποβάλλει καθετί αρνητικό από το πα-
ρελθόν. Ενώ αρχικά η λογική αυτή είναι ωφέλιμη, 
στην πορεία αναδεικνύεται πως είναι αρκετά κακό 
αφού τείνουμε να νιώθουμε το παρόν χειρότερο 
από ό,τι είναι. 
Όπως άλλωστε τονίζει και ο συγγραφέας του 

σχετικού άρθρου που δημοσιεύθηκε στο The Con-
versation, Bobby Duffy, καθηγητής Δημόσιας Διοί-
κησης στο Πανεπιστήμιο του King’s College  στο 
Λονδίνο, παρότι ολοένα και περισσότερες χώρες 
του κόσμου προχωρούν σε άρση των περιοριστικών 
μέτρων, φαίνεται πως το 1/5 των ερωτηθέντων 
δεν πιστεύει πως η πανδημία έχει τελειώσει ολο-
κληρωτικά, την ώρα μάλιστα που το 1/4 πιστεύει 
πως δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην πολυπόθητη 
κανονικότητα. 
Τέλος, η πανδημία φαίνεται πως συνεχίζει και 

επηρεάζει ακόμα τον κόσμο που αγωνιά να μάθει 
το τέλος της, παρακολουθώντας ολοένα και πε-
ρισσότερες ειδήσεις σχετικά με τον COVID-19.  
Παρά το τέλος που δεν έρχεται ακόμα, φαίνεται 
πως έχουμε να διανύσουμε μεγάλο και δύσκολο 
δρόμο μπροστά μας, ανακαλύπτοντας βήμα βήμα 
τις πτυχές της νέας μας καθημερινότητας όσο 
πλησιάζουμε προς το τέλος της πανδημίας.

Τι άλλαξε στη ζωή μας δύο χρόνια μετά

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

Κάντε το πρώτο βήμα! 
Αφορμή για το σημερινό μου θέμα είναι ένα 

ποίημα που γράφτηκε ειδικά για το χωριό Λύση. 
Ένα χωριό με πλούσιο πολιτιστικό έργο, με αν-

θρώπους φτιαγμένους μέσα από την Λυσιώτικη 
κουλτούρα γεμάτη από ποίηση, θέατρο, και πολλές  

πολιτιστικές δραστηριότητές. Με ποιητές αναθρεμμένους στην πα-
ραδοσιακή κουλτούρα, που διέπρεψαν και διαπρέπουν ακόμα και 
μετά την προσφυγιά.  
Ήλθε που λέτε ο Φίλιππος και είπε ότι θέλει να κάνει ένα τραγούδι 

αφιερωμένο στο χωριό του την αγαπημένη Λύση. Και για να γραφτεί 
ένα τραγούδι για τη Λύση, ασφαλώς θα πρέπει να γίνει η απαιτούμενη 
έρευνα για να βρεθούν όλα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα 
χωριό του μεγαλείου της κατεχόμενης Λύσης.  
Και ψάχνοντας, βρίσκει ο ενδιαφερόμενος στην πορεία της έρευνας 

τον αείμνηστο λαϊκό ποιητή Παύλο Λιασίδη, που έγραψε αριστουρ-
γήματα όπως Αγάπη νικητής, και άλλα πολλά. Συναντά επίσης τον 
πολυβραβευμένο Γιώργο Μολέσκη, που τον θυμάμαι πόση μανία 
είχε με τα γράμματα όταν τον συναντούσα εκεί στον χώρο στάθμευσης 
των Λυσιώτικων λεωφορείων κατευθυνόμενος στην εργασία του, 
μα επιδιώκοντας να αποκτήσει την απαιτούμενη εκπαίδευση για να 
πραγματοποιήσει τα όνειρα του. 
Και τα κατάφερε. Πήρε υποτροφία στη Ρωσία, και γυρίζοντας 

πίσω στο νησί μεγαλούργησε.   
Και ταξιδεύοντας στις μνήμες θα συναντήσει κανείς τον αγωνιστή 

του απελευθερωτικού αγώνα Γρηγόρη Αυξεντίου τον Λυσιώτη που 
τα κατάφερε να μπει στη σχολή Ευέλπιδων και να πάρει τα απαι-
τούμενα εφόδια για να ενταχθεί στις ομάδες των ανταρτών και να 
φωνάξει το γνωστό “Ελάτε να με πιάσετε” στους Άγγλους στρατιώτες 
που είχαν περικυκλώσει το κρησφύγετο του στα βουνά του Μαχαι-

ρά. 
Όλοι αυτοί φυσικά φτιάχτηκαν και ζυμώθηκαν μέσα από την κουλ-

τούρα του χωριού που τους γέννησε και μεγάλωσαν ζυμωμένοι 
μέσα από τον πλούσιο πολιτισμό που εξελίχθηκε και την αγάπη 
που έδειχναν πάντα οι συγχωριανοί για τις τέχνες όπως είναι το 
θέατρο, η μουσική, το τραγούδι, η ποίηση, και όλες οι άλλες τέχνες 
που ήταν πολύ ανεπτυγμένες στο αγαπημένο για πολλούς χωριό 
Λύση. 
Είναι λοιπόν αγαπητοί μου θέμα κουλτούρας η διαμόρφωση χα-

ρακτήρων και στη συνέχεια η δημιουργία ανθρώπινου παράγοντα 
που να νοιάζεται για την ανάπτυξη του πολιτισμού, που ο πολιτισμός 
θα ανοίξει λεωφόρους για να φτάσουμε στο φως!  
Με ποιο πολιτισμό και με ποια κουλτούρα η σημερινή γενεά θα τα 

καταφέρει να φτιάξει αυτές τις λεωφόρους; 
Δυστυχώς αγαπητοί μου η τεχνολογική εξέλιξη δεν αφήνει τους 

νέους μας να ασχοληθούν με τις τέχνες που προανέφερα και δεν 
τους φέρνει κοντά γιατί πέφτουν με τα μούτρα πάνω στα κινητά και 
ασχολούνται με ψευδαισθήσεις και με το πόσους θα παρασύρουν 
να τους ακολουθήσουν, και γίνεται ένας αθέμιτος διαγωνισμός για 
το ποιος θα κερδίσει τους περισσότερους ακόλουθους. Και μένουν 
κολλημένοι εκεί μέρα και νύχτα.  

-Κάθονται στο ίδιο τραπέζι για φαγητό και δεν κοιτάζει ο ένας τον 
άλλο. Είναι περιπτώσεις που συναντιούνται σε κάποια εκδήλωση 
για διαφορετικούς λόγους, και μετά στέλνουν μεταξύ τους μηνύματα 
και χαιρετιούνται και αναρωτιούνται αν είχαν συναντηθεί στην ίδια 
εκδήλωση.  
Μα ήσουν εκεί;  
Ά… και εγώ ήμουν εκεί. Μα σε πιο τραπέζι; Στο τραπέζι 18. Μα 

και εγώ στο 18 καθόμουν. 

 Δεν σε πρόσεξα!  
Αυτά είναι λοιπόν τα αποτελέσματα της σημερινής εξέλιξης. 
Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στις τέχνες και 

στον πολιτισμό για να επαναφέρουμε τους ανθρώπους κοντά στην 
παραδοσιακή κουλτούρα. Κοντά στον πλούσιο πολιτισμό που 
διαθέτει ο τόπος μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην αποξενωθούμε 
και να γίνουμε σαν ρομπότ! Οι τέχνες είναι αυτές που μεταφέρουν 
τα πιο δυνατά συναισθήματα τα οποία δημιουργούν ατμόσφαιρα 
ρομαντισμού που είναι απαραίτητος για να επιβιώσουν οι μνήμες 
και να έρθουν οι ανθρώπινες ψυχές κοντά για να διατηρηθεί η 
επαφή μεταξύ μας!  
Η προσπάθεια θα πρέπει να γίνεται από τους κρατούντες τα ηνία. 

Θα πρέπει να δίνουν σημασία στους ανθρώπους του πολιτισμού 
και να βάζουν τον πολιτισμό την καθημερινότητα τους και να ενθαρ-
ρύνουν τους ανθρώπους που παράγουν πολιτισμό βοηθώντας 
τους και με ηθική αλλά και υλική συμπαράσταση!   
Ας γίνει ο πολιτισμός προτεραιότητα και ας τον εντάξουμε στην 

καθημερινότητα μας. Το πρώτο βήμα είναι να είμαστε κοντά στους 
ανθρώπους του πολιτισμού. Ας αρχίσουμε να στηρίζουμε τις προ-
σπάθειες των ανθρώπων που ασχολούνται με τις τέχνες, πηγαίνοντας 
στις εκδηλώσεις και παρακολουθώντας από κοντά τις προσπάθειες 
τους.  
Κάντε το πρώτο βήμα!  
Μην αφήσετε τις ψευδαισθήσεις να σκοτώσουν τα κύτταρα της 

μνήμης. Δώστε τροφή στο μυαλό σας και στο νου σας να διατηρήσει 
τις αξίες που μας χαρακτηρίζουν. Και να θυμάστε πάντα, ο πολιτισμός 
είναι ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος είναι ο πολιτισμός!  
Καλή σας ημέρα!

Του Βασίλη 
Παναγή
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...που να ήταν διαπραγματεύσιμη με τη Λευκω-
σία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, 
αλλά που να μη προέβλεπε πρόσθετο κόστος 
για τη διατήρηση των βάσεων και να μην καθι-
στούσε τις κύριες στρατιωτικές δραστηριότητες 
σε αυτές “ευάλωτες σε παρεμβάσεις π.χ. από 

την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο”. 
“Δεν έχουμε ακόμη συζητήσει με τους Κυπρίους 

την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου στις 
Βρετανικές Βάσεις”, παρατηρούσε ο Σέντγουιλ 
στην επιστολή του για την ενημέρωση του Βρε-
τανού πρωθυπουργού. Ήταν πιθανό, σύμφωνα 
με το Φόρεϊν Όφις , η κυπριακή κυβέρνηση να 
προτιμούσε να επιλέξει την απλή ένταξη των πε-
ριοχών των βρετανικών βάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, υποστηρίζοντας ότι οι πολίτες που ζού-
σαν εντός των ορίων τους θα έπρεπε να απο-
λαμβάνουν τα ίδια οφέλη από την ένταξη στην 
ΕΕ με τους Κύπριους πολίτες που κατοικούσαν 
σε άλλα μέρη του νησιού.     

“Αυτό θα είναι ένα ευαίσθητο θέμα για το Ηνω-
μένο Βασίλειο”, υπογράμμιζε ο Σέντγουιλ. Γράφει 
ο ιδιαίτερος γραμματέας του Ρόμπιν Κουκ:  

“Πρέπει να αποφύγουμε να θεωρηθεί ότι περι-
πλέκουμε τη διαδικασία διεύρυνσης ή την κυ-
πριακή ένταξη για ένα δευτερεύον ζήτημα εθνικού 
συμφέροντος. Έτσι, θα πρέπει να επιδιώξουμε 
να περιορίσουμε τις παρεκκλίσεις από το κεκτη-
μένο στο ελάχιστο, δηλαδή μόνο όταν υπάρχουν 

σαφείς αποδείξεις ότι είναι απαραίτητες για τη 
διατήρηση της λειτουργίας και της ακεραιότητας 
των βάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας 
που απορρέουν από τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης”. 
Κατά τον Σέντγουιλ η βρετανική πλευρά έπρεπε 
να εξετάσει, κατά περίπτωση, αν την ευθύνη για 
την εφαρμογή των συνθηκών της ΕΕ είχαν οι 
Βρυξέλλες ή εάν ήταν προτιμότερο για τα βρετα-
νικά συμφέροντα αυτή την ευθύνη να την είχε η  
κυπριακή κυβέρνηση για λογαριασμό της Ε.Ε.   

“Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ανάλυση, θα πρέπει 
να είμαστε σε θέση να ξεκαθαρίσουμε μια δια-
πραγματευτική θέση με τους Υπουργούς. Έχουμε 
έρθει σε επαφή με το Υπουργείο Άμυνας σε επί-
σημο επίπεδο, το οποίο είναι ικανοποιημένο με 
αυτή την προσέγγιση”, καταλήγει η επιστολή του 
Μαρκ Σέντγουιλ προς την Ντάουνινγκ.  
Επισημαίνουμε ότι η Συνθήκη Προσχώρησης 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (16 Απρι-
λίου 2003) και, πιο συγκεκριμένα, το Πρωτόκολλο 
αρ.3 αυτής, προβλέπει ότι οι βρετανικές βάσεις 
παραμένουν μη κοινοτικό έδαφος. Εν τούτοις 
παρά το γεγονός ότι το έδαφος των βρετανικών 
βάσεων δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εντούτοις εφαρμόζεται σ’ αυτό μέρος του ευρω-
παϊκού κεκτημένου.  

Επίσης τον Ιούλιο του 2001, να σημειώσουμε 
ότι τα σχέδια των Βρετανών για εγκατάσταση κε-
ραιών στις βάσεις, ως μέρος της αναβάθμισης 
των Βρετανικών στρατιωτικών επικοινωνιακών 
κόμβων διεθνώς, προκάλεσαν βίαιες αντιδράσεις 
από τους Κύπριους, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι 
οι κεραίες θα έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές των κα-
τοίκων και θα είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους 
βιότοπους των περιοχών. Η Βρετανική κυβέρ-
νηση αρνήθηκε και τις δύο αυτές επιπτώσεις.  

Η επιστολή Κληρίδη προς τον Μπλερ και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην Κύπρο   

Στις 24 Μαΐου 2001 ο Μαρκ Σέντγουιλ του Φό-
ρεϊν Όφις έστελνε αντίγραφο της επιστολής του 
Γλαύκου Κληρίδη προς τον Τόνι Μπλερ στην 
οποία ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
προέτρεπε τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βα-
σιλείου να λάβει σοβαρά υπόψη του την πρό-
σφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά της Τουρκίας στις 
10 Μαΐου στη διακρατική υπόθεση Κύπρος κατά 
Τουρκίας. Η επιστολή αυτή είχε σταλεί στο Λον-
δίνο στις 17 Μαΐου 2001 (PREM49 1796).  

Στην επιστολή του ο Γλαύκος Κληρίδης υπο-

γράμμιζε ότι με την απόφαση του το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρα-
σβούργο επαναβεβαίωσε την άποψη ότι η κυ-
βέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας παρέμενε 
η μόνη νόμιμη κυβέρνηση στην Κύπρο και διαπί-
στωνε ότι η Τουρκία παραβίαζε και συνέχιζε να 

παραβιάζει αριθμό άρθρων της Σύμβασης Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και των Πρωτοκόλλων 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Κύπρο. 

Για την καλύτερη μάλιστα ενημέρωσή του πρω-
θυπουργού Μπλερ, ο πρόεδρος Κληρίδης είχε 
επισυνάψει στην επιστολή του και αντίγραφο του 
δελτίου Τύπου που είχε εκδώσει ο γραμματέας 
του Δικαστηρίου στις 10 Μαΐου 2001. 

Παράλληλα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας τόνιζε στον πρωθυπουργό της Βρετανίας 
ότι οποιοδήποτε σχέδιο συνολικής διευθέτησης 
του Κυπριακού θα έπρεπε να ήταν συμβατό με 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας για την 
Κύπρο, τις Συμβάσεις και τα Πρωτόκολλα Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων όπως αυτές ερμηνεύο-
νταν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Κεκτημένο 
και το Διεθνές Δίκαιο. Τέλος στην επιστολή του 

προς τον Μπλερ ο Κληρίδης εξέφραζε την ελπίδα 
ότι “μπορούμε να βασιστούμε στην προσωπική 
σας δέσμευση για το θέμα αυτό” και ζητούσε από 
τον Βρετανό πρωθυπουργό να του εκφράσει τη 
γνώμη του πάνω στο θέμα.    

Όπως γίνεται σαφές από την επιστολή του 
Μαρκ Σέντγουιλ προς την Ντάουνινγκ Στριτ στην 
οποία επισυνάπτεται η επιστολή Κληρίδη, το βρε-
τανικό υπουργείο των Εξωτερικών συνιστούσε 
να μη δοθεί συνέχεια στο θέμα από βρετανικής 
πλευράς και ο πρωθυπουργός Μπλερ να μην 
απαντήσει στον Κύπριο πρόεδρο.        
Θυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-

θρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Κύπρος 
εναντίον της Τουρκίας (αρ. 25781/94) είχε απο-
φασίσει τις γενικές νομικές επιπτώσεις της Τουρ-
κικής εισβολής και της συνεχιζόμενης στρατιωτι-
κής παρουσίας στην Κύπρο. Η απόφαση του 
Δικαστηρίου στις 10  Μαΐου 2001 επαναλάμβανε 
ορισμένες βασικές αρχές: 

• Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου 
είναι η μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Κύπρου. 

• Η διεθνής κοινότητα και το Δικαστήριο δεν 
αναγνωρίζουν ως κράτος την ΤΔΒΚ με βάση το 
διεθνές δίκαιο. 

• Η τοπική διοίκηση της Τουρκίας στη βόρεια 
Κύπρο συνεχίζει να υφίσταται λόγω της Τουρκικής 
στρατιωτικής κατοχής. 

• Η Τουρκία, έχοντας τον έλεγχο στη βόρεια Κύ-
προ, είναι υπεύθυνη για όλες τις παραβιάσεις 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους στρα-
τιώτες της, τους αξιωματούχους της ή την τοπική 
αυτοδιοίκηση. 

Τη χρονιά εκείνη το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων είχε λάβει επιπλέον ση-
μαντικές αποφάσεις σε ατομικές περιπτώσεις Κυ-
πρίων. Στην περίπτωση ορόσημο της Τιτίνας 
Λοϊζίδου εναντίον Τουρκίας, μια υπόθεση η οποία 
είχε χαρακτηρισθεί ως ένα νέο ξεκίνημα στη νο-
μολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο είχε δια-
τάξει την κυβέρνηση της Τουρκίας να 
αποζημιώσει την ενάγουσα για το χρονικό διά-
στημα της στέρησης της χρήσης της ιδιοκτησίας 
της, να της δοθεί πλήρης πρόσβαση και να της 
επιτραπεί η ειρηνική απόλαυση της περιουσίας 
της στην Κερύνεια. 

Βύρων Καρύδης 
Λονδίνο 16/01/2023  
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Αποχαρακτηρισμός εγγράφων: «Το μέλλον των βρετανικών βάσεων μετά την ένταξη»

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 
ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Denys 
Monastyrsky και 2 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους 
χθες, ενώ 22 διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο μετά 
τη συντριβή ελικοπτέρου το πρωί κοντά στο 
Κίεβο, στην πόλη Μπρόβαρι, σύμφωνα με την 
αστυνομία. 

«Έχουμε πληροφορίες για 16 νεκρούς, μεταξύ 
των οποίων 2 παιδιά», αναφέρει η αστυνομία σε 
ανακοίνωσή της. 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υφυπουργός και 
άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος, που 
επέβαιναν στο ελικόπτερο, σκοτώθηκαν επίσης, 
προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. 

Νωρίτερα ο περιφερειάρχης του Κιέβου Ολέξι 
Κουλέμπα είχε δηλώσει ότι ελικόπτερο συνετρίβη 
κοντά σε νηπιαγωγείο και κτίριο με κατοικίες. Σύμ-
φωνα με αξιωματούχους, εκτός των δύο παιδιών 
που έχασαν τη ζωή τους, δέκα παιδιά έχουν δια-
κομιστεί στο νοσοκομείο. 

Ασθενοφόρα, αστυνομικοί και πυροσβέστες 
έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος, σύμ-
φωνα με τον Κουλέμπα. 

Εκπρόσωπος της αστυνομίας της περιφέρειας 
του Κιέβου, τον οποίο επικαλέστηκε το δημόσιο 
δίκτυο Suspilné, δήλωσε επίσης ότι «πυρκαγιά 
ξέσπασε» την ώρα του δυστυχήματος.

ΝΕΚΡΟΣ Ο ΥΠΕΣ, Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Συντριβή ελικοπτέρου στην Ουκρανία 

Συναγερμός σήμανε χθες το μεσημέρι στον 
σταθμό του μετρό Harlesden στο Δυτικό Λονδίνο, 
όταν δύο άντρες δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες των βρετανικών Μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης, η αστυνομία έσπευσε 
άμεσα στο σημείο, η κυκλοφορία στη γραμμή 
Bakerloo έχει μερικώς διακοπεί ενώ ο σταθμός 
Harlesden έχει κλείσει για το ολόκληρο το κοινό 
στην Αγγλία. 

«Οι δύο άνδρες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκο-
μείο με άγνωστη τη σοβαρότητα των τραυματι-
σμών τους» αναφέρουν τα Μέσα μαζικής ενημέ-
ρωσης. 

«Και οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσο-

κομείο. Αναμένουμε εκτιμήσεις για την κατάστασή 
τους. Οι έρευνες για τις συνθήκες (της επίθεση) 
βρίσκονται σε εξέλιξη (…) Σε αυτό το πολύ 
πρώιμο στάδιο δεν έχουν γίνει συλλήψεις» ανέ-
φερε εκπρόσωπος της αστυνομίας. 

Σύμφωνα με το mylondon.news, αυτόπτες μάρ-
τυρες ανέφεραν ότι είδαν "λίγο αίμα" στο πεζο-
δρόμιο της περιοχής. 

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τα 
κίνητρα της επίθεσης. Η αστυνομία έχει προβεί 
σε περαιτέρω διερεύνηση της χθεσινής επίθεσης 
έτσι ώστε να διαλευκανθόυν τα κίνητρα πίσω από 
το μαχαίρωμα αλλά και ποιοι είναι οι δράστες 
τους εγκλήματος.

ΔΥΟ ΑΝΤΡΕΣ ΣΤΟ HARLESDEN ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ

Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό τρένου
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ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:35 Τι και αν Γεννήθηκα 
Φτωχός (1967). Κοινωνικό 
δράμα με τους Ορέστη Μακρή, 
Θανάση Μυλωνά, Χαριτίνη Κα-
ρόλου. Η Αννούλα, κόρη ενός 
φτωχού μουσικού, αγαπά τον 
Ανδρέα, γιο του αφεντικού της. 
Ο Ανδρέας θέλει να γίνει μου-
σικός και να ζήσει μαζί της, 
αλλά ο πατέρας του θα τον 
διώξει από το σπίτι και θα απο-
λύσει την Αννούλα. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
23:50 Όχι Kύριε Τζόνσον 
(1965). Κωμωδία με τους Πάρι 
Αλεξάντερ, Βούλα Ζουμπου-
λάκη. Ο Τζον Τζόνσον, αντι-
πρόσωπος μιας αμερικάνικης 
εταιρείας που εμπορεύεται 
φρούτα, προσπαθεί να προ-
ωθήσει στην Ελλάδα ένα χυμό 
ντομάτας με το όνομα “Κόκκινο 
Άλογο”. Για την διαφήμιση του 
προϊόντος χρησιμοποιεί μια 
γνωστή τραγουδίστρια η οποία 
τυχαίνει να είναι και συγγενής 
με τον βασικό του συνεργάτη. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
20:20 Εκείνη η Γυναίκα Μέ-
ρος 1+2 (1988). Κοινωνικό 

δράμα με την Μαρία Αλιφέρη, 
Χρήστο Πάρλα, Όλγα Πολίτου. 
Η Άννα είναι παντρεμένη με τον 
πρόεδρο του Αρείου Πάγου. 
Κάποια στιγμή δέχεται την επί-
σκεψη του Μάχου, κάποιου 
παλιού της γνώριμου. Αυτός 
την εκβιάζει ότι θα φανερώσει 
στον σύζυγο της ότι έχουν δε-
σμό και για το λόγο αυτό ζητάει 
από εκείνη δύο εκατομμύρια 
δραχμές, με αντάλλαγμα να μη 
δημοσιεύσει φωτογραφίες που 
τους δείχνουν αγκαλιά. Eκείνη 
υποκύπτει στον εκβιασμό και 
του φέρνει στην ερημιά τα κο-
σμήματα της... 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 00:10 Μαριονέτες 
(2015). Θρίλερ με την Γιουλίκα 
Σκαφιδά, Γιώργο Κιμούλη, Άκη 
Σακελλαρίου. Έπειτα από ένα 
πολύκροτο ρεπορτάζ που του 
κατέστρεψε την καριέρα, ο Φί-
λιππος έχει αποσυρθεί στην 
επαρχία. Όταν όμως ο φίλος 
και πρώην συνεργάτης του 
Στέργιος δολοφονείται, αναγκά-
ζεται να επιστρέψει στην Αθήνα 
και μαζί με τη Νικολέτα, την κο-
πέλα του τελευταίου, να ανα-
ζητήσει τον υπεύθυνο. Η 
έρευνα θα τον παρασύρει σε 

μυστηριώδη και επικίνδυνα μο-
νοπάτια, τα οποία οδηγούν 
στον άνθρωπο για τον οποίο 
είχε συγκεντρώσει ενοχοποι-
ητικά στοιχεία στο παλιό, επί-
μαχο δημοσιογραφικό ρεπορ-
τάζ. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:05 Οι Πόντιοι (1985). Κω-
μωδία με τους Κώστα Βουτσά, 
Κώστα Τσάκωνα, Έλενα Ναθα-
ναήλ. Ο Γιωρίκας και ο Κωστί-
κας, Πόντιοι μετανάστες, επι-
στρέφουν στην Ελλάδα από τη 
Γερμανία. Σκοπός τους, να κα-
ταλάβουν γιατί λέγονται ανέκ-
δοτα για τους Πόντιους και 
ποιοι τα διαδίδουν. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:25 Τροχονόμος Βαρβάρα 
(1981). Κωμωδία με τους 
Στάθη Ψάλτη, Γιάννη Γκιω-
νάκη, Μάκη Δεμίρη. Ο Αχιλλέας 
ταλαίπωρος σκαρφίζεται διαρ-
κώς τρόπους για να εξασφαλί-
σει κάποιο μεροκάματο. Όταν 
η αδελφή του Βαρβάρα φεύγει 
για την Γερμανία για να βρει 
τον αγαπημένο της, αποφασί-
ζει να ντυθεί γυναίκα και να πα-
ρουσιαστεί στην θέση της αδελ-

φής του, στη σχολή τροχονό-
μων όπου την είχαν καλέσει. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Σεξοκυνηγός (1981). 
Κωμωδία με τους Φαίδωνα Γε-
ωργίτση, Ελένη Φυλίνη, Ανέ-
στη Βλάχο. Ο Ανδρέας, ένας 
τυφλός βοσκός, είναι ο μονα-
δικός άνδρας του χωριού Πλά-
τανος, αφού όλοι οι υπόλοιποι 
έχουν φύγει αναζητώντας δου-
λειά στην Αθήνα. Οι γυναίκες 
του χωριού τον αντιμετωπίζουν 
ως σεξουαλικό αντικείμενο. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Πάρτυ στην Άμμο 
(1989). Θέατρο της Δευτέρας. 
Περιπέτεια με τους Δημήτρη 
Καλλιβωκά, Νίκο Κούρο, Τζένη 
Μιχαηλίδου. Οι επιζήσαντες 
ενός αεροπορικού ατυχήματος 
βρίσκονται σε μια παραλία και 
περιμένουν να τους εντοπί-
σουν. Κάποια στιγμή αποκαλύ-
πτεται ότι η παραλία βρίσκεται 
σε ένα ακατοίκητο μικρό νησί 
κι ότι ουσιαστικά είναι αποκομ-
μένοι απ΄ τον κόσμο. Τα λίγα 
τρόφιμα και το νερό σιγά σιγά 
τελειώνουν. 
 

ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20:30 
Η Θεία από το Σικάγο (1957). 
Κωμωδία με την Γεωργία Βα-
σιλειάδου, Ορέστη Μακρή, 
Τζένη Καρέζη. Ο κυρ Χαρί-
λαος, απόστρατος στρατηγός 
και οικογενειάρχης με παλιές 
αρχές, έχει τέσσερις κόρες. Οι 
τρεις έχουν φτάσει σε ηλικία 
παντρειάς. Όμως τις έχει μεγα-
λώσει με στρατιωτική πειθαρ-
χία. Η αδερφή του η Καλλιόπη, 
μια πανέξυπνη χήρα, γυρίζει 
από το Σικάγο, όπου ζει χρό-
νια, για να παντρέψει τις κοπέ-
λες. Αυτή η μοντέρνα θεία, φέρ-
νει με τον ερχομό της ριζικές 
αλλαγές στο σπίτι τους και ιδι-
αίτερα τον πρωτότυπο τρόπο, 
για να παντρέψει τις 
ανιψιές της. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30 Το Κορίτσι της Ταβέρ-
νας (1952). Μελόδραμα με 
τους Στέφανο Στρατηγό, Θεό-
δωρο Μορίδη, Γιώργο Βλαχό-
πουλο. Μια όμορφη νέα εγκα-
ταλείπετε από τον αγαπημένο 
της και αναγκάζεται να πάρει 
το δρόμο της αμαρτίας και να 
γίνει πόρνη σε κάποια ταβέρνα 
του λιμανιού.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 19/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
09.30 Όμορφη Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
22:00 Προεδρικές Εκλογές 
2023 - Τηλεμαχία 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 
Έχων δύο χιτώνας» 
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00  Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
23:00 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/1 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Αποτυπώματα  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Αγορά (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε) 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά 

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
23:00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 22/1 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.10 Σε Προσκυνώ Γλώσσα 
09.00 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Κύπρος Ένα Προσκύ-
νημα 
10.00 PlayList 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
13.00 Μουσικό Ραντεβού 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα 
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Αθλητική Κυριακή 
23:00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  

09:00 Ειρήνη Πάσι  
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
 
ΤΡΙΤΗ 24/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Ειρήνη Πάσι  
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Ειρήνη Πάσι  
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 

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 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
10:00 Από Μέρα σε Μέρα - ΡΙΚ 
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:05 Προκλήσεις-ΡΙΚ 
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Τι και αν Γεννήθηκα Φτωχός 
(1967) 
23:50 Όχι Kύριε Τζόνσον (1965)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
18:50 Τρικυμία 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Εορτασμός Άγιου Ιωαν́νη Βαπτιστη,́ 
συνεν́τευξη με Πρωτοσύγκελο Αρχιμ. 
Νήφων Τσιμαλή 
20:20 Ελληνική ταινία: Εκείνη η Γυ-
ναίκα (1988) 
00:10 Ελληνική ταινία: Μαριονέτες 
(2015) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
World Travel Market 2022 
20:20 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
21:05 Ελ/κή ταινία: Οι Πόντιοι (1985) 
22:25 Ελληνική ταινία: Τροχονόμος 
Βαρβάρα (1981)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της 
Θείας Λειτουργείας από τον Ιερό 

Ναό των 12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αθλητική Κυριακή - ΡΙΚ  
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ  
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00 Ελληνική ταινία: Ο Σεξοκυνη-
γός (1981) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Κυπριακά Σκετς 
20:00 Greekstories:  Αυγ. Γαλιάσσος  
20:25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Πάρτυ 
στην Άμμο (1989) 
22:55 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελληνική ταινία: Η Θεία από το 
Σικάγο (1957) 
21:40 Ελληνική ταινία: Εκατό Χιλιάδες 
Λίρες (1948) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:30 Ελληνική ταινία: Το Κορίτσι 
της Ταβέρνας (1952) 
21:50 Ελληνική ταινία: Ένας Βέγ-
γος για Όλες τις Δουλειές (1970) 
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ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ HELLENIC TV 
 
ΗΜΕΡΑ                                                 ΩΡΑ UK 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Ολυμπιακός v AEK Cytavision Sports 1 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15:00 Πάφος v Δόξα Cytavision Sports 1 
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 ΑΕΛ v Καρμιώτισσα Cytavision Sports 2 
ΚΥΡΙΑΚΗ               22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15:00 APOEL v Χλώρακα Cytavision Sports 1 
ΚΥΡΙΑΚΗ               22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Ν. Σαλαμίς v Ομόνοια Cytavision Sports 2 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Ανόρθωση v Παραλίμνι Cytavision Sports 1 
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Άρης  v Απόλλων Cytavision Sports 2 
 
Από την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του Hellenic TV στο ROKU box/stick της CYTEL UK.  
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε CYTELUK 0800 036 0078 

Η ομάδα της Λάρνακας  
αγχώθηκε όταν βρέθηκε 
πίσω στο σκορ απέναντι 

στον Άρη, αλλά βρήκε τα ψυχικά 
αποθέματα και έδειξε αντίδραση. 
Μείωσε στο σκορ, ισοφάρισε και 
έκανε την ανατροπή. Στη συνέχεια 
η «ελαφρά ταξιαρχία» ισοφάρισε 
σε 3-3, αλλά στο φινάλε η ΑΕΚ με 
το γκολ του Φαράζ πανηγύρισε 
μία σπουδαία νίκη, η οποία τη δια-
τήρησε στην κορυφή της βαθμο-
λογίας! 
Συγκεκριμένα, οι «κιτρινο-

πράσινοι» απολαμβάνουν την 
πρώτη θέση με 44 βαθμούς, έναν 
περισσότερο από το 2ο ΑΠΟΕΛ 
και τρεις από την 3η Πάφος FC. 
Παράλληλα, με το τρίποντο αυτό 
η ομάδα της Λάρνακας στέρησε 
- με βάση τα μέχρι στιγμής        
δεδομένα– την ευκαιρία στον Άρη 
να πλησιάσει και να μπει στη 
διεκδίκηση του τίτλου. Η διαφορά 
της ΑΕΚ από την «ελαφρά τα-
ξιαρχία» είναι στο +10. 
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά 

το παιχνίδι, πρόσφερε αρκετές 
συγκινήσεις και θέαμα. Ο προπο-
νητής της ομάδας της Λάρνακας, 
Χοσέ Λουίς Όλτρα, σαφώς και 
θα πρέπει να αισθάνεται ικανο-
ποιημένος, καθώς η ομάδα του 
δεν πτοήθηκε από το γεγονός ότι 
βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 
και κατάφερε να πάρει τρεις      
σημαντικούς βαθμούς. Πλέον το 
ζητούμενο για την ΑΕΚ είναι να 
παραμείνει στο δρόμο των επι-
τυχιών. 
Επέστρεψε στα νικηφόρα 

αποτελέσματα στο πρωτάθλημα 
το ΑΠΟΕΛ μετά την ήττα από την 
ΑΕΛ την περασμένη αγωνιστική. 
Η ομάδα της Λευκωσίας πήρε 
ένα πολύτιμο τρίποντο επικρα-
τώντας με 2-1 της Καρμιώτισσας 
εκτός έδρας. Με το αποτέλεσμα 
αυτό οι «γαλαζοκίτρινοι» διατηρή-
θηκαν στη 2η θέση της βαθμο-
λογίας με 43 βαθμούς και στο -1 
από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η 
οποία κέρδισε τον Άρη. Παράλ-
ληλα, το ΑΠΟΕΛ είναι στο +2 από 
την 3η Πάφος FC. 

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις 
όμως «τρέχουν», καθώς ακολου-
θεί ο αγώνας Κυπέλλου με τον Άρη 
στο ΓΣΠ την ερχόμενη Τετάρτη, 
18 Ιανουαρίου. Οι «γαλαζοκίτρι-
νοι» θα φιλοξενήσουν την «ελα-
φρά ταξιαρχία» σε αγώνα νοκ 
άουτ για τη φάση των «16» της 
διοργάνωσης. Στόχος για το   
συγκρότημα του Βλάνταν Μιλό-
γεβιτς είναι η πρόκριση στους «8» 
του Κυπέλλου. Η αποστολή του 
ΑΠΟΕΛ είναι σαφώς δύσκολη, 
καθώς ο Άρης είναι μία πολύ καλή 
ομάδα που θα κυνηγήσει τη διά-
κριση στο θεσμό του Κυπέλλου. 
Τέλος, να σημειωθεί ότι βρίσκε-

ται από χθες στην Κύπρο ο Ελ 
Φαρντού Μπεν για την ολοκλή-
ρωση της μεταγραφής του στο 
ΑΠΟΕΛ. Ο 33χρονος εξτρέμ από 
τις Κομόρες θα αποτελέσει το 
νέο μεταγραφικό απόκτημα της 
ομάδας της Λευκωσίας. 

O Χοσέ Λουίς Όλτρα δεν θα έχει 
στη διάθεσή του για τον αγώνα 
με τους «μαυροπράσινους» τον 
Άνχελ Γκαρσία. Ο Ισπανός αρι-
στερός οπισθοφύλακας έχει   
συμπληρώσει κίτρινες κάρτες και 
αποφασίστηκε όπως εκτίσει την 
ποινή του με τον Ολυμπιακό και 
να επιστρέψει στο ντέρμπι με το 
ΑΠΟΕΛ. Τέλος, μένει να ξεκαθα-
ρίσει εάν οι Τρισκόφσκι, Χριστο-
φόρου θα είναι έτοιμοι. 
Με ένα γκολ του Μπρούνο στο 

38ο λεπτό, η Ομόνοια κατέβαλε 
την ΑΕΛ στο ΓΣΠ στην μοναδική 
τελικά σημερινή αναμέτρηση για 
την 19η αγωνιστική του παγκυ-
πρίου πρωταθλήματος ποδοσ-
φαίρου Α’ κατηγορίας. 
Ο δεύτερος προγραμματισμέ-

νος για σήμερα αγώνας μεταξύ 
της Δόξας Κατωκοπιάς και της 
Νέας Σαλαμίνας, στο στάδιο της 
Περιστερώνας, αναβλήθηκε λόγω 
ακαταλληλότητας του γηπέδου 
μετά τη συνεχόμενη βροχόπτωση. 
Όπως ανακοίνωσε η Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ο 
αγώνας θα διεξαχθεί αύριο 
Τρίτη, στις 19:00. 
Στο ΓΣΠ, η Ομόνοια μπήκε 

από το 38ο λεπτό στη θέση του 
οδηγού και διατήρησε τη νίκη με 
1-0 κόντρα στην ΑΕΛ, συμπλη-
ρώνοντας τέσσερις συνεχόμενες 
νίκες στο πρωτάθλημα. Έτσι, οι 
«πράσινοι» ανέβηκαν στους 34 
βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ έμεινε στους 
25 βαθμούς. 
Η Πάφος FC επικράτησε με 2-0 

της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου 
στο «Τάσος Μάρκου» και σήμερα 
έχει στρέψει την προσοχή της στο 
κύπελλο. 
Ένα αποτέλεσμα το οποίο 

διατήρησε το σύνολο του Χένινγκ 
Μπεργκ στην τρίτη θέση του βαθ-
μολογικού πίνακα. Η παφιακή 
ομάδα βρίσκεται δύο βαθμούς 
πίσω από δεύτερο ΑΠΟΕΛ και 
τρεις από την κορυφή όπου εκεί 
βρίσκεται η ΑΕΚ. 
Η νίκη αυτή μάλιστα έφερε 

πίσω και τα… χαμόγελα στις  
τάξεις της ομάδας, αφού στις 
προηγούμενες δύο αγωνιστικές 
η Πάφος FC είχε ηττηθεί από την 
ΑΕΚ στη Λάρνακα, ενώ εξήλθε 
και ισόπαλη εντός έδρας με τον 
Απόλλωνα. 
Παρά τα δύο αυτά ανεπιτυχή 

αποτελέσματα των προηγούμε-
νων εβδομάδων, με τη νίκη επί 
της ΕΝΠ η ομάδα της Πάφου βρί-
σκεται μόλις τρεις βαθμούς από 
την πρώτη θέση, κάτι το οποίο 
είναι αρκετά θετικό. Στα θετικά 
στοιχεία αποτιμάται επίσης και το 
γεγονός ότι ο αρχηγός της ομάδας 
σκόραρε για άλλο ένα παιχνίδι. 
Ο Απόλλωνας ξεκίνησε την 

αντεπίθεσή του με στόχο να ανέ-
βει όσο πιο ψηλά στη βαθμολο-
γία και να εξασφαλίσει μέσω του 
πρωταθλήματος ευρωπαϊκό εισι-
τήριο. Από τη στιγμή που απο-
κλείστηκε από το κύπελλο, τότε 
δεν έχει άλλη επιλογή από το να 
επικεντρωθεί πλήρως στο πρω-
τάθλημα και να καλύψει τη δια-
φορά που προκύπτει τη δεδομένη 
χρονική στιγμή από την τρίτη 
προνομιούχα θέση. 
Ο Απόλλωνας για τρίτο συνε-

χόμενο παιχνίδι δεν έχει δεχθεί 
την ήττα. Κέρδισε Νέα Σαλαμίνα, 
έφερε ισοπαλία με την Πάφος FC 
και προχθές νίκησε την Ανόρθωση. 
Οι «γαλάζιοι» χωρίς να δυσκο-
λευτούν μάζεψαν άλλους τρεις 
πολύ σημαντικούς βαθμούς στην 
προσπάθεια που κάνουν.  
Είχαν ουσία, αποτελεσματικό-

τητα, πάθος και θέληση, στοιχεία 
τα οποία είναι απαραίτητα για 
την ομάδα του Κωνσταντίνου 
Μακρίδη,  σιγά-σιγά φαίνεται να 
βρίσκει λύσεις στα προβλήματα 
που υπήρχαν.

Επτά γκολ, εναλλαγή του σκορ, 
αλλά Η ΑΕΚ πήρε τη νίκη!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν 
ο απόλυτος κυρίαρχος 
για δύο σετ, όμως στο 

τρίτο έπαιξε με τη φωτιά και χρει-
άστηκε να δώσει μεγάλη μάχη για 
να κάνει το 3-0 και να προκριθεί 
στο δεύτερο γύρο του Australian 
Open. 
Στον επόμενο γύρο ο Στεφ  

θα αντιμετωπίσει το νικητή της 
αναμέτρησης του Χάνφμαν (Γερ-
μανία, Νο128) με τον Χιτζικάτα 
(Αυστραλία, Νο 169) την Τετάρτη 
(18/01). 
Το ματς: Ο Στέφανος Τσιτσι-

πάς μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι 
κρατώντας το σερβίς του. Μετά 
το πρώτο game που υποδέχτηκε 
άρχισε να γεμίζει τα service 
games του Αλίς. 
Το break ήρθε στο τέταρτο 

game για να προηγηθεί με 3-1 
ο Στεφ και στη συνέχεια έκανε 
το hold για το 4-1. Ο Αλίς πήρε 
ακόμα δύο game αλλά δεν απεί-
λησε τον Έλληνα τενίστα που 
έκλεισε το πρώτο σετ με 6-3. 

 Παρόμοια ήταν η εικόνα και 
στο δεύτερο σετ μόνο που το 
break άργησε ένα game. Για την 
ακρίβεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς 
έκανε το break στο πέμπτο game 
για να προηγηθεί με 3-2. 
Ο Τσιτσιπάς το εξαργύρωσε 

κρατώντας άνετα το σερβίς του 
αμέσως μετά για το 4-2. Ο Αλίς 
κράτησε δύο φορές το σερβίς 
του και έτσι φτάσαμε στο δέκατο 
game όπου ο Στεφ έκλεισε το 
σετ με 6-4. 
Το τρίτο σετ άρχισε ιδανικά για 

τον Στέφανο Τσιτσιπά που έκανε 
το break στο πρώτο game. 

Ωστόσο, στο δεύτερο έδωσε      
δικαιώματα στον Αλίς κάνοντας 
τρία διπλά λάθη. Τελικά κατάφερε 
να βγει από τη δύσκολη θέση για 
να εξαργυρώσει το break που 
έκανε για να σφραγίσει το 2-0. 
Εκεί που όλα έδειχναν να έχουν 

πάρει τον εύκολο δρόμο για τον 
Έλληνα τενίστα ξαφνικά το δεν 
μπορούσε να περάσει πρώτο 
σερβίς. Αυτό έδωσε την ευκαιρία 
στον Αλίς να πάρει τα επόμενα 
τέσσερα games για να προηγη-
θεί με 4-2. 
Ο Τσιτσιπάς πήρε πίσω το 

break και έφερε το σετ στα ίσα 
για να ακολουθήσει μάχη ανάμεσα 
στους δύο τενίστες. Ο Αλίς είχε 
τέσσερις ευκαιρίες για match 
point στο δωδέκατο game, αλλά 
ο Τσιτσιπάς τα έσβησε όλα και 
έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ. 
Εκεί ο Αλίς προηγήθηκε με 3-0, 

όμως ο Έλληνας τενίστας έκανε 
νέα ανατροπή για να κλείσει το 
σετ και το ματς. 
Από την αρχή είχε τον τίτλο 

του φαβορί και φρόντισε να τον 
επιβεβαιώσει μέσα στο κορτ. Η 
Μαρία Σάκκαρη επικράτησε        
2-0 σετ της Γουάν (Νο119) και 
προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο 
του Australian Open. 
Το Νο6 της Παγκόσμιας         

κατάταξης συνάντησε αντίσταση 
μόνο στο δεύτερο σετ του αγώνα 
από την 24χρονη και εκεί είχε 
τις απαντήσει για να φτάσει στη 
νίκη. Στον επόμενο γύρο θα αντι-
μετωπίσει τη 18χρονη Ρωσίδα, 
Ντιάνα Σνάιντερ. 
Το ματς: Η αρχή της αναμέ-

τρησης ήταν νευρική και για τις 

δύο τενίστριες με πολλά λάθη. 
Ουσιαστικά το σετ κρίθηκε στο 
3ο και 4ο game του. 
Αρχικά η Σάκκαρη κατάφερε 

να κάνει το break, στη συνέχεια 
όμως η Γουάν είχε τριπλή ευκαι-
ρία για break back. Η Σακ κρά-
τησε το σερβίς της για να προη-
γηθεί με 3-1 και έπειτα έκλεισε το 
σετ δίχως να χάσει άλλο game. 

 Το δεύτερο σετ άρχισε με 
break από τη Γουάν και στη      
συνέχεια η Κινέζα κράτησε το 
σερβίς της για να προηγηθεί με 
2-0. Η Σάκκαρη έψαξε να βρει 
τις λύσεις για να επαναφέρει την 
τάξη στο σετ και τα κατάφερε 
λίγο αργότερα. 
Συγκεκριμένα στο έκτο game 

έκανε το break back και στη      
συνέχεια κράτησε το σερβίς της 
για να προηγηθεί με 4-3. Μάλι-
στα, αμέσως μετά απείλησε με νέο 
break την Γουάν η οποία άντεξε 
όμως και έκανε το 4-4. 
Η Σάκκαρη κράτησε εύκολα 

στη συνέχεια το σερβίς της για 
το 5-4 και έπειτα στρίμωξε πίεσε 
την Κινέζα. Η Γουάν έσβησε δύο 
match point, όχι όμως και το τρίτο 
με την Σάκκαρη να κλείνει το ματς 
με break για το 6-4. 
Χωρίς τον Νικ Κύργιο θα διε-

ξαχθεί το Australian Open, αφού 
ο Ελληνοαυστραλος ανακοίνωσε 
την απόφασή του να αποσυρεθί 
από το τουρνουά. 
Όπως εξήγησε σε δήλωσή του 

αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυμα-
τισμού στο γόνατο. Συγκεκριμένα 
έχει πρόβλημα στο μηνίσκο και 
θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα 
σε αρθροσκόπηση. 

Μετατρέποντας - ειδικά 
στο πρώτο ημίχρονο - το 
λονδρέζικο ντέρμπι με 

την Τότεναμ σε… περίπατο, η 
απίθανη ομάδα του Μικέλ Αρτέτα 
επικράτησε 2-0 στην έδρα της 
μισητής αντιπάλου της και μάλιστα 
για πρώτη φορά από το 2014(!), 
και ξέφυγε στο +8 στην κορυφή! 
Η Άρσεναλ, μετά από 18 αγώ-

νες, έχει, πλέον, 47 βαθμούς στην 
1η θέση της Premier League, με 
τη 2η Σίτι, φυσικά, να μένει χθες 
(14/01) στους 39, ύστερα από την 
ήττα της στο άλλο ντέρμπι της 
αγωνιστικής, από τη συμπολίτισσα 
Γιουνάιτεντ! Οι «κανονιέρηδες» 
μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια 
και μόλις στο 7' ο Ενκέτια έχασε 
τεράστια ευκαιρία, αφού δεν  

κατάφερε να νικήσει τον Γιορίς 
από πλεονεκτική θέση. 
Στο 14', ωστόσο, ο Γάλλος 

γκολκίπερ έκανε μία από τις      
μεγαλύτερες γκέλες της καριέρας 
του, καθώς έχασε την μπάλα 
μέσα από τα χέρια του σε σέντρα 
του Σακά και χάρισε, ουσιαστικά, 
το γκολ στην Άρσεναλ! 
Ο Νορβηγός έκανε μια         

υπέροχη προσπάθεια εκτός  
περιοχής, σούταρε και έστειλε 
την μπάλα στη γωνία του Γιορίς,      
διπλασιάζοντας τα τέρματα       
των «κανονιέρηδων», που ήταν 
απόλυτοι κυρίαρχοι στο πρώτο 
45λεπτο! 
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο 

Ράμσντεϊλ πρόσθεσε νέα, τρο-
μερή επέμβαση σε τετ-α-τετ με 

τον Σεσενιόν, με την Τότεναμ να 
μπαίνει καλύτερα και την Άρσε-
ναλ να δυσκολεύεται να βρει τον 
ρυθμό του πρώτου μέρους.  
Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή, 

προσπαθούσαν να ξαναμπούν 
στο ματς, αλλά η Άρσεναλ έκανε 
εξαιρετική διαχείριση και πήρε 
ένα τεράστιο «διπλό»… τίτλου! 

Έριξε… κανονιά στην 
Τότεναμ η Άρσεναλ

Στέφανος Τσιτσιπάς                                    Μαρία Σάκκαρη
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President Nicos Anastasiades attends            
Celebration of Cyprus Gala Dinner in London 

On Saturday 14 January 
2023, the National Fed-
eration of Cypriots in 

the UK hosted a Celebration of 
Cyprus Gala Dinner to mark the 
independence of the Republic 
of Cyprus and the immense 
contribution of the Cypriot dias-
pora to the Republic of Cyprus 
and the UK.  

The Guest of Honour at this 
vibrant diaspora celebration was 
H.E. the President of the Repub-
lic of Cyprus, Mr Nicos Anastasi-
ades, who was also honoured by 
the Federation at the Gala.  

Addressing the 500 distin-
guished guests, President Anas-
tasiades praised the contribu-
tion of the National Federation 
of Cypriots in the UK and the 
diaspora saying, “I would like to      
express my sincere appreciation 
and gratitude to each and every 
one of you for your effective 
campaigns and efforts to pro-

mote Cyprus and its national 
issue.”  

He went on to reflect on his 
Presidency saying that he felt 
“satisfaction and, humbly, pride” 
for his legacy, making special 
reference to the economic 
strength of Cyprus “as recognised 
by the European Commission, 
the IMF, but also the international 
rating agencies.” 

Mr Anastasiades commented 
on the Cyprus issue, remarking 
that he would be “happier” if he 
was speaking as the President 
of a reunited island. However, he 
went on to say, that “despite my, 
and my predecessors’ copious 
efforts, Turkey continues to dem-
onstrate for almost five decades, 
the same intransigent and un-
acceptable stance.” 

Turkey’s intransigence, Mr 
Anastasiades told the audience, 
laid bare Ankara’s intention to 
make a protectorate of Cyprus 

under Turkish control or achieve 
the permanent division of the 
island through upgrading the        
illegal entity in the occupied north 
of the island. 

The President concluded,  
assuring his audience that        
“despite Turkey’s provocative 
and intransigent stance, we will 
never accept and will never allow 
the abolishment of the Republic 
of Cyprus.” 

Minister for Europe, Leo Doch-
erty MP, is his remarks praised 
the President for strengthening 
the bilateral ties between the     
UK and Cyprus over the last 
decade and the “remarkably im-
mense contribution of the some 
300,000 of the Cypriot diaspora 
in the UK.” 

Mr Docherty reiterated the 
UK Government’s support for   
“a comprehensive, just and last-
ing settlement” to the Cyprus 
issue and its commitment to the        

UN-led efforts in that direction. 
A reunited Cyprus, he added, 
would enhance investment, trade 
and tourism to secure a more 
stable future for all parties. 

In his remarks, Shadow Minis-
ter for Europe Stephen Doughty 
MP praised the “immeasurable” 
contribution of the Cypriot dias-
pora to British society as well as 
reiterating his and the Labour 
Party’s “firm and steadfast com-
mitment to reuniting Cyprus and 
to ending the occupation” to   
deliver a solution “based on the 
internationally recognised model 
of a bizonal, bicommunal fede-
ration with political equality.” 

Mr Doughty added that        
Cyprus is “a stable, secure and 
crucial ally in so many areas,” not 
least due to President Anasta-
siades’ efforts to strengthen the 
bilateral ties. 

Federation President, Christos 
Karaolis, welcomed the Presi-

dent and First Lady of the Repub-
lic of Cyprus, the Archbishop of 
Thyateira & Great Britain and 
the distinguished guests to the 
event.  

In his address, Mr Karaolis 
referred to the “last 100+ years 
in which, Cypriots in the UK have 
been actively contributing to, and 
shaping, the UK’s success story,” 
and added that “we are delighted 
that we are joined by so many of 
these standard bearers for our 
diaspora tonight.”  

On behalf of the diaspora,       
Mr Karaolis expressed gratitude 
for President Anastasiades’  
“unstinting support.”  

Thanking the many Parliamen-
tarians that attended the Gala, 
Mr Karaolis said, “Through our 
work, the Federation continues 
to ensure that the Cyprus issue 
remains on the political and par-
liamentary agenda and we will 
continue to do so for as long it 

takes.”  
He added that, “we are proud 

that our Federation brings toge-
ther the community, its leaders 
and our parliamentary friends 
across the political spectrum, by 
identifying the common ground-
ing and uniting efforts. There are 
no parties and no personal inte-
rests. We have one party and that 
is Cyprus.”  

President Anastasiades was 
presented with a commemora-
tive plaque by the Federation’s 
President, Christos Karaolis, 
and Vice-Presidents Andreas 
Papaevripides, Michael Ellinas 
and Bambos Charalambous, for 
his dedication and commitment 
to promote the struggle of the 
Cypriot people and his tireless 
efforts to find a just, viable and 
lasting solution to the Cyprus 
issue. 
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Tens of thousands of university 
staff will join other sectors in 
strikes on 1 February. 

In an ongoing dispute over pay, work-
ing conditions and pensions, 70,000 
members of the University and College 
Union (UCU) have voted to strike after 
talks with employers broke down on 
Monday. 

They will join other industries,         

including train drivers, civil servants 
and teachers, on a coordinated day of 
action organised by the Trades Union 
Congress, which represents most unions, 
against the Conservative government's 
plans to introduce strict anti-strike 
measures through parliament. 

A further 17 days of strike action is due 
to take place over February and March.  

UCU general secretary Jo Grady 

said: “Whilst the cost-of-living crisis 
rages, university vice-chancellors are 
dragging their feet and refusing to use 
the vast wealth in the sector to address 
over a decade of falling pay, rampant 
casualisation and massive pension cuts. 

“UCU remains committed to reaching 
a negotiated settlement, but if university 
employers don't get serious and fast, 
more strike action fill follow in February 
and March.” 

University staff have already taken 
three days of strike action this academic 
year after management imposed a pay 
rise worth just 3% following over a 
decade of below-inflation pay awards. 
UCU is demanding a meaningful pay 
rise to deal with the cost-of-living crisis 
as well as action to end the use of       
insecure contracts. 

In a meeting between employers      

and trade unions, the Universities and  
Colleges Employers Association (UCEA) 
refused to move from an updated 4-5% 
offer made last week. UCU said the offer 
is 'not enough'. 

Teachers in England and Wales also 
announced on Monday they would stage 
industrial action on 1 February.  

In all, 23,400 schools in England and 
Wales will be impacted by the school 
strikes.  

The NEU, Britain’s largest education 
union, with around 500,000 members, 
said the government had offered its 
members a 5% pay rise which it says 
equated to a pay cut. Low pay for teachers 
has pushed many to leave the profes-
sion, the union said. 

On Tuesday, Britain’s ASLEF train 
drivers’ union said its members would 
take fresh strike action on 1 and 3 Feb-

ruary after rejecting a pay offer. 
Rail industry body the Rail Delivery 

Group said it had offered ASLEF an 
improved pay offer in exchange for     
reforms to how the railways are run. 

“The proposal is not and could not 
ever be acceptable but we are willing 
to engage in further discussions,” ASLEF 
General Secretary Mick Whelan said. 

The Rail Delivery Group had said the 
offer included a backdated pay increase 
of 4% for 2022 followed by a further 
4% pay rise in 2023, and a commitment 
to no compulsory redundancies over 
the next year. However, it also included 
changes to working arrangements,        
including to Sunday shifts and training. 

100,000 other public sector workers, 
including border force staff, are also 
due to walk out on February 1 in disputes 
over pay.

University staff, train drivers, civil servants and teachers to strike on 1 February



• Continued from Page 17 
 

Sir Roger Gale MP, Chair of 
the All-Party Parliamentary Group 
for Cyprus, along with Vice-
Chairs Bambos Charalambous 
MP, Theresa Villiers MP and 
Caroline Nokes MP, also presen-
ted President Anastasiades a 
commemorative plaque.  

Sir Roger remarked that the 
President of the Republic is “a man 
of enormous determination” who 
has not shied away from difficult 
decisions. He then assured the 
Cypriot people that the APPG “will 
stand for you, fight for you and 
support you for as long as it takes.”  

President Anastasiades said, 
“allow me to place on record my 
heartfelt thanks and appreciation 
to the APPG on Cyprus, led by 
Sir Roger Gale, who have been 
instrumental in keeping the       
Cyprus problem on the radar 

screen in this country.” 
The Gala programme was pre-

sented by Antonia Michaelides, 
member of the Federation’s Sec-
retariat. Following the speeches, 
guests celebrated and danced 
with an entertainment programme 
and live music from show band 
Enthimion and Angeliki Darra.  

The dinner was attended, 
among others, by Archbishop of 
Thyateira and Great Britain Niki-
tas, the Republic of Cyprus’s High 
Commissioner to the UK Andreas 
Kakouris, the Greek Ambassa-
dor Ioannis Raptakis as well as        
Diplomats from the Cyprus High 
Commission.  

Parliamentarians in attendance 
included: Leo Docherty MP 
(Minister for Europe); Mike Freer 
MP (Minister for Justice);  Stephen 
Doughty MP (Shadow Minister 
for Europe); Rt Hon Sir Roger 
Gale MP (Chair, Cyprus APPG);  

Bambos Charalambous MP (Sha-
dow Minister for the Middle East); 
Lord Ray Collins (Shadow Foreign 
Minister); Fabian Hamilton MP 
(Shadow Minister for Peace and 
Disarmament, Latin America and 
the Caribbean); Rt Hon Caroline 
Nokes MP (Chair of Women & 
Equalities Select Committee); Mike 
Wood MP (Assistant Government 
Whip); Rt Hon Theresa Villiers MP, 
Dr Matthew Offord MP; Geraint 
Davies MP; Feryal Clarke MP; 
Rt Hon Lord Andrew Adonis; Lord 
Chris Rennard.  

Also in attendance were former 
MP, Sir Alan Meale; Councillors 
Spiros Vassiliou, Tony Vouros & 
GLA Member Anne Clarke; For-
mer West Ham Captain, Mark 
Noble; former Federation Presi-
dent Peter Droussiotis; John Chris-
todoulou, Theo Paphitis, Professor 
Kypros Nicolaides, Dame Janet 
Paraskeva, Andria Zafirakou, 

Constantine Cotzias, Len Lazari, 
Dr Linda Papadopoulos and Tom 
Toumazis. 

The Federation would like to 
thank the Gala’s main sponsor, 
John Christodoulou & the Yianis 
Group, for their generous support.  

The Federation would also like 
to thank the Cyprus Ministry of 
Agriculture, KEO, LOEL, SODAP, 
Chris Harmanda Foundation, 
Lazaris Investments, Ocean 
Basket UK, Michael Kyprianou 
Advocates and Marathon Foods, 
who donated the wines, table 
decorations and facilitated the 
wonderful entertainment for the 
night.  

The Federation would also like 
to express its deep gratitude to 
the Event Team: Christos Karao-
lis, Adrian Patsalos, George Ale-
xandrou, Tony Vouros, Katia David-
Harmanda, Antonia Michaelides 
and Andreas Karaolis.
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Anastasiades attends Celebration 
of Cyprus Gala Dinner in London

Royals attend funeral 
of Greece’s last king

Princess Anne was among 
dozens of European royals 
who gathered in Athens 

on Monday to bid farewell to 
Greece's former and last king, 
Constantine II, who ruled for just 
three years in the 1960s before 
being forced into exile, with his 
subjects voting to abolish the 
monarchy in 1974. 

Constantine II, a second 
cousin of King Charles III and 
Godfather to heir Prince William, 
lived most of his life abroad, but 
returned to his homeland in       
his latter years. He died at an 
Athens hospital last week, aged 
82, after his health deteriorated 
following a stroke. 

Royals from Europe, including 
Denmark’s Queen Margrethe II, 
the king and queen of the  
Netherlands and the entire royal 
family of Spain, attended the 

Orthodox Christian service at 
Athens Metropolitan Cathedral. 
Royals from Norway, Sweden, 
Belgium, Luxembourg and 
Monaco were also present. 

The British royal family was 
represented by Anne, Princess 
Royal, and Lady Gabriella Wind-
sor, daughter of Prince Michael 
of Kent. Though it was widely 
reported that the Prince and 
Princess of Wales were due to 
attend the funeral, Kensington 
Palace officials said this infor-
mation was incorrect. 

Thousands of people had 
earlier queued for hours outside 
an adjacent chapel, where Con-
stantine’s coffin draped in a Greek 
flag was placed, to pay their last 
respects. 

Constantine was laid to rest  
in Tatoi, where his ancestors are 
also buried.

Cyprus President and King Charles discuss Cyprus problem, 
bilateral ties and Commonwealth matters in Scotland
The Cyprus problem, bilat-

eral ties and matters to do 
with the Commonwealth 

agenda were discussed among 
others at a meeting Cyprus Pres-
ident Nicos Anasasiades had on 
Monday with King Charles III, in 
Scotland.  

Following the British monarch’s 
invitation, the meeting was held 
in his private residence of Birk-
hall, on the royal Balmoral estate. 

The meeting was also attended 

by Queen Consort Camilla and 
Cyprus’ First Lady Andri Anasta-
siades. 

A written statement by Govern-
ment Spokesman Marios Pele-
kanos described the atmosphere 
of the meeting as “friendly”. 

President Anastasiades took 
the opportunity to update His 
Majesty on the latest develop-
ments regarding the Cyprus 
issue. The talks also focused on 
the bilateral relations between 

Cyprus and the UK, which have 
been significantly strengthened 
during Anastasiades’ ten-year 
tenure at the highest office of 
the Republic. 

During this period the two 
countries have signed important 
bilateral agreements, most        
notably the Memorandum for       
Strategic Partnership and the      
Memorandum for the non-mili-
tary development of land within 
the British sovereign base areas 

in Cyprus, to the benefit of the 
local population, the Government 
Spokesperson said. 

Talks also included matters 
concerning the Commonwealth, 
as well as the climate change 
and its implications. In this regard, 
the President and HM The King 
discussed Anastasiades’ initia-
tive for actions aiming to tackle 
the effect of climate change in 
the Middle East and the Eastern 
Mediterranean.
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NEPOMAK remembers missing persons at Christmas
This Christmas, NEPOMAK 

branches around the world 
held events to remember 

the missing persons of Cyprus. 
These events were coordinated 
globally by NEPOMAK, (the World 
Federation of Young Diaspora 
Cypriots) and POMAK (the World 
Federation of Diaspora Cypriots), 
with the support of the Presiden-
tial Commissioner of the Repub-
lic of Cyprus, Mr Photis Photiou. 

Events were held in London, 
New York, Athens, Toronto and 
Paris. On each occasion, NEPO-
MAK members and guests placed 
portrait photographs of the mis-
sing persons on a Christmas tree, 
mirroring similar memorial events 
held annually in Cyprus before 

Christmas. 
NEPOMAK President Christos 

Tuton said that the events were 
“a moving reminder that there 
are still far too many missing 
Cypriots.” He added, “it is an awful 
humanitarian injustice that, even 
after all these decades, relatives 
of the missing still don’t know the 
fate of their loved ones. Through 
these events, we hope to dem-
onstrate our respect for those 
who still suffer the consequences 
and reemphasise that relatives 
have a right to know the fate of 
their loved ones.” 

Praising the events, Presiden-
tial Commissioner of the Republic 
of Cyprus, Photis Photiou, com-
mented, “Your initiative is com-

mendable and gives credit to you 
all as the youth of the Cypriot 
Diaspora. I express the Govern-
ment’s sincere support and soli-
darity to the families of our mis-
sing, and to all of you, with the 
reassurance and commitment 
that will continue together our 
noble struggle for the restoration 
and respect of the human rights 
of every missing person.” 

 
About the missing persons  
of Cyprus 

 
There are over 900 Cypriots 

still missing from 1974 and 1963/4. 
The relatives of those who are 
still missing have suffered for 
decades. The missing persons 

issue is a humanitarian and     
social tragedy that still affects 
so many today. 

A crucial part of determining 
the fate of the missing persons 
of Cyprus is obtaining information 
to help piece together stories that 
might lead to someone’s loved 
one being identified. 

Turkey has a vital role to play. 
In 1997, President Glafcos Cleri-
des and Turkish Cypriot leader 
Rauf Denktash agreed to provide 
each other with all information 
at their disposal on the location 
of graves of the missing. However, 
a lot of that information remains 
in Turkey’s military archives  
and areas under Turkish military 
control. Furthermore, the Euro-

pean Court of Human Rights has 
ruled that Turkey has violated 
multiple articles of the European 
Convention on Human Rights 
regarding the missing persons 

issue of Cyprus and ordered 
Turkey to pay £30m – which still 
hasn’t been paid. Turkey should 
release all information it has 
about the missing persons.

Coffee, Classes & Culture - NDCP 2022
Diaspora Cypriots,  
in Cyprus 

 
Cyprus has always had a       

significant place in my heart.      
It’s my motherland, my roots and 
my grandparents’ place of birth. 
Yet, for the first time, I was feeling 
somewhat nervous to fly 4.5 
hours away from London to      
explore the island because this 
time, I was going without my 
family and instead with a bunch 
of young Cypriots like me. 

For three weeks in July, 35 
strangers from around the world, 
including myself, were lucky 
enough to get a place on the 
NEPOMAK Discover Cyprus 
Programme (NDCP). However, 
we weren’t just strangers, we were 
young Cypriots from the diaspora, 
who were eager to connect and 
learn about our background, 
language and culture. Which is 
exactly what NDCP provides. For 
those three weeks, we lived and 
studied at the University of Cyprus 
in Nicosia, and fully immersed 
ourselves in Cyprus. 

I first heard about the pro-
gramme in 2019 and decided to 
apply straight away. I thought, 
“what a great way to brush up on 
my Greek (which isn’t so great) 
and get the chance to explore 
Cyprus in a fun and adventurous 
way.” And after 2 years waiting 
(due to the pandemic), the long 
awaited trip had arrived and I 
didn’t expect the experience I 
had to be so eye-opening. 

At first it was daunting to meet 
lots of new people, but I can speak 
on behalf of all the participants 
of NDCP 2022, and say that the 
time we spent in Cyprus felt      
incredibly significant to us all. 
Together we found a new sense 
of attachment and love for our 
island, our fellow Cypriots, and we 
had the best experience of our 
lives; from strangers to family. 

 
Coffee, Classes & Culture 

 
Our weeks began with early 

mornings, rushed walks to 

classes from our dorms and, of 
course, lots of freddo espressos 
(cold coffees)! The campus was 
a short walk away and every 
Monday to Thursday we would 
attend Greek language and      
culture lessons. The classes were 
split into beginner and advanced 
so everyone, no matter what 
your level of Greek was, had the 
chance to improve. We made a 
big effort and had a good laugh 
trying to keep up with the com-
plexities of the Cypriot dialect, 
and did our best to practise. 

In the afternoons, we intrigu-
ingly sat listening to the vast  
history of the tiny island of Cyprus. 
In our history and culture class 
we covered a timeline of Cypriot 
history from the first settlement 
in the Neolithic Age, all the way 
up until its independence in 1960, 
the 1974 Turkish invasion and 
of course all of the colonizers  
in between. Over the centuries, 
this one island has developed a 
unique culture and it was fasci-
nating to hear more about it. Our 
lessons were closely tied in with 
our excursions around Cyprus 
with our lovely tour guide Kyria 
Katie. She took us to visit many 
historical and archaeological 
sites around the island. These 
trips brought truth to what we had 
learnt in our lessons, especially 
when visiting the Centre of Visual 
Arts museum, the EOKA Impris-
oned Graves and the UN buffer 
zone in Nicosia. It was an eye 
opening experience and some-
what emotional for us all. I was 
also able to learn specific history 
about my own family, which I will 
forever be grateful for. As much 
as this part of the trip was signifi-
cant to all of us, it was the explo-
ration of Cyprus and group bond-
ing that was just as important. 

 
Sun, adventures &  
beautiful scenes 

 
From Friday to Sunday, we 

spent our days adventuring 
around our beautiful Island. Kyria 
Katie accompanied us, city to city, 

singing songs with her operatic 
voice and sharing her stories. 
Whether it be visiting: Petra tou 
Romiou – the magical birthplace 
of Aphrodite in Paphos, the lace 
shop filled windows in Lefkara, 
the holy Kykkos Monastery in 
Troodos, or even the ancient 
Kourion in Limassol, we were in 
awe with every location we went 
to. We really got to see the most 
incredible places on the island. 
The Troodos mountains were my 
personal favourite destination. 
Seeing the most amazing green 
scenery with panoramic views of 
Cyprus was unbeatable. The fresh 
air and beauty of the mountains 
brought a sense of calmness to 
us all. However, it was not so calm 
when driving down the windy 
roads of Troodos in a big coach! 
We thank Kyria Katie for her 
feisty side and sticking up for 
Mr George (our coach driver) 
when other drivers were trying to 
hastily drive past us. 

Our trip was accompanied      
by two lovely advisors, selected       
by NEPOMAK. Our experience 
would really not have been the 
same without the Marias aka 
‘Theia Marias’ (aunty Marias). 
They ensured our trip was en-
riched with Cypriot culture and 
planned fun evening and night 
activities for us. They also orga-
nised countless delicious meze-
des at traditional tavernas, club 
nights, and Greek bouzoukia 
nights to see singers Yiannis 
Ploutarhos and Nikos Oikonomo-
poulos. We all got the opportunity 
to show off our new and improved 
Greek dancing skills that we 
learned from the best dance 
teacher, Mr Dimitri. After endless 
dancing, chatting and over 100 
group pictures, our night would 
end with a pit stop to the Zorbas 
bakery. We’d often get delicious 
pastries and stuff ourselves with 
Koubes, Eliopittes and many, 
many Lokmades, then of course 
continue the party on the coach. 

Our coach journeys were the 
best place to really get to know 
each other. We’d end up sitting 

next to someone different every 
time, make new friendships but 
also get an embarrassing photo 
taken if you fell asleep. There 
would be many sing-offs and DJ 
battles, ‘Number One’ by Helen 
Paparizou comes to mind and 
was definitely the anthem of the 
trip! The Marias helped us with 
anything we needed and quickly 
became friends with us all! They 
planned many journeys to beau-
tiful beaches such as Fig Tree Bay, 
Makronissos Beach and Blue 
Lagoon, all with crystal clear 
waters. Not to forget our nights in 
at the university dorms where we 
had a toga party, a flat Masterchef 
competition and lots of late night 
zeibekiko dancing accompanied 
by Zivania. Whether it be speed-
walking to dance class, learning 
South African slang, cooking 
traditional Cypriot food together 
or snorkelling in the serene seas, 
the fun with the NDCP 2022 group 
never, ever stopped! 

 
Strangers become family 

 
As the trip came to a close, 

we reflected on how the trip had 
surpassed all our expectations. 
We were all given a wider pers-
pective of our homeland, and 
experienced Cyprus like never 
before. We got to hear about the 
ongoing Cyprus issue, which of 
course was close to all of our 
hearts. We explored the most 
beautiful places on the island and 
met the best people – it was a 
once in a lifetime experience.       
No matter what continent or city 
we were from, we were bound         
together by our ‘Cypriot-ness’ 
and became even more proud 
to call Cyprus our motherland. 

I hope this article encourages 
you to reconnect with your own 
roots and apply for the next 
NDCP and to get involved with 
NEPOMAK. I would like to thank 
everyone who made this trip 
possible for us and allowed us to 
have the most unforgettable time. 
NDCP 2022 – filled with love and 
memories that will last a lifetime 

for us all, from strangers to one 
big global family! 

 
NDCP and NCCT 2023 

 
Applications for the 2023 edi-

tions of the NEPOMAK Discover 
Cyprus Programme (NDCP) and 
the NEPOMAK Cyprus Culture 
Tour (NCCT) are now open. 

NDCP and NCCT offer diaspora 
Cypriots from across the globe 

the opportunity to learn more 
about Cyprus and its culture and 
history. Both NDCP and NCCT 
are heavily subsidised thanks to 
the support of the Government 
of Cyprus and the Youth Board 
of Cyprus.  

Applications will close on      
Sunday 5 February at midnight. 

 
Sophia Photiou

  Nepomak Discover Cyprus Programme (NDCP)  -   Ages: 18-22  Dates: 3-24 July 2023   More info: http://nepomak.org/ndcp  Apply: http://nepomak.org/ndcp-app   
Nepomak Cyprus Culture Tour (NCCT)  -   Ages: 23-30   Dates: 17-28 August 2023   More info: https://nepomak.org/ncct   Apply: https://nepomak.org/ncct-app
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The wonderful Cypriot 
singer Konstantina will  
be performing live at The 

Clissold Arms, North London’s 
renowned and award winning 
gastro Greek restaurant, on 
Sunday 29th January 2023. 

Konstantina, a highly acclaimed 
artist, has graced the stages of 
Greece and Cyprus with her 
spectacular performances. She 
has also worked alongside some 
of the finest Greek singers and 
musicians. 

Her original and breathtaking 
voice has made her a recognised 

and much admired artist.  
Pavlos Doukanaris and Stelios 

Tzanetis will be joining Konstan-
tina on stage to bring you an out-
standing and memorable evening. 

Tickets £60pp includes full set 
menu and a designated table; 
vegetarian, vegan and pesca-
tarian  options available. Tickets 
without a meal or at the door  are 
£35pp - no designated table. 
Call 07990 377 789 to make 
your reservation.  

Doors open at 7pm. 
Brought to you by Montana      

International Music.

Konstantina live at  
The Clissold Arms

The White Lotus star Theo James favourite 
to play George Michael in upcoming biopic

Sir Thomas More is an 
Elizabethan play of the 
life of the Catholic martyr 

Thomas More, the Lord Chancel-
lor of England during the reign of 
Henry VIII. The play was written 
by Anthony Munday and Henry 
Chettle and revised by several 
writers. Written in 1591, it depicts 
events of the 1520s. 

The manuscript is especially 
notable for a three-page hand-
written revision attributed to  
William Shakespeare.  

The play dramatises events 
in More's life, and deals with the 
rule of law when a mob stirs up 
anti-immigrant protest. Foreign 
nationals, who have immigrated 
to England from Italy, are misbe-
having, and treating the citizens 
of London with abuse and dis-
respect. This is outraging the 
workers of London, who decide 
to join together on Mayday and 
seek revenge on the newcomers.  

London’s noblemen ask Sheriff 
Thomas More, who is popular and 
respected by the people, to try 
to calm the civil unrest. 

CROWD:  
Remove the strangers! Remove 

the strangers! 
 
(Sir Thomas More, The Lord 

Chancellor, is sent to appease 
the crowd.)  

 
MORE:  

Grant them removed.  
Imagine that you see the 

wretched strangers, 
Their babies at their backs 

and their poor luggage, 
Plodding to the ports and 

coasts for transportation, 
And that you sit as kings in 

your desires, 
Authority quite silent by your 

brawl, 
And you in ruff of your opinions 

clothed; 
What had you got? I'll tell you: 

you had taught 
How insolence and strong 

hand should prevail, 
How order should be quelled; 

and by this pattern 
Not one of you should live an 

aged man, 

For other ruffians, as their 
fancies wrought, 

With self same hand, self    
reasons, and self right, 

Would shark on you, and men 
like ravenous fishes 

Would feed on one another. 
 

DOLL:  
That's as true as the Gospel. 
 

LINCOLN:  
This is a sound fellow.  
 

MORE: 
What do you to your souls 
In doing this? O, desperate as 

you are, 
Wash your foul minds with 

tears, and those same hands, 
That you like rebels lift against 

the peace, 
Lift up for peace, and your  

unreverent knees, 
Make them your feet to kneel 

to be forgiven! 
Tell me but this: what rebel 

captain, 
As mutinies are incident, by 

his name 
Can still the rout? who will 

obey a traitor? 
Or how can well that procla-

mation sound, 
When there is no addition but 

a rebel 
To qualify a rebel? You'll put 

down strangers, 
Kill them, cut their throats, 

possess their houses, 
And lead the majesty of law 

in line, 
To slip him like a hound.  
Say now the king 
Should come to banish you. 

Whether would you go? 
What country, by the nature 

of your error, 
Should give you harbour?  
Go you to France or Flanders, 
To any German province, to 

Spain or Portugal, 
Nay, anywhere that adheres 

not to England — 
Why, you must needs be 

strangers: would you be pleased 
To find a nation of such barba-

rous temper, 
That, breaking out in hideous 

violence, 
Would not afford you an abode 

on earth, 
Whet their detested knives 

against your throats.  
Spurn you like dogs, and like 

as if that God 
Owed not nor made not you, 

nor that the claimants 
Were not all appropriate to 

your comforts, 
But chartered unto them, what 

would you think 
To be thus used?  
This is the strangers case; 
And this your mountanish       

inhumanity. 
 

ALL: 
Faith, a says true: let's do as 

we may be done to. 
 
Sir Ian McKellen performed 

this Shakespeare monologue 
regarding immigrants in res-
ponse to the Trump phenome-
non, as well as during his visit to 
the Oxford Union (2017), and 
his one man show tour (2019 – 
2020).  

 
James Neophytou

500 years of  immigration: 1522 - 2022 For the first time ever, the 
Lord's Prayer was read in 
Sierra Leonean Krio at a 

UK Greek Orthodox Church.  
The historic event was hosted 

by the Greek Orthodox Church 
of the Holy Transfiguration in 
Coventry.  

The service was presided   
over by His Grace Bishop Maxi-
mus of Melitini. The reader was   
Alexios Gennaris, who for six 
years, has been supporting the 
mission of Bishop Themistocles 
Adamopoulo based in Freetown, 
Sierra Leone.  

As well as the mission, Alexios 
helps families living in absolute 
poverty. He'll be visiting them 
this February and whilst there, 
will be holding two parties for 

90 children, most of which lost 
their homes and belongings in 
2022.

Lord’s Prayer read in Krio at 
UK Greek Orthodox Church

Actor Theo James has 
been tipped to play legen-
dary superstar George 

Michael in an £85 million biopic 
about the UK Cypriot singer-
songwriter. 

Since starring as a philandering 
husband in the second series of 
comedy drama The White Lotus, 
UK Greek Theo – real name Theo-
dore Taptiklis - has become one 
of Hollywood’s hottest up-and-
coming stars. 

According to a report in The 
Daily Mail, the film is in the final 
stages of development, with it 

following the late singer's rise to 
fame with Wham!, through to his 
successful solo career. 

His drug use and scandals are 
also expected to be covered. 

Theo hasn't officially signed on 
but is said to be the favourite to 
play the role of the late star. 

A source told the newspaper: 
"The script is in the final stages 
and producers are looking for 
their leading man. Theo's name 
is the one on everyone's lips. He 
would be perfect for the part. This 
is George's story, warts and all." 

And it seems as though Theo 

is well up for the role, as he  
confirmed his interest in it when 
asked in an interview last week. 

He told a US TV show: "Oh 
yeah, I would love that. He is an 
icon. He is a bit Greek and I am 
a bit Greek." 

Though the newspaper report 
says the film has been endorsed 
by his family, a statement released 
on Monday said otherwise: “To  
all of George’s Lovelies, fans and 
lovers of his music, a story has been 
published stating that George 
Michael’s family has endorsed a 
so called “biopic” about his life. On 
behalf of George’s family and GME 
we want to make it clear that there 
is no truth whatsoever in this story, 
we know nothing about this project 
and will not be endorsing it in any 
way.” 

George Michael – born Georgios 
Kyriacos Panayiotou - sold more 
than 120 million records worldwide, 
and is one of the most revered 
and accomplished singers of all 
time. In addition to his high sales, 
he has won a slew of awards for 
his music, including Grammys, 
American Music Awards, Brit 
Awards, and Billboard Music 
Awards, among others.  

The singer died of heart      
disease in 2016 at the age of 53. 

Theo James, 38, was born in 
High Wycombe. His father Philip 
Taptiklis is a business consultant, 
and his mother Jane worked for 
the NHS. His paternal grandfather 
Nikos was born in Greece but 
moved to New Zealand after the 
Nazis invaded Athens in 1941. 
Theo's mother's family is from 
Glasgow, Scotland. 

Theo was raised in Askett, 
Buckinghamshire. He attended 
Aylesbury Grammar School and 
went on to earn his undergraduate 
degree in philosophy from the 
University of Nottingham. He 
trained at the Bristol Old Vic 
Theatre School.  

His breakthrough role was  
Tobias Eaton in The Divergent 
Series film trilogy. He has        
starred in Underworld: Awaken-
ing, Underworld: Blood Wars, 
How It Ends, and Archive. In tele-
vision, he appeared in the crime 
drama series Golden Boy, was 
the lead role of Henry de Tamble 
in The Time Traveler's Wife     
and plays a series regular role in       
the second season of the satire 
series The White Lotus. 

Hilarious Greek-American 
comedian Basile will be 
live at London’s Millfield 

Theatre on Sunday 5 March 2023, 
7pm, with his brand new show 
Greek Mystique, courtesy of 1 
To One Events Ltd. 

Get ready for side-splitting 
stories of surviving Covid, mar-
riage, children and his mother-
in-law!  

Special guest on the night is 
Mario Kombou who is currently 
touring the UK and Europe in     
his own production of The Elvis 
Years. 

Tickets for the show are 
priced £25 - £40 and can be 
booked online at www.millfield-
theatre.co.uk or https://1toon-
eevents.co.uk 

For accessible seats, please 
contact the Millfield Theatre box 
office on 020 8807 6680.

Basile live in London!



Trailer released for prequel series 
Grease: Rise of the Pink Ladies 

Paramount has revealed a sneak peek preview of the long-
anticipated Grease: Rise of the Pink Ladies series ahead of its 
release later this year. 

The 10-episode season takes place four years before the events 
of the iconic film and follows a group of "fed-up outcasts" daring 
to have fun on their own terms. 

The original film, starring John Travolta as Danny Zuko and the 
late Olivia Newton-John as Sandy Olsson, came out in 1978 
and was a surprise success. 

The new Grease spin-off will see: Marissa Davila as Jane, 
Cheyenne Isabel Wells as Olivia, Ari Notartomaso as Cynthia, 
Tricia Fukuhara as Nancy, Shanel Bailey as Hazel, Madison 
Thompson as Susan, Johnathan Nieves as Richie, Jason Schmidt 
as Buddy, Maxwell Whittington-Cooper as Wally and Jackie 
Hoffman as Assistant Principal McGee. 

The show is written, directed, and produced exclusively by 
Annabel Oakes. 

Grease: Rise of the Pink Ladies is hitting UK screens on        
Friday 7 April, a day after its premiere exclusively on Paramount’s 
streaming platform Paramount+ in the US and Canada.
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Andrea Georgiou 

Lisa Marie Presley 
to be laid to rest  
at Graceland 

 
Lisa Marie Presley will be laid 

to rest at Graceland in Memphis, 
Tennessee, next to her father, 
Elvis Presley, and her son Ben-
jamin, who died by suicide in 
2020 at the age of 27.  

Lisa Marie, the only child of 
the king of rock 'n' roll, was 
rushed to hospital last Thursday 
after she suffered cardiac arrest 
at her home in Calabasas, Cali-
fornia.  

Responders administered 
CPR, and although paramedics 
were able to regain a pulse,  
her death was announced later  
that evening by her mother, 
Priscilla. She was 54. 

Just two days earlier, Lisa 

Marie attended the 2023 
Golden Globe Awards where 
she gushed over Austin Butler’s 
portrayal of her father in Baz 
Luhrmann’s Elvis.  

She told reporters Austin’s 
performance, which won him 
best actor in a film drama, was 
“mind-blowing, truly mind-blow-
ing. I really didn't know what to 
do with myself after I saw it.  

“I had to take five days to  
process it because it was so       
incredible and so spot-on and 
so authentic. I can't even des-
cribe."  

On 8 January, she had visited 
Graceland to celebrate what 
would have been Elvis’ 88th 
birthday. 

Lisa Marie is survived by her 
mother, Priscilla, and her daugh-
ters, 33-year-old Riley Keough, 
and 14-year-old twins Finley 
and Harper Lockwood.

Popstar Peter Andre is set to 
add author to his CV after writing 
books inspired by the imaginary 
stories he tells his two youngest 
children Millie, 9, and Theo, 6. 

Super Space Kids! Save Planet 
Drizzlebottom will be published 
in April 2023. The synopsis reads: 
‘It’s just a normal, boring day at 
school for Millie and Theo – until 
a rocket arrives in the playground! 
Where will it take them and who 

will they meet?’ 
Peter said: “Reading bedtime 

stories together is a special ex-
perience that I treasure...I have 
worked hard writing Super Space 
Kids to make it full of fun and 
themes that are important for all 
ages...Katie Kear’s amazing art-
work has made my intergalactic 
adventure come to life and I can’t 
wait for readers to blast off into 
space with me.”

Peter Andre publishes first             
intergalactic adventure for children 
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Aliens, astronauts, time 
travel - you name it, there’s 
a dazzling sci-fi film about 

it. That makes compiling a list of 
the most influential sci-fi nearly 
impossible. 

To understand where sci-fi films 
came from, you need to head back 
to the dawn of the cinema age. 
Right at the beginning, Metropolis, 
released in 1927, used ground-
breaking visuals to create a ref-
erence point for all future urban 
dystopias. Then along came War 
of the Worlds (1953), a gripping 
tale of alien invasion adapted from 
H. G. Wells’ classic novel. In 1964, 
Dr. Strangelove did more than most 
films before or since to ossify the 
fear of a nuclear holocaust. Then, 
in 1968, perhaps the most influen-
tial sci-fi film of them all: 2001: A 
Space Odyssey.  

So join me “to explore strange 
new worlds, to seek out new life 
and new civilizations, to boldly go 
where no man has gone before.” 

 
Metropolis (1927) 

Surreal, sprawling, and operatic, 
drawing on biblical and medieval 
Christian imagery as well as H. G. 
Wells’ The Time Machine, Fritz 
Lang’s deeply influential pulp alle-
gory Metropolis colonised a new 
realm of the imagination that has 
shaped subsequent science fiction 
from Flash Gordon to Star Wars, 
to Blade Runner.  

The futuristic cityscapes that are 
a staple of science fiction, with their 
impossibly massive skyscrapers 
and flying vehicles threading con-
crete canyons, all owe a debt to 
Lang’s film, one of the high points 
of German expressionism. 

As social allegory, Metropolis 
depicts a world in which the privi-
leged sons of society live in ease 
and luxury on the surface while 
deep in the bowels of the city a 
chattel underclass labours out       
of sight on the machinery that         
supports Metropolis. In time, this 
oppressive situation must event-
ually lead to class conflict. 

It’s impossible to overstate the 
influence of Metropolis: the evil-
twin robot of Freder’s lover Maria 
inspired C-3PO and the Replicants 
in Blade Runner, while Lang’s        
vision of a city of skyscrapers and 
elevated highways set the blue-
print for futuristic cityscapes.  

 
The Day The Earth Stood Still 
(1951) 

1950 clearly marked a new dawn 
in Hollywood sci-fi, with three keys 
films on the horizon: Destination 
Moon, The Thing from Another 
World and this all-time classic. 
Wise’s film defines the genre in so 
many ways, what with Bernard 
Herrmann’s theremin-heavy score, 
the extraterrestrial’s archetypal 
flying saucer, the iconic look of giant 
robot Gort and even the screen’s 
most famous snatch of alien dia-

logue (“Klaatu barada nikto”). 
However it’s the central dilemma 

of how mankind responds to alien 
visitors which is key: shoot-first 
proves our default mode even 
though humanoid arrival Klaatu has 
a warning message for our nuclear 
age and the threat it poses to the 
rest of the galaxy. 

 
Forbidden Planet (1956) 

No other sci-fi film up to this point 
had dealt with such powerful con-
cepts: an entire race of alien      
telepaths brought low by their own 
vaulting ambition; a man so con-
sumed by Freudian passion that 
he can’t bear to let his daughter 
out of his sight; a spaceship full of 
ordinary guys just bored to death 
of intergalactic travel. Add to this 
some still-impressive effects, a 
wonderful swooping electronic 
score and the dry, ironic presence 
of that mechanical icon Robbie the 
Robot, and the result is a film that 
stands up to modern scrutiny at 
every turn. 

 
Planet Of The Apes (1968) 

‘Beware the beast Man, for he 
is the devil’s pawn.’ Yes, this sea-
ringly effective sci-fi adventure may 
take place in a world of simians, 
but the focus of its withering satire 
remains squarely on their hairless 
cousins. Effectively, the film splits 
society into three species: warlike 
gorillas, intellectual orangutans and 
cautious chimpanzees - none of 
whom know what to do with Hes-
ton’s heroic space traveller when 
he crash-lands in their pseudo-
medieval society. The make-up is 
dated but still great, Jerry Gold-
smith’s blooping electronic score 
still sounds genuinely weird, and 
the ending is an absolute killer. A 
recent run of entertaining prequels 
have only served to enrich the 
original. 

 
2001: A Space Odyssey (1968) 

A poetic yet brainy conception 
by legendary author Arthur C Clarke, 
who bridged the ‘dawn of man’ to 
the brink of the unknowable; sets 
and designs that outdid NASA for 
realism; and a waltzing mood that 
inspired awe and mass sales of 
Johann Strauss. Secretly, 2001... is 
also the subtlest of dark comedies, 
one that pits grand human ambi-
tions against HAL 9000s murder-
ous automated impulses.  

The film was impressively open-
ended for a mass entertainment, 
allowing for plenty of speculation.  

 
Star Wars (1977) 

Star Wars updated sci-fi with 
unfashionable positivity, taking 
home a massive global haul that 
had studio execs salivating.  

Creator Lucas was the same guy 
who made 1973s American Graffiti: 
keenly attuned to car culture and 
nostalgia, in love with the horizon, a 
tinkerer with gears. It’s no surprise 

that these elements translated so 
beautifully to the distant planet of 
Tatooine, where a young man, 
stranded in a dead-end town     
and only hoping to head to Tosche 
Station to pick up some power 
converters, rises to a life of mythic 
grandeur. 

The movie’s technical innova-
tions were seismic, from imagina-
tive sound design to the ingenious 
creatures and model effects. But 
chiefly, this was a film that launched 
a million toys – and a million dreams. 
Ford became a megastar over-
night; ditto the black-masked Darth 
Vader, whose synthesised breath-
ing noises entered the lexicon. 

 
Close Encounters Of The Third 
Kind (1977) 

Spielberg’s film manages to get 
its point across without resorting to 
intimidation or cheap scare tactics. 

With the arguable exception of 
ET, this tale of benevolent alien 
contact is Spielberg’s most perso-
nal statement. It’s the heartfelt cry 
of a boyish 31-year-old who can’t 
rationalise his own self-centred 
ambitions with the demands of 
family and responsibility. 

Possessed by a creative com-
pulsion he can’t understand, every-
man hero Roy Neary (Dreyfuss) 
alienates his wife and comes close 
to mental breakdown before dis-
covering the source of the visions 
in his head. Spielberg has said 
that if he made the film today he 
wouldn’t allow Roy to abandon his 
loved ones at the end – and yet this 
final, painfully human act of self-
ishness is what gives the film its 
aching power. Well, that and the 
breathtaking special effects. The 
appearance of the mothership over 
the mountain is one of the great 
visual punches in cinema. 

Oh, and let’s not forget John 
Williams’s pounding, experimental 
soundtrack.  

 
Alien (1979) 

Alien was the film that turned the 
Star Wars template on its head, 
keeping the cutting-edge effects 
and sense of a used universe, but 
making it so much more real, gritty 
and, ironically, more human. The 
result is a grey, sombre affair filled 
with grotesque, uncomfortably 
Freudian imagery – phallic crea-
tures, pulsating eggs, a computer 
named MUTHUR, that nightmarish 
birth scene… But it’s also a master-
class in cinematic tension. Artist 
HR Giger’s creature is a gothic 
nightmare of a foe, kept hidden for 
most of the film, leaving audiences 
to scour the corridors of the starship 
Nostromo themselves, constantly 
waiting for ol’ two-mouths to come 
leaping out. 

 
Blade Runner (1982) 

Blade Runner was viewed as a 
disaster upon first release. It’s a film 
that, upon first viewing, feels almost 

unbearably harsh and claustropho-
bic, lingering on images of cruelty, 
decay and exploitation. It was only 
years later – abetted enormously 
by the film’s ‘Director’s Cut’ reissue, 
stripped of its clunky voiceover 
and crass happy ending – that   
we began to realise exactly what 
Blade Runner was offering along-
side its spectacular visuals. This 
wasn’t just a grim dystopian action 
flick, but a meditation on the mean-
ing of life, morality, memory, crea-
tion, procreation and nature. 

 
The Terminator (1984) 

Let’s head back in time to the 
days when James Cameron’s only 
feature film credit was 1981s      
Piranha Part Two: The Spawning. 
While promoting that quickie horror 
sequel, a dream of a metallic torso 
pulling itself from an explosion 
sparked his imagination. He trans-
lated his nightmare into this iconic 
sci-fi feature, made mostly under the 
radar for $6.4 million and released 
to strong reviews and stellar box 
office. 

The story is blissfully pulpy:        
a killer robot in synthetic skin 
(Schwarzenegger, then best 
known for playing a sword-wield-
ing comic-book barbarian) is sent 
back in time from a ruined Earth 
to the present day. His task is to 

murder Sarah Connor (Hamilton), 
the mother of the future saviour 
of humanity. Her protector is Kyle 
Reese (Biehn), a soldier in the 
post-apocalyptic war yet to come, 
who also time-travels back to 
convince the sceptical Sarah of 
the danger she’s in. 

Both humans are eminently 
likeable, especially Sarah, whose 
arc from dorky, beleaguered wait-
ress to tough-as-nails fighter is 
giddily satisfying. But it’s Arnold’s 
show: even with a bare minimum 
of dialogue (only 18 lines, one of 
which is the endlessly quoted catch-
phrase), he’s a terrifying presence 
as the near-unstoppable man-
machine – a crystalline vision of 
technology lethally turning on its 
creators. 

 
The Matrix (1999) 

A pioneer of both modern 
techno-philosophy, kinetic action 
sequences, and gritty cyberculture 
aesthetic, the Matrix takes place 
in a powerful and compelling alter-
nate reality where the very struc-
tures of reality are questioned. 

At its core, The Matrix is a finely 
crafted, surreal but also very real 
shooter sci-fi action film. The Matrix 
would prove to be an irresistible 
global sensation and the start of 
one of the world’s most success-

ful trilogies. Aside from its impres-
sive plot and core meaning, The 
Matrix also forged an incredibly 
unique visual action style. The 
machines are largely represented 
by agents, headed by the main 
antagonist Agent Smith (Hugo 
Weaving). They move with cyber-
netic precision and grace as to blur 
the lines between human and 
machine, and Weaving’s superb 
acting style secures Agent Smith’s 
status as one of the most inter-
esting and captivating ‘bad guys’ 
around. 

Topping off The Matrix’s fluid 
and stylish aesthetic is its action 
scenes, highly unique and extra-
ordinary at the time and still world-
class even now in our fully digital 
CGI era. Dark leather outfits and 
sunglasses combine with guns, 
martial arts, and awesome slow-
motion shots to create a new 
fighting style characterized by 
supernatural abilities and cutting-
edge technologies. 

The Matrix will always retain its 
rather unique place in modern 
cinema. It is a true example of a 
film that came to influence life - 
and that is rare. 

 
Source:  

timeout.com, wired.co.uk  
and en.wikipedia.org 

The most influential Sci-Fi films of all time
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Babylon 
 
Damien Chazelle’s epic film 

travels back to Hollywood of the 
twenties - at the time when every-
thing and anything is possible. 
His multi-layered screenplay        
is inspired by true stories and 
scandals of the period. It is time 
of decadence and excess and 
the opening sequence paints a 
clear picture of what’s to follow.  

A giant elephant is driven        
towards a deserted mansion in 
Beverly Hills where hundreds of 
guests are revelling in orgiastic 
sexual activities. The champagne 
is flowing along with cocaine 
where many young hopefuls   
including Nellie LeRoy (Margot 
Robbie) dream of hitting the big 
time. But in similar fashion to THE 
WILD PARTY, a young starlet 
overdoses which forces famous 
producer Jack Conrad (Brad Pitt) 
to try and hide and divert people’s 
attention from the tragedy by 
bringing in the elephant… 

The action is seen through the 
eyes of a young Mexican called 
Manny Torres (Diego Calva), who 
works as a servant at the luxury 
mansion before he becomes a 
powerful producer. There is so 
much to enjoy in this depraved 
world where silent cinema is 
threatened by the arrival of The 
Talkies. This is cinema of the 
excess in the most entertaining 
fashion with many references 
to the movies from THE GREAT 
GATSBY to SINGIN IN THE RAIN 
via THE DAY OF THE LOCUST.  

The pairing of Robbie and Pitt, 
who previously worked in ONCE 
UPON A TIME IN HOLYWOOD, 
works a treat. It is a celebration 
of cinema and although it is over 
three hours long, I look forward 
to seeing it again and in IMAX! 

 

Alice, Darling 
 

This stylish film marks the  
assured directorial debut of 
Mary Nighy, who tells the story 

of Alice (Anna Kendrick) a fragile 
woman struggling to break away 
from her abusive boyfriend. First 
stop is a holiday by the lake with 
her two close friends Tess (Ka-
niehtiio Horn) and Sophie (Wunmi 
Mosaku) but sadly Alice is still 
haunted by her past memories… 

Alanna Francis’ eloquent script 
keeps the suspense going and 
is perfectly complimented by the 
razor sharp editing. Nighy elicits 
perfectly pitched performances 
from her actors especially from 
Kendrick in her best role since 
UP IN THE AIR.   

 

More Than Ever 

An honourable film by        
Emily Atef who follows the story 
of Helene (Vicky Krieps) and        
Mathieu (Gaspard Ulliel), a loving 
couple whose happy existence 
is shattered after they receive 
some devastating news. Helene 
then leaves Bordeaux for a 
spiritual journey  to Norway… 

It is beautifully made and is 
sensitively directed with exquisite 
performances. It is never senti-
mental but is always moving 
thanks to the grace of its perfor-
mers. Sadly, this proved to be 
Gaspard Ulliel’s last film made 
just before his tragic skiing acci-
dent. A fine tribute to a major 
talent! 

 

The Substitute 
 

A compelling film from Argen-
tina by Diego Lerman, who tells 

the story of Lucio (Juan Minujin), 
a substitute literature teacher in 
a tough Buenos Aires high school. 
The students have no intertest 
in literature and things turn even 
worse when one of the students 
is threatened by a powerful drug 
lord… 

The main premise of an idealist 
teacher struggling to make an 
impact to the lives of  his undisci-
plined students has often been 
presented on the screen in films 
like DANGEROUS MINDS and 
THE CLASS. Here, Lerman’s 
hugely atmospheric film begins 
in similar fashion before it deve-
lops into a suspenseful thriller. 

 

RRR (Rise, 
Roar, Revolt) 

This is not only one of the 
most popular Indian films of      
recent years but also one of the 
most critically acclaimed.  

It is a thrilling action drama 
superbly directed by the great 
visionary S.S Rajamouli, who 
tells the story of two freedom 
fighters determined to bring       
independence to their country 
following years under the harsh 
British rule. Although Bheem (N.T 
Rama Rao Jr) and Raju (Ram 
Chara Teja) come from totally 
different backgrounds they join 
forces in the most unexpected 
circumstances hoping to bring 
peace to their land… 

It is the most exciting adven-
ture with the most amazing 

stunts and set pieces that will 
simply take your breath away. 
See it on the biggest screen 
possible and marvel! 

 

Pennywise:  
The Story Of It 

This fascinating documentary 
tells the story behind IT, the 
Stephen King novel, which was 
turned into a ground-breaking 
miniseries back in 1990, long 
before the recent Warner Bros 
blockbuster films. The documen-
tary examines its popularity espe-
cially amongst the young, who 
some developed a coulropho-
bia (the fear of clowns) thanks 
to Tim Curry’s terrifying perfor-
mance.  

Members of the cast - young 
and old including Tim Curry, Rich-
ard Thomas and Dennis Christo-
pher talk about their experiences 
on and off set. Stephen King 
and director Tommy Lee Wallace 
also tell their own version of 
events leading to the making of 
this cult phenomenon. A treat 
for film lovers! 

 
SISSY: In this Australian      

horror Sissy (Aisha Dee), is a 
young influencer, or should I say 
influenZa, who gets invited to 
an old friend’s hen party in the 
country. She is delighted to be 
reunited with her friend Emma 
(Hanna Barlow) whom she hasn’t 
seen for over a decade, but her 
joy comes to a premature end 
when her high school bully turns 
up as well… 

It is unpredictable and fun, 
well-acted by Dee as the epon-
ymous heroine and Barlow, who 
is also the co-writer and co-    
director.  

 
MR BACHMANN AND HIS 

CLASS: The idea of watching a 
three-and-a-half-hour documen-
tary about a 64-year-old teacher 
and his classroom may not be 
such an attractive project but 
once you surrender to Mr Bach-
mann’s unorthodox teaching 
methods you will fall under his 
spell.  

He is hard working and is      
determined to prove each child’s 
value from his group of 9-12-
year-old students. They come 
from nine different countries, and 
Bachmann’s goal is to unsure that 
they are ready for high school. 
It is long but magnetic! 
 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Bolshoi Theatre, Moscow 
1877. A ballet choreo-
graphed by Vaclav Reis-

inger is greeted by one critic with 
the following words, “the corps 
de ballet stamped up and down 
in the same place waving their 
arms like windmill vanes and the 
soloists jumped about the stage 
in gymnastic steps.”  

The ballet was Swan Lake 
(London Coliseum). Imagine 
that. Wind forward one hundred 
and forty six years and Tchai-
kovsky’s classic is included in the 
repertoire of almost all classical 
ballet companies. In 1895, Marius 
Petipa and Lev Ivanov created 
what has become known as the 
“original” Swan Lake. The Derek 
Deane inspired English National 
Ballet production, with additional 
choreography by Frederick Ash-
ton, is an original of its own yet 
in parts pays homage to Petipa 
and Ivanov resulting in consum-
mate detail and beautiful lyricism, 
danced by a company at the top 
of their game.  

Those not familiar with the story 
of Prince Siegfried falling in love 
with Princess Odette are helped 
by Deane’s addition of a prologue 
that shows the young and flighty 
Odette turned into a swan by the 
wicked sorcerer Rothbart and it 
sets the scene for a production 
that is gorgeous to look at and 
easy to follow – not so with some 
ballets. The set design by Peter 
Farmer is that of a creative mind 
in free flow conjuring up magical 
imagery, gorgeously lit by Howard 
Harrison. In Act II how could a 
prince not fall in love with the Swan 
Queen in the ethereal surround-
ings of a lakeside lit by an impos-
ing ambient moon shining down 
on the smitten couple. However, 
it is in Act III that Farmer reaches 
an apogee of artistic expression 
with a Palace interior that is enor-
mous in stature and were it framed 
would be a majestic piece of art. 

The lead dancers are techni-
cally en pointe. Emma Hawes 
impressively conveyed the con-
trast between the fragile Swan 
Queen Odette and the seduced 
Black Swan Odile with moments 
that are delightfully light and lyri-
cal, her whole body suggesting 
the grace and serenity of a gliding 
swan compared with that of a out 
upon and more troubled soul. 

Those famous 32 fouettés thrill 
to the core. Equally gifted is Aitor 
Arieta’s handsome and brooding 
Siegfried, a dancer who leaps like 
a gazelle and lands like a cat. 
He is undoubtedly a very talented 
classical dancer but needs time 
to mature into the full package. 
Superb execution, more work 
needed on interpretation. The 
corps de ballet meanwhile are 
magnificent, the synchronised un-
dulating arms producing an awe-
inspiring image of a flock of flying 
swans. A paean to the original 
perhaps but a gem in its own 
right.  

And Athasha Lyonnais greets 
the returning queens… 

Returning for another London 
run with a shiny new cast, SIX 
(Vaudeville Theatre) is the barn-
storming historical pop-musical 
telling the story of the 'six wives 
of Henry VIII', though this sextet 
are fully fleshed out women in 
themselves! SIX presents Cathe-
rine, Anne, Jane, Anna, Katherine 
and, er Catherine as statuesque 
pop divas, fiercely cataloguing 
their struggles and hardships     
to 10's pop influenced, tightly 
choreographed numbers – think 
Hamilton by way of Mary Woll-
stonecraft. The cast is consistently 
strong. Standouts being Baylie 
Carson who plays Anne Boleyn 
as a shallow, hyperactive Gen-Z 
with a contagious irreverent 
energy that makes their (note 
pronoun) song a delight to try and 
keep up with, and Dionne Ward-
Anderson as Anna of Cleves, who 
gets to flaunt Anne's ultra chic 
German roots, donning Lagerfeld 
glasses and dancing to club music, 
before dropping the coolest song 
of the show, Get Down, a celebra-
tion of extravagant alimony pay-
offs that had the front row standing 
up in their seats and dancing along. 

SIX is a spectacular way to 
spend 80-ish minutes, the lighting, 
choreography, sheer vocal talent 
and energy make up for lyrics 
which at times, feel a little bit 
lacking of substance – but you're 
not here for a history lesson, so 
that's nothing to lose your head 
about! 

SWAN LAKE –  
www.londoncoliseum.org 

 
SIX -  

www.sixthemusical.com/london 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Lake of inspiring 
originality 
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If like many, you have decided 
to start the new year with a 
new fitness regime to get you 

looking and feeling your best, 
that word ‘diet’ often comes into 
play alongside it. Although the 
concept of a better eating plan 
is of course great, that word 
should be eliminated; that one 
word seems to highlight and 
send signals to the brain simply 
of food deprivation, when it really 
doesn't have to be that way at 
all. No diet is actually needed, 
however, what is required is a 
new and better approach to 
cooking and eating food that not 
only tastes fantastic, but is also 
good for you.  

Knowing that food is tasty, as 
well as healthy, is a big plus on 
my side - it just makes me feel 
good. I have been eating this 
way since my teens, and it has 
served me well; I never have to 
count calories, I seem to main-
tain a healthy weight and can 
pretty much eat a lot of food at 

any time I am hungry because 
it is good, wholesome food, and 
a lot of muscle mass requires 
more calorific intake in order to 
maintain itself. So, the answer 
is to exercise and train to build 
that muscle, and then eat good, 
healthy food whenever you 
want. 

Where to start - make sure 
you build some muscle tone and 
speed up your metabolism to 
work faster. Getting your meta-
bolism to work faster involves 
doing some sort of aerobic acti-
vity regularly, 2-3 times a week 
of whatever you enjoy doing, so 
anything that gets that heart 
rate up - running, dancing, what-
ever you like to do. 

The next step to get the meta-
bolism to work faster is to eat 
regularly, approximately every 
two and a half to three hours, 
even a piece of fruit like a tange-
rine or apple will suffice to keep 
the sugar levels exactly where 
they should be, without dropping 

too low. If you go too long with-
out food, the sugar levels drop 
and not only will you feel lethargic 
or dizzy, your body may think it 
is going into famine, as though 
you were stranded in a desert 
somewhere, so to keep you safe, 
it naturally slows the metabo-
lism down for survival purposes.  

Eat right, eat as natural as 
possible, eat lots of fresh fruit - 
these are natural sugars and 
carbohydrates which are fine. 
Vegetables, pulses, beans, peas, 
chickpeas, lentils and potatoes 
are again all good, natural carbo-
hydrates so should be fine. 

Don't be afraid of bread, a 
good granary slice of bread is 
not bad for you at all, so long as 
you don't load it up with high fat 
butter, cheese or high sugar 
jams. Look for low in fat or no 
added sugar jam varieties.  

Cut out all sugar and find an 
alternative that you can also cook 
with. Bake those cakes you love 
using a sugar alternative like 

Stevia. Use olive oil, or another 
good alternative, instead of the 
saturated fats stated in some 
recipes.  

Have sugar free drinks,       
from tea, coffee, hot chocolate, 
flavoured water to fizzy drink 
mixers. Use skimmed milk when-
ever possible or a low fat alter-
native for a creamy taste, or try 
without milk completely if possi-
ble. 

Eat lots of high protein foods 
for aiding and maintaining good 
muscle; Chicken, fish, meat - 
keep it all lean by cutting off 

those fats. Train yourself and 
eventually you won't even feel 
you are missing out on anything 
at all. 

Find different ways of cook-
ing things to those old traditional 
methods of deep fat frying. We 
are very fortunate to have so 
many gadgets readily available 
for us nowadays, from air fryers 
to doughnut, churro, waffle and 
ice cream makers. We can make 
whatever we want using ingre-
dients we want to use, and with 
access to the internet, recipes 
are in abundance with tried and 

tested versions by others. 
Remember to build your 

muscle tone so you can eat 
more to maintain that muscle, 
it’s a win win situation. Sounds 
good right?! 

Ditch the diet, change your 
way of life and you won't ever 
have to go on a diet again! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

No diet needed

Cooking with Loulla Astin 
Sardines with Garlic, Oregano & Thyme

Sardines are an excellent 
source of vitamin B-12. 
This vitamin helps your 

cardiovascular system and gives 
you energy. In addition, these 
fish contain a healthy amount of 
vitamin D. Along with vitamin  
B-12, vitamin D is necessary for 
good bone health throughout 
your life. 

The lemon enhances the      
flavour and brings down the oili-
ness of the fish. There is only one 
way to eat sardines and that's 
with your hands! The Greek way! 
Just pull apart each fillet leaving 
the head and main bone behind, 
enjoy! 

 
Ingredients (serves 2): 

8 medium fresh or frozen  
sardines, defrosted 

50ml virgin olive oil 
Juice of 1 lemon 
3 garlic cloves, thinly sliced 
1 teaspoon oregano 
Few sprigs of thyme  
Sea salt flakes 
Freshly ground black pepper 
Chopped parsley for garnish  
Lemon wedges  
 

Method: 
Preheat the oven to 220c / 

425f. 
Clean, scale the sardines if 

needed and de-gut them. Wash 
and dry them well.  

Arrange in a round baking 
dish lined with parchment paper 

with the tails facing the same 
way.  

Mix the olive oil with lemon 
juice and pour over the sardines. 

Sprinkle the oregano, sea salt 
and pepper, and add the sprigs 
of thyme on top. 

Bake in the preheated oven 
for approximately 15-29 minutes 

until they nice and crispy on top. 
There is no need to flip the      
sardines while cooking. 

Sprinkle with chopped parsley 
and serve at once with slices of 
thick bread and lemon wedges. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Friday January  20th 2023 
Cyprus Football 
Olympiakos v AEK 
Greece Football 
Panatolikos v PAS Giannina 
Saturday 21st January 2023 
Premier League 
Liverpool v Chelsea 12.30pm BT Sport 
AFC Bournemouth v Nottingham Forest 15.00pm 
Leicester City v Brighton & Hove Albion 15.00pm 
Southampton v Aston Villa 15.00pm  
West Ham United v Everton 15.00pm 
Crystal Palace v Newcastle United 17.30pm Sky Sports 
Vanarama National League 
Woking v Barnet 
Isthmian League Premier 
Folkestone Invicta v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian League North 
New Salamis v Tilbury 15.00pm White Hart Lane, N17 7PJ 
Spartan South Midlands League Premier 

Leverstock Green v St Panteleimon FC 
Cyprus Football 
Pafos v Doxa 
AEL v Karmiotissa 
Greece Football 
OFI v Asteras Tripolis  
 Aris v Volos NFC 
Sunday 22nd January 2022 
Premier League 
Leeds United v Brentford 14.00pm Sky Sports 
Manchester City v Wolverhampton Wanderers 14.00pm 
Arsenal v Manchester United 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Apoel v Chloraka 
Nea Salamina v Omonia 
Greece Football 
Ionikos v AEK Athens 
Levadiakos v Lamia 
Panathinaikos v PAOK 
Atromitos v Olympiakos 

Monday 23rd January 2023 
Premier League 
Fulham v Tottenham Hotspur 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Anorthosis v Paralimni 
Aris v Apollon 
Tuesday 24th January 2023 
Carabao League Cup Semi Final,  
Southampton v Newcastle 20.00pm Sky Sports 
Emirates FA Cup Third Round Replay 
Accrington Stanley v Boreham Wood 20.00pm 
Vanarama National League 
Eastleigh v Barnet 19.45pm 
Isthmian League Premier 
Herne Bay v Haringey Borough 19.45pm 
Wednesday 25th January 2023 
Carabao League Cup Semi Final 
Nottingham Forest v Manchester United 20.00pm Sky Sports 
Isthmian League North  
Witham Town v New Salamis  
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Premier League: Arsenal win North London Derby

Leaders Arsenal put on a 
masterclass to overwhelm 
shell-shocked north London 

rivals Tottenham Hotspur 2-0 
away and extend the gap at the 
top of the Premier League to 
eight points on Sunday. 

The Gunners flew out of the 
blocks from the opening whistle 
and built a first-half lead through 
a clumsy own goal by Spurs 
keeper Hugo Lloris and a sub-
lime strike from Martin Odegaard. 

Tottenham were totally out-
played by a fired-up Arsenal side 
under Mikel Arteta who were 
determined to make amends for 
a loss at Spurs last season that 
ultimately cost them a top-four 
place. 

They dominated the first       
half and battled gamely in the         
second, leaving Spurs boss      
Antonio Conte looking glum on 
the sidelines as he clapped his 
hands to rally his sorry side. 

Striker Harry Kane, needing 
one more goal to equal Jimmy 

Greaves all-time Spurs’ scoring 
record, had chances either side 
of the break but keeper Aaron 
Ramsdale was equal to them. 

The win puts Arsenal on 47 
points from 18 games ahead of 
Manchester City on 39, with New-
castle United, who have played 
a game more, and Manchester 
United a further point back. 

At the other end of the table, 
bottom side Southampton won 
2-1 at Everton, whose season 
goes from bad to worse, while 
Wolverhampton Wanderers and 
Nottingham Forest earned valu-
able victories in their bids to 
avoid relegation. 

A first league title since         
2012-13 is now a real possibility 
for United after they moved one 
point behind City to second in 
the standings and six off leaders 
Arsenal, who visit Tottenham 
Hotspur on Sunday, with a 2-1 
victory at Old Trafford. 

England forward Rashford 
completed the turnaround eight 

minutes from time to score for the 
seventh successive match in all 
competitions, the first United 
player to do so since Cristiano 
Ronaldo in 2008. 

The hosts had looked beaten 
after Jack Grealish headed City 
in front just after the hour mark, 
with the champions looking in 
control until Bruno Fernandes 
levelled in the 78th minute. 

City were furious the goal was 
awarded after a VAR review, with 
Rashford initially flagged offside 
before letting Fernandes take 
the shot ahead of him. 

A ninth successive win in all 
competitions for United was cele-
brated with real vigour, as the 
hosts continued their improve-
ment, one that is yielding better 
than expected results so soon 
into coach Erik ten Hag’s tenure. 

“We look like a team now,” 
Fernandes told BT Sport. “Some 
time ago sometimes each one 
of us was looking for ourselves. 
Now you see a proper team 

playing for each other. 
“If you don’t keep winning 

they (City) will go further clear. 
We’ll celebrate a big win but 
from tomorrow our focus has to 
be on the next game.” 

Substitute Alexander Isak made 
sure the “work was worth it” says 
manager Eddie Howe, as the 
Newcastle striker marked his  
return from injury with an 89th-
minute winner against Fulham. 

Club record signing Isak, on 
his first league appearance 
since September, nodded home 
from close range at a jubilant 
St James’ Park to send Newcas-
tle back into third in the Premier 
League. 

It came after Aleksandar         
Mitrovic’s converted penalty for 
Fulham was unusually disallowed 
when he accidentally kicked the 
ball onto his standing foot as he 
slipped while striking the ball. 

It was a dramatic final 30        
minutes to a tight game which 
Newcastle edged without being 

able to create clear chances. 
In the end Isak, who made a 

promising start to life on Tyne-
side before his injury, was in the 
right place to convert strike part-
ner Callum Wilson’s knock-back. 

Liverpool were expected to 
be City’s main title challengers 
again this season, but they 
dropped to eighth in the table 
as Brighton winger Solly March 
netted twice in a 3-0 win over 
Juergen Klopp’s sluggish side. 

Brighton picked up their first 
home league victory against 
Liverpool since January 1961 as 
they climbed above their oppo-
nents into seventh. 

Liverpool now trail leaders   
Arsenal by 16 points having 
played one game more. The 
Reds lost back-to-back league 
games for a second time this 
season, suffering six defeats 
overall, three times as many as 
in the whole of 2021-22. 

Overrun in midfield and shaky 
in defence, Liverpool managed 
two shots on target over the      
90 minutes, with Brighton more 
than good value for their victory, 
given to them by March’s brace 
and Danny Welbeck’s superb 
late third. 

“Bad. Really bad. I can’t re-
member a worse game,” Klopp 
told the BBC. “How can you       
explain that? The same players 
played outstanding football 
matches before but if things 
aren’t properly organised then 
it can look like that. 

“I cannot stand here and say 
it didn’t happen. Of course, we 
have to be very concerned 
about it.” 

Liverpool’s Merseyside rivals 
Everton are also enduring a      
torrid campaign, sitting second-
bottom and without a win in nine 

matches in all competitions after 
slumping to defeat at home to 
Southampton. 

The result comes on a day 
when members of the Everton 
board were advised to stay away 
from the ground over what the 
club termed a “real and credible 
threat to their safety and secu-
rity”. 

Everton fans had planned a 
‘sit-in’ at the ground after the 
game in protest at the club’s 
current plight, with the feeling 
around Goodison Park at the 
final whistle an angry one in-
deed. 

Forest had a much more       
enjoyable afternoon as Brennan 
Johnson’s double earned a 2-0 
home win over Leicester City, 
pulling Steve Cooper’s side five 
points clear of the drop zone. 

Leicester have now lost four 
league games in a row and        
are 15th, three points and two 
places below Forest, and only 
two points above the bottom 
three. 

A second-half goal from Kai 
Havertz earned nervy Chelsea 
their first Premier League win 
of 2023 on Sunday with a 1-0 
victory over lively Crystal Palace, 
easing the pressure on mana-
ger Graham Potter after a poor 
run of form. 

The German striker nodded 
in a cross from Hakim Ziyech  
in the 65th minute following a 
short corner. It was only the   
second league win in 10 matches 
for the home side Wolves are 
now out of the relegtion zone 
and level on 17 points with 
Leicester after a second-half goal 
from Daniel Podence secured a 
1-0 win over visitors West Ham 
United, who slipped one spot to 
18th on 15 points. 
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Cyprus Football

Results 
Paralimni 0 Pafos 2, Akritas Chlorakas 0 Olympiakos 1, Karmiotissa 1 
Apoel 2, AEK Larnaca 4 Aris Limassol 3, Apollon 3 Anorthosis 0, 
Omonia 1 AEL 0, Doxa 0 Nea Salamina 1. 
 
Standings 
AEK 44, Apoel 43, Pafos 41, Omonia 34, Aris 34, Apollon 32,        
Nea Salamis 28, AEL 25, Karmiotissa 20, Anorthosis 19, Paralimni 14, 
Olympiakos 13, Doxa 12, Akritas Chlorakas 11. 

AEK Youth U14 are through to the next round of the 
Cup after beating Enfield Rangers 4-0

Local and community 
football news

St Panteleimon FC

Results 
Panetolikos 0 Ofi 4, AEK 1 Panathinaikos 0, Aris 3 Asteras Tripolis 0, 
Volos 0 Olympiakos 4, Lamia 0 Paok 3, Levadiakis 1 Giannina 3, 
Atromitos 2 Ionikos 0. 
 
Standings 
Panathinaikos 42, AEK, 38, Paok 35, Olympiakos 35, Aris 28, 
Volos 25, Atromitos 22, Panetolikos 19, Giannina 17, Ofi 15, Leva-
diakos 11, Lamia 10, Ionikos 8.

The big game of the week-
end in Cyprus was top      
of the table AEK against 

fourth placed Aris and what a 
game that was! A seven goal  
extravaganza with Aris taking a 
2-0 lead in the 20th and 27th 
minutes through Struski and 
Gomis, but within ten minutes 
AEK had equalised in the 33rd 
and 35th minute with goals from 
Altman and Lopes.  

Altman again scored in the 
65th minute to give AEK a 3-2 
lead and what a goal it was from 
a header onto the post and then 
a shot against the post and at a 
third attempt, it went straight 
into the back of the net. But Aris 
were still battling and equalised 
in the 78th minute through Gomis 
so now it was game on with both 
sides looking for a winner and it 
looked like the game was going 
into a draw. 

In added time, the home side, 
AEK, pulled off a winner through 

Faraj to win 4-3 and sent their 
fans away happy and keeping 
them at the top of the table. 

Second placed Apoel beat 
Karmiotissa 2-1, their goals 
coming from Donis 47 and Elias 
78th minute.  

Karmiotissa scored through 
Dunis late in the game. 

Omonia beat AEL 1-0 scorer 
Bruno. Apollon beat Anorthosis 
3-0 Apollon goals came from 
Pittas, Henty and Jradi.  

Anorthosis have not won since 
27th November 2022 and only 
got two points from their last 
seven matches. 

Third placed Pafos beat Para-
limni 2-0 goals from Jairo and 
Tankovic. Durmishav scored for 
Olympiakos in their 1-0 win over 
Akritas Chlorakas 1-0.  

A massive improved Nea      
Salamina beat Doxa 1-0 with a 
goal from Sergiou in the second 
half.

AEK v Aris seven goal thriller

 AEK win seven goal thriller

A great win for St Pantelei-
mon FC in the Spartan 
South Midlands League 

beating the team above them in 
third place Crawley Green 4-0 
with their goals coming from      
Aikins Math a hat trick and Pat-
rick Maia putting St Panteleimon 
in fourth place. 

There was a double return at 
New Salamis at the weekend 
who had their match postponed, 
as our Pitching In Isthmian North 
play off chasers welcomed back 
Charne Lemba and Arti Krasniqi 
from Pitching In Southern League 
side FC Romani. 

Defender Charne was a big 
part of the club's promotion - 
winning side last season. He also 
spent some of last season - and 
the start of this season - with land-
lords Haringey Borough, making 
ten appearances during the      
21-22 campaign and two more 
this season, before heading off to 
be a wolf! 

Winger Arti played in Italy for 
Roccella before heading to the 
UK, where he spent time with 

National League South side  
Oxford City. His next move was 
to join our ranks, and he made 
eight Premier Division appear-
ances for Leatherhead towards 
the end of the 2018-19 campaign, 
and then he spent a very short 
time with Tooting & Mitcham 
United - without playing- before 
joining Salamis for the first time.  

An Alphanso Kennedy goal 
15 minutes from time that 
stemmed from a quick counter 
attack after a Carshalton corner 
gave Haringey Borough a 1-0 win, 
securing a double of only goal 
victories against the Robins this 
season. 

With Ollie Cook returning at the 
back after a two game absence, 
Brad Williams pushed into mid-
field but the Robins were unable 
to find a cutting edge for most 
of the game. Luke Mewitt’s saves 
from Calvin Ekpiteta and Femi 
Akinwande and a low cross that 
just evaded Tommy Bradford 
were their best chances in a 
generally tight game. A great 
win for Haringey Borough.

Community Youth 
Football

Stefanos Tsitsipas 
reaches third round 
Australian Open

Stefanos Tsitsipas wasted 
little time in reaching the 
third round at the Austra-

lian Open on Wednesday when 
he moved past Australian wild 
card Rinky Hijikata 6-3, 6-0, 6-2 
to continue his title quest. 

The Greek, who is a three-time 

semi-finalist in Melbourne, was 
in control throughout the one - I 
always enjoy playing on the 
Rod Laver Arena, I have some 
good memories here.” 

Tsitsipas will next meet Botic 
van de Zandschulp or Tallon 
Griekspoor. 

Maria Sakkari advances 
in  Australian Open

Sakkari had a challenging 
time advancing, needing 
more than two and a half 

hours to see off Russian teenage 
qualifier Diana Shnaider 3-6 7-5 
6-3. 

The sixth seed dropped the 
opening set and could never really 
take total control as she steered 
herself across the dangerous 
terrain to a hard-fought triumph 

over the world No 106. 
It was a tense battle for       

Sakkari who only got hold of the 
two hour and 33-minute contest 
by significantly increasing her 
offence in the second and third 
set. 

“She played an amazing match. 
She’s very young, very promising, 
maybe she should look at not 
going to college,” Sakkari said. 

Omonia Youth U18 White go top of the league 

We would like to wish Nicholas Gregoriou a speedy  
recovery after he sustained a serious knee injury during 
the Omonia Youth Men’s Team defeat on Sunday

Greece Football
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Maroulla Kazamias
(from Kato Lefkara, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Μαρούλλα Καζαμία
(από τα Κάτω Λεύκαρα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας Μαρούλλας Καζαμία, η οποία απεβίωσε 

την 1η Ιανουαρίου του 2023, σε ηλικία 89 ετών.  
Καταλείπει τον σύζυγο της Τάκη και τα αδέλφια της Χρυστάλλα, 

Παναγιώτα, Γιώργο και Ανδρέα. Ο αδελφός της † Χάρης, απεβίωσε. 
Αφήνει, επίσης, πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 από τον ιερό 
ναό Αγίων Παντελεήμονος και Παρασκευής, 660 Kenton Road, Harrow, 
Middx. HA3 9QN, στις 12 το μεσημέρι. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο 
του New Southgate, N11 1JJ στις 2μμ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού Αγίας Αικατερίνης, Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν 
εισφορές εις μνήμη της για την εκκλησία, στη διάρκεια της κηδείας.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
Maroulla Kazamia at the age of 89 on 1st of January 2023.  

She leaves behind her beloved husband Takis, her two sisters 
Christalla and Panayiota, her two brothers George, Andreas and 

her deceased brother †Harry, along with many relatives.  
The funeral service will take place on Monday 30th January 2023 

at St. Panteleimon Greek Orthodox Church, Kenton Road, 
Harrow, HA3 9QN at 12pm, followed by a burial at New Southgate 
Cemetery and Crematorium, N11 1JJ at 2pm. A wake will follow 

at St. Katherine's Greek Church Hall, N20 0NL.   
There will be a donation box for the church 

for those who wish to donate.2/7/1933 – 1/1/2023

(from Athens, Greece)(από την Αθήνα, Ελλάδα)
Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του 

πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπαππού, 
Γιώργου Κωνσταντινίδη, ο οποίος απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2023, 

σε ηλικία 88 ετών.  
Καταλείπει τη σύζυγο του Άννα, τα παιδιά του Γιώργο, Des & Maria, 
τα εγγόνια του Γιώργο, Ελένη, Άννα και Κατερίνα, τα δισέγγονά του 
Jaiden και Kyan, καθώς και τα εξ αγχιστείας εγγόνια του Mary & Ed.  
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, 

στις 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή θα γίνει στις 2μμ στο 

κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1EZ. 
Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Ιωάννη. .........

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
father, husband, grandfather and great grandfather, George 

Constantinides who died on the 1st of January 2023 at the age of 88.  
He leaves behind his wife Anna, his children Des, Maria and George, 
his grandchildren George, Helen, Anna and Katerina, his great grandsons 

Jaiden and Kyan, his grandchildren in law Mary and Ed.  
 The funeral will take place on Friday, 27th January 2023 at 12 noon 
at St John The Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY. The burial 
will take place at 2pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 
London N11 1EZ followed by the wake at the church hall of St John 

The Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY.

Γιώργος 
Κωνσταντινίδης

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Christalla Nicolaou
(from Alaminos, Larnaca, Cyprus)

† NOTE OF THANKS

Χρυστάλλα Νικολάου
(από την Αλαμινό της Λάρνακας, Κύπρος)

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

We would like to thank all those who attended 
the funeral of our beloved wife, mother, grandmother, 

great-grandmother and sister, on Tuesday, 
10th of January 2023, for the many messages 
of condolence, the many floral tributes and 

the donations for the North London Hospice, who 
took such great care of Christalla in her final days. 

 
The total amount collected was £1.150

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν 
στην κηδεία της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, 
γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής που έγινε την Τρίτη, 

10 Ιανουαρίου 2023 στο Έντμοντον, για τα πολλά 
συλλυπητήρια μηνύματα, τα ωραία λουλούδια και τις 

εισφορές για το North London Hospice, τα μέλη του οποίου 
φρόντισαν την Χρυστάλλα μέχρι τις τελευταίες της στιγμές.  
Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τις εισφορές 

που έγιναν εις μνήμην της ανήλθε στις £1.150.

George 
Constantinides
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(from Lapithos, Kerynia, Cyprus)(από την Λάπηθο της Κερύνειας, Κύπρος)

Nicos Antoniou
Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 

συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου Νίκου Αντωνίου, ο οποίος 
απεβίωσε ήσυχα στο σπίτι του στις 27 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών.  
Ο Νίκος μετανάστευσε το 1960 στην Αγγλία, όπου εργάστηκε στον τομέα 
του εμπορίου ραπτομηχανών (μαζί με τον αδελφό του Κυριάκο), στην 

αυτοκινητοβιομηχανία Ford και ως οδηγός ταξί. Καταλείπει τη σύζυγο του 
Ελένη, τα παιδιά του Ανδρούλλα, Μάριο, † Ελένη, Αντώνη, Αναστασία, 

Άννα και Μαρία, 5 γαμπρούς, 15 εγγόνια και 11 δισέγγονα.  
Η κηδεία του θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου 2023, στις 12:30μμ από τον ιερό 
ναό Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέα, Rutland Road, Forest Gate, 

London E7 8PH και η ταφή στο κοιμητήριο του City of London, 
Aldersbrook Road, London E12 5DQ στις 2μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί 

στην εκκλησία. Για περισσότερες πληροφορίες: 07950184016 26/1/1937 – 27/12/2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, 
father, grandfather and great-grandfather Nico Antoniou, 

on 27th of December 2022, at the age of 85.  
Nico immigrated to England in 1960. He worked hard in the clothing 

industry with his brother Kyriaco selling sewing machines, then for FORD 
car manufacturer and finally as a mini cab driver. He leaves behind his wife 
Helen, his children: Androulla, Mario, † Helen, Anthony, Anastasia, Anna 
& Maria, his 5 sons-in-law, 15 grandchildren and 11 great-grandchildren.      

The funeral service will take place on 25th of January 2023, 12:30pm at the 
Greek Orthodox Church of St. Lazarus and St. Andrew the Apostle, 
Rutland Rd, Forest Gate, London E7 8PH followed by the burial, 2pm at 

the City of London Cemetery, Aldersbrook Road, London E12 5DQ. The 
wake will be held at the church. For further information, call: 07950184016

Νίκος Αντωνίου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

(from Karavas, Cyprus)(από τον Καραβά, Κύπρος)

Stylianos Chrysanthou
Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου 
μας συζύγου, αδελφού και θείου Στυλιανού Χρυσάνθου, ο οποίος απεβίωσε 

στις 26 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 73 ετών.  
Καταλείπει την σύζυγο του Νάντια, τα αδέλφια του Ανδρούλλα και Τάσο, τα 
ανίψια του, λοιπούς συγγενείς και τους αδελφικούς του φίλους Rita και Acis.  

«Ήταν ένας εκπληκτικός άνθρωπος, με ένα φωτεινό, ευγενικό χαμόγελο και 
μια μεγάλη καρδιά. Η μνήμη του θα παραμένει άσβεστη στην καρδιά μας»  
Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 από τον 
καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, Trinity Rd, 

London N22 8LB, στις 10:30πμ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New 
Southgate, Brunswick Park Road, N11 1EZ στις 12.00. Όσοι επιθυμούν, 
αντί λουλουδιών θα μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμη του για τα 

άστεγα παιδιά της Ουκρανίας, όπως έκανε και ο ίδιος. 

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
husband, brother and uncle Stylianos Chrysanthou at the age of 73 

on 26th of December 2022. He leaves behind his wife Nadiia, sister 
Androulla, brother Tasos (Anastasios), nieces and nephews, cousins, 

the rest of his family and also his loyal friends Rita and Acis. 
  

«He was an extremely bright person, with a big loving heart and a sincere 
smile. He will truly remain with warmth in the heart of each of us». 

  
The funeral would be held on Friday 27th of January at the Greek 

Orthodox Cathedral of the Dormition of the Mother of God, Wood Green, 
Trinity Road, London N22 8LB at 10.30am and the burial at New Southgate 
Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Rd, New Southgate, N11 1EZ 

at 12.00. Instead of flowers would be donation at the church for his 
favourite organization for homeless children in Ukraine. 

Στυλιανός Χρυσάνθου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

04/10/1949 - 26/12/2022

(from Kalavasos, Cyprus)(από την Καλαβασό, Κύπρος)
Τελούμε την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στον καθεδρικό ναό Τιμίου 

Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Golders Green, Golders Green Road, 
London NW11 8HL, το 40ήμερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής και φίλης, Μέλιας Τουμαζή και 
προσκαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.  

Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους παρευρέθηκαν στην 
κηδεία, έστειλαν λουλούδια και μας συμπαραστάθηκαν. Μας δώσατε 

κουράγιο και δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Επίσης, εκφράζουμε την 
ευγνωμοσύνη μας προς όλους όσοι έκαναν εισφορά στον μη κερδοσκοπικό, 
εθελοντικό οργανισμό του βόρειου Λονδίνου ‘Hatzola’, ο οποίος παρέχει 

δωρεάν υπηρεσίες ασθενοφόρου προς όλους και είχαν βοηθήσει 
σημαντικά τη Μέλια.  

Με αγάπη, τα παιδιά της Σοφία, Θωμάς, Tia και λοιποί συγγενείς. 17/12/1938 - 24/12/2022 

Μέλια Τουμαζή
† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Melia Toumazis
† 40 DAYS MEMORIAL - NOTE OF THANKS

The 40 day memorial for our beloved mum, grandmother, great grandmother, 
sister and friend, Melia Toumazis will take place at the Greek Orthodox 

Cathedral of the Holy Cross and St. Michael at Golders Green, 
Golders Green Road, London NW11 8HL on Sunday 29th of January and 

we invite anyone who honours her memory to attend. 
  

Also, we'd like to thank everyone who attended the funeral, sent flowers, and 
supported us. You have given us enormous strength and comfort at this very 
difficult time. We are also grateful to everyone who donated to non-profit, 

volunteer organisation ‘Hatzola’ who provide a free ambulance service for all 
in North London and helped Melia.  

https://hatzola.org/donate   
With love from her children Sophia, Thomas, Tia, and family

(from Pyla, Cyprus)(από την Πύλα, Κύπρος)
Είναι με βαθύτατη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Αλεξάνδρας Αντωνίου, η οποία απεβίωσε 

στις 10 Ιανουαρίου σε ηλικία 89 ετών.  
Καταλείπει τα παιδιά της Μαρούλλα, Αντωνάκη και Νικόλα, τον γαμπρό της 

Κυριάκο, 5 εγγόνια και 8 δισέγγονα.  
Η νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλεί στο Λονδίνο την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, 
στις 3μμ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, όπου θα δοθεί και η παρηγοριά. Αντί λουλουδιών, θα 
γίνονται εισφορές για το British Heart Foundation. Η κηδεία της θα 

ολοκληρωθεί στην Κύπρο από τον ιερό ναό Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας 
στη γενέτειρα της, Πύλα, όπου θα γίνει και η ταφή, το Σάββατο, 

4 Φεβρουαρίου 2023, στις 2μμ. 
  Για περισσότερες πληροφορίες: 07757528875 or 07967666156

02.11.1933 - 10.01.2023

Αλεξάνδρα Αντωνίου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Alexandra Antoniou
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

We are deeply saddened to announce the death of our beloved Alexandra 
Antoniou who passed away on 10th of January 2023, aged 89.  
Alexandra leaves behind her daughter Maroulla, her two sons 

Andonakis and Nicholas, son in law Kyriacos, 5 Grandchildren 
and 8 Greatgrandchildren.  

The service will be held on Tuesday 24 January 2023 at 3pm at 
the Greek Orthodox Church of St. John The Baptist, Wightman Rd, 

London N8 0LY and she will be buried on Saturday 4 February 2023, 
2pm, at St. Mary’s church in Pyla, Cyprus. Instead of flowers there will 

be a donation box for British Heart Foundation. The wake will take 
place at the Church Hall.  

For information ring: 07757528875 or 07967666156
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ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ &  ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

Τα αδέλφια Ευθυμία Έλληνας και Γιώργος Αργυρού 
εισφέρουν στον έρανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ 

το ποσό των £100 εις μνήμη των γονέων τους  
Κύπρου και Ευτυχίας Αργυρού  

με αφορμή τη συμπλήρωση δύο χρόνων 
από τον θάνατο τους.

We sincerely want to thank all our relatives and friends for their 
love and support during our mourning from the loss of our beloved 
mother and grandmother Christina (Dina) Haji-Sotiris. We are also 

grateful for the lovely flowers and donations which will 
be forwarded to the St. Barnabas Greek School.  

From all the Family.

Christina (Dina) Haji-Sotiris
(from Yialousa, Cyprus)

† NOTE OF THANKS

24/10/1942 - 19/12/2022

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συγγενείς και φίλους, 
για την αγάπη και τα θερμά συλλυπητήρια που εξέφρασαν προς 
την οικογένεια μας, για τον χαμό της πολυαγαπημένης μας μητέρας 

και γιαγιάς, Χριστίνας (Ντίνας) Χατζησωτήρη. Επίσης, 
εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τα όμορφα λουλούδια και τις 
εισφορές εις μνήμη της, για το Ελληνικό Σχολείο Απ. Βαρνάβα.  

Από την οικογένεια. 

Είναι με θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού και 
παππού Ιάκωβου Δημητρίου, ο οποίος απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 95 ετών. 
Αφήνει τα 8 παιδιά του: Γιώργο, Δημήτρη, Μιχάλη, Δήμητρα, Παναγιώτα, Αναστασία, 
Βικτώρια και Δέσποινα, 22 εγγόνια, 21 δισέγγονα, την αδελφή του Παρασκευού, καθώς 

και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Ο Ιάκωβος, έζησε τη φρίκη της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, όπου είχε δηλωθεί αρχικά 
ως αγνοούμενος στη διάρκεια του πολέμου του 1974. Είχε συλληφθεί ως αιχμάλωτος από τις 
κατοχικές δυνάμεις. Για την απελευθέρωσή του, μεσολάβησαν άνδρες των Ηνωμένων 

Εθνών. Μετά το τέλος του πολέμου, ήρθε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε σκληρά για να θρέ-
ψει την πολυμελή οικογένεια που είχε δημιουργήσει με τη σύζυγο του Ανδριανή.  

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2023, στις 10:30πμ από τον ιερό 
ναό Αγίου Δημητρίου Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP και η ταφή 
στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, Greater London, N9 9HP England, 

στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
Earlham Grove, Wood Green, London N22 5HJ.

(from Yerani of Famagusta district, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Ιάκωβος (Γιακουμής) Δημητρίου
(από το Γεράνι Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Iakovos (Yiakoumis) Demetriou
It is with broken hearts and great sadness that we announce the passing of our beloved 

father, brother, grandfather and great-grandfather, Iakovos Demetriou who died on 
the 1st of January 2023, at the age of 95. He leaves behind his 8 children; George, 

Demetris, Michael, Demetra, Panayiota, Anastasia, Victoria & Despina, his sister 
Paraskevou, 22 grandchildren, 21 great-grandchildren, many relatives and friends. 

Iakovos lived through the horror of the 1974 Turkish invasion of Cyprus, where he was 
captured as a prisoner by the invading forces and initially declared missing. Luckily for 

his release, United Nations men mediated. After the war ended, he came to London where 
he settled with his wife Andriani and worked hard to raise their large family.  

Funeral to be held on Wednesday 1st of February 2023 at 10:30am at the Greek 
Orthodox Church of St. Demetrius, Edmonton, Logan Road, London N9 0LP.  The 

burial will be held at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP. The wake 
will be held at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove, Wood Green, 

London N22 5HJ.14/3/1928 – 1/1/2023

21/3/1942 - 14/12/2022

Νεόφυτος Δημητρίου
(από τη Μόρφου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 ο Νεόφυτος Δημητρίου από 
τη Μόρφου, σε ηλικία 82 ετών. Ο εκλιπών είχε έρθει στην Αγγλία το 1961 και 
εξάσκησε το επάγγελμα του μηχανικού. Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και αγάπης 
από όλους όσοι τον γνώριζαν. Η απώλειά του θα αφήσει δυσαναπλήρωτο κενό 

στην οικογένειά του, σε συγγενείς και φίλους.  
Ο αείμνηστος Νεόφυτος καταλείπει 3 παιδιά: Δημητράκη, Βαλεντίνα & 
Ευάγγελο, τον γαμπρό του Αντώνη, τη νύφη του Laura, πέντε εγγόνια: 
Αντρέα, Σοφία, Κατερίνα, Έλλη & Ισαβέλα, καθώς και τα αδέλφια του. 

Η σύζυγος του Αντρούλλα απεβίωσε τον Μάιο του 2018.  
Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023, στις 12 το μεσημέρι 
από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου, Borough Rd, Kingston upon Thames, Surrey 

KT1 3EZ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Kingston, Bonner Hill rd, 
Kingston upon Thames KT1 3EZ. Παρηγοριά θα δοθεί στο χολ της εκκλησίας 
μετά την ταφή. Γίνεται έκκληση αντί για λουλούδια να γίνονται εισφορές για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία.

Neophytos Demetriou from Morphou passed away on Wednesday, 
14 December 2022 at the age of 82. 

 
Neophytos was well respected from everyone who knew him. 

 
He leaves behind his daughter Valentina, sons Demetri and Evangelos, 

son in law Anthony, daughter in law Laura and five grandchildren: 
Andreas, Sophia, Katerina, Ellie and Isabella. 

 
His funeral will take place on Monday 23 January 2023, 12 noon 

at St George’s Church, Borough Road, Kingston upon Thames, London 
KT2 6BD followed by the burial at Kingston cemetery, Bonner Hill Road, 

Kingston upon Thames KT1 3EZ. 
 

Instead of flowers there will be a donation box for charity at the church.

Neophytos Demetriou
(from Moprhou, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

Η Μυρούλλα Χατζημιχαήλ εισφέρει 
το ποσό των £100 στην «Παροικιακή» 

εις μνήμη του συζύγου της  
Θεοφάνη 

Χατζημιχαήλ  
καθώς και της εγγονής της  

 Nichola Michael.  
 Αιωνία τους η μνήμη.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

We are heartbroken to announce the untimely passing of our beloved 
husband, adored father and treasured grandfather. Gabriel leaves behind his 
wife Stella, children Maria and Christian, his son-in-law, daughter-in-law 

and two sisters. As well as his grandchildren Gabriel C, Gabriel V, 
Alexander, Anna, Stylian and Conor.   

Gabriel, fondly known to many as Lakis, came to England in 1963. He studied 
physics at Imperial, then received a grant to complete a PhD at Cranfield 

before returning to Imperial to work on laser technology. He excelled in his 
academic career, obtaining a doctorate before pursuing 

his passion for real estate.  
Gabriel was kind, generous, loving and had the best sense of humour. 

He will be sorely missed by all those that knew him.  
Gabriel’s funeral service will take place at 10am on Tuesday, 

 31st January 2023 at St Mary’s church, Wood Green London N22 8LB. 
The burial will follow and be held at New Southgate Cemetery, Brunswick 

Park Rd, London N11 1JJ.  After the burial the wake will be held at The 
Clissold Arms, 105 Fortis Green, Muswell Hill, London N2 9HR. Instead 

of flowers there will be a donation box for The British Heart 
Foundation, should you wish to make a donation.

Gabriel (Lakis) Christodoulou 

13/07/1944 - 28/12/2022

(from Kalopanayiotis, Cyprus)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το πρόωρο χαμό του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα και παππού, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 
78 ετών. Καταλείπει τη σύζυγο του Στέλλα, την κόρη του Μαρία με τον σύζυγό της, 
τον γιό του Christian με τη σύζυγό του, και τα εγγόνια του Γαβριήλ Χ, Γαβριήλ Β, 

Αλέξανδρο, Άννα, Στυλιανό και Conor.  
Ο Γαβριήλ, γνωστός στην παροικία μας ως Λάκης, έφτασε στην Αγγλία το 1963. 
Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Imperial, όπου εξασφάλισε υποτροφία για να 
ολοκληρώσει το PhD του στο Πανεπιστήμιο Cranfield. Ακολούθως, επέστρεψε στο 

Imperial όπου εργάστηκε στην τεχνολογία laser. Αφού εξασφάλισε διδακτορικό, 
διέπρεψε στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Στη συνέχεια ακολούθησε το πάθος του 

στον τομέα των ακινήτων και της ανάπτυξης γης.  
Ο Γαβριήλ, ξεχώριζε για την ευγένεια, τη γενναιοδωρία, την καλοσύνη του, αλλά 

και για την αίσθηση του χιούμορ του. Θα μας λείψει πολύ.  
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, στις 10πμ από 

τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, Trinity Rd, London 
N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Rd, 

London N11 1JJ και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο εστιατόριο 
‘The Clissold Arms’, 105 Fortis Green, Muswell Hill, London N2 9HR. 
Για όσους επιθυμούν, αντί λουλουδιών μπορούν να κάνουν εισφορές 
για το The British Heart Foundation στη διάρκεια της κηδείας.



  32 | Thursday 19 January 2023
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