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Έχουν κάθε λόγο πλέον στο Επι-
τελείο του Ανεξάρτητου Υποψηφίου 
για την προεδρία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας Α. Μαυρογιάννη, να είναι 
αισιόδοξοι για νικηφόρα έκβαση της 
μάχης... 

Σελ. 5, 8, 9 & 21 

Εnglish Section 21-31 

ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ £3.900 ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ‘22 

Ξεκίνησε χθες το απόγευμα η συ-
ζήτηση για την πρόταση δυσπι-
στίας κατά της κυβέρνησης που κα-
τέθεσε ο Αλ. Τσίπρας. Η συζήτηση 
αναμενόταν να ολοκληρωθεί στις 3 
τα ξημερώματα... 

Σελ. 7 

Σε 19 χρόνια φυλάκισης καταδι-
κάστηκε ο 18χρονος Kyi-Reice 
Sylvester, ο οποίος είχε κριθεί ένο-
χος για τη δολοφονία του 16χρονου 
Α/κύπριου Στέλιου Αβερκίου, με κα-
ταγωγή από την Αραδίππου... 

Σελ. 2 & 13 

Στη φυλακή για 19 χρόνια Στην τελική ευθεία Πρόταση δυσπιστίας

ΑΠΕΒΙΩΣΕ «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΑΣ», Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ Ν. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 89 ΕΤΩΝΕΛΛΑΔΑ

Έλλειμμα - ρεκόρ 
και κατάρρευση 
της λίρας

Επανέρχεται δυναμικά 
το Labour Cypriot Society

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
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«Θα συνεχίσω 
να εργάζομαι για 

μια ενωμένη Κύπρο»

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ ΡΕΚΟΡ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ, ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΝΑ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ 88% Τ0Υ ΑΕΠ
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Απογοήτευση 
για τη σημαία 
‘Spurs Cyprus flag’

Έλλειμμα - ρεκόρ 
και κατάρρευση 
της λίρας

«Θα συνεχίσω 
να εργάζομαι για 

μια ενωμένη Κύπρο»

Απογοήτευση 
για τη σημαία 
‘Spurs Cyprus flag’

Επανέρχεται δυναμικά 
το Labour Cypriot Society
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ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΗΒ ‘LABOUR CYPRIOT SOCIETY’

Νέα εποχή στις σχέσεις των Κυπρίων με το Εργατικό Κόμμα
Στην επαναδραστηριοποίηση του συνδέσμου La-

bour Cypriot Society με στόχο την ενδυνάμωση 
της παρουσίας των Κυπρίων υποστηρικτών του 
Εργατικού Κόμματος στη βρετανική πολιτική 
σκηνή, προχώρησαν συμπατριώτες μας, φίλοι, 
μέλη και στελέχη των Εργατικών, οι οποίοι πρα-
γματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση την πε-
ρασμένη Δευτέρα σε αίθουσα της Βουλής των Κοι-
νοτήτων. 
Ανάμεσα σε αυτούς, ο κυπριακής καταγωγής 
βουλευτής του κόμματος και σκιώδης υπουργός 
Μέσης Ανατολής & Β. Αφρικής, Πάμπος Χαραλά-
μπους, ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας και πρόεδρος του Συμβουλίου 
Εμπορικών Επιχειρήσεων ΗΒ-Κύπρου, Πίτερ 
Δρουσιώτης, η Διευθύντρια Στρατηγικής του ορ-
γανισμού National Society for the Protection of 
Children (NSPCC) Μαρία Νεοφύτου, η κυπριακής 
καταγωγής ακτιβίστρια και υποψήφια στις εσω-

κομματικές διαδικασίες των Εργατικών για την επι-
λογή υποψήφιου βουλευτή στην περιφέρεια Poplar 
& Limehouse, Suzy Stride, ο Γενικός Διευθυντής 

της «Παροικιακής» και αντιπρόεδρος της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Πάμπος Χαραλάμπους, 
ο γραμματέας του Turkish Cypriot Association for 

Democracy UK, Φερντίν Σουλεϊμάν και ο ελλαδίτης 
δημοτικός σύμβουλος στο Barnet, Ανδρέας Ιωαν-
νίδης. Το Εργατικό Κόμμα εκπροσώπησε ο βου-

λευτής και σκιώδης υπουργός Ευρώπης των La-
bours, Στίβεν Ντόουτι, ο οποίος επαναβεβαίωσε 
τη δέσμευση του Εργατικού Κόμματος για την επα-

νένωση του νησιού, στη βάση των ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ προνοούν λύση Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας. Ο Πάμπος Χαραλάμπους MP δή-
λωσε ότι οι Εργατικοί στην κυβέρνηση θα εργα-
στούν στο πλευρό των Κυπρίων για πρόοδο και 
ευημερία, ενώ, και οι δύο βουλευτές έστειλαν σαφές 
μήνυμα ελπίδας για ειρήνη στο νησί. 
Ο Πέτρος Δρουσιώτης, που είναι και ο τελευταίος 

εκλελεγμένος πρόεδρος του LCS και σήμερα προ-
εδρεύει της προσωρινής επιτροπής μέχρι τη σύ-
γκλιση Γενικής Συνέλευσης, υπογράμμισε τη ση-
μασία της παρουσίας Τουρκοκυπρίων στη 
συνάντηση και την ανάγκη να εργαστούμε από 
κοινού για το καλό της Κύπρου. Χαιρέτησε, επίσης, 
την παρουσία αρκετών νεαρών στη συνάντηση. 
Τη σημασία της παρουσίας των Τουρκοκυπρίων 

υπογράμμισε και ο εκ των αντιπροέδρων της ΕΚΟ, 
Πάμπος Χαραλάμπους.... 

συνέχεια σελ 12

Τη διαβεβαίωση ότι θα συνεχίσει να εργάζεται 
για μία διαρκή, ειρηνική λύση του Κυπριακού 
έδωσε στους Κύπριους που διαμένουν στη Βρε-
τανία ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βα-
σιλείου Τζέιμς Κλέβερλι, εκφράζοντας την ελπίδα 
ότι αυτό θα καταστεί εφικτό κατά τη διάρκεια της 
δικής του θητείας.  
Ο κ. Κλέβερλι μιλούσε κατά τη διάρκεια εκδήλω-

σης της οργάνωσης «Συντηρητικοί Φίλοι της Κύ-
πρου» στο Λονδίνο, το βράδυ της Δευτέρας, για 
την κοπή της βασιλόπιτας. 
Στην ετήσια εκδήλωση, η οποία παραδοσιακά 

φιλοξενείται σε αίθουσα του βρετανικού κοινοβου-
λίου, παρόντες ήταν ακόμα πολλοί Βουλευτές του 
κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος, πρέσβεις 
και δεκάδες ακόμα μέλη της οργάνωσης, της πα-
ροικίας και φίλοι της Κύπρου. 

Στο χαιρετισμό του ο κ. Κλέβερλι ευχαρίστησε 
αρχικά τους Κύπριους στη Βρετανία για την «τε-
ράστια και ανθεκτική» προσφορά τους στο δημόσιο 
βίο της χώρας και χαρακτήρισε την εκδήλωση «ευ-
καιρία να γιορτάσουμε τους ισχυρούς δεσμούς με-
ταξύ των δύο χωρών» και των δύο λαών, αλλά και 
του κόμματός του με την παροικία. 

«Θέλω επίσης να επαναβεβαιώσω την κατα-
νοητή μας επιθυμία να βρούμε μια λύση σε αυτό 
το πολύ μακροχρόνιο θέμα (του Κυπριακού), διότι 
πρόκειται για μία διένεξη που νομίζω ότι κανένας 
δε θα πρέπει να θέλει να δει να συνεχίζεται», είπε.  

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιφέ-
ρουμε μία με διάρκεια ειρηνική επίλυση σε αυτό 
και ειλικρινά ελπίζω ότι μπορεί να είναι κάτι που 
θα επιτευχθεί όσο είμαι στο πόστο μου»,  σημεί-
ωσε ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών, αστει-
ευόμενος ότι εννοεί πως θέλει μια λύση «συντομό-
τερα παρά αργότερα» και όχι να παραταθεί για 
μεγάλο διάστημα η θητεία του στο Foreign Office. 
Στον Υπουργό επιδόθηκε εκ μέρους των Συντη-

ρητικών Φίλων της Κύπρου φωτογραφικό λεύκωμα 
του μέλους της οργάνωσης Δώρου Παρτασίδη με 
πορτρέτα Κυπρίων. 

Στο καλωσόρισμα προς τους δεκάδες παριστά-
μενους ο εκτελεστικός πρόεδρος της οργάνωσης 
Τζέισον Χαραλάμπους σχολίασε ότι τέτοιου είδους 
εκδηλώσεις αποδεικνύουν το ενδιαφέρον και την 
ανάμιξη των Κυπρίων της Βρετανίας στην πολιτική.  
Αναφέρθηκε επίσης στους «ιστορικούς και στε-

νούς δεσμούς» μεταξύ των δύο χωρών και στάθηκε 
στην επιθυμία των Κυπρίων της Βρετανίας να δουν 
την πατρίδα τους επανενωμένη και όχι χωρισμένη 
σε δύο κράτη, όπως προωθούν οι τουρκικές αρχές. 
Στο σημείο αυτό ζήτησε από τη βρετανική κυβέρ-
νηση στο πρόσωπο του Υπουργού Εξωτερικών 
«σαφήνεια στο μήνυμα» ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
υποστηρίζει την επανένωση της Κύπρου. 
Η οικοδέσποινα της εκδήλωσης...  

συνέχεια σελ 12

Θα συνεχίσει να εργάζεται για λύση του Κυπριακού, δηλώνει ο ΥΠΕΞ Τζέιμς Κλέβερλι
ΜΙΛΟΥΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗ�ΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Πολιτικές διαστάσεις προσέλαβε το θέμα της κυ-
πριακής σημαίας – σύμβολο των οπαδών της Tot-
tenham, μετά την απόφαση της διοίκησης, να προ-
χωρήσει στην απαγόρευσή της. Μια απόφαση που 
απέσυρε σχεδόν αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση 
του θέματος, υπό το βάρος των έντονων αντιδρά-
σεων, σχεδόν του συνόλου των οργανωμένων 
οπαδών της ομάδας. 
Η κυπριακή σημαία που φέρει το λογότυπο των 

Spurs (φώτο), αποτελεί το σήμα κατατεθέν της κερ-

κίδας των κυπριακής καταγωγής οπαδών της ομά-
δας για περισσότερα από 17 χρόνια, και εκτός από 
το Λονδίνο έχει ταξιδεύσει σε πάρα πολλά στάδια 
του κόσμου. Ήταν μια από τις σημαίες, που η ίδια 
η Tottenham FC, ζήτησε και ανάρτησε στις κερκίδες 
του γηπέδου στη διάρκεια της πανδημίας, όταν η 
ομάδα ήταν αναγκασμένη να αγωνίζεται χωρίς την 
παρουσία φιλάθλων. 
Ενδεικτικό των αντιδράσεων που προκάλεσε η 

απόφαση της διοίκησης, είναι και το γεγονός ότι η 

βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ασχολήθηκε εκτε-
νώς με το θέμα. Κάνοντας λόγο για σημαία – σύμ-
βολο (iconic ‘Spurs Cyprus’ flag), η εφημερίδα γρά-
φει ότι η διοίκηση αναγκάστηκε να αποσύρει την 
απόφασή της «64 λεπτά μετά την γνωστοποίηση 
του θέματος», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις 
έντονες αντιδράσεις των οργανωμένων οπαδών. 
Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο άνθρωπος 

πίσω από τη σημαία... 
συνέχεια σελ 12

Διαστάσεις προσέλαβε το θέμα της κυπριακής σημαίας των οπαδών της Tottenham FC
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ‘CYPRUS SPURS’

Σε 19 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε από το 
δικαστήριο του Old Bailey, ο 18χρονος Kyi-Reice 
Sylvester (19.09.04) από το Cheshunt, ο οποίος 
είχε κριθεί ένοχος για τη δολοφονία του 16χρονου 
Αγγλοκύπριου Στέλιου Αβερκίου, με καταγωγή από 
την Αραδίππου. Το φονικό, είχε διαπραχθεί σε 
πάρκο του Haringey στο βόρειο Λονδίνο το καλο-
καίρι του 2021, όπου ο 16χρονος τότε Sylvester, 
μαχαίρωσε τον κυπριακής καταγωγής Αβερκίου. 
Δεύτερος 18χρονος, ο Leon Gruber (25.8.04) 

που ήταν μαζί με τον Sylvester, αθωώθηκε στο 
πλαίσιο της ίδιας διαδικασίας για την κατηγορία 
του φόνου, όμως, καταδικάστηκε σε ποινή φυλά-
κισης 34ων μηνών, αφού είχε παραδεχθεί ενοχή 
για τέσσερις κατηγορίες που αφορούν σε ληστεία 
υπό την απειλή μαχαιριού. 
Η στυγερή δολοφονία του ανήλικου Στέλιου, που 

είχε συγκλονίσει πριν από ενάμισι χρόνο την πα-
ροικία μας, εκτυλίχθηκε στο πάρκο Lordship Lane 
Recreation Ground στο Tottenham, την 1η Αυγού-

στου του 2021. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, 
δύο νεαροί, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως μέλη 
συμμορίας ανηλίκων, πλησίασαν τον Στέλιο και 
την παρέα του που κάθονταν σε παγκάκι και με 
απειλές επιχείρησαν να ληστέψουν τα κινητά τους 
τηλέφωνα. Τα όσα κατατέθηκαν ενόρκως στο δι-
καστήριο, είχαν συγκλονίσει την κοινή γνωμη. 

«Αυτό θα το πάρω» είπε ο Sylvester και του άρ-
παξε το κινητό τηλέφωνο.... 

συνέχεια σελ 13

Σε 19 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο δολοφόνος του 16χρονου Στέλιου Αβερκίου
ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΥΓΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΣΤΟ HARINGEY ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2021

Kyi-Reice Sylvester
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η στερλίνα υποχώρησε την Τρίτη, έναντι όλων 
των άλλων σημαντικών νομισμάτων, μετά τα στοι-
χεία που έδειξαν ότι η οικονομική δραστηριότητα 
εξασθένησε περαιτέρω τον Ιανουάριο, υπογραμ-
μίζοντας τον κίνδυνο η Βρετανία να διολισθήσει σε 
ύφεση το 2023. 
Ο Guardian της Δευτέρας είχε κεντρικό τίτλο: “Οι 
προβλέψεις της Βρετανίας για την επίτευξη του 
εξαγωγών ενός τρισεκατομμυρίου λιρών θα καθυ-
στερήσει 15 χρόνια λόγω του Brexit”. Ειδικότερα 
το τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του Ηνωμένου Βασι-
λείου εκτιμά ότι ο στόχος αυτός δεν θα επιτευχθεί 
πριν από το 2035. 
Η κατάσταση της οικονομίας προβλημάτισε πολ-
λές από τις εφημερίδες της Τετάρτης (25/01). Ο 
πρωτοσέλιδος τίτλος της Daily Mail: "2,5 τρισεκα-
τομμύρια λόγοι για τους οποίους το HB πρέπει να 
προχωρήσει στην ανάπτυξη". H εφημερίδα ανα-
φέρεται στα τελευταία στοιχεία για το εθνικό χρέος, 
τα οποία χαρακτηρίζει "σοκαριστικά". Το δημοσί-
ευμα επισημαίνει ότι μια σειρά από οικονομικά δε-
δομένα ασκούν πίεση στον υπ. Οικονομικών Τζέ-
ρεμι Χαντ να παρουσιάσει σχέδιο για την ανάπτυξη. 
Η εφημερίδα The Times προβάλλει την προειδο-
ποίηση ότι η υπηρεσία ελέγχου των κυβερνητικών 
δαπανών σκοπεύει να αναθεωρήσει προς τα κάτω 
τις εκτιμήσεις της για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη, 
αφήνοντας τον υπουργό Οικονομικών με μια μαύρη 
τρύπα 9 δισ. λιρών λίγο πριν τον προϋπολογισμό 
του Μαρτίου. Η εφημερίδα γράφει ότι αντιλαμβά-
νεται ότι το Γραφείο Ελέγχου του Προϋπολογισμού 
θεωρεί τώρα ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές 
είναι επίσης πιο δυσοίωνες, αν και η όποια ύφεση 
φέτος είναι πιθανό να είναι "μικρότερη και λιγότερο 
βαθιά" απ' ό,τι αναμενόταν. 
Στο μεταξύ σύμφωνα με την Daily Telegraph, ο 
Τζέρεμι Χαντ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις 
για μείωση των φόρων αυτή την άνοιξη, αφού τα 
νούμερα δείχνουν ότι τα νοικοκυριά πλήρωσαν 
κατά μέσο όρο 821 λίρες περισσότερο φόρο αυτό 
το οικονομικό έτος. 
Η Daily Mail γράφει ότι ορισμένοι συντηρητικοί 
βουλευτές υποστηρίζουν ότι οι φορολογικές περι-

κοπές είναι απαραίτητες τώρα για να βοηθήσουν 
στην εξισορρόπηση των δημόσιων οικονομικών, 
αφού το δημόσιο χρέος έφτασε τα 2,5 τρισεκατομ-
μύρια λίρες. 
Η Daily Express καλεί τους υπουργούς να μην 
προχωρήσουν στις προτάσεις για την αύξηση της 
ηλικίας συνταξιοδότησης στα 68 έτη - 11 χρόνια 
νωρίτερα από την προβλεπόμενη μεταρρύθμιση. 
"Αυξήστε την ηλικία συνταξιοδότησής μας με δική 
σας ευθύνη", προειδοποιεί. Σύμφωνα με την Ex-
press  η κίνηση αυτή θα προκαλούσε έντονες αντι-
δράσεις από τους ηλικιωμένους εργαζόμενους, 
πολλοί από τους οποίους θα αναγκάζονταν να ανα-
βάλουν τα σχέδια συνταξιοδότησής τους. 
Ο υπουργός Οικονομικών, είχε την ιδέα να πιέσει 
την κυβέρνηση να αυξήσει το όριο ηλικίας συντα-

ξιοδότησης από τα 66 στα 68 χρόνια προκειμένου 
να βοηθήσει τα δημοσιονομικά της χώρας. Ωστόσο, 
άναψε φωτιές διχάζοντας το υπουργικό συμβούλιο, 
όπως γράφει η Daily Mail. Η κυβέρνηση φέρεται 
να εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει το όριο ηλι-
κίας συνταξιοδότησης στα 68 έτη έως το 2035. Εάν 
οι προτάσεις του Χαντ εγκριθούν, τότε θα επηρεα-
στούν οι νυν εργαζόμενοι κάτω των 54 ετών. 

 
Στο μικροσκόπιο τα φορολογικά 
του πρόεδρου του Συντηρητικού κόμματος  
Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ διέταξε να διε-
ρευνηθεί η υπόθεση Ναντχίμ Ζαχάουι.  
Την Τρίτη (24/01) οι Times έγραψαν: “Ο Σούνακ 
δίνει εντολή για έρευνα στην υπόθεση φοροδιαφυ-
γής του Ζαχάουι”. Ο πρωθυπουργός έδωσε τη Δευ-
τέρα το πράσινο φως για να ξεψαχνιστούν τα οικο-
νομικά στοιχεία του υπουργού Εξωτερικών, μετά 
την αποκάλυψη ότι απέκρυψε ότι ήρθε σε συμβι-
βαστική λύση με την εφορία για τους απλήρωτους 
φόρους του. 
Ο Guardian είχε τίτλο: “Ο πρωθυπουργός πα-

ραδέχεται ότι ‘χρειάζονται απαντήσεις’ σχετικά με 
τους φόρους του Ζαχάουι”. Η Ντάουνινγκ Στριτ ανη-
συχεί ότι μπορεί να χρειαστεί να λάβει μέτρα για 
τις φορολογικές υποθέσεις του κ. Ζαχάουι. 
Στον Independent διαβάζουμε: “Πώς μπορεί να 
κρατήσει τη θέση του;”. Ο Ναντίμ Ζαχάβι, έκρυψε 
από τον πρωθυπουργό ότι πλήρωσε πρόστιμο για 
τις φορολογικές του ατασθαλίες. Επιτροπή θα ερευ-
νήσει αν καταπάτησε τον υπουργικό κώδικα. 
Ο Ναντχίμ Ζαχάουι, νυν πρόεδρος του κυβερνώ-
ντος κόμματος, δεν κατέβαλε τους απαιτούμενους 
φόρους την διάρκεια που ήταν υπουργός οικονο-
μικών προκαλώντας την βρετανική κοινή γνώμη 
που σύμφωνα με δημοσκόπηση ζητά την παραί-
τηση του. Όπως αποκαλύφθηκε πριν λίγες ημέρες, 
ο  πρόεδρος των Τόρις και υπουργός άνευ χαρτο-
φυλακίου της κυβέρνησης Σούνακ, είχε εκκρεμό-
τητες με την φορολογική υπηρεσία (HMRC) και μά-
λιστα κατά το διάστημα που ήταν υπουργός 
Οικονομικών. Υπενθυμίζεται ότι διετέλεσε υπουρ-
γός Οικονομικών στην παραιτηθείσα κυβέρνηση 
του Μπόρις Τζόνσον, κατά το διάστημα διαδοχής 
της, δηλαδή για δύο μήνες, την περίοδο μεταξύ 5 
Ιουλίου έως 6 Σεπτεμβρίου του 2022. 
Η i εκτιμά ότι ο  Ρίσι Σούνακ δεν θα υποστήριζε 
τον πρόεδρο του κόμματός του αν γνώριζε για την 
καταβολή προστίμου από την HMRC - και ότι ο κ. 
Ζαχάουι τώρα "αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο της 
απόλυσης". 
Ο Guardian σημειώνει ότι οι σύμμαχοι του κ. Ζα-
χάουι ελπίζουν ότι η έρευνα του συμβούλου δεο-
ντολογίας θα του επιτρέψει να παραμείνει στη θέση 
λίγο περισσότερο χρόνο.   
Οι Times υπογραμμίζουν ότι ακόμη και αν απο-
δειχθεί ότι ο Ζαχάουι δεν επεδίωξε να εξαπατήσει 
τις Αρχές είναι πλέον πιθανό να μη διασωθεί η κα-
ριέρα του, επειδή ο πρόεδρος του κόμματος των 
Τόρις συχνά θεωρείται ως ο "πλέον κατάλληλος 
για το ραδιοφωνικό πρόγραμμα επικαιρότητας του 
BBC Today". “Ο κ. Ζαχάουι δεν θα είναι σε θέση 
να εμφανίζεται σε οποιαδήποτε εκπομπή χωρίς να 
δέχεται ερωτήσεις σχετικά με τις φορολογικές του 
υποθέσεις", διαβάζουμε στην εφημερίδα.

Βαριά τα σύννεφα της ύφεσης μετά τη νέα, δραματική υποχώρηση της λίρας

Αγνοούνται περίπου 200 παιδιά από την Αλβανία που διέμεναν σε ξενοδοχείο
Ενδεχομένως δεκάδες ασυνόδευτα παιδιά που έφτασαν στο Ηνω-

μένο Βασίλειο και κατέθεσαν αίτηση απόκτησης ασύλου πιστεύεται ότι 
έχουν πέσει θύματα απαγωγής, αποκάλυψε η εφημερίδα Observer. Οι 
καταγγελλόμενες απαγωγές φέρονται να έχουν γίνει ακόμα και στον 
δρόμο έξω από ξενοδοχείο του Μπράιτον, που χρησιμοποεί το αρμόδιο 
Υπουργείο Εσωτερικών για τη στέγαση των παιδιών. 
Την καταγγελία έκανε στη εφημερίδα εργαζόμενος σε συμβασιούχο 

εταιρεία που βοηθά το Υπουργείο σε μεταναστευτικές υπηρεσίες. Οι 
απαγωγές αποδίδονται σε συμμορίες διακίνησης ανηλίκων, παρά το 
γεγονός ότι σύμφωνα με τον Observer το Υπουργείο Εσωτερικών έχει 
προειδοποιηθεί επανειλημμένως από την αστυνομία για στόχευση αυ-
τών των ανηλίκων από εγκληματικές οργανώσεις. 
Τους τελευταίους 18 μήνες το συγκεκριμένα ξενοδοχείο έχει φιλοξε-

νήσει περίπου 600 ασυνόδευτα παιδιά. Τα 136 εξ αυτών έχουν ανα-
φερθεί ως αγνοούμενα, με 79 να αγνοούνται ακόμα. 

Ορισμένα εξ αυτών των παιδιών το έχουν σκάσει από το ξενοδοχείο 
ή έχουν επανενωθεί με συγγενείς και φίλους χωρίς να ενημερώσουν 
τις αρχές. Ωστόσο, ένα ποσοστό πιστεύεται ότι έχει πέσει στα χέρια 
των διακινητών. Η ίδια πηγή του Observer ανέφερε πως παρόμοια 
περιστατικά έχουν σημειωθεί και σε ξενοδοχείο του Κεντ, με το 10% 
των παιδιών που φιλοξενούνται κάθε εβδομάδα να εξαφανίζονται. 
Όπως αναφέρει η εφημερίδα, παιδιά που πιστεύεται ότι έχουν πέσει 
θύματα απαγωγής ίσως έχουν μεταφερθεί σε άλλα σημεία της χώρας, 
όπως το Μάντσεστερ και η Σκωτία, ενώ μία περίπτωση πιθανής εμπο-
ρίας διερευνάται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στο Λονδίνο. 
Το Υπ. Εσωτερικών, πάντως, διαψεύδει την καταγγελία, λέγοντας 

ότι οι ανήλικοι είναι ελεύθεροι να φύγουν από τους χώρους στέγασης 
που τους παρέχονται αν το επιθυμούν. Ωστόσο, η σκιώδης Υπουργός 
Εσωτερικών των Εργατικών Υβέτ Κούπερ έκανε λόγο για «αληθινά 
αποτρόπαιη και σκανδαλώδη» αποκάλυψη που πρέπει να ερευνηθεί.
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Στην επιβολή του παγίου προστίμου στον Ρίσι 
Σούνακ κατέληξε η έρευνα της αστυνομίας του 
Λάνκασιρ για το βίντεο που ανήρτησε ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός στο Instagram από το εν κινήσει 
αυτοκίνητο που τον μετέφερε χωρίς να φορά ζώνη 
ασφαλείας. Ο κ. Σούνακ αποδέχθηκε το πρόστιμο, 
που από το νόμο ορίζεται στις 100 λίρες, όπως δή-
λωσε ο εκπρόσωπός του. «Ο Πρωθυπουργός έχει 
αποδεχθεί πλήρως ότι επρόκειτο για λάθος και έχει 
απολογηθεί. Ασφαλώς θα συμμορφωθεί με το 
πάγιο πρόστιμο», είπε ο εκπρόσωπος. 
Ο Σούνακ γίνεται ο δεύτερος εν ενεργεία Πρω-

θυπουργός του ΗΒ που παραβιάζει το νόμο μετά 
τον Μπ. Τζόνσον, στον οποίο είχε επιβληθεί πρό-

στιμο από την Αστυνομία για το πάρτι γενεθλίων 
του στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου εν 
μέσω περιορισμών λόγω πανδημίας. Για το ίδιο 
πάρτι πρόστιμο είχε επιβληθεί και στο Σούνακ, τότε 
Υπουργό Οικονομικών.

Στην εφαρμογή εκτάκτων μέτρων για εξοικο-
νόμηση ενέργειας υποχρεώνονται οι Αρχές 
λόγω των συνεχιζόμενων χαμηλών θερμοκρα-
σιών. Για πρώτη φορά ενεργοποιήθηκε τη 
Δευτέρα το βράδι η «υπηρεσία ευελιξίας ζήτη-
σης» από τον διαχειριστή του συστήματος 
ηλεκτροδότησης της εταιρείας National Grid, η 
οποία έχει την ευθύνη λειτουργίας του εθνικού 
δικτύου. Το πρόγραμμα προβλέπει πως ορι-
σμένα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή κατανά-
λωσης ρεύματος δικαιούνται έκπτωση στο 
λογαριασμό ρεύματος αν κρατήσουν σβηστές 

ενεργοβόρες συσκευές μεταξύ 5μμ και 6μμ. Το 
πρόγραμμα θα ισχύσει έως το Μάρτιο. Οι ενερ-
γοβόρες συσκευές περιλαμβάνουν φούρνους, 
πλυντήρια, στεγνωτήρια, πλυντήρια πιάτων, 
κονσόλες ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά και 
κατ’ οίκον φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. 
Η έκπτωση ανέρχεται σε τρεις λίρες ανά κι-

λοβατώρα που εξοικονομείται και υπολογίζεται 
ότι θα μπορούσε να γλιτώσει για κάθε νοικο-
κυριό που έχει δηλώσει συμμετοχή έως και 100 
λίρες συνολικά. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
26 εταιρείες παροχής ενέργειας. Η National 

Grid τόνισε πως η ενεργοποίηση του προ-
γράμματος δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένδειξη 
έλλειψης αποθεμάτων ενέργειας, κάνοντας 
λόγο για «προληπτικά μέτρα». 
Την ίδια ώρα, πάντως, ανακοίνωσε πως 

λόγω των πιο περιορισμένων από το συνηθι-
σμένο περιθωρίων στην κατανάλωση ρεύμα-
τος έχει επίσης δοθεί εντολή σε τρεις μονάδες 
παραγωγής ενέργειας με χρήση άνθρακα, να 
είναι σε ετοιμότητα για ενεργοποίηση.  Η αυ-
ξημένη ζήτηση οφείλεται στις πολύ χαμηλές 
θερμοκρασίες των τελευταίων δέκα ημερών.

Έκτακτα μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας λόγω ψύχους

Η ΜΠΡΑΒΕΡΜΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗ�Σ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ 6 ΜΗ�ΝΕΣ

Ενδοκυβερνητική κόντρα για τον χρόνο διαμονής ξένων αποφοίτων στη χώρα
Την αντίδραση του Υπουργείου Παιδείας στη Βρετανία προκαλεί 

πρόταση της αρμόδιας για τη μετανάστευση Υπουργού Εσωτερικών 
να μειωθεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι ξένοι φοιτητές μπο-
ρούν να μένουν στη χώρα αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. 
Στο πλαίσιο σχεδίου μεταρρύθμισης της μεταναστευτικής βίζας για 
αποφοίτους, η Υπουργός Σουέλα Μπράβερμαν φέρεται να προτείνει 
τη μείωση του δικαιώματος παραμονής αποφοίτων επί βρετανικού 
εδάφους χωρίς να έχουν βρει εργασία από δύο χρόνια σε έξι μήνες. 
Σε αυτό το εξάμηνο οι αλλοδαποί απόφοιτοι θα πρέπει να αποκτή-

σουν βίζα εργασίας βρίσκοντας θέση υψηλής ειδίκευσης στην αγορά 
εργασίας, όπως προβλέπουν οι κανόνες για τους υπόλοιπους μετα-
νάστες, ειδάλλως θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα. 

Όπως όμως αποκαλύπτουν οι Times, διαρροή συμβουλευτικής 
έκθεσης αποκαλύπτει πως το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να 
μπλοκάρει την αλλαγή αυτή, θέτοντας ζήτημα πλήγματος στην ελκυ-
στικότητα των βρετανικών πανεπιστημίων για φοιτητές από το εξω-
τερικό. Οι ιθύνοντες στο Υπουργείο αυτό υποδεικνύουν πως οι πε-
ρισσότερες ανταγωνίστριες του Ην. Βασιλείου χώρες προσφέρουν 
παραμονή δύο ετών στους αποφοίτους, με την εξαίρεση της μονοε-
τούς βίζας που προσφέρουν οι ΗΠΑ. 
Από την άλλη πλευρά, το Υπ. Εσωτερικών απαντά πως η διετής 

βίζα «χρησιμοποιείται ως κερκόπορτα για μετανάστευση» με πολλούς 
ξένους φοιτητές να εγγράφονται για το σκοπό αυτό σε μικρής διάρ-
κειας κύκλους σπουδών «σε λιγότερο αξιοσέβαστα πανεπιστήμια». 

Στοιχεία της περασμένης εβδομάδας δείχνουν πως στα βρετανικά 
πανεπιστήμια φοιτούν 680.000 ξένοι φοιτητές. Ο στόχος που τέθηκε 
από την κυβέρνηση το 2019 αναφερόταν σε 600.000 φοιτητές από 
το εξωτερικό έως το 2030. Η πρόταση της Υπουργού Εσωτερικών 
εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν παρουσιαστεί στον 
Πρωθυπουργό, ο οποίος εξ αρχής κατέστησε τη μείωση της εισροής 
μεταναστών έναν από τους στόχους του. Τα στοιχεία του Νοεμβρίου 
έδειξαν πως ο καθαρός αριθμός των μεταναστών που ήρθαν στο 
ΗΒ κατά το προηγούμενο έτος ήταν 504.000, αριθμός που σε μεγάλο 
βαθμό διαμορφώθηκε λόγω της αύξησης των ξένων φοιτητών κατά 
76% στο δωδεκάμηνο έως το Σεπτέμβριο του 2022 σε σχέση με την 
προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Πρόστιμο στον Σούνακ για ζώνη ασφαλείας

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΛΟΓΩ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ 1ΟΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΙΘΡΟΟΥ ΛΟΓΩ ΟΜΙΧΛΗΣ

Κλειστό επί περίπου δυόμισι ώρες έμεινε το 
πρωί της περασμένη Πέμπτης το αεροδρόμιο του 
Μάντσεστερ λόγω της βαριάς χιονόπτωσης. 
Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου καθάρισαν και 

τους δύο διαδρόμους προσγείωσης και απογεί-
ωσης πριν η λειτουργία αποκατασταθεί, ενώ επι-
βάτες χρειάστηκε να περιμένουν για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα εντός των αεροσκαφών μέχρι 
να αποβιβαστούν ή να απογειωθούν με ασφάλεια. 
Κάποιες πτήσεις που επρόκειτο να προσγει-

ωθούν στο Μάντσεστερ τελικά κατέληξαν στο Λον-
δίνο. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η θερμοκρασία 

υποχώρησε στους -10 βαθμούς Κελσίου σε ορι-
σμένες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, το 
οποίο δέχθηκε ένα ακόμα κύμα ψύχους αυτόν το 
χειμώνα. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε 
στους -10,4 βαθμούς στα Χάιλαντς της Σκωτίας. 
Από την αρχή της εβδομάδας τέθηκαν και παρα-

μένουν σε ισχύ πολλές κίτρινες και πορτοκαλί προ-
ειδοποιήσεις για χιόνι και πάγο, κυρίως στα βόρεια 
και στα δυτικά της χώρας, αλλά ακόμα και στα νο-
τιοανατολικά. 
Ιδιαίτερη προσοχή κλήθηκαν να επιδεικνύουν οι 

οδηγοί, λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώμα-

τος. Εν τω μεταξύ, τη νύχτα της Κυριακής, η θερ-
μοκρασία υποχώρησε στους -10 βαθμούς Κελσίου 
στη Σκωτία, ενώ στην περιοχή του αεροδρομίου Χί-
θροου στο δυτικό Λονδίνο έπεσε στους -8,4 βαθ-
μούς. Ήταν η χαμηλότερη θερμοκρασία στο 
αεροδρόμιο από το Δεκέμβριο του 2010 και σε συν-
δυασμό με την παγωμένη ομίχλη προκάλεσε την 
ακύρωση σχεδόν 100 πρωινών πτήσεων. 
Οι θερμοκρασίες στη χώρα άρχισαν πάντως να-

επανέχονται σταδιακά σε πιο φυσιολογικά επίπεδα 
εντός της εβδομάδας.

Νέο κύμα ψύχους προκάλεσε προβλήματα στους δρόμους και «πάγωσε» αεροδρόμια

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΟΥΝΑΚ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ

«Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μου-
σείο ανήκουν νομίμως στους επιτρόπους διοίκησης 
του Βρετανικού Μουσείου, που λειτουργούν ανε-
ξάρτητα από την Κυβέρνηση», ανέφερε σε απά-
ντηση κοινοβουλευτικής ερώτησης ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού του ΗΒ Στιούαρτ Άντριου. Επαναλαμ-
βάνοντας την πάγια θέση της Κυβέρνησης, ο Υφυ-
πουργός πρόσθεσε πως «οι αποφάσεις που 
αφορούν τη φροντίδα και τη διαχείριση των συλλο-
γών του μουσείου είναι θέμα των επιτρόπων». 
Ο κ. Άντριου κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση 

του Συντηρητικού βουλευτή β. Λονδίνου Δρ. Μά-
θιου Όφορντ για το πώς αποτιμά το αρμόδιο 
Υπουργείο τη δυνητική αξία της επιστροφής των 

Γλυπτών στην Ελλάδα είτε ως δάνειο, είτε μόνιμα. 
Επισήμανε πως ο νόμος απαγορεύει τη μόνιμη 

αφαίρεση αντικειμένων από τη συλλογή του Μου-
σείου. Επανέλαβε επίσης τη θέση του μουσείου ότι 
θα εξέταζε οποιοδήποτε αίτημα για δανεισμό.

«Τα μάρμαρα ανήκουν στο Βρετανικό Μουσείο»
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Μαζί με τους εργαζόμενους 

και τις λαϊκές μάζες για την 
προοδευτική αλλαγή, για να 
ξαναγεννηθεί η ελπίδα στον 
τόπο. 

Έχουν κάθε λόγο πλέον στο Επιτελείο του 
Ανεξάρτητου Υποψηφίου για την προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Ανδρέα Μαυρογιάννη, να 
είναι αισιόδοξοι για την νικηφόρα έκβαση της μάχης 
των προεδρικών εκλογών. Αυτό είναι αποτέλεσμα 
των μηνυμάτων που καταφθάνουν από κάθε γωνιά 
της Κύπρου και στηρίζεται στις διαπιστώσεις των 
εκατοντάδων εθελοντών που συμμετέχουν στις 
καθημερινές εκστρατείες διαφώτισης «από πόρτα 
σε πόρτα», αλλά καταγράφονται συνάμα στις 
δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούν τα Γραφεία 
Ερευνών. 

Έστω κι αν οι δημοσκοπήσεις γίνονται κατά 
παραγγελία από άλλα επιτελεία και πολιτικές 
δυνάμεις, με την σχετική ωραιοποίηση για τους 
«δικούς τους υποψήφιους», δεν μπορούν πλέον να 
μην παρουσιάζουν τις τόσο μεγάλες τάσεις που 
διαφοροποιούν προς το θετικό την αποδεκτικότητα 
του Α. Μαυρογιάννη. 

Οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να έχουν τόσο 
μεγάλη διάσταση με την πραγματικότητα όπως τη 
ζούμε στην καθημερινότητα: Όλο και περισσότεροι 
πολίτες ενισχύουν τις γραμμές των δυνάμεων της 
αλλαγής και την υποψηφιότητα του κ. 
Μαυρογιάννη. 

Προφανώς σε κάποια Γραφεία Ερευνών και 
εφημερίδες και άλλα μέσα ενημέρωσης της Δεξιάς, 
το πάθημα των προεδρικών εκλογών του 2018, 
τους έγινε μάθημα. Και τότε πολεμούσαν με 
χτυπήματα κάτω από τη μέση την υποψηφιότητα 
Σταύρου Μαλά. Πολύ χαρακτηριστική ήταν η 
περίπτωση της «Καθημερινής» η οποία εμφάνιζε 
«τρίτο» τον Στ. Μαλά και 9 μονάδες πίσω από τον 

δεύτερο Νικόλα Παπαδόπουλο. Τελικά πέρασε ο 
Σταύρος Μαλάς στο δεύτερο γύρο αφήνοντας 
πίσω κατά τρεις μονάδες τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ. 
«΄Επεσαν έξω» 12 ολόκληρες μονάδες!  

Το ρεζίλεμα των προηγούμενων εκλογών 
προφανώς τους αναγκάζουν να είναι κάπως 
συγκρατημένοι στην παραποίηση της εικόνας στις 
προτιμήσεις των ψηφοφόρων. 

Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 
δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της 
δημοσιότητας αυτές τις μέρες, σταθεροποιείται η 
τάση ανόδου των ποσοστών του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη την ώρα που πέφτουν συνεχώς τα 
ποσοστά του Νίκου Χριστοδουλίδη και σύμφωνα 
με πολιτικούς αναλυτές η ψαλίδα σμικρύνεται και 
τείνει να προσεγγίσει στα ποσοστά του στατιστικού 
λάθους. 

Οι επικοινωνιολόγοι εξηγούν πως αυτό είναι 
απόρροια και του γεγονότος ότι ο κ. Μαυρογιάννης 
κατάφερε μέσα σε πολύ μικρό σχετικά χρονικό 
διάστημα να αντιμετωπίσει με απόλυτη επιτυχία το 

αρχικό «πρόβλημα» αναγνωρισιμότητας ενώ 
ξεδιπλώνοντας τις θέσεις του και την μέχρι σήμερα 
πορεία του κερδίζει συνεχώς έδαφος. 

Αντίθετα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου που έχασαν στη διάρκεια της 
προεκλογικής περιόδου το μονοπώλιο της 
προβολής στα μέσα ενημέρωσης ο ένας ως 
υπουργός Εξωτερικών και ο άλλος ως αρχηγός 
κόμματος, τα βρήκαν σκούρα με τον Α. 
Μαυρογιάννη ο οποίος αναπτύσσει με καθαρό 
λόγο το πρόγραμμα διακυβέρνησης του. Ο 
Ανεξάρτητος Υποψήφιος, χωρίς μεγάλα λόγια και 
ψεύτικες υποσχέσεις, εξηγεί τις θέσεις του τόσο στο 
Κυπριακό, όσο και στα θέματα εσωτερικής 
διακυβέρνησης δίνοντας το στίγμα της 
διακυβέρνησης του μακριά από φαινόμενα 
διαπλοκής και διαφθοράς. Με θεσμικά μέτρα, με 
διαφάνεια και μέτρα κοινωνικής πολιτικής, συνάμα 
με τις πρωτοβουλίες που είναι πανέτοιμος να 

αναλάβει στο Κυπριακό, δίνει ελπίδες για μια άλλη 
πορεία. Δίνει περιεχόμενο στην προοδευτική 
αλλαγή. 

 
ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
Δυο βδομάδες πριν από τις εκλογές τα επιτελεία 

των δυο Συναγερμικών υποψηφίων δεν κρύβουν 
τη σύγχυση και τον πανικό τους προφανώς λόγω 
της συνεχούς ανόδου των ποσοστών του Ανδρέα 

Μαυρογιάννη. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο μεγάλο 

ανταγωνισμό του με τον αρχηγό του κόμματος του 
δηλώνει χωρίς αναστολές πως θα διαμοιράσει, αν 
μη κακό εκλεγεί πρόεδρος, υπουργεία και στο 
ΕΛΑΜ, στο εδώ Παράρτημα της φασιστικής 
Χρυσής Αυγής. Δεν κρύβει τους δεσμούς του με την 
ακροδεξιά και δίνει δημόσια όρκους πίστης και 
αφοσίωσης στο Γρίβα, στον Ολετήρα της Κύπρου, 
τον ιδρυτή της φασιστικής ΕΟΚΑ Β΄ η οποία άνοιξε 
μαζί με την Αμερικανοκίνητη Χούντα της Ελλάδας, 
με το προδοτικό πραξικόπημα που διενήργησαν 

στις 15 Ιουλίου 1974, τις κερκόπορτες για την 
εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. 

Κι όμως με αυτό τον άνθρωπο οι ηγεσίες 
κομμάτων, πάλαι ποτέ του δημοκρατικού χώρου, 
του ΔΗΚΟ και της ΕΔΕΚ, δεν έχουν αναστολές να 
συνεργάζονται. Καμιά αντίδραση για τις δηλώσεις 
του υποψηφίου τους, ούτε για το Γρίβα, ούτε για τις 
σχέσεις του Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ! 

Γέφυρες προς την ακροδεξιά ρίχνει συνεχώς και 
ο έτερος υποψήφιος του ΔΗΣΥ, ο πρόεδρος του 
Αβέρωφ Νεοφύτου ο οποίο στην κυριολεξία τις 
τελευταίες μέρες έχει πάθει αμόκ δημοκοπίας! Το 
τελευταίο «κατόρθωμα» του: Λίγες μέρες πριν από 
τις εκλογές επιβεβαιώνοντας πως μια ζωή είναι 
πιστό σκυλί της πλουτοκρατίας και του μεγάλου 
κεφαλαίου, πρότεινε με δημόσιες δηλώσεις του 
πρότεινε μία φορολογική μεταρρύθμιση που χαρίζει 
δεκάδες εκατομμύρια στους μεγαλοεισοδηματίες, 
δυσανάλογα με τη μικρομεσαία τάξη, γεγονός το 

οποίο έρχεται να αναιρέσει την προοδευτική 
φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος. 
Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές πρόκειται για 
προεκλογικό πυροτέχνημα αφού τυχόν υιοθέτηση 
της πρότασης θα τινάξει στον αέρα τα δημόσια 
ταμεία. 

Σύμφωνα με το Επιτελείο το Α. Μαυρογιάννη , 
πρόκειτται για «μία πρόταση που δεν θα 
υλοποιηθεί γιατί σκοπό έχει να υφαρπάξει ψήφους. 
Πρόκειται για λαϊκισμό χειρίστου είδους και 
ψηφοθυρία που μόνο ζημιά μπορεί να επιφέρει 
στην ήδη πληγωμένη -από τα δικά τους σκάνδαλα- 
αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας». 

Είναι ενδεικτικό το γεγονός πως ο ίδιος ο 
υπουργός Οικονομικών Κ. Πετρίδης, τον 
περασμένο Οκτώβριο, δήλωνε πως μία 
φορολογική μεταρρύθμιση εν μέσω πληθωρισμού 
και διεθνούς αβεβαιότητας θα ήταν μεγάλη 
ανευθυνότητα. Τώρα τι άλλαξε και επιλέγουν την 
ανευθυνότητα και τον εμπαιγμό των πολιτών; 

Εμείς, τονίζει το επιτελείο του κ. Μαυρογιάννη, 
δηλώνουμε εγγυητές της υπευθυνότητας και της 

αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας. Δεν 
πρόκεται να μπούμε σε ανατολίτικα παζάρια, ούτε 
να μοιράσουμε προκλογικές επιταγές χωρίς 
αντίκρισμα. Με συνέπεια, μεθοδικότητα και τους 
κατάλληλους εμπειρογνώμονες, σε διαφανή 
διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα 
συντάξουμε μία ισορροπημένη φορολογική 
μεταρρύθμιση. Μία ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση 
που πρέπει να λαμβάνει υπόψη την Αρχή της 
πράσινης φορολογίας, διατηρώντας τη 
δημοσιονομική πειθαρχεία, γεγονός που απαιτεί 
μία νέα ισορροπία. 

Μια προοδευτική φορολογική πολιτική που να 
γεφυρώνει κοινωνικές ανισότητες, να ανταμείβει 
την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα και να αποθαρρύνει όσους με 
τις δραστηριότητές τους προκαλούν κόστος και 
αυξάνουν το συλλογικό ρίσκο για τη χώρα. Το ψέμα 
και η εξαπάτηση κυβερνούν 10 χρόνια! Φτάνει πια! 

Η δυναμική αντιμετώπιση της προπαγάνδας των 
Συναγερμικών υποψηφίων σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη των φιλολαϊκών θέσεων του Α. 
Μαυρογιάννη, δημιουργούν δυναμική επικράτησης 
του στη μεγάλη εκλογική μάχη.  Με τον καλύτερο 
τρόπο, το κλίμα αισιοδοξίας διαπιστώνεται στις 
πολιτικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιεί 
καθημερινά ο κ. Μαυρογιάννης. Παντού επικρατεί 
μεγάλος ενθουσιασμός και συνεχώς ενισχύεται η 
πεποίθηση πως θα καταστεί δυνατό ο τόπος να 
απαλλαγεί από τη διακυβέρνηση της αμαρτωλής 
Δεξιάς και Ακροδεξιάς και τον απερχόμενο 
πρόεδρο Ν. Αναστασιάδη θα διαδεχτεί ο 
ανεξάρτητος υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης, 
επικεφαλής των δυνάμεων της προοδευτικής 
αλλαγής. Για να τεθούν οι βάσεις για την Κύπρο του 
μέλλον, να αφήσουμε πίσω τη διακυβέρνηση του 
ρουσφετιού, της ημετεροκρατίας, της διαπλοκής και 
της διαφθοράς. Για να αναληφθεί νέα, μεγάλη 
προσπάθεια για ν’ ανοίξει και πάλι ο δρόμος για 
λύση του Κυπριακού, απαλλαγή από την κατοχή 
και επανένωση της χώρας και του λαού της. Για να 
δει στην κυριολεξία ο τόπος άσπρη μέρα!

ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ� ΑΛΛΑΓΗ�, ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΘΕΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ

Αυξάνονται οι πιθανότητες για την εκλογή του Ανδρέα Μαυρογιάννη



Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράνομη 
απευθείας ανάθεση από το Υπουργείο Οικονομικών, σε 
σχέση με τη Συμφωνία Παραχώρησης για την Ανάπτυξη 
και Διαχείριση των Αερολιμένων Λάρνακας και Πάφου 
θα υποβάλει ο Γενικός Ελεγκτής. Σε ανακοίνωσή του ο 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναφέρεται σε δημοσιεύματα στον 
Τύπο σχετικά με την Επιστολή του ΥΠΟΙΚ προς τον Γε-
νικό Εισαγγελέα ημερομηνίας 19.1.2023. Σύμφωνα με 
το Γενικό Ελεγκτή, στις 2.01.2023 ενημέρωσαν τον Γ.Ε 
για το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών ή αστικών αδικη-
μάτων σε σχέση με τη σύναψη από το Υπουργείο Οικο-
νομικών δύο συμβάσεων με χρηματοοικονομικούς συμ-
βούλους, μία στις 11/21 και μία τον 07/22, χωρίς την 
ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων και με απευθείας ανά-
θεση, χωρίς προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού, κατά πα-
ράβαση της σχετικής νομοθεσίας δημοσίων συμβάσεων. 
Τις σχετικές αποφάσεις, αναφέρεται, είχαν λάβει ο ΥΠΟΙΚ 
και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου του. «Από την 

επιστολή του ΥΠΟΙΚ ημερ. 19.1.2023 προκύπτει ότι το 
Υπουργείο, εξασφάλισε στις 10/22, δηλαδή μετά που 
αναδείξαμε για πρώτη φορά το θέμα της παράνομης 
απευθείας ανάθεσης των δύο συμβάσεων, γνωμάτευση 
από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι η απευ-
θείας ανάθεση ήταν νόμιμη». 

Αυτό που επιβεβαιώνεται από την επιστολή του 
ΥΠΟΙΚ, αναφέρεται, είναι ότι ο Γ.Ε καλείται να εξετάσει 
πιθανά ποινικά αδικήματα των ιθυνόντων του ΥΠΟΙΚ οι 
οποίοι όμως ενήργησαν στη βάση δικής του καθοδήγη-
σης και/ή δικής του εκ των υστέρων κάλυψης.  

 Η κυβέρνηση του Συναγερμού απάντησε απειλώντας 
τον Γενικό Ελεγκτή με ποινική έρευνα επειδή ενημέρωσε 
την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για τα ευρήματα της 
έρευνας του ως προς τη νομιμότητα των συμβάσεων για 
τις σχετικές μελέτες. 

«Η νέα επίθεση της κυβέρνησης Συναγερμού σε βάρος 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι ένα νέο επεισόδιο αντι-
θεσμικής συμπεριφοράς, αλαζονείας και αυταρχισμού», 
τονίζει σε σχετική ανακοίνωση, το ΑΚΕΛ. «Με άλλα λόγια, 
αντί να απολογούνται, επιτίθενται στον Ελεγκτή που τους 
ξεσκέπασε. Ο Συναγερμός θέλει να ισοπεδώσει όσους 
θεσμούς δεν κατάφερε να ποδηγετήσει προκειμένου να 
συνεχιστεί το φαγοπότι της δεκαετίας.» καταλήγει. 
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      Ειδήσεις σε 2’

ΟΙ ΥΜΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΙΒΑ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επεισόδια σημειώθηκαν στην περιοχή του κρησφύγε-
του και του τάφου του αρχηγού της ΕΟΚΑ, στη Λεμεσό, 
όπου διεξάχθηκε την Κυριακή το μνημόσυνο του  Γρίβα 
Διγενή.. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την 
αστυνομία, νεαροί οπαδοί ομάδων μετέβησαν στο χώρο 
έξω από το κρησφύγετο του αρχηγού της ΕΟΚΑ, που 
βρίσκεται στον οδό Γρίβα Διγενή, και άρχισαν να διαπλη-
κτίζονται μεταξύ τους και να προκαλούν αναταραχή. Ακο-
λούθησαν πετροβολισμοί, ενώ ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις επιχειρούν να επιβάλουν τη τάξη. 
Για αναταραχή στο μνημόσυνο του Γρίβα είχαν προ-

ειδοποιήσει προ ημερών οι Σύνδεσμοι Αγωνιστών της 
ΕΟΚΑ. Μιλώντας στον στον ΑΣΤΡΑ  η αναπληρώτρια εκ-
πρόσωπος της αστυνομίας Ελένη Κωνσταντίνου υπέ-
δειξε ότι το περιστατικό αφορά οπαδικές διαφορές, 
αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει κατά πόσον πρόκειται 
για οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και του Απόλλωνα. Η κα Κων-

σταντίνου είπε επίσης ότι κατά τα επεισόδια τραυματίστη-
καν επτά μέλη της αστυνομίας από τα οποία τα δυο πιο 
σοβαρά γι’ αυτό και τους δόθηκε άδεια ασθενείας για μια 
βδομάδα. Επιβεβαίωσε ακόμη ότι η αστυνομία είχε πλη-
ροφορίες για επεισόδια, ότι είχε στηθεί κέντρο χειρισμού 
κρίσεων, επιστρατεύθηκαν τριπλάσιος αριθμός αστυνο-
μικών με δύο αντιοχλαγωγικές μονάδες και ότι η αστυνο-

μία παρακολουθούσε την κατάσταση μέσω drone. 
Οι υμνητές του Γρίβα και της ΕΟΚΑ Β’ προέβησαν σε 

σοβαρά επεισόδια και ζημιές σε αυτοκίνητα και προθήκες 
καταστημάτων. 
Συγκεκριμένα, τα επεισόδια άρχισαν όταν στον χώρο, 

όπου ήδη βρίσκονταν οπαδοί ποδοσφαιρικής ομάδας 
του Απόλλωνα, αφίχθη και μεγάλος αριθμός οπαδών του 
ΑΠΟΕΛ. Οι οπαδοί ήταν οπλισμένοι με πέτρες, ρόπαλα, 
κροτίδες και φωτοβολίδες και συνεπλάκησαν μεταξύ 
τους. Ο κλάδος αστυνομικού σώματος της συντεχνίας 
Ισότητα προειδοποιεί ότι δεν θα ανεχθεί άλλους τραυμα-
τισμούς συναδέλφων λόγω «ερασιτεχνικών χειρισμών σε 
ό,τι αφορά αποφάσεις εκτέλεσης του Νόμου». 
Σε ανακοίνωσή του ο κλάδος σημειώνει πως έγινε 

πλέον κατανοητό από όλους τους αστυνομικούς ότι «εί-
μαστε τα εξιλαστήρια θύματα όλων αυτών των αντιοχλα-
γωγικών επιχειρήσεων».

ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΣΥ: ΑΝΤΙ ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ, ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ� ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΞΕΣΚΕΠΑΣΕ

Απαράδεκτες 
πρακτικές ΟΚΥΠΥ

Οι  δηλώσεις του ΠτΔ Ανα-
στασιάδη για το θέμα της ΑΤΑ 
συνιστούν βάναυση πρόκλη-
ση σε βάρος των εργαζομέ-
νων και δίνουν κάλυψη στην 
εργοδοτική πλευρά, επισή-
μανε στον ΑΣΤΡΑ ο επικεφα-
λής του γραφείου οικονομίας 
του ΑΚΕΛ Χάρης Πολυκάρ-
που.Eξέφρασε ανησυχία και 
δυσφορία για το γεγονός ότι 
η ΟΕΒ δεν σέβεται αυτά που 
φαίνεται ότι έχει συμφωνήσει 
αλλά κλιμακώνει και τις προ-
κλήσεις σε βάρος των εργα-
ζομένων.Υπογράμμισε, ότι η 
συμπεριφορά της ΟΕΒ  υπο-
θάλπεται από τη στάση που 
ο ΠτΔ τηρεί στο θέμα της ΑΤΑ 
και ρίχνει περισσότερο λάδι.

Αναβαθμίζουν την κατεχόμενη Δερύνεια

Ανησυχία εκφράζει ο δήμαρχος Δερύ-
νειας για την απόφαση του κατοχικού κα-
θεστώτος να προχωρήσει στην οικοδό-
μηση πολυκατοικιών στην κατεχόμενη 
περιοχή της Δερύνειας. Μιλώντας στην 
πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ, ο Άντρος Κα-
ραγιάννης έκανε λόγο για συνεχή προ-
σπάθεια αναβάθμισης των κατεχόμενων 

περιοχών. Είπε πως σε αυτές τις πολυ-
κατοικίες θα στεγαστούν νέα ζευγάρια. 
Σημείωσε πως δεν είναι τυχαία η επι-

λογή της συγκεκριμένης περιοχής, η 
οποία, τόνισε, ανήκει σε Ελληνοκύπριους 
και πρόκειται για γεωργική περιοχή. Ο κ. 
Καραγιάννης ανέφερε πως ενημέρωσαν 
το Υπουργείο Εξωτερικών και τα Ηνωμένα 
Έθνη για το περιστατικό, λέγοντας πως 
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο. 
Την ίδια ώρα, υπέδειξε πως πρέπει να 

γίνουν διαβήματα και διαβουλεύσεις επί 
του θέματος. Ανέφερε δε πως θα επιδιώ-
ξουν, μέσω των Ηνωμένων Εθνών, να έρ-
θουν σε επικοινωνία και με τον νέο Τουρ-
κοκύπριο δήμαρχο στην Αμμόχωστο.

Επανέρχεται ο Γενικός Ελεγκτής ρίχνοντας τα βέλη του κατά του ΥΠΟΙΚ

Μια απαράδεκτη και επι-
κίνδυνη πρακτική συντηρεί 
ο Οργανισμός Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Λάρνακας 
στη Γυναικολογική – Μαι-
ευτική Κλινική, σύμφωνα με 
επαγγελματίες υγείας. Ο 
ΟΚΥπΥ χρησιμοποιεί την 
κλινική για εισαγωγή διαφό-
ρων περιστατικών που δεν 
σχετίζονται με τη γυναικολο-
γία και κυρίως με τη μαι-
ευτική επιστήμη, προκαλώ-
ντας έτσι σοβαρό πρόβλημα 
στο προσωπικό που στελε-
χώνει το  τμήμα, αλλά και 
στους ίδιους τους ασθενείς.

Μενέντεζ: Δεν εγκρίνει την πώληση  F-16 

Θεωρούμε σημαντική τη στήριξη από 
τον Ρόμπερτ Μενέντεζ, οι παρεμβάσεις 
του οποίου είναι πολύ σωστές και ορθο-
λογικές. Και αναμένουμε ότι προς αυτή 
την κατεύθυνση δεν θα επιτρέψουν στην 
Τουρκία, όσο υπάρχει αυτός ο αναθεω-
ρητισμός και όλη αυτή η ρητορική εναντίον 
τόσο της Κύπρου όσο και της Ελλάδας 

να εξοπλιστεί, εφόσον βλέπουμε ότι δεν 
υπάρχει ο ανάλογος σεβασμός των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων, αλλά και του διε-
θνούς δικαίου, όσο και του δικαίου της θά-
λασσας από πλευράς Τουρκίας, δήλωσε 
ο υπουργός Άμυνας Κύπρου Χαράλα-
μπος Πετρίδης. Σημειώνεται ότι ο γερου-
σιαστής των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Μενέντεζ, δε 
θα προχωρήσει σε έγκριση της πώλησης 
F-16 στην Τουρκία δήλωσε πως η πώ-
ληση μπορεί να απελευθερωθεί «αν και 
μόνο αν η Τουρκία εγκαταλείψει την επι-
θετική της στάση έναντι τόσο της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας και Κύπρου, όσο και άλ-
λες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο 
που είναι αντίθετες στα εθνικά μας συμ-
φέροντα και την εθνική μας ασφάλεια» .

ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΗΕ ΗΠΑ: ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝ ΔΕΧΘΕΙ ΕΠΙΘΕΣΗ

Λεμεσός: Επεισόδια στο μνημόσυνο του Γρίβα με τραυματίες και ζημιές

Προσαραγμένο 
σκάφος 

Σε κινητοποίηση βρίσκεται 
η Λιμενική και Ναυτική Αστυ-
νομία για να εξακριβώσει τις 
συνθήκες υπό τις οποίες βρέ-
θηκε εγκαταλειμμένο μικρό 
σκάφος στην θαλάσσια πε-
ριοχή της Κισσόνεργας κοντά 
στα Πότιμα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες , το σκάφος πα-
ρουσίασε μηχανική βλάβη και 
ακινητοποιήθηκε σε ξέρα κο-
ντά στην ακτή. Δεν είναι γνω-
στό ποιοι ήταν επιβαίνοντες 
του σκάφους και τι απέγινε η 
μοίρα τους.

Βάναυση στάση ΠτΔ 
για την ΑΤΑ
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Εν συντομία

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΑΖΕΙ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Νέα σενάρια πολέμου κάνει η Τουρκία

Σεισμός στη Ρόδο
Σεισμός στη Ρόδο με την 

ισχυρή σεισμική δόνηση να 
φτάνει στα 5,9 Ρίχτερ. Σύμ-
φωνα με την λύση του Γεω-
δυναμικού Ινστιτούτου το επί-
κεντρο του σεισμού εντοπί-
ζεται στη θαλάσσια περιοχή 
58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 
της Λίνδου και το εστιακό 
της βάθος στα 22 χιλιόμετρα.  
Σύμφωνα με τις πρώτες μαρ-
τυρίες, ο σεισμός είχε μεγάλη 
διάρκεια και έγινε αισθητός  
στην Κάρπαθο και σε άλλες 
περιοχές των Δωδεκανήσων. 
Ιδιαίτερα έντονη ήταν η σει-
σμική δόνηση  και στην ανα-
τολική πλευρά της Ρόδου, 
χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν 
ζημιές.

Το χαμηλότερο στην Ευ-
ρώπη είναι το ποσοστό των 
ελληνικών νοικοκυριών που 
βαρύνεται με στεγαστικό δά-
νειο, σύμφωνα με πανευρω-
παϊκή έρευνα της UBS. Μό-
λις το 11,8% παρουσιάζεται 
εκτεθειμένο στο ρίσκο των 
υψηλότερων επιτοκίων, κα-
θώς τα υπόλοιπα νοικοκυριά 
είτε είναι ενοικιαστές (26,7%) 
είτε είναι ιδιοκτήτες χωρίς 
στεγαστικό δάνειο.  χαμηλή 
έκθεση των ελληνικών νοικο-
κυριών στα στεγαστικά δά-
νεια συνδέεται με τη δεκαετή 
οικονομική κρίση και με το 
υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκη-
σης. Τα προηγούμενα χρόνια 
πραγματοποιήθηκε εκκαθά-
ριση κόκκινων στεγαστικών 
δανείων, το ύψος των 
οποίων έφτασε τα €45 δισ.

Χαμηλά 
στεγαστικά 
δάνεια

Την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας

Αποτροπιασμό, όπως είπε, για την παραβίαση του Κρά-
τους Δικαίου, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης 
Τσίπρας, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σα-
κελλαροπούλου, την οποία επισκέφθηκε σήμερα το από-
γευμα και την ενημέρωσε για την υπόθεση των επισυν-
δέσεων, έπειτα και από την επίσκεψη που έκανε νωρίτερα 
σήμερα στα γραφεία της ΑΔΑΕ. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσί-

πρας είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις περί εγκληματικού δι-
κτύου που λειτουργούσε εντός του Μαξίμου, έκανε λόγο 
για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και ζήτησε 
την παραίτηση «του πρωθυπουργού των υποκλοπών». 
Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση για το ζήτημα των πα-
ρακολουθήσεων στην Ελλάδα, μετά τη σημερινή επίσκεψη 
του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη 
Τσίπρα στον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορ-
ρήτου των Επικοινωνιών Χρήστο Ράμμο και τις θεσμικές 
κινήσεις στις οποίες προβαίνει. Η Κυβέρνηση, με δήλωση 
του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, αρ-
νείται κατηγορηματικά ότι οι παρακολουθήσεις ήταν σε 
γνώση του Πρωθυπουργού και συνολικά της κυβέρνησης, 
ενώ ζητεί από τη Δικαιοσύνη να ρίξει γρήγορα φως στην 
υπόθεση. Ταυτόχρονα, κατηγορεί τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ 
ότι έχει μετατρέψει την ανεξαρτησία της Αρχής σε προνο-
μιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. «Η Κυβέρνηση, από τον 
Αύγουστο, πήρε θέση διαυγή και σταθερή στο ζήτημα 

των επισυνδέσεων: απέδωσε άμεσα πολιτικές ευθύνες 
και ανέλαβε πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης των ορ-
γάνων της Πολιτείας, της ΕΥΠ προεξαρχούσης. Παράλ-
ληλα, στηρίζει απροϋπόθετα και συνδράμει ενεργά, μέσω 
των δημοσίων αρχών, την ελληνική Δικαιοσύνη στο έργο 
που έχει αναλάβει για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυ-
χής της υπόθεσης», αναφέρει στη δήλωσή του ο Κυβερ-
νητικός Εκπρόσωπος. Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο επικε-
φαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας 
παρέλαβε έναν φάκελο από τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ 
Χρήστο Ράμμο, από τον οποίο φέρεται να επιβεβαι-
ώνονται ονόματα παρακολουθήσεων από την ΕΥΠ. Σε 
δήλωσή του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «το φως νίκησε 
το σκοτάδι». Χθες Τετάρτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα γνωστο-
ποιούσε στη Βουλή τα ονόματα των ατόμων που ανα-
γράφονται στον φάκελο της ΑΔΑΕ.. Τα ονόματα είναι τα 
εξής: Χατζηδάκης, Φλώρος, Λαλούσης, Διακόπουλος, Λά-
γιος και Αλεξόπουλος  

Ο ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΧΘΕΣ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αποτροπιασμό προκαλεί 
στην  Ξάνθη, αλλά και το πα-
νελλήνιο, η είδηση ότι ένας 
62χρονος άνδρας συνελή-
φθη για τον κατ’ εξακολού-
θηση βιασμό της κόρης του. 
Σύμφωνα με την «Φωνή της 
Ξάνθης», ο 62χρονος, που 
φέρεται βίαζε την 28χρονη 
για διάστημα πέντε ετών, συ-
νελήφθη από την αστυνομία 
του Α.Τ. Εχίνου. Ήδη έχει ξε-
κινήσει προανάκριση για το 
περιστατικό ενώ στην υπό-
θεση συνδράμουν και αστυ-
νομικοί του Α.Τ. Μύκης.

Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΛΙΒΑΝΙΟ, ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κρυφές πολιτικές καμπάνιες μέσω ρουμανικής εταιρείας υπέθαλπαν τη ΝΔ

Συντηρούν οι Τούρκοι το κλίμα ενός επα-
πειλούμενου πολέμου με την Ελλάδα, με 
αναλυτές στη γείτονα να παρουσιάζουν 
και σχετικά σενάρια. Συγκεκριμένα, ο 
Ισμαήλ Χακί Πεκίν, πρώην Αρχηγός Πλη-
ροφοριών του Γενικού Επιτελείου Τουρ-
κίας, παρουσίασε στην τηλεόραση το πώς 
η χώρα του μπορεί να κάνει απόβαση 
στην Ελλάδα, εξηγώντας μάλιστα που 
έχουν αδυναμίες οι ελληνικές και οι τουρ-
κικές ένοπλες δυνάμεις. Μπορεί λέει «να 

μπούμε στην Αλεξανδρούπολη αν χρησι-
μοποιηθούν χερσαίες δυνάμεις και εκεί η 
Ελλάδα θα έχει πρόβλημα», γιατί θεωρεί 
τον χερσαίο στρατό της Τουρκίας πιο 
ισχυρό σε σχέση με την Πολεμική Αερο-
πορία. «Η Ελλάδα μπορεί να μας νικήσει 
στον αέρα», είναι αυτό που επισημαίνει, 
όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του Open 
στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη. 

«Εάν πρόκειται να πραγματοποιήσει 
χερσαία επιχείρηση η Τουρκία εναντίον 
της Ελλάδας, θα ξεκινήσει από την Αλε-
ξανδρούπολη. Γιατί (η Αλεξανδρούπολη) 
την εμποδίζει», λέει ο Πεκίν, υποστηρίζο-
ντας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ότι αυτό 
θα είναι το τέλος της Ελλάδας: 

«Μια χώρα του ΝΑΤΟ θα πάει σε πό-
λεμο με μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ. Αν λοι-
πόν καταλήξει εκεί, ένας τέτοιος πόλεμος 
θα είναι το τέλος της (Ελλάδας)».

Εταιρεία πολιτικής επικοινωνίας από το 2018 παρέχει 
εν κρυπτώ υπηρεσίες στη ΝΔ για πολιτική στόχευση 
ψηφοφόρων - Η σχέση με Πιερρακάκη, Λιβάνιο 
Την ύπαρξη μιας εταιρείας πολιτικής επικοινωνίας 

που κρυφά από το 2018 παρέχει υπηρεσίες στη Νέα 
Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων για τις 
στρατηγικές πολιτικής στόχευσης ψηφοφόρων και ευαί-
σθητα προσωπικά δεδομένα Ελλήνων πολιτών, απο-
καλύπτει δημοσίευμα του newsbomb υπό τον τίτλο 
«Σκάνδαλο Majoritas: To Μαξίμου χρησιμοποιεί ευαί-
σθητα προσωπικά μας δεδομένα για πολιτικές καμπά-
νιες». Πρόκειται για δύο εταιρείες - την Majoritas και 
την Kondiment- του Ρουμάνου Lucian Despoiu, ο 
οποίος  θεωρείται ειδικός στη digital πολιτική επικοι-
νωνία και εμφανίζεται ως ενορχηστρωτής επιτυχημένων 
πολιτικών εκστρατειών για πολιτικούς σε όλο τον κόσμο. 
Στις χώρες που έχει δραστηριοποιηθεί ο Lucian Des-
poiu, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συγκαταλέγει και 
την Ελλάδα και εμφανίζει ως πελάτη του τη Νέα Δημο-

κρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ειδίκευση των 
εταιρειών του Lucian Despoiu είναι η προσωποποι-
ημένη στόχευση ψηφοφόρων μέσω ψηφιακών δεδο-
μένων. Ο Lucian Despoiu διαφημίζει τα τελευταία χρό-
νια τις δραστηριότητες της Majoritas στην Ελλάδα και 
το γεγονός ότι βοήθησε να εκλεγεί κυβέρνηση η ΝΔ το 
καλοκαίρι του 2019, αναφέρει το newsbomb. «Ο ίδιος 
ο Despoiu γνωρίζεται προσωπικά με τον υπουργό Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, αλλά και 

με τον Θεόδωρο Λιβάνιο, τον υφυπουργό για τα Ειδικά 
Ψηφιακά Έργα. Λόγω της σχέσης οι Πιερρακάκης και 
Λιβάνιος είχαν κληθεί ως ομιλητές το 2018 σε συνέδριο 
της Majoritas Academy. Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι 
ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκε η τεχνογνωσία 
της Majoritas στις εκλογές του 2019 είναι γνωστός 
στους  Πιερρακάκη και Λιβάνιο, αλλά κυρίως στον έλ-
ληνα επικοινωνιολόγο Έρικ Παρκς. «Πρόσωπο με 
γνώση της εκλογικής εκστρατείας της ΝΔ το 2019 μας 
αποκάλυψε πως ο Lucian Despoiu είχε αρχίσει την 
προεργασία ήδη από το Μάρτιο του 2018, οπότε θυ-
μάται τον Ρουμάνο να επισκέπτεται την Ελλάδα. Εκείνη 
τη χρονιά ο Despoiu ήρθε για meetings στην Αθήνα 
τόσο τον Απρίλιο, όσο και τον Σεπτέμβριο και το Δε-
κέμβριο. Αντίστοιχα το εκλογικό έτος 2019 ήρθε στην 
Αθήνα αρχικά τον Φεβρουάριο και το Μάιο και τον εκλο-
γικό Ιούλιο έκατσε για να συντονίσει την καμπάνια της 
εταιρείας του για τη ΝΔ από τις 4 - 8 Ιουλίου. Δηλαδή 
αποχώρησε μια ημέρα μετά τις νικητήριες εκλογές!».

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη δεν επαρκούν για να καθορίσουν 
την τύχη της περιοχής, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ 
Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα παραβιάζει τη συν-
θήκη της Λωζάνης και άλλες συμφωνίες, εξοπλίζοντας τα νησιά. 
Για το εξώφυλλο του Economist, ο Ερντογάν είπε ότι το βρε-
τανικό περιοδικό δεν μπορεί να καθορίσει την τύχη της Τουρ-
κίας. Μιλώντας στους δημοσιογράφους την περασμένη Πα-
ρασκευή ο Τούρκος Πρόεδρος κλήθηκε να σχολιάσει τη 
δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Νταβός ότι υπάρ-
χουν ζητήματα εκτός συζήτησης όπως η κυριαρχία των νησιών 
και η συμφωνία με τη Λιβύη που αγνοεί τα δικαιώματα της 
Κρήτης. «Φυσικά, ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει τέτοια πρά-
γματα. Όμως αυτές οι δηλώσεις του Μητσοτάκη δεν επαρκούν 
για να καθορίσουν την τύχη της περιοχής. Καταρχάς, βλέπουμε 
ότι τόσο η Λωζάνη όσο και οι κανόνες για τα νησιά δεν εφαρ-

μόζονται αυτή τη στιγμή από τις ελληνικές αρχές. Δηλαδή δεν 
προβλέπεται εξοπλισμός αυτών των νησιών. Αλλά αυτοί τί 
κάνουν τώρα; Εξοπλίζουν τα νησιά. Εξοπλίζοντας αυτά τα νη-
σιά κάνουν αντίθετα βήματα τόσο όσον αφορά τη Λωζάνη όσο 
και τις άλλες συμφωνίες. Και φυσικά, εμείς όταν έρθει η ώρα 
(θα κάνουμε) τα απαραίτητα βήματα…Στις διεθνείς συναντήσεις 
λέμε αυτό που χρειάζεται εκεί που χρειάζεται. Και τώρα αυτοί 
πλέον θα τα βγάλουν πέρα μόνοι τους», απάντησε ο Ταγίπ 
Ερντογάν. Με αντικείμενο την διεθνή σημασία της Ελλάδας, 
συνεδρίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω 
τηλεδιάσκεψης την Τρίτη. Σημείωσε πως το 2022 ήταν μία δύ-
σκολη χρονιά για τις διμερείς σχέσεις. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα 
επιθυμεί καλές σχέσεις με τη γειτονική χώρα, με βάση το Διε-
θνές Δίκαιο, όμως δεν προτίθεται να κάνει διάλογο με το πα-
ράλογο.

Ερντογάν: Η Ελλάδα παραβιάζει τη συνθήκη Λωζάνης Βιασμός  
12χρονης

«Η 12χρονη δεν πάει στο 
σχολείο, χάνει τη χρονιά. Ακό-
μη δεν της έχει δοθεί το μέτρο 
της κατ’ οίκον διδασκαλίας», 
λέει μεταξύ άλλων η δικηγό-
ρος 37χρονης μητέρας από 
τον Κολωνό που κατηγορείται 
για μαστροπεία της ανήλικης 
κόρης της. Η μητέρα της 
12χρονης  που έπεσε θύμα 
βιασμού, παραμένει προφυ-
λακισμένη για το αδίκημα της 
μαστροπείας, μετά την  από-
φαση του Συμβουλίου Πλημ-
μελειοδικών. ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΣΕ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΑ 

Εώς και 15 εκ. ευρώ υποσχόταν οργάνωση

Δάνεια μέχρι και 15 εκατομμύρια ευρώ 
υποσχόταν στα θύματά της η οργάνωση, 
η οποία φέρεται να παραπλανούσε επι-
χειρηματίες και να τους έταζε δάνεια από 
τραπεζικά ιδρύματα στα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα. Μάλιστα, η έρευνα της 
αστυνομίας προσδίδει αρχηγικό ρόλο 
στον φερόμενο ως προστατευόμενο 
μάρτυρα της υπόθεσης Novartis, «Μά-
ξιμο Σαράφη». Η εταιρεία είχε «τιμοκα-
τάλογο» και συγκεκριμένα για το δάνειο 

των 15 εκατ. ευρώ, 100.000 ευρώ ήταν 
η αμοιβή του αρχηγού, 18.500 ευρώ 
ήταν για την ασφάλιση του δανείου, 
55.000 ευρώ για τη φορολόγηση του δα-
νείου ενώ τα μέλη της οργάνωσης ζη-
τούσαν 55.000 ευρώ όταν παρουσιαζό-
ταν δήθεν πρόβλημα στην εκταμίευση 
από μια γερμανική εταιρεία, όπου οι Αρ-
χές ασφαλείας αγνοούν ακόμη και αν 
υπάρχει.Ο «Μάξιμος Σαράφης» φέρεται 
να δεχόταν τα υποψήφια θύματά του στο 
υπερπολυτελές γραφείο του στη οδό Πα-
νεπιστημίου -εκεί όπου μετά από έρευνα 
των αστυνομικών βρέθηκαν σφραγίδες 
εταιρειών, υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα 
και συμβάσεις δανείων.Σύμφωνα με τα 
μέχρι τώρα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. σημα-
ντικό ρόλο έπαιζε ένας ακόμη άνδρας, 
που ήταν ο πλαστογράφος, ενώ ο τρίτος 
από τους συλληφθέντες ασχολείτο με τα 
διαδικαστικά έγγραφα.

Πατέρας βίαζε 
την κόρη του



Ερωτηθείς την Τρίτη για το αδιέξοδο που προ-
έκυψε μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για το θέμα 
της ΑΤΑ, ο κ. Νεοφύτου ανέδειξε «την υπευθυνό-
τητα που διαχρονικά επέδειξαν οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις», προσθέτοντας παράλληλα πως η 
πρότασή του για μεταρρύθμιση της φορολόγησης 
του οικογενειακού εισοδήματος συνιστά «το εκσυγ-
χρονιστικό όχημα για να καταπολεμήσουμε τις κοι-
νωνικές ανισότητες». Ο κ. Νεοφύτου συναντήθηκε 
με την ηγεσία της ΣΕΚ, στην οποία παρουσίασε τη 
φιλοσοφία της πρότασής του για το οικογενειακό 
εισόδημα. Από την πλευρά ο ΓΓ της ΣΕΚ Ανδρέας 
Μάτσας είπε πως η πρόταση Νεοφύτου διαθέτει 
κοινωνική διάσταση αλλά δεν μπορεί να θεωρείται 
υποκατάστατο της ΑΤΑ. Στις δηλώσεις του μετά τη 
συνάντηση, ο κ. Νεοφύτου εξήρε την υπευθυνότητα 
του συνδικαλιστικού κινήματος κατά τη διάρκεια 
της κρίσης του 2013. «Με τα μέτρα τα σκληρά που 
πήραμε το 2013 για να ξανακτίσουμε τη οικονομία 

χωρίς τη υπευθυνότητα του συνδικαλιστικού κινή-
ματος, δεν θα είχαμε τα αποτελέσματα», είπε. 
Αναφερόμενος στην πρότασή του για το οικογε-

νειακό εισόδημα, είπε ότι αυτή έχει δύο προσεγγί-
σεις. «Η μια για φοροελαφρύνσεις ουσιαστικά στη 
μεσαία τάξη όπου θα επωφεληθούν 126.000 νοι-
κοκυριά, πληρώνοντας λιγότερους φόρους, αλλά 
αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα και παράλληλα 
αυτούς που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας 
να παίρνουν συμπλήρωμα ούτως ώστε κανένα νοι-
κοκυριό να είναι κάτω από το όριο της φτώχειας».
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Ήξεις αφήξεις για τυχόν συμμετοχή του ΕΛΑΜ σε πιθανή κυβέρνηση Χριστοδούλιδη
Αν εκλεγεί Πρόεδρος, η κυβέρνηση του θα στέλ-

νει εκπρόσωπο στο μνημόσυνο του Γρίβα, όπως 
γίνεται και τώρα από την σημερινή κυβέρνηση δή-
λωσε, ο υποψήφιος για την Προεδρία Νίκος Χρι-
στοδουλίδης φιλοξενούμενος στην Πρωϊνή 
Έκδοση του Αστρα. Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Χρι-
στοδουλίδης, αρχικά, ισχυρίστηκε ότι δεν συμμετέ-
χει η εκτελεστική εξουσία στο μνημόσυνο του Γρίβα 
και ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο θρησκευτικό 
μνημόσυνο και την εκδήλωση στο μνημείο του 
Γρίβα που ακολουθεί. 
Ωστόσο, μετά από την επισήμανση του δημοσιο-

γράφου ότι η κυβέρνηση Αναστασιάδη συμμετείχε 
κάθε χρόνο στο μνημόσυνο του Γρίβα και ότι φέτος 
εκπροσωπήθηκε από το Υφυπουργό παρά τω 

Προέδρω, κ. Πέτρο Δημητρίου, ο κ. Χριστοδουλί-
δης απάντησε θετικά και ότι αυτό που γίνεται σή-
μερα θα συνεχιστεί να γίνεται. 
Επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση Συναγερμού, 

όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος εκπροσωπήθηκε 
και στο θρησκευτικό μνημόσυνο αλλά και στην εκ-
δήλωση που ακολουθεί στο χώρο του μνημείου του 
αρχηγού της ΕΟΚΑ Β’. 

 
Τι λέει για το ΕΛΑΜ 
Ο κ. Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε και στο ζή-

τημα της συμμετοχής του ΕΛΑΜ σε ενδεχόμενη κυ-
βέρνησή του, το οποίο ξέσπασε μετά την 
απάντηση του σε σχετική ερώτηση στο debate του 
ΡΙΚ της περασμένης Πέμπτης. Στο debate της Πέ-

μπτης, είχε δηλώσει στον δημοσιογράφο του ΡΙΚ 
ότι, είναι εκεί για να ενώσει και δεν αποκλείει κα-
νένα. Σε διευκρινιστική ερώτηση τότε του δημοσιο-
γράφου, εάν δεν αποκλείει το ΕΛΑΜ, απάντησε, 
όχι. Ερωτώμενος, να ξεκαθαρίσει το ζήτημα που 
έχει δημιουργηθεί μετά το σάλο, απάντησε, ότι το 
ΕΛΑΜ δεν θα συμμετέχει στη κυβέρνησή του, προ-
σθέτοντας ωστόσο ότι εάν στον δεύτερο γύρο του 
στείλουν ερωτηματολόγιο (όπως έπραξαν και το 
2018) θα απαντήσει στο ΕΛΑΜ στέλνοντας το προ-
εκλογικό του πρόγραμμα. Συσχέτισε δε το ζήτημα 
με το ότι και στη Βουλή υπάρχουν κοινές προσεγ-
γίσεις όλων των κομμάτων για διάφορα θέματα 
καθώς και με το γεγονός ότι το ΕΛΑΜ συμμετέχει 
στο Εθνικό Συμβούλιο.

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ: «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΟΥ ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ»

«ΕΝΩ ΑΥΤΟΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΩΣ Ο ΓΚΟΥΡΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΞΑΦΝΙΚΑ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΣΕ... ΛΙΖ ΤΡΑΣ»

«Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ αυτοπαρουσιάζε-
ται ως ο γκουρού σε θέματα οικονομίας και ως ο 
μόνος που μπορεί να κουμαντάρει τα δημόσια οι-
κονομικά, ξαφνικά εύκολα μεταμορφώνεται σε Λιζ 
Τρας. Την τέως πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, που με τις φορολογικές της αλχημείες, κα-
τακρέμνησε το αξιόχρεο της χώρας της και η ίδια 
εξαναγκάστηκε σε παραίτηση», τονίζει ο υποψή-
φιος για την Προεδρία, Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Αναλυτικά: «Δύο εβδομάδες πριν από τις εκλο-

γές, ο κ. Νεοφύτου πιστός υπηρέτης των λίγων και 
εχόντων, προτείνει μία φορολογική μεταρρύθμιση 
που χαρίζει δεκάδες εκατομμύρια σε υψηλόμι-
σθους, ευνοώντας τα ψηλά εισοδηματικά στρώματα 
δυσανάλογα με τη μικρομεσαία τάξη, κάτι που στην 
ουσία αναιρεί την προοδευτική φιλοσοφία του φο-
ρολογικού μας συστήματος. 
Πρόκειται για μία επιπόλαιη πρόταση, που συ-

ντάχθηκε εκ του προχείρου και αποτελεί βόμβα στα 

θεμέλια των δημόσιων ταμείων, καθώς η εξήγηση 
που δίνουν για την κάλυψη της τρύπας εκατομμυ-
ρίων που θα δημιουργηθεί, δεν αντισταθμίζει την 
απώλεια. Μία μεταρρύθμιση που αγνοήθηκε για 
10 χρόνια και επανήλθε σκόπιμα προεκλογικά. Μία 
πρόταση που δεν θα υλοποιηθεί γιατί σκοπό έχει 
να υφαρπάξει ψήφους. 
Πρόκειται για λαϊκισμό χειρίστου είδους και ψη-

φοθυρία που μόνο ζημιά μπορεί να επιφέρει στην 
ήδη πληγωμένη -από τα δικά τους σκάνδαλα- αξιο-
πιστία της κυπριακής οικονομίας. 
Ο ίδιος ο ΥπΟικ κ. Πετρίδης, τον περασμένο 

Οκτώβριο, δήλωνε πως μία φορολογική μεταρρύθ-
μιση εν μέσω πληθωρισμού και διεθνούς αβεβαι-
ότητας θα ήταν μεγάλη ανευθυνότητα. Τώρα τι άλ-
λαξε και επιλέγουν την ανευθυνότητα και τον 
εμπαιγμό των πολιτών; 
Εμείς δηλώνουμε εγγυητές της υπευθυνότητας 

και της αξιοπιστίας της κυπριακής οικονομίας. Δεν 

πρόκεται να μπούμε σε ανατολίτικα παζάρια, ούτε 
να μοιράσουμε προκλογικές επιταγές χωρίς αντί-
κρισμα. Με συνέπεια, μεθοδικότητα και τους κα-
τάλληλους εμπειρογνώμονες, σε διαφανή διαβού-
λευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα 
συντάξουμε μία ισορροπημένη φορολογική μεταρ-
ρύθμιση. Μία ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την Αρχή της πράσινης 
φορολογίας, διατηρώντας τη δημοσιονομική πει-

θαρχεία, γεγονός που απαιτεί μία νέα ισορροπία. 
Μια προοδευτική φορολογική πολιτική που να 

γεφυρώνει κοινωνικές ανισότητες, να ανταμείβει 
την κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη επι-
χειρηματικότητα και να αποθαρρύνει όσους με τις 
δραστηριότητές τους προκαλούν κόστος και αυξά-
νουν το συλλογικό ρίσκο για τη χώρα. 
Το ψέμα και η εξαπάτηση κυβερνούν 10 χρόνια! 

Φτάνει πια!». 

Α. Μαυρογιάννης: «Ο Αβ. Νεοφύτου επιχειρεί να εξαπατήσει τους πολίτες» 

Ο Αβ. Νεοφύτου για οικογενειακό εισόδημα
ΕΞΗΡΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Eκ μέρους του ανεξάρτητου υποψήφιου για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, 
ο Γιάννης Παναγιώτου, με αφορμή την  ολοκλή-
ρωση σειράς επαφών του υποψηφίου με εκπρο-
σώπους εργαζομένων, είπε ότι, εφόσον ο κ. Χρι-
στοδουλίδης λάβει λαϊκή εντολή, είναι πανέτοιμος 
για την εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
σχετικά με την επίλυση σημαντικών εργασιακών 
ζητημάτων που επηρεάζουν δεκάδες χιλιάδες συ-
μπολίτες μας, και συγκεκριμένα τους εργαζόμενους 
αορίστου χρόνου, τους εργαζόμενους στα απογευ-
ματινά και βραδινά προγράμματα του Υπ. Παιδείας, 
τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους στη δημόσια 
διοίκηση και τους εργαζόμενους με σύστημα βάρ-
διας και υπερωριακής απασχόλησης. 'Οπως είπε 
ο κ. Παναγιώτου η οριστική επίλυση του προβλή-
ματος των εργαζομένων αορίστου χρόνου θα γίνει 
σύμφωνα με την πρόταση της ΠΑΣΥΔΥ, εφόσον 
αυτή κριθεί από τη Νομική Υπηρεσία ως συντα-

γματικά συμβατή, με κατάθεση Νομοσχεδίου στη 
Βουλή. Επίσης η επαναφορά των εργαζομένων 
στα απογευματινά και βραδινά προγράμματα του 
Υπ. Παιδείας στο εργασιακό καθεστώς της μισθω-
τής εργασίας, θα γίνει σύμφωνα με την έκταση της 
απασχόλησής τους. Ο κ. Χριστοδουλίδης επισκέ-
φθηκε το Γεν. Νοσοκομείο και το Μακάρειο Νοσο-
κομείο και είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει τις δυ-
νατότητες, προοπτικές και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν τα δύο κρατικά νοσηλευτήρια.

Δέσμευση για επίλυση των εργασιακών
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕΙΡΑΣ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Ανακοινώθηκαν οι ώρες ψηφοφορίας για τις Προεδρικές σε Κύπρο και εξωτερικό
Η ψηφοφορία για τις Προεδρικές εκλογές της 

5ης Φεβρουαρίου 2023, στα εκλογικά κέντρα που 
θα λειτουργήσουν στη Δημοκρατία, θα αρχίσει η 
ώρα 7:00 π.μ. και θα διακοπεί στις 12:00μ., για διά-
λειμμα μιας ώρας. 
Ανακοίνωση του Γενικού Εφορου Εκλογών, ανα-

φέρει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νο-
μοθεσία, η ψηφοφορία θα επαναρχίσει η ώρα 1:00 
μ.μ. και θα λήξει κανονικά η ώρα 6:00 μ.μ.  
Επιπρόσθετα διευκρινίζει, πως κατά αναλογία οι 

ώρες ψηφοφορίας για τα εκλογικά κέντρα του εξω-
τερικού έχουν καθοριστεί ως ακολούθως: 
Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ 11.00 

π.μ. – 8.00 μ.μ. με διάλειμμα 3.00 μ.μ. – 4.00 μ.μ. 
Στην Ελλάδα και Βουλγαρία, μεταξύ 7.00 π.μ. – 

6.00 μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 1.00 μ.μ. 
Στην Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμ-

βούργο, Ολλανδία και Σουηδία μεταξύ 9.00 π.μ. – 

5.00 μ.μ. με διάλειμμα 1.00 μ.μ. – 2.00 μ.μ. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 8.00 π.μ. – 4.00 

μ.μ. με διάλειμμα 12.00 μ. – 12.30 μ.μ. 
Στις ΗΠΑ μεταξύ 7.00 π.μ. – 11.00 π.μ. 
Σημειώνεται, ότι ο προεδρεύων υπάλληλος κάθε 

εκλογικού κέντρου μπορεί να παρατείνει τις ώρες 
ψηφοφορίας το αργότερο μέχρι τις 9.00 μ.μ., αν 
υπάρχει μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων έξω από το 
εκλογικό κέντρο, που περιμένουν να ψηφίσουν και 
εφόσον ενημερωθεί σχετικά ο Γενικός Έφορος 
Εκλογής. 
Ενωρίτερα, ο Γενικός Έφορος Εκλογών ανακοί-

νωσε ότι στο εξωτερικό ο αριθμός των εκλογέων 
ανέρχεται στους 10.346 οι οποίοι θα ψηφίσουν σε 
35 εκλογικά κέντρα.  
Στην Αθήνα σε πέντε εκλογικά κέντρα θα ψηφί-

σουν 2.628 εκλογείς, στο Βόλο οι 115 εκλογείς σε 
ένα εκλογικό κέντρο, στο Ηράκλειο οι 146 εκλογείς 

σε ένα κέντρο και στη Θεσσαλονίκη σε τρία κέντρα 
θα ψηφίσουν οι 1.281 εκλογείς. Από ένα κέντρο θα 
ψηφίσουν στα Ιωάννινα 240 εκλογείς, στην Κομο-
τηνή οι 180, στη Λάρισα οι 143, στην Πάτρα οι 485, 
στη Ρέθυμνο οι 71 και στη Γλασκώβη οι 253. 
Επίσης από ένα εκλογικό κέντρο θα ψηφίσουν 

στο Ληντς οι 228 εκλογείς, στο Μάντσεστερ 361, 
στο Μπέρμινγχαμ 307, στο Μπρίστολ 200, στο Βε-
ρολίνο 167, στη Βιέννη 83, στις Βρυξέλλες 306, στο 
Λουξεμβούργο 66, στη Νέα Υόρκη 111, στο Ντου-
μπάι 79, στο Παρίσι 100, στη Σόφια 181, στη Στοκ-
χόλμη 66 και στη Χάγη 270.  
Στο Λονδίνο θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά κέ-

ντρα στο Κτίριο της Υπάτης Αρμοστείας για 
τους 1.465 εκλογείς ενώ στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο ακόμη δύο για τους 814 εκλογείς.

ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 10.346 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 35 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
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Το πρόγραμμα διακυβέρνησής του για τις πρώτες 
100 ημέρες παρουσίασε ο ανεξάρτητος υποψήφιος για 
την Προεδρία, Ανδρέας Μαυρογιάννης. Σε εκδήλωση 
που έγινε στη Δημοσιογραφική Εστία, ο Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης αναφέρθηκε σε 50+1 δράσεις, οι οποίες απο-
τελούν προτεραιότητα για τις πρώτες 100 ημέρες της 
διακυβέρνησής του. Αναλυτικά:  

1. Ο ηγέτης πρέπει να ηγείται με το παράδειγμά του. 
Η πρώτη πράξη κάθε νέου Προέδρου της Δημοκρατίας 
είναι η επιλογή των συνεργατών του. Η καταλληλότητα 
των ανθρώπων κρίνεται πάντοτε σε σχέση με τον επι-
διωκόμενο στόχο. Η επιλογή θα γίνει ανάμεσα σε αν-
θρώπους τεχνοκράτες, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, 
και ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο της πο-
λιτικής. Η συμμετοχή γυναικών στο κυβερνητικό σχήμα 
θα είναι τουλάχιστον 50%.  

2. Με την ανάληψη του χαρτοφυλακίου του, το κάθε 
μέλος της Κυβέρνησης αποδέχεται ότι τα μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου είναι μέλη ενός συλλογικού 
σώματος και φέρουν ευθύνη για όλες τις αποφάσεις 
του. Αποδέχεται επίσης ότι σε κάθε συνεδρία του 
Υπουργικού Συμβουλίου το κάθε μέλος θα συμμετάσχει 
ενεργά σε όλα τα θέματα και θα δηλώνει εκ των προτέ-
ρων κάθε άμεσο ή έμμεσο συμφέρον που έχει το ίδιο ή 
μέλος της οικογένειας του αναφορικά με θέματα που 
συζητούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα απέχει 
από τη διαδικασία λήψης απόφασης για το συγκεκρι-
μένο θέμα.  

3. Με σκοπό τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του 
κράτους και της δημόσιας διοίκησης, προχωρούμε στη 
διάρθρωση και οργάνωση του γραφείου του Προέδρου 
στα πρότυπα αντίστοιχων γραφείων, όπως π.χ. του 
cabinet office στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτως ώστε να 
μπορεί η Προεδρία να επιτελεί το έργο της κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Μειώνουμε τον αριθμό των 
συμβούλων του Προέδρου και δίνουμε στη δημοσιότητα 
με διαφανή τρόπο τον αριθμό, τα προσόντα και τον 
ρόλο ενός εκάστου.  

4. Λαμβάνουμε άμεσα δράση στο Κυπριακό. Από 
την πρώτη ημέρα ανάληψης της Προεδρίας του Κρά-
τους, απευθύνομαι στον Γενικό Γραμματέα των Ηνω-
μένων Εθνών και ζητώ να αναλάβει άμεσα πρωτοβου-
λία. Καλώ τον Γενικό Γραμματέα να έρθει στην Κύπρο. 
Απευθύνω επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και σε 
κάθε μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας ξεχωριστά, ζη-
τώντας να ενισχύσουν τον Γ. Γραμματέα. Παράλληλα 
απευθύνω επιστολή στους θεσμούς της ΕΕ, αλλά και 
στις ηγεσίες των κρατών μελών για συνέχιση των δια-
πραγματεύσεων από εκεί που έμειναν στο Κραν Μο-
ντανά, με αίσθηση του επείγοντος.  

5. Απευθύνομαι στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ζητώ 
επέκταση της νεκρής ζώνης για να καλύψει την περί-
κλειστη περιοχή της Αμμοχώστου, σύμφωνα με τις πρό-
νοιες του Ψηφίσματος 789 του ΣΑ.  

6. Καταγράφουμε με απόλυτη σαφήνεια το κεκτημένο 
της διαδικασίας με βάση τις συγκλίσεις, την κοινή δια-
κήρυξη, τα έξι σημεία του Γενικού Γραμματέα και τα 
ψηφίσματα του ΟΗΕ.  

7. Συστήνω μία μικρή, ευέλικτη και αποτελεσματική 
διαπραγματευτική ομάδα για το Κυπριακό, η οποία θα 
στηρίξει τον Πρόεδρο και τον διαπραγματευτή. Στην 
ομάδα θα συμμετέχουν πολιτικοί, νομικοί, διεθνολόγοι, 
τεχνοκράτες και ακαδημαϊκοί εγνωσμένου κύρους.  

8. Για την καλύτερη λειτουργία του Κράτους, δημι-
ουργούμε Συμβούλιο Πολιτικού Σχεδιασμού, συμβου-
λευτικού χαρακτήρα, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας, με ευθύνη την παραγωγή πολιτικής σε όλα τα 
κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κυπριακή Πολιτεία. 
Το Συμβούλιο θα αποτελείται από ολιγομελή ομάδα 
πολιτικών συμβούλων -η επιλογή των οποίων θα γίνεται 
στη βάση των βέλτιστων διεθνών πρακτικών‒ και θα 
πλαισιώνεται από αρμόδιους τεχνοκράτες και κυβερ-
νητικούς και υπηρεσιακούς αξιωματούχους.  

9. Αξιολογούμε και μειώνουμε τον αριθμό των μη θε-
σμικών Επιτρόπων και καθορίζουμε το πλαίσιο των 
αναγκαίων Επιτρόπων.  

10. Αναθέτουμε στον Υφυπουργό παρά τω Προέδρω 
την διασφάλιση της συνοχής του Κυβερνητικού Έργου 
και της συνέργειας μεταξύ Υπουργείων και Κρατικών 
Υπηρεσιών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λει-
τουργία της κρατικής μηχανής και την υλοποίηση του 
προγράμματος διακυβέρνησης.  

11. Αναθέτουμε σε αξιωματούχο που περιβάλλει τον 
Πρόεδρο τον έλεγχο του βαθμού της συμμόρφωσης 
του κάθε Υπουργείου με τις νόμιμες εισηγήσεις των 
ανεξάρτητων αξιωματούχων και Επιτρόπων της Δημο-
κρατίας. Στη δική μας διακυβέρνηση, οι εισηγήσεις των 
εκθέσεων τους θα αντιμετωπίζονται εποικοδομητικά και 

θα τους δίνεται η δέουσα συνέχεια.  
12. Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις συνέπειες της κλι-

ματικής κρίσης και το χρέος μας προς τις επόμενες γε-
νιές, δημιουργούμε Υφυπουργείο Πράσινης Μετάβασης 
και Αειφορίας, με ευθύνη την εκπόνηση και εφαρμογή 
οριζόντιων πολιτικών στα θέματα περιβάλλοντος και 
αειφορίας. Το Υφυπουργείο θα συγκεντρώσει όλες τις 
υπηρεσίες και τους συναφείς τομείς με τα ζητήματα πε-
ριβάλλοντος και αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.  

13. Ξεκινάμε την εκπόνηση ενός καθολικού, «Σχεδίου 
για τη Νήσο», για επίλυση των πολλών προβλημάτων 
που προκύπτουν από την έλλειψη ενός σωστού πολε-
οδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για όλη την επι-
κράτεια. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης, παρατηρείται 
άναρχη ανάπτυξη, δόμηση σε προστατευόμενες πε-
ριοχές, λειτουργία βιομηχανικών μονάδων δίπλα από 
οικιστικές ζώνες κ.ά.  

14. Με σκοπό την καλύτερη δυνατή προετοιμασία 
μας για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου 
της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026, δημιουργούμε 
Υφυπουργείο Προεδρίας για ευρωπαϊκά θέματα. Ετοι-
μάζουμε νομοσχέδιο στη βάση του προτύπου της Προ-
εδρίας του 2012.  

15. Αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώ-
πων μας. Δημιουργούμε ψηφιακά Κέντρα Εξυπηρέτη-
σης του Πολίτη όπου οι πολίτες θα μπορούν να εξυπη-
ρετούνται από το σπίτι ή το γραφείο τους, χωρίς τη 
μετάβαση τους στα ΚΕΠ. Με εξαίρεση πολύ μικρό 
αριθμό υπηρεσιών, ο πολίτης δεν θα χρειάζεται πλέον 
να επισκέπτεται ΚΕΠ, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλει το αίτημα μετά από ψηφιακό ραντεβού, για 
εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης. Παράλληλα, εισά-
γουμε το θεσμό των κινητών μονάδων ΚΕΠ για αγρο-
τικές και απομακρυσμένες περιοχές.  

16. Ξεκινούμε αμέσως διάλογο με τους ενδιαφερό-
μενους για την εισαγωγή κλιμακωτών ωραρίων στη 
Δημόσια Υπηρεσία και την Εκπαίδευση, με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης του διαλόγου και κατάληξη τους τρεις 
μήνες, μέτρο που θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση 
του κυκλοφοριακού προβλήματος.  

17. Ρυθμίζουμε νομοθετικά την τηλεργασία και ξεκι-
νούμε κοινωνικό διάλογο για την εφαρμογή της, με χρο-
νικό ορίζοντα ολοκλήρωσης του διαλόγου και κατάληξη 
τους τρεις μήνες, μέτρο που επίσης θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού.  

18. Στην Παιδεία, καταργούμε άμεσα τις εξετάσεις 
τετραμήνων από τη σχολική χρονιά 2023-2024 και ετοι-
μάζουμε νέο σύστημα αξιολόγησης.  

19. Ξεκινάμε την επέκταση των δημόσιων ολοήμε-
ρων σχολείων, σε όλες τις βαθμίδες παγκύπρια. Ξεκι-
νούμε άμεσα διαδικασίες αναδιαμόρφωσης των ανα-
λυτικών προγραμμάτων με βάση βέλτιστες πρακτικές 
και σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις.  

20. Κάνουμε πράξη την πολιτική της ελαφριάς μα-
θητικής τσάντας. Μέσα από τη δημιουργία αναγκαίων 
υποδομών στο σχολείο και τη δρομολόγηση της ψη-
φιοποίησης της διδακτέας ύλης.  

21. Συμμορφούμενοι πλήρως με τις υποχρεώσεις 
μας με βάση τις διεθνείς συνθήκες, λαμβάνουμε μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των μεταναστευ-
τικών ροών. Στη δική μας διακυβέρνηση, οι δικαιούχοι 
θα προστατεύονται σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, 
ενώ για τους μη δικαιούχους θα υπάρχουν δια-
δικασίες συστηματικού επαναπατρισμού. Με-
τακινούμε λειτουργούς από άλλες υπηρεσίες 
στην υπηρεσία ασύλου για επίσπευση των 
διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων. Σκο-
πός είναι οι αιτήσεις να εξετάζονται τάχιστα.  

22. Εφαρμόζουμε από την πρώτη μέρα 
αποτελεσματική διαδικασία διαλογής των αι-
τήσεων ανάμεσα στις προδήλως αβάσιμες και 
στις προδήλως βάσιμες. Για τις αβάσιμες εφαρ-
μόζεται ταχεία διαδικασία διεκπεραίωσης, 
ακολουθούμενη από αποτελεσματι-
κές διευθετήσεις εθελούσιας επι-
στροφής ή απέλασης.  

23. Επιδιώκουμε διεύρυνση 
των διμερών συμφωνιών 
επανεισδοχής της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας με τρίτα 
κράτη, σε συνεργασία και 
στήριξη της ΕΕ. Επιδιώ-
κουμε όπου αυτό δεν είναι 
κατορθωτό, τη συνομολό-
γηση και τον αποτελεσμα-
τικό έλεγχο των συμφωνιών 
επανεισδοχής της ίδιας της 

ΕΕ με τρίτα κράτη. Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε διευ-
θετήσεις με τη βοήθεια της ΕΕ για τον συστηματικό 
επαναπατρισμό.  

24. Αντιμετωπίζουμε το στεγαστικό που απασχολεί 
χιλιάδες συμπολίτες μας, ιδιαίτερα τους νέους μας. Συ-
στήνουμε ενιαίο φορέα στεγαστικής πολιτικής, ως μία 
μετεξέλιξη του ΚΟΑΓ, ο οποίος θα έχει την ευθύνη πα-
ρακολούθησης και εφαρμογής όλων των στεγαστικών 
σχεδίων. Ο Φορέας θα έχει κεντρικό, συντονιστικό και 
εποπτικό ρόλο. Θα συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα 
για την εξασφάλιση επάρκειας προσιτής κοινωνικής 
στέγης, κυρίως για τους νέους μας.  

25. Εφαρμόζουμε άμεσα μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 
για απόκτηση πρώτης κατοικίας με βάση κριτήρια αξίας 
και εμβαδού.  

26. Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο για την επιβολή ειδικού 
τέλους αδρανούς ακινήτου μεγάλης αξίας στα αστικά 
κέντρα, με ειδικά κριτήρια χρήσης με στόχο να ενθαρ-
ρύνουμε την αξιοποίηση της γης.  

27. Ερχόμαστε σε ρήξη με τη διαφθορά, τη διαπλοκή 
και τη σύγκρουση συμφέροντος. Ετοιμάζουμε νομο-
σχέδιο για τροποποίηση του Συντάγματος και διαχωρι-
σμό των αρμοδιοτήτων του Γεν. Εισαγγελέα σε Νομικό 
Σύμβουλο του Κράτους και Δημόσιο Κατήγορο.  

28. Εισαγάγουμε τον θεσμό του εισαγγελέα οικονο-
μικού εγκλήματος.  

29. Ανταποκρινόμαστε άμεσα στο αίτημα της Ανε-
ξάρτητης Αρχής κατά της διαφθοράς για διάθεση ειδι-
κών συμβούλων/ συνεργατών για να μπορέσει να αντα-
ποκριθεί στην αποστολή της.  

30. Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο για την δημοσιοποίηση 
των πορισμάτων ερευνητικών επιτροπών και ποινικών 
ερευνών στα οποία εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα, 
όταν αυτά καταλήγουν σε απόφαση για μη έναρξη ποι-
νικής διαδικασίας.  

31. Ετοιμάζουμε ενιαία αθλητική νομοθεσία για όλο 
το φάσμα του αθλητισμού στην Κύπρο, που να καλύπτει 
όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες, με στόχο να αναβαθ-
μιστεί ο επιτελικός ρόλος του ΚΟΑ. Προωθούμε εθνική 
στρατηγική για την αντιμετώπιση της βίας που περι-
λαμβάνει οριζόντιες πολιτικές στην παιδεία, τον πολιτι-
σμό, τον αθλητισμό. Καταρτίζουμε ολοκληρωμένο σχέ-
διο για τον ερασιτεχνικό και τον αγροτικό αθλητισμό.  

32. Θωρακίζουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Ξεκι-
νούμε διαβουλεύσεις με σκοπό την πλήρη απόδοση 
της ΑΤΑ για τους χαμηλόμισθους και γενίκευση της για 
να καλύψει σταδιακά όλους τους εργαζόμενους, με προ-
τεραιότητα τους εργαζόμενους που καλύπτονται από 
το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό.  

33. Τροποποιούμε το διάταγμα για τον κατώτατο μι-
σθό, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ώρες απασχόλησης 
και να αναπροσαρμόζεται με βάση τον πληθωρισμό. 
Ξεκινούμε διαβουλεύσεις για τον τρόπο αποζημίωσης, 
καταβολής υπερωριών και αργιών.  

34. Τερματίζουμε τη μείωση του 12% για όσους επι-
λέγουν να πάρουν σύνταξη στο 63ο έτος και έχουν συ-
μπληρώσει τα χρόνια συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων, με συγκεκριμένα κριτήρια που θα 
προκύψουν από νέα αναλογιστική μελέτη.  

35. Καταργούμε την αγορά υπηρεσιών για κάλυψη 
μόνιμων αναγκών και προωθούμε την μετατροπή όσων 

απασχολούνται με αγορά υπηρεσιών σε μισθω-
τούς, εφαρμόζοντας τις σχετικές δικαστικές απο-

φάσεις και την ισχύουσα νομοθεσία.  
36. Στηρίζουμε τους πολίτες για να αντι-

μετωπίσουν την ακρίβεια. Εξαγγέλλουμε 
σχέδιο για καθολική εγκατάσταση φωτοβολ-
ταϊκών σε οικιακές μονάδες, δημόσια κτίρια, 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Δήμους και Κοι-

νότητες. Στη βάση ενός πλήρως κοστολογη-
μένου σχεδιασμού επιδοτούμε μέχρι και 100% 

την δαπάνη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών 
για τα χαμηλά εισοδηματικά 

στρώματα και επιδοτούμε κλι-
μακωτά, με εισοδηματικά κρι-
τήρια, τις υπόλοιπες οικιακές 
μονάδες. Προωθούμε τα 
κοινοτικά φωτοβολταϊκά 
πάρκα σε όλη την επικρά-
τεια. Υπολογίζουμε ότι θα δι-
αιρεθεί διά δέκα το ύψος 
λογαριασμού ηλεκτρικού 
ρεύματος.  

37. Προκηρύσσουμε δια-
γωνισμό για έργα αποθήκευ-

σης ενέργειας, με σκοπό να 
εντάξουμε τις ανανεώσιμες πη-

γές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και να μειώσουμε 
τις τιμές του ηλεκτρισμού. Παράλληλα, προωθούμε τις 
εργασίες για την αναβάθμιση του δικτύου διανομής και 
μεταφοράς.  

38. Προκηρύσσουμε μειοδοτικούς διαγωνισμούς για 
έργα ΑΠΕ, όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ε.Ε., με 
διαφάνεια και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε όλο το όφελος 
από τη μείωση των τιμών να πηγαίνει στους κατανα-
λωτές. Υπολογίζεται βάσει στοιχείων, ότι στην Πορτο-
γαλία το κόστος αγοράς ως αποτέλεσμα μειοδοτικού 
διαγωνισμού είναι 1,25 σεντς η κιλοβατώρα, ενώ σε 
εμάς είναι 23,5 σεντς.  

39. Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο για αναβάθμιση του ση-
μερινού ταμείου ΑΠΕ σε Ταμείο Πράσινης Μετάβασης, 
το οποίο θα είναι το βασικό χρηματοδοτικό μας εργα-
λείο.  

40. Διεκδικούμε από την ΕΕ έγκριση για μείωση του 
συντελεστή ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό και τα καύσιμα, για 
όσο διάστημα διαρκεί η ενεργειακή κρίση.  

41. Ζητούμε εξαίρεση από την ΕΕ για μείωση της 
σωρευτικής φορολογίας στα καύσιμα, για όσο διάστημα 
διαρκεί η ενεργειακή κρίση.  

42. Θωρακίζουμε το Κράτος Δικαίου. Συστήνουμε 
Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής κατά το πρότυπο του 
άρθρου 255 της συνθήκης για την λειτουργία της ΕΕ, 
που θα έχει γνωμοδοτικό ρόλο στη διαδικασία διορι-
σμών σε δημόσια αξιώματα (Ανεξάρτητοι θεσμοί, Πρό-
εδροι και Μέλη Ημικρατικών Οργανισμών, Επίτροποι 
κ.ά.), μέσω της υποβολής στον ΠτΔ καταλόγου με ονό-
ματα, τα οποία θα έχουν ελεγχθεί αξιοκρατικά ως προς 
την καταλληλότητα, ανεξαρτησία κλπ. Η Επιτροπή θα 
έχει τη δυνατότητα να καλεί ad hoc συμμετέχοντες με 
ειδικές γνώσεις, ανάλογα με τους θεσμούς και τα όρ-
γανα στα οποία αφορά η διαδικασία.  

43. Δίνουμε στους ανθρώπους του πολιτισμού αυτό 
που δικαιωματικά τους ανήκει, για να ζουν με αξιοπρέ-
πεια και να δημιουργούν στον τόπο μας. Προωθούμε 
νομοσχέδιο για την επαγγελματική και κοινωνική κατο-
χύρωση της υπόστασης του καλλιτέχνη. Παράλληλα, 
επαναφέρουμε το τιμητικό επίδομα σε συνταξιούχους 
δημιουργούς.  

44. Συστήνουμε Συμβούλιο επιστημόνων με εντολή 
την εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για την ψυχική υγεία.  

45. Αντιμετωπίζουμε την περιβαλλοντική υγεία. Δη-
μιουργούμε μικρή ομάδα στο Υπουργείο Υγείας με 
εντολή την εκπόνηση σχεδίου δράσης για όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν στην περιβαλλοντική υγεία.  

46. Στηρίζουμε την οικονομία του τόπου μας. Συστή-
νουμε επιτελική υπηρεσία διαχείρισης κρατικών ακινή-
των με στόχο την καλύτερη διαχείριση, την εξοικονό-
μηση και την αύξηση των εσόδων μας. Δημιουργούμε 
μητρώο ιδιόκτητων και ενοικιαζόμενων ακινήτων στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς επίσης κρατικών ακι-
νήτων που ενοικιάζονται σε ιδιώτες. Η Υπηρεσία θα 
συντονίζει, θα παρακολουθεί και θα έχει τον τελευταίο 
λόγο για οτιδήποτε αφορά τα κρατικά ακίνητα.  

47. Συστήνουμε ομάδα εμπειρογνωμόνων με εντολή 
την ετοιμασία σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του φο-
ρολογικού συστήματος.  

48. Δημιουργούμε μικρή ομάδα δράσης σε τμήμα 
του Υπουργείου Εμπορίου που να παρέχει τεχνοκρα-
τική στήριξη για σύσταση μικρών συνεταιρισμών, στα 
πρότυπα αντίστοιχων συνεταιρισμών που λειτουργούν 
με επιτυχία σε χώρες του εξωτερικού.  

49. Στρεφόμαστε στις ανάγκες των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Συστήνουμε ειδική μονάδα στο Υπ. 
Εμπορίου για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
η οποία θα διαβουλεύεται με κοινωνικούς εταίρους.  

50. Αναδιαρθρώνουμε κλιμακωτά το τέλος των €350 
για να ελαφρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

51. Καταθέτουμε Σχέδιο επιδότησης του επιτοκίου 
στεγαστικών δανείων βάσει κριτηρίων, που θα καλύπτει 
το 50% της αύξησης που έχει καταγραφεί το τελευταίο 
έτος. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων, θα 
καθοριστούν μετά από σχετική μελέτη, στη βάση του 
οικογενειακού εισοδήματος και των όρων της δανειακής 
σύμβασης. Το Σχέδιο θα έχει διάρκεια 12 μηνών, με 
δυνατότητα ανανέωσης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πα-
ράλληλα προχωρούμε σε διαβουλεύσεις με τις εμπορι-
κές τράπεζες, τα πιστωτικά ιδρύματα και την Κεντρική 
Τράπεζα για να συζητηθούν οι δικές τους ενέργειες 
προς ελάφρυνση των δανειοληπτών, ώστε να αποφευ-
χθεί ο κίνδυνος αύξησης των Μη Εξυπηρετούμενων 
Χορηγήσεων, όπως, απορρόφηση μέρους της αύξησης 
των επιτοκίων και αναδιαρθρώσεις δανείων στο πλαίσιο 
του Κώδικα Συμπεριφοράς και των Οδηγιών της Κε-
ντρικής Τράπεζας».

Οι 50+1 δράσεις για τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης Α. Μαυρογιάννη 
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Σε επίπεδα ρεκόρ το έλλειμμα με το δημόσιο χρέος να φτάνει το 88% του ΑΕΠ
Το βρετανικό Δημόσιο βυθίστηκε 

ακόμη περισσότερο στο χρέος τον Δε-
κέμβριο, καθώς οι αυξανόμενες υποχρε-
ώσεις για τοκοχρεολύσια και το κόστος 
της απομάκρυνσης καταναλωτών και 
επιχειρήσεων από την κατανάλωση επι-
βάρυναν τα δημόσια οικονομικά της χώ-
ρας. Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορ-
φώθηκε σε επίπεδο ρεκόρ, ήτοι σε 27,4 
δισεκατομμύρια λίρες, σχεδόν τριπλάσιο 
από το έλλειμμα των 10,7 δισεκατομμυ-
ρίων λιρών ένα χρόνο νωρίτερα, όπως 
ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Στατι-
στική Υπηρεσία. Οι οικονομολόγοι είχαν 

προβλέψει ότι το έλλειμμα θα διαμορ-
φωνόταν σε 17,3 δισ. λίρες. 
Τα στοιχεία αναδεικνύουν τους κινδύ-

νους για την οικονομία του ΗΒ καθώς ο 
πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ αγωνίζεται 
να συγκρατήσει τον πληθωρισμό ο 
οποίος βρίκσεται κοντά σε υψηλό τεσ-
σάρων δεκαετιών ενώ οι δημόσιες υπη-
ρεσίες υπολειτουργούν λόγω των απερ-
γιακών κινητοποιήσεων. 
Μια ύφεση που πιθανότατα φέτος 

αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τα 
φορολογικά έσοδα και να διευρύνει το 
δημοσιονομικό έλλειμμα. Η επιδείνωση 

στα δημόσια οικονομικά διασκεδάζει τις 
ελπίδες για μείωση του δανεισμού. Το 
έλλειμμα τους πρώτους εννέα μήνες του 
έτους ήταν 128,1 δις στερλίνες – αυξη-
μένο κατά 5 δις σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος, με τους αξιωματούχους 
να αναμένουν να προστεθούν 10 δις το 
τελευταίο τρίμηνο του 2022-23. 
Το χρέος του δημόσιου τομέα ήταν 

2,2 τρισεκατομμύρια λίρες, ή περίπου 
το 88% του ακαθάριστου εγχώριου προ-
ϊόντος. Το έλλειμμα αφορά σε 17,3 δι-
σεκατομμύρια λίρες στερλίνες για τό-
κους, το δεύτερο υψηλότερο μηνιαίο 

ποσό που έχει καταγραφεί. 
Περίπου το ένα τέταρτο όλων των 

κρατικών ομολόγων του ΗΒ συνδέονται 
με τον δείκτη τιμών λιανικής του πλη-
θωρισμού, ο οποίος έχει εκτιναχθεί στο 
υψηλότερο επίπεδό του εδώ και δεκαε-
τίες. Σχεδόν 14 δις στερλίνες από αυτές 
τις πληρωμές πήγαν απευθείας σε χρέη 
που συνδέεται με τον τιμαριθμικό δείκτη. 
Ο πληθωρισμός επηρεάζει το κόστος 
του χρέους με δύο μήνες υστέρηση, που 
σημαίνει ότι ο Δεκέμβριος επωμίστηκε 
το βάρος της αύξησης του RPI τον 
Οκτώβριο στο ανώτατο όριο του 14,2%. 

Το κόστος της επιδότησης φυσικού 
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας είναι 
επίσης επιβαρυντικό, καθώς ανήλθε σε 
7 δισεκατομμύρια λίρες μόνο τον Δεκέμ-
βριο. «Βοηθάμε εκατομμύρια οικογένειες 
να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά 
πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι το 
επίπεδο του χρέους μας είναι δίκαιο για 
τις μελλοντικές γενιές», δήλωσε ο υπ. 
Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ. «Έχουμε 
ήδη λάβει κάποιες δύσκολες αποφάσεις 
για την πτώση του χρέους και είναι ζω-
τικής σημασίας να μείνουμε προσηλω-
μένοι σε αυτό το σχέδιο».

ΝΕΑ «ΚΑΘΙΖΗΣΗ» ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ PMI ΤΗΣ S&P GLOBAL

Σε υφεσιακή τροχιά η οικονομία της Βρετανίας

Τη μεγαλύτερη πτώση εδώ και δύο χρόνια κατέ-
γραψε η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βρε-
τανία, επιβεβαιώνοντας την υφεσιακή πορεία της 
οικονομίας, σύμφωνα με την «Ημερήσια». 
Ο σύνθετος δείκτης δραστηριότητας στη μετα-

ποίηση και τις υπηρεσίες (PMI) της S&P Global 
για τη βρετανική αγορά σημείωσε νέα υποχώρηση 
στις 47,8 μονάδες τον Ιανουάριο από τις 49 μονά-
δες τον περασμένο μήνα. Πρόκειται για τον έκτο 
συνεχόμενο μήνα που ο δείκτης βρίσκεται σε υφε-
σιακή τροχιά, με ένδειξη κάτω από το όριο των 50 

μονάδων. Η πτώση του δε, ήταν μεγαλύτερη από 
αυτή που ανέμεναν οι αναλυτές. 
Ο PMI του κλάδου των υπηρεσιών σημείωσε 

υποχώρηση από τις 49,9 στις 48 μονάδες, ενώ ο 
μεταποιητικός τομέας έκανε… βουτιά στις 46,6 μο-
νάδες. Οι αναλυτές στα σχόλια τους επεσήμαναν 
πως τα νέα στοιχεία από το δείκτη PMI έρχονται 
να προστεθούν στην πρόβλεψη πως η βρετανική 
οικονομία υποχώρησε σε ύφεση με την είσοδο της 
νέας χρονιάς. Αν και η αποδυνάμωση αυτή ανα-
γκάζει την Τράπεζα της Αγγλίας σε… δεύτερες σκέ-
ψεις για την πορεία της νομισματικής πολιτικής 
φέρνοντας πιο κοντά το τέλος του ανοδικού κύκλου 
των επιτοκίων. 
Πραγματικά, οι αναλυτές περιμένουν δύο ακόμη 

αυξήσεις από την BoE, το Φεβρουάριο και το Μάρ-
τιο, πέραν των οποίων η κεντρική τράπεζα θα… 
σηκώσει χειρόφρενο. 
Μετά τα στοιχεία αυτά η στερλίνα σημείωσε 

πτώση άνω του 0,6% στα 1,2309 δολάρια.

ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ £3.900

Έχασαν αξία οι κατοικίες στα τέλη του 2022
Πάνω από το 50% των κατοικιών στη Βρετανία 

κατέγραψε μείωση στην αξία του προς το τέλος 
του 2022, εν μέσω του υψηλού κόστους δανεισμού 
και των πληθωριστικών πιέσεων στην οικονομία 
της χώρας. Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας ακι-
νήτων Zoopla, σχεδόν 16 εκατ. από τα συνολικά 
30 εκατ. σπίτια της Βρετανίας κατέγραψαν μείωση 
στην αξία τους κατά μέσο όρο 3.900 στερλινών με-
ταξύ του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου του 2022. 
Για το σύνολο του περασμένου έτους, 2,3 εκατ. 

κατοικίες στη Βρετανία είδαν την αξία τους να υπο-
χωρεί σε ετήσιο επίπεδο. 
Για το β' εξάμηνο του 2022, πάνω από 1 εκατ. 

κατοικίες απώλεσαν την άνοδο στην αξία τους που 
κατέγραψαν μεταξύ του Φεβρουαρίου του 2020 και 
του Φεβρουαρίου του 2022, όταν η πανδημία του 
κορονοϊού προκάλεσε ράλι ανόδου στις τιμές κα-
τοικιών της Βρετανίας, μετέδωσε το Bloomberg. 
Σχεδόν το 1/3 των εν λόγω σπιτιών εντοπίζονται 
στην περιοχή του Λονδίνου. 

Στη σχετική έκθεση της Zoopla σημειώνεται πως 
«τα κέρδη επιδεινώθηκαν στο τελευταίο μισό του 
2022. Η ζήτηση των αγοραστών εξασθένησε εν 
μέσω των υψηλότερων επιτοκίων δανεισμού και 
της ηπιότερης ανάπτυξης του εισοδήματος των νοι-
κοκυριών».
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      Ειδήσεις σε 2’

Επίθεση στη 
Γερμανία

Επτά άνθρωποι τραυματί-
στηκαν χθες σε επίθεση 
αγνώστου με μαχαίρι σε τρένο 
στη Γερμανία. Η εφημερίδα 
Bild κάνει λόγο και για 2 νε-
κρούς. Ένας άνδρας επιτέ-
θηκε σε επιβάτες λίγο πριν 
τις 3 το μεσημέρι σε ένα τρένο 
που εκτελούσε το δρομολόγιο 
από το Κίελο προς το Αμ-
βούργο. Ο ύποπτος ακόμη 
να κατονομαστεί από την 
αστυνομία. Η αστυνομία και 
οι υπηρεσίες έκτακτης ανά-
γκης βρίσκονται επί τόπου 
και έχουν αποκλείσει μια με-
γάλη περιοχή του σταθμού..

Στην ανακοίνωση ότι η Γερμανία θα 
στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ου-
κρανία προχώρησε το μεσημέρι της Τε-
τάρτης ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυ-
βέρνησης Στέφεν Χέμπερστραϊτ. 
Παράλληλα το Βερολίνο δίνει το «πρά-

σινο φως» για επανεξαγωγή των συγκε-
κριμένων αρμάτων μάχης και από άλλες 
σύμμαχες χώρες. Όπως σημειώνει το Sky 
News η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο 
για χώρες όπως η Πολωνία, η Ισπανία και 
η Νορβηγία να στείλουν τα ίδια άρματα 
μάχης στην Ουκρανία. «Η απόφαση αυτή 
ακολουθεί τη "γραμμή" της υποστηρίξης 
της Ουκρανίας με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο» δήλωσε ο Όλαφ Σολτς.  
Στόχος, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 

της γερμανικής κυβέρνησης είναι να ανα-

πτυχθούν δύο τάγματα με Leopard 2 με 
τη Γερμανία να κάνει το πρώτο βήμα στέλ-
νοντας συνολικά 14 τέτοιου τύπου άρματα 
μάχης. 
Η Γερμανία θα αναλάβει επίσης την εκ-

παίδευση των Ουκρανών στρατιωτών που 
θα αναλάβουν θέσεις χειριστών με το Βε-
ρολίνο να παρέχει και υλικοτεχνική υπο-
στήριξη και πυρομαχικά. 
Όπως διευκρίνισε ο Γερμανός υπουρ-

γός Άμυνας το πρώτο Leopard 2 αναμέ-
νεται να παραδοθεί στην Ουκρανία σε 
τρεις μήνες. Έχουμε προχωρήσει βήμα 
βήμα και οδηγήθηκαμε σε αυτήν την από-
φαση» δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος.  

«Θα προμηθεύσουμε την Ουκρανία με 
άρματα μάχης» τόνισε, ενώ συνέχισε λέ-
γοντας ότι η Γερμανία έπραξε το σωστό.  

Στην Μπούντεσταγκ, ο Γερμανός κα-
γκελάριος διεμήνυσε ότι τα σύνορα δεν 
μπορούν να αλλάξουν με τη βία. 

«Γι’ αυτό είναι σωστό, σε συνεργασία 
με τους εταίρους μας, να δώσουμε την 
υποστήριξή μας στην Ουκρανία» υπο-
γράμμισε. 
Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη η Πολωνία 

είχε υποβάλει επίσημο αίτημα στη Γερμα-
νία για την επανεξαγωγή των αρμάτων 
μάχης Leopard 2 όπως ανακοίνωσε ο Πο-
λωνός υπουργός Άμυνας Μάριους Μπαλ-
ζάκ. «Η Γερμανία έχει ήδη λάβει το αίτημά 
μας να δεχθεί τη μεταφορά αρμάτων μά-
χης Leopard 2 στην Ουκρανία», επεσή-
μανε ο Μπαλζάκ στο Twitter, ενώ απηύ-
θυνε έκκληση στο Βερολίνο να ενταχθεί 
«στον συνασπισμό των χωρών που στη-

ρίζουν την Ουκρανία με Leopard 2». 
«Πρόκειται για έναν κοινό μας στόχο, διότι 
διακυβεύεται η ασφάλεια όλης της Ευρώ-
πης», υπογράμμισε ο Πολωνός υπουρ-
γός. 
Σε μια πρώτη αντίδραση η πρεσβεία 

της Ρωσίας στη Γερμανία ανακοίνωσε ότι 
η απόφαση του Βερολίνου να εγκρίνει την 
παράδοση αρμάτων μάχης Leopard 2 
στην Ουκρανία σημαίνει πως εγκαταλείπει 
την «ιστορική ευθύνη του έναντι της Ρω-
σίας» που προκύπτει από τα εγκλήματα 
των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Σε δήλωσή της, η πρεσβεία αναφέ-
ρει πως οι παραδόσεις των εν λόγω αρ-
μάτων μάχης θα κλιμακώσουν τη 
σύγκρουση σ' ένα νέο επίπεδο και θα οδη-
γήσουν σε «διαρκή κλιμάκωση». 

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΑ ΘΑ ΣΤΑΛΟΥΝ 14 ΑΡΜΑΤΑ ΜΑΧΗΣ ΣΤO KIEBO

Η μεγαλύτερη απεργία στην 
ιστορία της εταιρείας πρα-
γματοποιήθηκε την Τετάρτη 
(25/1) από τους εργαζόμενους 
και της εργαζόμενες της Ama-
zon διεκδικώντας καλύτερους 
μισθούς, σε μονάδα αποθή-
κευσης του αμερικανικού ψη-
φιακού κολοσσού στο Κόβε-
ντρι του HB η πρώτη που 
κάνει ο κλάδος στη χώρα. 
Σύμφωνα με το συνδικάτο 
GMB «εκατοντάδες εργαζό-
μενοι στην Amazon απεργούν 
σήμερα στο Κόβεντρι, πάνω 
από το 98% μεταξύ αυτών 
στηρίζουν την κινητοποίηση».

Νέος κλάδος 
απεργεί στο ΗΒ

Ακυρώθηκαν όλες 
οι πτήσεις

Όλες οι πτήσεις από και 
προς το αεροδρόμιο Βερολί-
νου/Βραδεμβούργου ακυρώ-
θηκαν χθες, λόγω της προ-
ειδοποιητικής απεργίας των 
εργαζομένων στο έδαφος 
που κήρυξε το συνδικάτο 
Ver.di ενόψει των διαπραγμα-
τεύσεων για την υπογραφή 
νέων κλαδικών συμβάσεων. 
Η κινητοποίηση, αφορά 6.000 
εργαζόμενους και πλήττουν 
35.000 επιβάτες, καθώς δεν  
πραγματοποιήθηκε καμία 
πτήση. Η Ver.di διεκδικεί αυ-
ξήσεις €500/μήνα για τους ερ-
γαζόμενους και κλαδικές συμ-
βάσεις διάρκειας ενός έτους. 
Η πλευρά των εργοδοτών 
προωθεί συμβάσεις σημα-
ντικά μεγαλύτερης διάρκειας.

Νέες κυρώσεις 
επιβάλλει το Ιράν
Νέες κυρώσεις εις βάρος 

25 φυσικών και νομικών προ-
σώπων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και σε επιπλέον 9 
του Ηνωμένου Βασιλείου, 
ανακοίνωσε την χθες το Ιράν, 
ως αντίποινα στις κυρώσεις 
που επέβαλε η ΕΕ και η Βρε-
τανία την Δεύτερα. Η Τεχεράνη 
προσάπτει στα πρόσωπα και 
τις οντότητες αυτές ότι «υπο-
στηρίζουν την τρομοκρατία 
και τρομοκρατικές οργανώσεις 
...ενθαρρύνουν τη βία εναντίον 
του ιρανικού λαού» ή «διαδί-
δουν ψευδείς πληροφορίες 
για το Ιράν», εξήγησε το ιρα-
νικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ένα τεράστιο παγόβουνο, μεγέθους 15 φορές όσο η 
έκταση του Παρισιού, αποκολλήθηκε την Κυριακή από 
την Ανταρκτική, ανέφεραν τη Δευτέρα Βρετανοί επιστή-
μονες. 
Το φαινόμενο αυτό δεν οφείλεται στην κλιματική αλ-

λαγή, μολονότι η περιοχή απειλείται από την υπερθέρ-
μανση του πλανήτη, σύμφωνα με την Βρετανική Επι-
θεώρηση Ανταρκτικής (BAS). 
Το παγόβουνο, μεγέθους 1.550 τετραγωνικών χιλιο-

μέτρων, αποκολλήθηκε την Κυριακή, γύρω στις 21.00-
22.00 (ώρα Κύπρου) όταν η παλίρροια διεύρυνε μια 
προϋπάρχουσα ρωγμή στον πάγο, την αποκαλούμενη 
Chasm-1, ανέφερε η BAS, ένας οργανισμός που ασχο-
λείται με την έρευνα των πολικών περιοχών. 
Πριν από δύο χρόνια, ένα παγόβουνο περίπου του 

ίδιου μεγέθους είχε σχηματιστεί στην ίδια ζώνη, την 
αποκαλούμενη Τράπεζα Πάγου Μπραντ, όπου βρίσκε-
ται ο βρετανικός ερευνητικός σταθμός Χάλι Στ΄. 
Οι παγετωνολόγοι, που βρίσκονται στην περιοχή από 

τον Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο, παρατηρούν εδώ και 

περίπου 10 χρόνια την εξέλιξη των ρωγμών στον πάγο. 
Το 2016 η BAS αποφάσισε να μετακινήσει κατά 20 χι-
λιόμετρα τον σταθμό Χάλι Στ΄, φοβούμενη ότι επειδή 
λιώνουν οι πάγοι μπορεί να βρεθεί να πλέει πάνω σε 
κάποιο παγόβουνο. 

«Η αποκόλληση αυτή ήταν αναμενόμενη και συνιστά 
μια φυσιολογική συμπεριφορά της Τράπεζας Πάγου 
Μπραντ. Δεν συνδέεται με την κλιματική αλλαγή», εξή-
γησε ο επιστήμονας, ειδικός στους πάγους, Ντόμινικ 
Χότζον. 
Η Ανταρτική υφίσταται τις συνέπειες της κλιματικής 

αλλαγής και πέρσι καταγράφηκαν εκεί θερμοκρασίες 
ρεκόρ. Το 2021, το πλήρες λιώσιμο ενός παγόβουνου, 
σε απόσταση 4.000 χιλιομέτρων από το σημείο απ' 
όπου αποκολλήθηκε το 2017, ελευθέρωσε περισσότε-
ρους από 150 δισεκατομμύρια τόνους γλυκού νερού, 
κάτι που ανησύχησε τους επιστήμονες γιατί δεν γνώρι-
ζαν ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις στο εύθραυστο οικο-
σύστημα της περιοχής.

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛIΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Τεράστιο παγόβουνο μεγέθους 1.550 km2 αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική

Στα χέρια του πλουσιότερου 1% τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πλούτου το 2020 - 2022
Τα τελευταία δύο χρόνια, το πλουσιότερο 1% των αν-

θρώπων έχει συγκεντρώσει σχεδόν τα δύο τρίτα του συ-
νολικού νέου πλούτου που δημιουργήθηκε σε όλο τον 
κόσμο, αναφέρει νέα έκθεση της Oxfam. Συνολικά 42 
τρισεκατομμύρια δολάρια σε νέο πλούτο έχουν δημιουρ-
γηθεί από το 2020, με τα 26 τρισεκατομμύρια δολάρια, ή 
το 63%, από αυτά να έχουν συσσωρευτεί από το κορυ-
φαίο 1% των υπερπλούσιων, σύμφωνα με την έκθεση.  
Το υπόλοιπο 99% του παγκόσμιου πληθυσμού συ-

γκέντρωσε μόλις 16 τρισεκατομμύρια δολάρια νέου πλού-
του, αναφέρει η παγκόσμια φιλανθρωπική οργάνωση 
για τη φτώχεια. "Ένας δισεκατομμυριούχος κέρδισε πε-
ρίπου 1,7 εκατομμύρια δολάρια για κάθε 1 δολάριο νέου 
παγκόσμιου πλούτου που κέρδισε ένα άτομο στο κατώ-
τερο 90%", αναφέρεται στην έκθεση, η οποία δημοσιεύ-
θηκε καθώς ξεκινά το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 

στο Νταβός της Ελβετίας. 
Υποδηλώνει ότι ο ρυθμός με τον οποίο δημιουργείται 

ο πλούτος έχει επιταχυνθεί, καθώς το πλουσιότερο 1% 
του κόσμου συγκέντρωσε περίπου το ήμισυ του συνολι-
κού νέου πλούτου τα τελευταία 10 χρόνια. 
Η έκθεση της Oxfam ανέλυσε στοιχεία για τη δημιουρ-

γία παγκόσμιου πλούτου από την Credit Suisse, καθώς 
και στοιχεία από τη λίστα δισεκατομμυριούχων του 
Forbes και τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes 
Real-Time για να αξιολογήσει τις αλλαγές στον πλούτο 
των υπερπλούσιων. Η έρευνα αντιπαραβάλλει αυτή τη 
δημιουργία πλούτου με τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας, η οποία δήλωσε τον Οκτώβριο του 2022 ότι πι-
θανότατα δεν θα επιτύχει τον στόχο της για τον τερματι-
σμό της ακραίας φτώχειας έως το 2030, καθώς η 
πανδημία Covid-19 επιβράδυνε τις προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της φτώχειας. Η Gabriela Bucher, εκτε-
λεστική διευθύντρια της Oxfam International, ζήτησε να 
αυξηθούν οι φόροι για τους υπερπλούσιους, λέγοντας 
ότι αυτό αποτελεί "στρατηγική προϋπόθεση για τη μείωση 
της ανισότητας και την αναζωογόνηση της δημοκρατίας".

Η Γερμανία στέλνει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία

Την ανησυχία πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερ-
ντογάν θα μπορούσε να ρίξει τη χώρα του 
από το χείλος του γκρεμού της απολυταρ-
χίας, διατυπώνει σε άρθρο με τίτλο «Η 
Τουρκία μπορεί να είναι στα πρόθυρα δι-
κτατορίας» ο Economist. Το τεύχος του 
βρετανικού περιοδικού επισημαίνει αρχικά 
τον «κρίσιμο ρόλο» και την επιρροή της 
Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, στη Συρία, στα Βαλ-
κάνια, στην ανατολική Μεσόγειο, στον πό-
λεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και στην Αφρική. 
Γι’ αυτό εφιστά την προσοχή της διεθνούς 
κοινότητας στις επερχόμενες εκλογές στην 
Τουρκία, που ο πρ’οεδρος Ερντογάν υπο-
νόησε ότι θα διεξαχθούν στις 14 Μαΐου. 

Ο Economist σημειώνει πως οι ψηφοφό-
ροι αντιδρούν, όπως φαίνεται και στις δη-
μοσκοπήσεις, αλλά προειδοποιεί πως «η 
ανησυχία αυτή τη φορά είναι ότι φοβού-
μενος την ήττα ο κ. Ερντογάν θα φροντίσει 
οι επικείμενες εκλογές να μην είναι ούτε 
δίκαιες ούτε ελεύθερες. Το άρθρο καλεί 
τους δυτικούς ηγέτες να διατυπώσουν δη-
μοσίως τις ενστάσεις τους, σχολιάζοντας 
πως ΗΠΑ και ΕΕ συχνά συγκρατούνται 
φοβούμενες την αποξένωση ενός καίριου 
συμμάχου, που μεταξύ άλλων «θα μπο-
ρούσε να υποδαυλίσει ακόμα πιο άγριες 
εδαφικές φιλονικίες με την Ελλάδα και με 
την Κύπρο» ή να επιτρέψει τη μετακίνηση 

5 εκ. μεταναστών και προσφύγων από 
την Τουρκία προς τη νότια Ευρώπη. Πα-
ρόλα αυτά, συνεχίζει το άρθρο, η Τουρκία 
χρειάζεται τη Δύση, αν μη τι άλλο για να 
αποκαταστήσει κάποια σταθερότητα στην 
οικονομία της, ενώ παράλληλα θέλει δυ-
τικά όπλα, όπως κυρίως τα αμερικανικά 
μαχητικά αεροσκάφη. Σε άλλα αναλυτικά 
άρθρα που αναφέρονται στην Τουρκία στο 
ίδιο τεύχος, ο Economist σημειώνει πως 
οι επικείμενες «κρίσιμες» εκλογές θα μπο-
ρούσαν να καθορίσουν το μέλλον της χώ-
ρας ως δημοκρατίας, πως η τουρκική οι-
κονομία έχει επιτακτική ανάγκη 
«μεταρρύθμισης και επιδιόρθωσης», ενώ 

καυτηριάζεται η αυξανόμενη δύναμη και 
επιρροή συγγενών και φίλων του Ερντο-
γάν. Εξετάζονται επίσης οι συνέπειες που 
έχει στην Τουρκία ο εμφύλιος πόλεμος στη 
Συρία, η αποκατάσταση των σχέσεων με 
τις αραβικές γειτονικές χώρες και το πώς 
η Τουρκία έχει μετατραπεί σε σύμμαχο 
που προκαλεί αμηχανία στη Δύση, ιδιαί-
τερα με τη στάση της στον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Σημειώνεται δε πως πλέον ο 
κ. Ερντογάν τάσσεται υπερ της διχοτόμη-
σης στην Κύπρο, με πολλούς να ανησυ-
χούν για ενδεχόμενη προσάρτηση των κα-
τεχομένων.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ECONOMIST ΟΤΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΑΣΣΕΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η Τουρκία στα πρόθυρα δικτατορίας, προειδοποιεί σε νέο τεύχος ο Economist

ΑΠΙΘΑΝΗ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030
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ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΗΒ ‘LABOUR CYPRIOT SOCIETY’

Νέα εποχή στις σχέσεις των Κυπρίων με το Εργατικό Κόμμα
συνέχεια από σελ 2 

 
Τη σημασία της παρουσίας των Τουρκοκυπρίων 
υπογράμμισε και ο εκ των αντιπροέδρων της ΕΚΟ, 
Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος τόνισε ότι η λύση 
του Κυπριακού αφορά πρωτίστως τις δύο κοινό-
τητες. 
Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Φερντίν 
Σουλεϊμάν, ο οποίος έκανε λόγο για κραυγή από-
γνωσης των Τουρκοκυπρίων στην Κύπρο, οι οποίοι 
- όπως είπε χαρακτηριστικά - δεινοπαθούν καθη-
μερινά λόγω της δικτατορικής παρουσίας της κα-
τοχικής Τουρκίας στα κατεχόμενα. 
Από την πλευρά της, η Μαρία Νεοφύτου, εξήγησε 
τον στόχο της όλης προσπάθειας. Όπως ανέφερε, 
φιλοδοξία του συνδέσμου είναι να καταστεί δυνατή 

φωνή εκπροσώπησης όσο το δυνατό περισσότε-
ρων Κυπρίων στο Εργατικό Κόμμα, προκειμένου 
να μπορέσει να προωθήσει δυναμικά όλα όσα 
αφορούν τους Κυπρίους του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Υπογράμμισε δε, ότι έχει τεράστια σημασία να δια-
τηρηθεί το κύρος και η σοβαρότητα των Κυπρίων 
που επιθυμούν την αποτελεσματική προώθηση 
των ζητημάτων που τους απασχολούν. Σε αυτό το 
πλαίσιο, όπως είπε, προγραμματίζονται ήδη μια 
σειρά από σημαντικές εκδηλώσεις και εκστρατείες 
μέσα στο 2023. Όμως, αυτό που προέχει, είναι η 
άμεση επαναδραστηριοποίηση υφιστάμενων με-
λών του, αλλά και η εγγραφή νέων, μέσα στο 2023. 
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται στην 
κ. Νεοφύτου για περισσότερες πληροφορίες και 
εγγραφή μελών στο maria_neo@hotmail.com.

συνέχεια από σελ 2 
 
...H οικοδέσποινα της εκδήλωσης Τερέζα Βίλιερς, 

γνωστή φιλοκύπρια Βουλευτής βορείου Λονδίνου 
και Πρόεδρος των Συντηρητικών Φίλων της Κύ-
πρου, σημείωσε πως είναι σημαντικό ότι οι φιλο-
κύπριοι Βουλευτές στη Βρετανία είναι προσηλω-
μένοι στην εκστρατεία για μία ελεύθερη και 
ενωμένη Κύπρο και που αυτό το μήνυμα τονίζεται 
με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών. 

«Είναι πηγή λύπης για όλους εμάς που λογιζό-
μαστε ως φίλοι της Κύπρου που το νησί παραμένει 
διαιρεμένο μετά από τόσο πολύ καιρό, που οι δια-
πραγματεύσεις έχουν κολλήσει διότι η Τουρκία δεν 
συνδιαλέγεται», είπε η κ. Βίλιερς.  
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Ύπατος Αρμοστής 

της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασί-

λειο Ανδρέας Κακουρής, ευχαριστώντας την ορ-
γάνωση και τους φιλοκύπριους Βουλευτές που δια-
τηρούν στο προσκήνιο το θέμα της διαίρεσης της 
Κύπρου. 

«Η ειρήνη δεν είναι η απουσία το πολέμου, αλλά 
η παρουσία ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρα-
τίας και κράτους δικαίου και στη χώρα μου αυτά 

λείπουν λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατο-
χής», είπε ο Κύπριος διπλωμάτης, ζητώντας επί-
σης το μήνυμα από τη Βρετανία προς την Τουρκία 
να είναι σαφές υπέρ μιας λύσης επανένωσης. 
Σημείωσε επίσης τους δυνατούς διμερείς δε-

σμούς, υπενθυμίζοντας την πρόσφατη υπογραφή 
μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των 
Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών. 
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Αντιπρόεδρος 

του Συντηρητικού Κόμματος Σακίμπ Μπάτι, εστιά-
ζοντας στη σημασία της κυπριακής κοινότητας για 
τη Βρετανία, ενώ ο Βουλευτής βορείου Λονδίνου 
Δρ Μάθιου Όφορντ επισήμανε πως πέρα από τους 
Ελληνοκύπριους είναι και οι Τουρκοκύπριοι στην 
Κύπρο που υποφέρουν ζώντας υπό ένα καθεστώς 
το οποίο δε θέλουν. «Θέλουμε να δούμε τη χώρα 
να επανενώνεται», κατέληξε. 

Τη βασιλόπιτα της οργάνωσης ευλόγησε και 
έκοψε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας Νικήτας, ο οποίος ευχήθηκε καλή νέα 
χρόνια και μια ανεξάρτητη και ελεύθερη Κύπρο, 
υπενθυμίζοντας τις υποχρεώσεις χωρών όπως το 
Ηνωμένο Βασίλειο «να σταματήσουν κάθε μορφής 
αδικίες και να προωθήσουν την αλήθεια, τη δικαιο-
σύνη και την αγάπη». 
Παρόντες πλην των προαναφερθέντων και των 

δεκάδων Συντηρητικών φίλων της Κύπρου ήταν 
επίσης ο Πρέσβης της Ελλάδας στο Λονδίνο Ιωάν-
νης Ραπτάκης, οι Βουλευτές Μάικ Γουντ, Σον 
Μπέιλι, Στιούαρτ Άντερσον, Μαρκ Ίστγουντ, Μαρκ 
Τζένκινσον, Νικ Φλέτσερ, σερ Γκρέιαμ Μπρέιντι, 
Σουζάν Γουέμπ, Κάρολαϊν Νόουκς, Φιόνα Μπρους, 
Μάρκους Τζοόυνς και Μπομπ Σίλι.

Θα συνεχίσει να εργάζεται για λύση του Κυπριακού, δηλώνει ο ΥΠΕΞ Τζέιμς Κλέβερλι
ΜΙΛΟΥΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΗ�ΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

συνέχεια από σελ 2 
 
...Μιλώντας στην «Παροικιακή», ο άνθρωπος 

πίσω από τη σημαία, ο πιστός οπαδός της Totten-
ham, Charlie Kyriacou από την κατεχόμενη Μηλιά 
Αμμοχώστου, δήλωσε ότι σύμφωνα με την απά-
ντηση που έλαβε από εκπρόσωπο της ομάδας, οι 
λόγοι που επικαλείται η διοίκηση «είναι πολιτικοί», 
παραπέμποντας στο Κυπριακό. Στη σχετική ενη-
μέρωση, γίνεται αναφορά σε «εδαφικές διαφορές 
με άλλη χώρα». Αυτό όμως που προκαλεί ακόμα 
περισσότερα ερωτήματα, είναι η αναφορά του εκ-
προσώπου της Tottenham FC στη σημαία του ψευ-
δοκράτους και της λεγόμενης ‘Τουρκικής Δημοκρα-
τίας της Βόρειας Κύπρου’ (TRNC flag). «Είμαι 
πάρα πολύ απογοητευμένος με τη διοίκηση της 
ομάδα που αγαπήσαμε τόσο πολύ. Η συμπερι-
φορά τους στο συγκεκριμένο θέμα αποτελεί όνει-
δος. Σχεδόν 20 χρόνια τώρα, η παρουσία της ση-
μαίας όχι μόνο δεν ενόχλησε κανένα, αλλά 
‘αγκαλιάστηκε’ με θέρμη από τους οπαδούς ανε-
ξαρτήτως εθνικότητας. Ταξίδευσε σε όλα τα μεγάλα 
στάδια του κόσμου κι έχει ταυτιστεί με την ιστορία 
του σωματείου μας. Αγαπήθηκε από όλους τους 
οργανωμένους οπαδούς κι’ αυτό αποδείχτηκε από 
τις δικές τους, έντονες αντιδράσεις, μόλις δημο-
σιοποιήσαμε την απόφαση της διοίκησης στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Ειλικρινά, δεν μπορώ να 
το πιστέψω. Γιατί ξαφνικά αυτή η αλλαγή; Θα πε-
ριμένω να δω τι θα γίνει στον επόμενο εντός έδρας 
αγώνα της ομάδας απέναντι στην Manchester 
City.» 
Παράλληλα, και παρά το γεγονός ότι η διοίκηση 

ανακάλεσε την απόφασή της, εντούτοις οι οπαδοί 
των Spurs διαμαρτύρονται έντονα για την τροπή 
που πήρε το θέμα. 
Όπως δήλωσε στην κάμερα της «Π» ο γνωστός 

παρουσιαστής του καναλιού YouTube ‘Tottenham 
Away’, Στέλιος Τριταίος «η απόφαση της διοίκησης 

αποτελεί ντροπή για τους οπαδούς και ειδικότερα 
για τους κυπριακής καταγωγής φιλάθλους. Έχουν 
επικοινωνήσει μαζί μας πολλοί Κύπριοι κι’ έχουν 
εκφράσει την απογοήτευσή τους. Και δεν είναι μόνο 
οπαδοί της Tottenham αλλά και άλλων σωματείων, 
οι οποίοι δηλώνουν ότι βρίσκονται στο πλευρό μας 
σε αυτό το θέμα. Διότι, για εμάς, είναι φανερό ότι 
αυτή η απόφαση αποτελεί διάκριση σε βάρος των 
Κυπρίων. Και σε κάποια στιγμή θα πρέπει να δώ-
σουν εξηγήσεις για αυτή την εντελώς απρόκλητη 
ενέργεια. Και η δικαιολογία ότι ‘το θέμα είναι πολι-
τικό’, είναι απαράδεκτη. Είναι απλά η σημαία μιας 
χώρας και των χιλιάδων οπαδών της ομάδας μας. 
Που βρίσκουν το πολιτικό θέμα;». 

Ο συμπατριώτης μας Λουκάς Πεδίου, οργανω-
μένος οπαδός της Tottenham εδώ και πολλά χρό-
νια, τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα πολιτικό μήνυμα 

στη σημαία. «Είναι η σημαία μιας χώρας. Δεν ανα-
γράφεται τίποτα σε αυτήν που να μπορεί να θεω-
ρηθεί ως πολιτικό. Το μόνο που αναγράφεται σε 
αυτήν είναι ‘Cyprus Spurs’. Με το ίδιο σκεπτικό θα 
έπρεπε να απαγορευτούν οι σημαίες όλων των 
χωρών. Το να κάνουν κάτι τέτοιο σε βάρος μας, εί-
ναι καθαρά ρατσιστική ενέργεια.» 
Ο εβραϊκής καταγωγής οπαδός της Tottenham, 

Brian Dagul, είπε ότι «αυτή η σημαία έχει πλέον 
καταστεί παράδοση κι’ έχει ταυτιστεί με την ιστορία 

της ομάδας, κι΄αυτοί προσπαθούν να την αποξε-
νώσουν χωρίς ουσιαστικό λόγο. Αυτό που έκανε η 
διοίκηση προκαλεί αηδία. Αλλά, είναι σημαντικό να 
τονίσουμε και την αντίδραση των οργανωμένων 
φιλάθλων ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μόλις έγινε 
γνωστή η ιστορία αντέδρασαν όλοι με μια φωνή. 
Ενωμένοι. Είτε είναι Βρετανοί, είτε Εβραίοι, είτε 
Κύπριοι, αντέδρασαν και ανάγκασαν τη διοίκηση 
να ανακαλέσει την απόφασή της. Κι΄αυτό που μας 
ικανοποιεί, παρά την απογοήτευση, είναι ότι η ση-
μαία θα είναι ξανά εκεί.» 
Ο συμπατριώτης μας, επίσης μέλος της ομάδας, 

Κώστας Μαραθεύτης, είπε χαρακτηριστικά: 
«Ντροπή τους. Έπρεπε να σκεφτούν τους πρα-
γματικούς οπαδούς τους. Οι οποίοι ακολουθούν 
παντού την ομάδα εδώ και πολλά χρονιά. Σε κάθε 
παιχνίδι και σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. 
Ντροπή τους. Είναι εντελώς απαράδεκτο αυτό που 

έκαναν. Και είναι εξοργιστικό το γεγονός ότι έπρεπε 
να περάσουμε όλη αυτή την αναστάτωση για να 
πούμε στο τέλος ‘εντάξει, κρατήστε τη σημαία’. 
Γιατί έπρεπε να γίνει αυτό; Είναι αδιανόητο.» 
Την έντονη απογοήτευσή του εξέφρασε και ο 

οργανωμένος οπαδός Χάρης Χαραλάμπους, ο 
οποίος, μετέφερε τον έντονο προβληματισμό όλων 
των οπαδών κυπριακής καταγωγής. «Επειδή αυτό 
αφορούσε αποκλειστικά και μόνο την κυπριακή 
σημαία, το πήρα προσωπικά, όπως και ο κάθε 
οπαδός κυπριακής καταγωγής. Ένιωσα ότι οι Κύ-

πριοι οπαδοί δέχονταν επίθεση. Θεωρώ, ότι ήταν 
μεγάλο λάθος και θα πρέπει η διοίκηση να επα-
νορθώσει το συντομότερο. Διότι είναι πολλά τα 
ερωτήματα. Πως ξαφνικά, μετά από σχεδόν 20 
χρόνια, να δημιουργείται τέτοιο θέμα; Θα πρέπει 
κάποιος να μας δώσει απαντήσεις.» 

Διαστάσεις προσέλαβε το θέμα της κυπριακής σημαίας των οπαδών της Tottenham FC
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ‘CYPRUS SPURS’

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο με τις δηλώσεις των οπαδών της Tottenham FC, από το κανάλι της «Π» στο YouTube

Στέλιος Τριταίος

Brian Dagul

Λούκας Πεδίου

Κώστας Μαραθεύτης

Χάρης Χαραλάμπους
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Με την επικεφαλής της Βουλής των Κοινοτήτων 
και Πρόεδρο του Συμβουλευτικού Συμβουλίου 
(Privy Council), Penny Moraunt MP, η οποία, με-
ταξύ άλλων, είναι επιφορτισμένη με το θεσμικό κα-
θήκον της εκπροσώπησης της κυβέρνησης στη 
Βουλή και της καλής συνεργασίας με το Παλάτι, 
είχαν την ευκαιρία να τα πουν από κοντά στο πλαί-
σιο του μηνιαίου δείπνου εργασίας της ομάδας 
των Συντηρητικών στο Chipping Barnet, οι συμπα-
τριώτες μας, μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυ-
πρίων και του Συνδέσμου Φίλων της Theresa Vil-
liers MP, Στέλλα Δινένη, Γιάννης Στεργίδης, Αντρέ 
Κρίς, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Νίκος Σαββίδης, 
Δώρος Παρτασίδης και Ηλίας Δινένης. Μαζί τους 
και ο βρετανός – επίσης μέλος της ομάδας υπο-
στήριξης της Teresa Villiers, Derek Hatter. 
Η κ. Mordaunt, ήταν η κεντρική ομιλήτρια στο 

δείπνο, ύστερα από πρόσκληση της φιλοκύπριας 
βουλεύτριας Theresa Villiers MP, η οποία ως γνω-
στό κατέχει τη βουλευτική έδρα στο Chipping Bar-
net. 
Στην ομιλία της, η Penny Mordaunt ανέδειξε μια 

σειρά από θέματα που απασχολούν τους πολίτες 
και τα μέλη του Συντηρητικού Κόμματος, λέγοντας 
πως το μέλλον της χώρας θα είναι πολύ καλύτερο 
με μια κυβέρνηση των Συντηρητικών. Όπως είπε: 
«Οι αξίες μας και η ιστορία μας ως κόμμα, μας δί-
δαξαν πώς να λύνουμε προβλήματα προς όφελος 
του λαού ολόκληρου του Ηνωμένου Βασιλείου». 
Στη διάρκεια της εκδηλώσης, η κ. Mordaunt βρέ-

θηκε για αρκετή ώρα στο τραπέζι των συμπατριω-
τών μας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλά-
ξουν απόψεις μαζί της για την Κύπρο, στο πλαίσιο 
των προσπαθειών που καταβάλλουν για διαφώτιση 
και ενημέρωση των βρετανών πολιτικών για το Κυ-

πριακό. Στο ίδιο πλαίσιο, της δώρισαν δύο βιβλία. 
Το ένα, της Κρίστι Λευτέρη, «ΈΝΑ ΚΑΡΠΟΥΖΙ, 

ΕΝΑ ΨΑΡΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΒΙΒΛΟΣ», περιγράφει την ιστο-
ρία της οικογένειάς της, η οποία κατά την τουρκική 

εισβολή του 1974 έπρεπε να εγκαταλείψει το κατε-
χόμενο χωριό της και να καταφύγει στο Λονδίνο.  
Το δεύτερο βιβλίο, της δόθηκε από τον ίδιο τον 

συγγραφέα. Πρόκειται για το «SHORELINE OF 
CYPRUS» του Δώρου Παρτασίδη, ο οποίος υπο-
γράμμισε ότι «η ομορφιά του βορρά και η ομορφιά 
του νότου ανήκει σε ένα όμορφο νησί, την Κυ-
πριακή Δημοκρατία». Όπως δήλωσε ο κ. Παρτα-
σίδης, η παρουσίαση του βιβλίου ήταν μια εξαιρε-
τική ευκαιρία να εξηγήσει στην επικεφαλής της 
Βουλής των Κοινοτήτων, την κατάσταση στην Κύ-
προ. 
Η κ. Mordaunt, δήλωσε εντυπωσιασμένη τόσο 

για τα βιβλία, όσο και για την παρουσίαση της έγινε 
σε σχέση με το Κυπριακό, ενώ, η οικοδέσποινα 
της εκδήλωσης, Theresa Villiers, ευχαρίστησε 
όλους όσοι παρευρέθηκαν στο δείπνο εργασίας. 
Σημειώνεται, ότι η παρουσία της Κύπρου στην 

εκδήλωση ήταν έντονη, αφού μέλη του Συμβουλίου 
Βρετανοκυπρίων και της ομάδας υποστήριξης της 
Theresa Villiers, χάρισαν δώρα για την κλήρωση 
που ακολούθησε. Συγκεκριμένα, ο Σπύρος Παπα-
χαραλάμπους δώρισε ένα μπουκάλι κρασί «ΟΙΝΟΥ 
ΓΗ» από το οινοποιείο Χρυσής Βασιλειάδης, υπο-
γεγραμμένο από την κ. Mordaunt, ενώ, ο μουσικός, 
Νίκος Σαββίδης, δώρισε δύο από τα τελευταία του 
CD. 

«Η παρουσία των Κυπρίων σε μια πολιτική εκ-
δήλωση βρετανικού κόμματος, αποδείχθηκε για 
άλλη μια φορά, πολύ σημαντική για την Κύπρο 
μας. Όμως, θα έπρεπε να ήμασταν περισσότεροι, 
διότι, όλοι μας, οφείλουμε να δουλέψουμε περισ-
σότερο για την ανάδειξη του Κυπριακού και τον 
στόχο για μια επανενωμένη Κύπρο», δήλωσε μετά 
το πέρας της εκδήλωσης, ο Δώρος Παρτασίδης.

«Ας δουλέψουμε όλοι περισσότερο για μια επανενωμένη Κύπρο»
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ

ΑΥΛΑΙΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ ΑΒΕΡΚΙΟΥ

Στη φυλακή για το φόνο του Στέλιου
συνέχεια από σελ 2 
 
...μέσα από τα χέρια του. Ακολούθησε λογομαχία 

με τον Στέλιο, ο οποίος προσπάθησε αρχικά να 
αντισταθεί. Ο δράστης επέμεινε, τον κτύπησε στο 
πρόσωπο και ανέσυρε μεγάλο μαχαίρι. 
Σύμφωνα με γυναίκα – αυτόπτη μάρτυρα του 

εγκλήματος, όταν ο Kyi-Reice Sylvester ανέσυρε 
το μαχαίρι, ο Στέλιος σήκωσε τα χέρια ψηλά, έκανε 
μερικά βήματα πίσω και έπεσε στο έδαφος. Παρά 
το γεγονός ότι το θύμα ήταν ήδη στο έδαφος, ο 
Sylvester δεν δίστασε να τον μαχαιρώσει στον αρι-
στερό μηρό. Κάρφωσε το φονικό μαχαίρι τρεις φο-
ρές στο πόδι του 16χρονου Αγγλοκύπριου, προ-
καλώντας του ακατάσχετη αιμορραγία, αφού το 
ένα από τα τραύματα είχε βάθος 18 εκατοστά. 
Εκείνη τη στιγμή, ο δεύτερος νεαρός που ήταν 

μαζί του, ο Leon Gruber, επιχείρησε να κλέψει δεύ-
τερο κινητό από τον φίλο του Στέλιου ενώ άρπαξε 
και ποδήλατο από τον άλλον.  
Τότε, και οι δύο δράστες, τράπηκαν τότε σε φυγή. 
Επί τόπου κλήθηκε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων 

του Λονδίνου (LAS) που ειδοποίησε την Αστυνομία. 
Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στη σκηνή, 
παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Στέλιο, ο 
οποίος έχανε μεγάλες ποσότητες αίματος. Αφού 
έσκισαν τα ρούχα του, τοποθέτησαν αιμοστατικό 
επίδεσμο, ενώ μόλις έφτασε στη σκηνή το ιατρικό 
προσωπικό του ελικοπτέρου της υπηρεσίας ασθε-
νοφόρων, προχώρησε επί τόπου σε χειρουργική 
επέμβαση. Ακολούθως, μεταφέρθηκε εσπευσμένα 
στο νοσοκομείο για νοσηλεία σε μονάδα εντατικής 
παρακολούθησης. 
Παράλληλα, η έρευνα της Αστυνομίας οδήγησε 

στα ίχνη των δύο ανηλίκων, εναντίον των οποίων 
εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Τέσσερεις μέρες 
μετά το περιστατικό, ο Sylvester ο οποίος είχε συλ-
ληφθεί και παλαιότερα για ληστείες υπό την απειλή 
μαχαιριού, προσήλθε μόνος του στον Αστυνομικό 
Σταθμό του Wood Green, ενώ, στις 9 Αυγούστου 
εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος, ο 
οποίος στο μεταξύ είχε δηλωθεί ως ελλείπων πρό-
σωπο από τους οικείους του. Και οι δύο αρνήθηκαν 
να καταθέσουν οτιδήποτε. Αφού κατηγορήθηκαν 
γραπτώς,  αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, 9 μέρες 

μετά το περιστατικό, ο 16χρονος Στέλιος, έχασε 
τελικά τη μάχη για τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος 
την οικογένειά του. 
Η υπόθεση προσέλαβε νέες διαστάσεις και την 

1η Σεπτεμβρίου οι δύο 16χρονοι συνελήφθησαν 
εκ νέου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας. 
Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο επικεφα-

λής των ερευνών, επιθεωρητής Neil Rawlinson δή-
λωσε: «Άλλη μια ζωή ενός παιδιού χάθηκε με 
τραγικό τρόπο. Η οικογένεια του Στέλιου έχει 
περάσει από την κόλαση όλο αυτό το διάστημα. 
Από τη στιγμή που διαπράχθηκε το έγκλημα, 
μέχρι τις ώρες αγωνίας στο νοσοκομείο και τον 
αδόκητο θάνατό του, αλλά και όλους αυτούς 
τους μήνες που χρειάστηκαν για να ολοκλη-
ρωθεί η δίκη. Εκφράζω τη θλίψη μου και ελπίζω 
ότι τα αγαπημένα του πρόσωπα θα βρουν εστω 
και λίγη παρηγοριά μετά την ετυμηγορία του 
δικαστηρίου. Οι σκέψεις μας, είναι μαζί τους. 
Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω 
όλους όσοι βοήθησαν σε αυτήν την έρευνα. 
Καταλαβαίνουμε πόσο τρομακτικό συναίσθημα 
είναι σε ορισμένες περιπτώσεις όταν είμαστε 
αυτόπτες μάρτυρες ενός τέτοιου εγκλήματος, 
αλλά η βοήθεια του κοινού είναι απαραίτητη 
για να κρατήσουμε τις κοινότητές μας ασφα-
λείς. Ως Αστυνομία, έχουμε τα μέσα και τους 
τρόπους, για να προστατεύσουμε τους ανθρώ-
πους που βοηθούν ώστε να κάνουμε καλύτερη 
την κοινωνία μας». 
Στην ίδιο δελτίο Τύπου της Αστυνομίας, δημοσι-

εύονται και δηλώσεις της χαροκαμένης μητέρας 
του Στέλιου. Η Μαρία Αβερκίου, είπε: «Η οικογέ-
νειά μου διαλύθηκε από μια πράξη παράλογης 
βίας. Ο Στέλιος δεν έκανε τίποτα κακό. Ήταν 
ένα 16χρονο αγόρι που βρισκόταν με τους φί-
λους του σε πάρκο. Αδυνατώ να κατανοήσω 
πώς οποιοσδήποτε άνθρωπος θα μπορούσε 
να κάνει τέτοιο κακό σε συνάνθρωπό του. Οι 
καρδιές μας είναι ραγισμένες». 
Ο επιθεωρητής Seb Adjei-Addoh, από τη Μο-

νάδα Διοίκησης του βόρειου Λονδίνου, που καλύ-
πτει το Haringey, δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να 
εργαζόμαστε για να φέρουμε στη δικαιοσύνη 
όσους κουβαλούν μαχαίρια στους δρόμους μας». 
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VACANCY 
 
Position:                                   Visa Support Assistant 
Type of employment:               Full time, three (3) years contract 
Starting date:                           15 March 2023 
Location:                                  High Commission of the Republic of Cyprus, 13 St. James’s            
                                                  Square, London SW1Y 4LB, United Kingdom 
Deadline for application:        10 February 2023 
 
The High Commission of the Republic of Cyprus in the United Kingdom is seeking an individual 
for one (1) full time position as Visa Support Assistant at the Consulate General in London, 
with a three (3) years contract, co-financed by the Border Management and Visa Instrument 
(BMVI) Fund. The monthly gross salary is GBP £2.116,00. 
 
Duties and Responsibilities: 
• Working in the visa section of the Consulate General – receiving visa applications, advising / 
consulting applicants on visa applications and requirements. 
• Assisting with the processing of visa applications under the supervision of the Consul Gen-
eral. 
• Reviewing visa applications to ensure they are complete and required documents have been 
provided. 
• Provide visa applicants with accurate and timely information / responding to visa queries by 
emails and over the phone. 
• Input visa application data into the Visa Information System (VIS). 
• Conduct document verification.  
• Assist in conducting interviews. 
• Any other related duties required by the Consular Section of the High Commission.  
 
Essential Requirements: 
1.Certificate of secondary education. 
2.Very good knowledge of the English Language. 
3.Very good computer skills and use of internet (including knowledge of the Microsoft Windows 
Office software package). 
4.Clear Criminal Record Certificate, issued within the preceding two-month period. 
5.Pre-settled Status or Settled Status Certificate or proof of British citizenship or any other cit-
izenship with proof of the right to live and work in the UK. 
6.Higher education diploma and/or experience in a similar position and/or good knowledge of 
the Greek language will be considered as an advantage. 
 
How to apply: 
Applicants are kindly requested to submit their CVs, along with a cover letter (the title of the 
position must be included in the letter) in English and all required certificates/supporting doc-
uments, via email to  tkyrou@mfa.gov.cy and mkaoulla@mfa.gov.cy or via post to: 
 
Application for Visa Support Assistant Position 
(c/o Ms. Tonia Kyrou)  
High Commission of the Republic of Cyprus in the United Kingdom 
13 St. James’s Square  
London SW1Y 4LB 
United Kingdom  
 
All applications must be received by 12:00 hours on 10th February, 2023. Late or incomplete 
applications will not be considered. It is noted that the Ministry of Foreign Affairs does not un-
dertake any commitment towards the candidates (travel / accommodation expenses or any 
other expenses during the recruitment process and/or afterwards are not covered). 
 
Only shortlisted candidates will be contacted. 
 
Candidates will be invited for an interview and/or for a written test on the required skills. 
 
The criteria and the final selection of a suitable candidate, as well as the withdrawal of a 
vacancy, are at the discretion of the High Commission. 
 
General Data Protection Regulation:  
All personal information received will be kept in line with GDPR guidelines.

VACANCY 
 
Position:                                   Security Guard 
Type of employment:               Full time, three (3) years contract 
Starting date:                           15 March 2023 
Location:                                  High Commission of the Republic of Cyprus, 13 St. James’s            
                                                  Square, London SW1Y 4LB, United Kingdom 
Deadline for application:        10 February 2023 
 
The High Commission of the Republic of Cyprus in the United Kingdom is seeking an individual 
for one (1) full time Security Guard position at the Consulate General in London, with a three 
(3) years contract, co-financed by the Border Management and Visa Instrument (BMVI) Fund. 
The monthly gross salary is GBP £2.116,00. 
 
Job Description: 
We are looking for a competent Security Guard to undertake the surveillance of the Consular 
Section and protection of the staff and visitors. He/she will be responsible for detecting any 
suspicious behavior and preventing vandalism, thefts or other disruptive or criminal behavior. 
 
Duties and Responsibilities: 
• Check, registration and authorize entrance of all visitors to the Consular section.   
• Use and monitoring of security systems such as: CCTV, X-ray baggage scanner, archway 
(walk through scanner) and handheld metal detectors.  
• Supervision of the public in the premises of the Consulate, ensuring order and safety. 
• Responding to alarms by investigating and assessing the situation. 
• Responding quickly and suitably during crisis. 
• Any other related duties required by the Consular Section of the High Commission.  
 
Essential Requirements: 
1. Certificate of secondary education. 
2. Very good knowledge of the English Language. 
3. Clear Criminal Record Certificate, issued within the preceding two-month period. 
4. Pre-settled Status or Settled Status Certificate or proof of British citizenship or any other 
    citizenship with proof of the right to live and work in the UK. 
5. Experience in a similar position and/or good knowledge of the Greek and/or Turkish language  
    will be considered as an advantage. 
 
How to apply: 
Applicants are kindly requested to submit their CVs, along with a cover letter (the title of the 
position must be included in the letter) in English and all required certificates/supporting doc-
uments, via email to  tkyrou@mfa.gov.cy and mkaoulla@mfa.gov.cy or via post to: 
 
Application for Security Guard Position 
(c/o Ms. Tonia Kyrou)  
High Commission of the Republic of Cyprus in the United Kingdom 
13 St. James’s Square  
London SW1Y 4LB 
United Kingdom  
 
All applications must be received by 12:00 hours on 10th February, 2023. Late or incomplete 
applications will not be considered. It is noted that the Ministry of Foreign Affairs does not un-
dertake any commitment towards the candidates (travel / accommodation expenses or any 
other expenses during the recruitment process and/or afterwards are not covered). 
 
Only shortlisted candidates will be contacted. 
 
Candidates will be invited for an interview and/or for a written test on the required skills. 
 
The criteria and the final selection of a suitable candidate, as well as the withdrawal of a 
vacancy, are at the discretion of the High Commission. 
 
General Data Protection Regulation:  
All personal information received will be kept in line with GDPR guidelines.
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Παρουσία του Αιδεσιμώτατου Πατέρα Σταύ-
ρου , της Διευθύντριας του σχολείου κας Ελευ-
θερίας Ξενοφώντος, σύσσωμου του εκπαιδευ-
τικού προσωπικού και όλων των μαθητών του 
σχολείου πλην των τάξεων του Νηπιαγωγείου, 
της Προδημοτικής,  GCSE & A Level  πραγμα-
τοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στις  
14.1.2023 στο ελληνικό παροικιακό σχολείο 
του Αγίου Νικολάου στο Άκτον η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας για το έτος 2023. 

 Ο Αιδεσιμώτατος π. Σταύρος μίλησε στους 
μαθητές για την προέλευση του εθίμου της βα-
σιλόπιτας, ευλόγησε τις πίτες και ευχήθηκε μαζί 

με τη Διευθύντρια του σχολείου μια Καλή και 
Ευλογημένη Χρονιά. 

 Είναι ανάγκη να αναφερθεί ότι ακολούθησε 
ξεχωριστά αμέσως μετά  η κοπή της πίτας 
στην τάξη του Νηπιαγωγείου και της Προδη-
μοτικής  για τους μικρούς μαθητές και το από-
γευμα για τα παιδιά του GCSE & A Level. Κι 
αυτό,  έγινε για την αποφυγή συνωστισμού 
διότι είναι έντονο πλέον  το πρόβλημα έλλειψης 
σχολικού χώρου. 

 Η Διεύθυνση & το Εκπαιδευτικό προσωπικό 
του ΕΠΣ Αγ.Νικολάου εύχονται σε όλους Καλή 
Χρονιά με υγεία, ελπίδα και πρόοδο!

«Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο παροικιακό σχολείο Αγίου Νικολάου»

Στις 19 Ιανουαρίου 2023, με την ευλογία 
του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Με-
γάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα και μετά από 
ευγενική πρόσκληση του κ. William Morris, 
Προέδρου της Newman Society του Πανε-
πιστημίου της Οξφόρδης, ο Πρωτοσύγκελ-
λος της Ι. Αρχιεπισκοπής, Αρχιμ. κ. Νήφων 
Τσιμαλής, έδωσε διάλεξη για τη Μυστήρια 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Μετά την ομιλία, 
διαρκείας περίπου μιας ώρας, ακολούθησε 
σχετικός διάλογος. 

Ως σύμβολο χριστιανικής ενότητας ο π. 
Νήφων προσέφερε στον Πρόεδρο της New-
man Society μουσειακό αντίγραφο μιας ιτα-
λοβυζαντινής εικόνας της Σταύρωσης του 
Χριστού, η οποία φέρει επιγραφή που ανα-
φέρει το γεγονός. Τα μέλη της Newman So-
ciety ευχαρίστησαν θερμά τον Πρωτοσύ-
γκελλο και εξέφρασαν την επιθυμία τους να 
επισκεφθούν σύντομα τον ιστορικό Καθε-
δρικό Ι. Ναό της του Θεού Σοφίας στο Bays-
water του Λονδίνου.

Διάλεξη για τα Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Πανεπιστήμιο Οξφόρδης

Μεγάλη  επιτυχία σημείωσέ η Γενική Συνέλευση Συνδέσμου Λευκαριτών Μ.Β. 
Παρουσία πολλών Λευκαριτών και φίλων του Συνδέσμου παρακολούθησαν τις όλες εργασίες 
της Συνεδρίασης. Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συνδέσμου αφού καλωσόρισε τους παρευρι-
σκόμενους κάλεσε τον κόσμο σε μονόλεπτη σιγή εις μνήμη αυτών που έχασαν την ζωή τους. 
Ακολούθησε έκθεση με θέμα την δράση του  ταμία Βαρνάβα Βαρναβίδη, οποίος έδωσε την τα-
μιακή έκθεση και α στη συνέχεια κολούθησαν ερωτήσεις και εισηγήσεις. 
Παμψηφεί επανεκλέγηκαν Πρόεδρος ο Γιώργος Α. Σάββα, Ταμίας ο Βαρνάβας Βαρναβίδης, 
Γραμματέας Δημοσίων σχέσεων η Ολγα Πανταζή, Υπεύθυνοι εκδηλώσεων η Ελένη Λοϊζου, 
Τουλλα Βαρναβίδη Μέλη, ο Μιχαλάκης Κόσσιφος, ο Ανδρέας (Αήττητος) Χριστοδουλίδης, ο Χρη-
στάκης Λοίζου, η Ελένη Σάββα, ο Νίκος Καρούς και η Νίτσα Καρούς.   
Με το πέρας των εργασιών ακολουθήσε δεξίωση και η κοπή της Βασιλόπιττας  στο εστιατόριο 

Babinondas όπου το παρόν τους έδωσαν η Δήμαρχος του Enfield Cllr Doris  Jiagge, η αντιδή-
μαρχος Cllr Suna Hurman, η πρώην δήμαρχος Cllr. Sabri Ozaydin, και η Δημοτική Σύμβουλος 
Mahym Bedekova.  

Κοπή βασιλόπιτας Λευκαριτών και φίλων
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Όταν άρχισα να διαβάζω το βιβλίο του Μακά-
ριου Δρουσιώτη «Έγκλημα στο Κραν Μοντανά» 
έμεινα άφωνος από το περιεχόμενο του εν λόγω 
βιβλίου. 
Γιατί; Ο συγγραφέας τα έκανε μούσκεμα, έτσι 

να το πω λίγο διπλωματικά, και θα εξηγήσω γιατί 
το είπα αυτό. Ο συγγραφέας ξεκίνησε να περι-
γράφει το έγκλημα στο Κραν Μοντανά και κατέ-
ληξε να γράφει μία αντικομουνιστική ιστορία. 
Ο άνθρωπος, είναι ένας παθιασμένος αντικο-

μουνιστής. Δικαίωμα του αυτό, όμως σαν συγ-
γραφέας έχει υποχρέωση να λέει την αλήθεια 
στους αναγνώστες του. 
Ας δώσω μερικά παραδείγματα: λίγο πολύ μας 

είπε ότι για την ανυπαρξία της λύσης του Κυπρια-
κού, ένοχη είναι η Ρωσία. Μα κύριε Δρουσιώτη, 
μήπως πρόεδρος της Κύπρου είναι ο Πούτιν ή ο 
Αναστασιάδης; 
Και αν είναι δυνατόν από το έγκλημα στο Κραν 

Μοντανά να μας παίρνεις στην αποχώρηση των 
Σοβιετικών στρατευμάτων από την τότε ανατολική 
Γερμανία. Τι σχέση έχει το ένα θέμα με το άλλο; 
Αυτό δε μας το εξήγησες. Γιατί; Γι’ αυτό έμεινες 
εκτεθειμένος στο αναγνωστικό σου κοινό. 
Επίσης, γιατί σε όλα να φέρει ευθύνη η Σοβιε-

τική Ένωση και σήμερα η Ρωσία; Ούτε σε αυτό 
έδωσες μια εξήγηση. Εδώ θέλω να πω ότι δυ-
στυχώς δεν είπες ούτε μια λέξη για τους πραγμα-
τικούς ένοχους της προδοσίας στην Κύπρο. 
Πρώτον, δεν είναι η Αγγλία που αρνήθηκε να 

δώσει το δικαίωμα στον κυπριακό λαό για αυτο-
διάθεση το 1950; Δεν είναι το ΝΑΤΟ που έσπρωξε 
τους προδότες με επικεφαλής τον Γρίβα; Και σή-
μερα έρχεσαι χωρίς ίχνος ντροπής να κατηγορή-
σεις τους άλλους γι’ αυτή την προδοσία; Λίγος 
σεβασμός προς τους αναγνώστες δεν βλάπτει. 
Αν χρειαστεί θα επανέλθω.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Αντικομμουνιστικό 
παραλήρημα

Ο ρατσισμός, φυλετισμός, είναι 
μια αντιδραστική θεωρία που 
στηρίζεται πάνω στην άποψη της 
βιολογικής τάχα ανισότητας των 
ανθρώπων και που διακηρύσσει 
ότι η ιστορία της κοινωνίας και του 

ανθρώπινου πολιτισμού, υπακούει δήθεν σε αι-
ώνιους και αμετάβλητους νόμους. 
Η εσφαλμένη αυτή θεωρία, είναι συμφέρουσα εν 

τούτοις στις εκμεταλλεύτριες τάξεις.  
Μετά την πρώτη εμφάνιση του ρατσισμού που 

έγινε μέσα στους κόλπους της δουλοκτητικής κοι-
νωνίας, οι αντιδραστικές κοινωνικές θεωρίες όλων 
των εποχών τον χρησιμοποιούν για να δικαιολο-
γήσουν την εθνική και την κοινωνική καταπίεση. 
Οι οπαδοί του ρατσισμού διαστρεβλώνουν συ-

νειδητά τα δεδομένα της επιστήμης, στην προσπά-
θειά τους ν' αποδείξουν ότι ο κόσμος γνώριζε ανέ-
καθεν ανώτερες και κατώτερες φυλές, ότι οι 
κατώτερες, που δεν μπορούν να αναπτύξουν κά-
ποιο πολιτισμό, είναι καταδικασμένες να παραμεί-
νουν στη δουλεία, ενώ οι ανώτερες, που αφομοι-
ώνουν τον πολιτισμό, έχουν τον ιστορικό 
προορισμό να διοικούν, να εκμεταλλεύονται τις κα-
τώτερες. 
Ήδη οι δουλοκτήτες της αρχαίας Ανατολής πί-

στευαν ότι, από τη φύση τους, είναι τελείως διαφο-
ρετικοί από τους δούλους τους! Η άποψη αυτή 
υποστηρίχθηκε επίσης και από ορισμένους συγ-
γραφείς της αρχαίας Ελλάδας, και μάλιστα από τον 
Αριστοτέλη, τον πιο μεγάλο στοχαστή της αρχαι-
ότητας, που ήταν στενά συνδεδεμένος με την ελ-
ληνική αριστοκρατία της Μακεδονίας, και ήταν ο 
εκφραστής, από πολλές απόψεις, της ιδεολογίας 
της. 
Η φεουδαρχία με τις στεγανές κοινωνικές της δια-

κρίσεις, με τους ευγενείς, που τα συμφέροντά τους 

επέβαλαν να διαφέρουν από τους δούλους και τους 
δουλοπάροικους, αλλά και από τους εργαζόμενους 
της πόλης, επαναλάμβανε τις ίδιες αντιλήψεις για 
την τάχα έμφυτη ανισότητα των ανθρώπων. 
Στα μέσα του 19ου αιώνα οι φυλετικές θεωρίες, 

χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα από τους 
κήρυκες της δουλείας και της άγριας εκμετάλλευσης 
των Νέγρων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
Ο ρατσισμός συνδέθηκε επίσης στενά με τον μαλ-

θουσιανισμό και τον σοσιαλ-δαρβινισμό. 
Ο μαλθουσιανισμός είναι αντιεπιστημονική θεω-

ρία που τη διατύπωσε ο πάστορας, κληρικός, Μάλ-
θους (1766-1834), Άγγλος αστός οικονομολόγος. 
Στο έργο του "Πραγματεία πάνω στη θεωρία περί 
πληθυσμού" (1798),ο Μάλθους βεβαιώνει ότι η αύ-
ξηση του πληθυσμού της γης γίνεται κατά γεωμε-
τρική πρόοδο, (1,2,4,8,16,κλπ.) ενώ τα μέσα ύπαρ-
ξης αυξάνουν κατά αριθμητική πρόοδο 
(1,2,3,4,5,κλπ.). Δηλώνει ότι αυτή η δυσαναλογία 
ανάμεσα στον πληθυσμό και στην ποσότητα των 
μέσων ύπαρξης αποτελεί ένα αιώνιο φυσικό νόμο 
και ότι τα δυσμενή αποτελέσματά του θα μπορού-
σαν να μετριασθούν μόνο με την κατάργηση του 
"πλεονάσματος" του πληθυσμού (υπερπληθυ-
σμού) δηλαδή, αν καταδικαζόταν ένα τμήμα του 
πληθυσμού στην αγαμία και στην πείνα. Σύμφωνα 
με τους οπαδούς αυτής της θεωρίας, δεν φταίει το 
καπιταλιστικό σύστημα για τα δεινά των εργαζομέ-
νων και καταπιεζομένων μαζών, ούτε οι εκμεταλ-
λευτές τους, αλλά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και οι κα-
ταπιεζόμενοι που, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού 
τους, φέρνουν τις ευθύνες των δεινών τους, της 
πείνας τους και της  εξαθλίωσής τους! 
Ο σοσιαλ-δαρβινισμός είναι ένα αντιδραστικό 

ρεύμα μέσα στους κόλπους της αστικής κοινωνιο-
λογίας που στηρίζεται σε μια ψευτο-επιστημονική 
ερμηνεία του δαρβινισμού, που τον εφαρμόζει στα 

κοινωνικά φαινόμενα και προσπαθεί να ερμηνεύσει 
τους νόμους της κοινωνικής εξέλιξης και την κοι-
νωνική συμπεριφορά των ανθρώπων, ξεκινώντας 
από τις αρχές του δαρβινισμού. 
Θεωρώντας τον αγώνα για την ύπαρξη σαν γε-

νικό νόμο της φύσης, οι σοσιαλ-δαρβινιστές βεβαι-
ώνουν πως ο νόμος αυτός ισχύει και στην περί-
πτωση της ανθρώπινης  κοινωνίας. Όπως λένε, 
στην ανθρώπινη κοινωνία επιζούν τα δυναμικότερα, 
τα καλύτερα προσαρμοσμένα άτομα, ενώ τα αδύ-
νατα υποκύπτουν. Η ουσία αυτών των ιδεών συνί-
σταται στο να δικαιολογήσει τις πιο ειδεχθείς αδικίες 
και τα εγκλήματα της κοινωνικής ζωής κάτω από 
τον καπιταλισμό. Θέλουν να θολώσουν τη συνεί-
δηση της εργατικής τάξης και να την αποτρέψουν 
από τους αγώνες της ενάντια στον καπιταλισμό. 
Μερικοί αντιδραστικοί βιολόγοι και κοινωνιολόγοι 

στηριζόμενοι στον  σοσιαλ-δαρβινισμό και τον μαλ-
θουσιανισμό επιχειρούν να δικαιολογήσουν τις φυ-
λετικές διακρίσεις, την απάνθρωπη μεταχείριση 
των μαύρων και όχι μόνο, τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και τις οικονομικές και πολιτικές κρίσεις. 
Οι ιδεολόγοι του ιμπεριαλισμού στηρίζονται πάνω 

στη μαλθουσιανή θεωρία του υπερπληθυσμού για 
να εξωθήσουν τα ιμπεριαλιστικά κράτη στην εξο-
λόθρευση του πληθυσμού των "κατωτέρων" λαών. 
Στη Γερμανία, ύστερα από την αναρρίχηση του 

Χίτλερ στην εξουσία, ο ρατσισμός κηρύχθηκε η 
επίσημη ιδεολογία της φασιστικής δικτατορίας.  
Οι φυλετικές αντιλήψεις καλλιεργήθηκαν επίσης 

και σε άλλες επιθετικές χώρες και κυρίως στην Ιτα-
λία και στην Ιαπωνία. 
Και σήμερα ακόμη ο ρατσισμός χρησιμοποιείται 

πλατιά από την ιμπεριαλιστική αστική τάξη και τους 
κάθε λογής υπηρέτες της.  
Μια σειρά αντιεπιστημονικές και ανιστόρητες θε-

ωρίες που συνδέονται με τον ρατσισμό και που 

πρόσφατα άρχισαν να διαδίδονται, λόγω και της 
πανδημίας του κορωνοϊού, συνιστούν ανοικτά την 
ελάττωση των γεννήσεων και την εξολόθρευση του 
"πλεονάζοντος πληθυσμού". Ο ρατσισμός και ο 
αστικός εθνικισμός, δύο ρεύματα που συνδέονται 
με στενούς δεσμούς, έχουν σαν δεύτερη μορφή 
τους τον κοσμοπολιτισμό, που κηρύσσει την αδια-
φορία για τα εθνικά συμφέροντα, τις εθνικές παρα-
δόσεις, τον εθνικό πολιτισμό (κουλτούρα),που κη-
ρύσσει την αδιαφορία για την εθνική κυριαρχία. 
Ιδεολογία της ιμπεριαλιστικής αστικής τάξης, ο 

κοσμοπολιτισμός σκεπάζει το αληθινό του πρό-
σωπο διακηρύσσοντας ότι ο κάθε άνθρωπος έχει 
το σύμπαν(κόσμο) για πατρίδα.  
Στην πραγματικότητα, ο κοσμοπολιτισμός, που 

προπαγανδίζεται και διαδίδεται με ιδιαίτερο ζήλο 
από τους ιδεολόγους του ιμπεριαλισμού, αποτελεί 
ένα τρομερό όπλο στα χέρια των μονοπωλίων στην 
προσπάθειά τους να υποδουλώσουν τους λαούς, 
ένα ιδεολογικό μέσο για την πολιτική και οικονομική 
υποδούλωση των μικρών ελεύθερων λαών. Ένα 
ιδεολογικό μέσο για την πολιτική και οικονομική 
υποδούλωση εθνών και ανεξάρτητων κρατών.  
Προπαγανδίζοντας τον κοσμοπολιτισμό, οι ιμπε-

ριαλιστές και οι υπηρέτες τους, έχουν σαν στόχο 
την κατασίγαση της εθνικής επαγρύπνησης των 
λαών, και την καλλιέργεια του μικροβίου της προ-
δοσίας της πατρίδας. 
Ο ρατσισμός,ο αστικός εθνικισμός και ο  κοσμο-

πολιτισμός δεν έχουν κανένα επιστημονικό στήρι-
γμα.  
Ο ταξικός αγώνας των εργαζομένων ανεξαρτήτως 

εθνικότητας για την επίτευξη άμεσων στόχων και 
πιο σημαντικό για την επίτευξη του απώτερου στό-
χου(κοινωνική αλλαγή) είναι άρρηκτα δεμένος με 
τον αγώνα ενάντια στον ρατσισμό, τον αστικό εθνι-
κισμό και τον κοσμοπολιτισμό.

Η ταξική πάλη είναι άρρηκτα δεμένη με τον αντιρατσισμό 

Του Βασίλη 
Κωστή

Μέσα από τα χρόνια καταλα-
βαίνει ο άνθρωπος πώς τις πε-
ρισσότερες φορές γίνεται δε-
δομένος για τους ανθρώπους 
που αγαπά. Το φταίξιμο φυσικά 
δεν είναι σε αυτούς, αλλά σε 
εμάς. Είμαστε οι καλύτεροι δά-
σκαλοι στο να μαθαίνουμε αν-
θρώπους σημαντικούς κοντά 
μας, από τον προϊστάμενο  μέ-

χρι τα παιδιά μας, να θεωρούν εντελώς αυτο-
νόητα όλα όσα κάνουμε, να μην λένε ευχαριστώ, 
να μη αναγνωρίζουν και φυσικά να μην αντα-
ποδίδουν ό,τι καθημερινά προσφέρουμε σε αυ-
τούς.  
Αργά το καταλάβαμε πολλοί, αλλά όπως λέει 

και η παροιμία: «Κάλιο αργά παρά ποτέ!» Με-
γαλώνουμε και αν είμαστε τυχεροί σε κάποια 
φάση της ζωής μας, ξυπνάμε κυριολεκτικά και 
λέμε: Όπα! Τι γίνεται εδώ! Αντιλαμβάνεσαι ότι 
οι δύο βασικές αρχές που ισχύουν στις σχέσεις, 
εσύ τις παράκαμψες, τις αγνόησες: Την αρχή 
της ευκολίας και την αρχή της κούρασης. Η 
αρχή της ευκολίας λέει: Αν έχω την επιλογή να 
διαλέξω  ανάμεσα σε κάποιο ευκολότερο και 
κάποιο δυσκολότερο, φυσικά εννοείται, ότι θα 
επιλέξω το ευκολότερο. Τι;  χαζός… είμαι; Άρα 
αν είμαι το παιδί σου, αν είμαι ο άντρας σου κι 
εσύ μου προσφέρεις ό,τι θέλω,  κάνεις υπομονή 
με την κακή μου διάθεση, ενδίδεις όποτε γκρι-
νιάζω,  κάθεσαι στο ένα πόδι όταν σου μυξο-
κλαίω… και γενικά με αφήνεις να σου πατώ τα 
κουμπιά σου … τότε  γιατί να  σε φροντίζω, να 
σου αφιερώνω χρόνο, να σε προσέξω, να σου 
λέω «ευχαριστώ»; Μα αφού κάνω τη δουλειά 
μου και μου περνά και χωρίς να σε φροντίζω 
αντίστοιχα. Γιατί να σκοτωθώ για σένα; Φυσικά 
και σε θεωρώ δεδομένη ή δεδομένο! «Ήθελες 
τα κι έπαθες τα, όπως λέμε!» Πάμε τώρα στην 
αρχή της κούρασης που λέει το εξής: Όταν 
κουραστώ για κάτι τότε το εκτιμώ περισσότερο. 
Το τζάμπα και το εύκολο δεν το εκτιμά κανείς. 
Σύμφωνα με αυτή την αρχή, αν κουραστώ πολύ 
για κάτι χωρίς αυτό να έχει αξία, τότε απλά νoι-
ώθω ηλίθιος. Όταν όμως ξοδεύω σκέψη, χρόνο, 
κούραση για κάτι τότε του δίνω αξία,  ακριβώς 
για να νοιώθω ότι σωστά επέλεξα  να κουραστώ 

γι΄ αυτό. Όταν λοιπόν προσφέρω σε μια σχέση 
βάζω τον εαυτό μου να δίνει αξία σε αυτήν την 
σχέση. Κι όσα περισσότερα δίνω στη σχέση 
χωρίς ευχαριστώ, χωρίς αναγνώριση, τόσο με 
θυμώνει αυτή η  ισορροπία γιατί νοιώθω ότι 
εγώ δεν έχω αξία για τον άλλο. Συμβαίνει και το 
αντίστροφο: Όσα περισσότερα δέχομαι και μου 
προσφέρει κάποιος χωρίς να συνεισφέρω αντί-
στοιχα, τόσο θεωρώ την δική μου αξία ότι είναι 
μεγαλύτερη από του άλλου, στη σχέση αυτή. 
Έχεις ακούσει το γνωμικό: Ουδείς αγνωμονέ-
στερος του ευεργετηθέντος; Εξηγείται και επι-
στημονικά. Ο ευεργετηθείς υποβιβάζει την ευερ-
γεσία στο πλήρες όμως ακριβώς για να μην 
του δημιουργεί υποχρεώσεις ανταπόδοσης. Αν 
είσαι από αυτούς που έχεις ευεργετήσει και 
αντί ευχαριστώ πήρες μια μούντζα τώρα ξέρεις 
ότι ο ευεργετηθείς παραγράφει την ευεργεσία 
σου για να νοιώθει καλά με την συνείδησή του, 
που δεν ανταποδίδει. Τι κάνουμε λοιπόν; Έστω 
και αργά μάθε να απαντάς σωστά όταν σου 
λένε «ευχαριστώ πολύ». Τέρμα σε αυτά: «Έλα 
καλέ δεν είναι τίποτα…» ή «Σιγά καλέ δεν έκανα 
τίποτα σπουδαίο...» ή «Έλα τώρα, υποχρέωση 
μου να το κάνω αυτό» ή «Εγώ θα είμαι εδώ για 
σένα πάντα…» Όταν σου λένε «ευχαριστώ» να 
απαντάς: «Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για σένα 
αυτό που έκανα και είμαι βέβαιη ότι κι εσύ θα 
έκανες το ίδιο για μένα».   
Να λοιπόν μια λύση. Και μην γκρινιάζεις και 

να λες: «Μα δεν μου λένε ποτέ ευχαριστώ!» 
Εκπαίδευσε τους λοιπόν …  Όταν για παράδει-
γμα τους κάνεις ένα καλό φαγητό και περιμένεις 
ένα καλό λόγο αλλά δεν τον παίρνεις, τότε πες: 
«Σας μαγείρεψα και σήμερα. Ο κουμπαράς μου 
εδώ μέσα είναι ανοικτός και δέχεται τα ευχαριστώ 
σας όπως όπως. Επίσης δέχεται ευχαρίστως 
και να μαζέψετε εσείς το τραπέζι που φάγαμε». 
Ακόμη απαγορεύεται να λες συνέχεια ΝΑΙ σε 

όλα. Ακούω ανθρώπους που λένε: Δεν του έχω 
πει ποτέ ΟΧΙ κι αυτός με γράφει στα παλιά του 
τα παπούτσια. Για όλους αυτούς λοιπόν λέω, 
ας σκεφτούν πόσες φορές έχουν πει ΝΑΙ και 
πιέστηκαν και θυσιάστηκαν και κουράστηκαν… 
Κανονικά θα έπρεπε να πείτε ΟΧΙ από απλή 
αυτοφροντίδα γιατί ήσασταν ή άρρωστοι ή κου-
ρασμένοι και ξεπεράσετε τον εαυτό σας για να 

κάνετε κάτι για να μην κακοκαρδίσετε τον αχά-
ριστο σύντροφό σας. Και λες ΝΑΙ ανάγοντας 
τον εαυτό σου σε ήρωα, που έχει γίνει θυσία… 
αλλά τέτοιες θυσίες,  γαϊδαροποιούν τους γύρω 
σου και επιπλέον τα περιμένουν όλα έτοιμα και 
χωρίς ευχαριστώ και χωρίς ανταπόδοση. Όσο 
πιο σημαντικοί είναι κάποιοι άνθρωποι στην 
ζωή σου τόσο περισσότερο πρέπει να εξασφα-
λίσεις ότι περισσότερο θα ακούνε και το ΟΧΙ 
σου. Εξασκήσου να λες το ΟΧΙ με σθένος και 
ευγένεια και με ειλικρίνεια.  
Ακόμα μια συμβουλή. Να προσέχεις πώς 

αντιδράς στα κομπλιμέντα. Όταν σου λένε 
«Ωραίο το φαγητό σου!» εσύ να μην απαντάς: 
«Έλα μωρέ είναι μια πανεύκολη συνταγή». Ή 
όταν σου κάνουν κομπλιμέντο «Τέλειο αυτό 
που φοράς!» εσύ να μην λες: «Σιγά, καλέ, το 
πήρα με έκπτωση» Ή όταν σου πουν «Κατα-
πληκτικό μαλλί» εσένα να μην σου ξεφύγει: 
«Ξέρεις πόσο μου πήρε το κομμωτήριο»; Πρό-
σεξε λοιπόν, όταν σου λένε κομπλιμέντα να 
απαντάς σωστά: «Χαίρομαι που σου αρέσει το 
γούστο μου, χαίρομαι που με βρίσκεις στιλάτη 
και όμορφη», «χαίρομαι που σου αρέσει η συ-
νταγή μου γιατί έβαλα κόπο και τέχνη». Μάθε 
τους λοιπόν να εκτιμούν. 
Ακόμη ένα τελευταίο. Να φέρεσαι «βασιλικά» 

στον εαυτό σου. Να γιορτάζεις τα γενέθλια σου 
και την ονομαστική σου γιορτή με τους ανθρώ-
πους που αγαπάς. Να γιορτάζεις με τους δικούς 
σου τις επιτυχίες σου, τις κατακτήσεις σου. Να 
μην περνά στο ντούκου τίποτα. Να επενδύεις 
συνέχεια στο εαυτό σου, γιατί αυτό σημαίνει: 
«Φροντίζω να είμαι καλά, να είμαι υγιής, να 
περνώ καλά, να είμαι περιποιημένος και όμορ-
φος. Θέλω να μαθαίνω, να εξελίσσομαι γιατί η 
αξία μου και η συνεισφορά μου σε αυτόν τον 
υπέροχο κόσμο μας, πιστεύω πως είναι αξιόλογη 
και πολύ σημαντική. Κι αφού αναγνωρίζω ότι 
είμαι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, όπως και 
κάθε άνθρωπος, δεν μπορώ να μου συμπερι-
φέρομαι σαν να είμαι κάρβουνο και να περιμένω 
οι άλλοι να με βλέπουν αλλιώς. Λάμψε λοιπόν 
με τον δικό σου τρόπο στον δικό σου λαμπρό 
κόσμο. Τώρα, πριν είναι αργά, για να μην πεις 
όπως κάποιοι από εμάς: Παλιά μου γνώση να 
σε είχα ΠΡΩΤΑ.  

Μην είσαι δεδομένος για κανένα

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου



▪� Συμπεράσματα και εκτιμήσεις της μεγαλύτερης δημοσκόπησης 
με 7.000 δείγμα της Analytica για λογαριασμό της Cyprus Times. 

▪� Πλεονεκτήματα της δημοσκόπησης.  
Η διαφορά αυτού του είδους δημοσκόπησης σε σύγκριση με 

άλλες έχει τα  εξής χαρακτηριστικά: 
α) Ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα 7000 που περιορίζει κατά 

πολύ το στατιστικό λάθος 
β) Ο συνδυασμός τηλεφωνικών συνεντεύξεων και ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας μειώνει την πιθανότητα απόκρυψης πρόθεσης ψήφου 
λόγω της ανωνυμίας αυτού που απαντά σε σύγκριση με τις τηλε-
φωνικές που γνωρίζουν τα τηλέφωνά τους. 

▪�  Αποτελέσματα - σημερινή εικόνα. 
1. Η διαφορά, ψαλίδα του Νίκου Χριστοδουλίδη από τους δύο 

ανθυποψηφίους του είναι στις 6 μονάδες ( Νίκος Χριστοδουλίδης 
28%, Αβέρωφ Νεοφύτου 22%, Ανδρέας Μαυρογιάννης 22%) 

 2. Αβέρωφ Νεοφύτου και Ανδρέας Μαυρογιάννης βρίσκονται 
ακριβώς στο ίδιο σημείο 22% - 22%, απόλυτη ισοπαλία. 

3. Τα αθροιστικά ποσοστά, μαζί του Αχιλλέα Δημητριάδη και του 

Χρήστου Χρήστου ξεπερνούν το 10%. 
4.Οι υπόλοιποι υποψήφιοι αθροιστικά πλησιάζουν το 10%. 
▪� Συμπεράσματα.  
1. Η διαφορά του πρώτου από τους δύο που τον ακολουθούν 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΨΙΜΗ. 
2. Η μάχη μεταξύ του δευτέρου και του τρίτου είναι στήθος με 

στήθος. 
3. Τα αθροιστικά ποσοστά που θα λάβουν οι τρεις επικρατέστεροι 

αθροίζονται στο 80%. 
▪� Τάσεις.  
1. Σταδιακή αλλά σταθερή μείωση των ποσοστών του Νίκου Χρι-

στοδουλίδη από το 31%  στο 28%. 
2. Σταδιακή μεγάλη άνοδος του Ανδρέα Μαυρογιάννη από το 

18% στο 22%.   
3. Αργή αλλά σταθερή μικρή άνοδος του Αβέρωφ Νεοφύτου. 
4. Τα ποσοστά του Αχιλλέα Δημητριάδη, αλλά και του Χρήστου 

Χρήστου καταγράφονται σταθερά πάνω από το 5%. 
▪� Επεξήγηση των τάσεων. 
1. Η μείωση των ποσοστών του Νίκου Χριστοδουλίδη οφείλεται 

στη σημαντική μείωση του ποσοστού των ψηφοφόρων του ΔΗΣΥ 
που τον στηρίζουν (από 35% πέφτει στο 28%) και στη μείωση των 

ποσοστών των υποστηρικτών του ΑΚΕΛ που έχει πέσει στο 10%. 
2. Η μικρή αύξηση του Αβέρωφ Νεοφύτου οφείλεται στην αύξηση 

της συσπείρωσης του ΔΗΣΥ που φτάνει το 60%. 
3. Η μεγάλη άνοδος του Ανδρέα Μαυρογιάννη οφείλεται στην 

αύξηση της συσπείρωσης του ΑΚΕΛ στο 80% αλλά και στη μικρή 
αύξηση των εισροών από την ευρύτερη αριστερά και τον χώρο 
του κέντρου. 

▪� Εκτίμηση. 
Αν οι τάσεις αυτές συνεχίσουν το τελευταίο διάστημα - δηλαδή 

περαιτέρω μείωση Νίκου Χριστοδουλίδη και αντίστοιχες αυξήσεις 
Ανδρέα Μαυρογιάννη και Αβέρωφ Νεοφύτου - υπάρχει σημαντική 
πιθανότητα και οι τρεις να βρίσκονται την παραμονή της κάλπης 
μεταξύ 25% και 27%. 

Καταληκτικά.  
1. Τίποτε δεν φαίνεται να έχει κριθεί λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι 20% των ερωτηθέντων της δημοσκόπησης έχει αλλάξει 
γνώμη τον τελευταίο μήνα. 

2. Το τελικό αποτέλεσμα (ποσοστά και σειρά των τριών)  θα 
κριθεί τις τελευταίες ώρες πριν τη κάλπη και η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΨΗΦΟΣ είναι κρίσιμη και καθοριστική.

Του διεθνολόγου Χαράλαμπου Χρυσοστόμου
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Θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρων! 
Οι μνήμες ταξιδεύουν και πάλι στα παλιά! Νοερά 

ταξίδια στο χωριό, και ταυτόχρονα ταξίδια στα 
ιστορικά γεγονότα που ζήσαμε. Σταθμοί στην 

ιστορία μας και σταθμοί στη διαμόρφωση του χα-
ρακτήρα μας.  

Υπήρξαμε φτωχοί από πλευράς φαγώσιμων υλικών. Είχαμε 
μόνο μια κούπα και τρώγαμε το φαγητό μας όλοι μαζί από την ίδια 
κούπα. 

Όχι μόνο με τα αδέλφια μας, αλλά και με τα ξαδέλφια γιατί η 
μητέρα και ο πατέρας δούλευαν σκληρά για το καθημερινό ψωμί 
για να μας μεγαλώσουν, και η γιαγιά μαγείρευε για όλα τα εγγόνια.  

Σχολάναμε από το σχολείο και μαζευόμαστε όλοι στο μεγάλο 
ηλιακό καθήμενοι στα ξύλινα σκαμνάκια για να απολαύουμε το 
φαγητό της γιαγιάς.  

Δεν θα έπρεπε να μιλάμε γιατί η γιαγιά πάντα μας έλεγε για την 
γνωστή παροιμία…”Απού τρώ τζιαι συντηχάννει ή την γλώσσαν 
του ακκάνει… για κανένα βούκκο χάννει!”    

Και φοβούμενοι ότι θα φάμε πιο λίγο, σιωπούσαμε. Μοιραζόμασταν 
κάθε Πάσχα μια Γκαζόζα- γνωστό αναψυκτικό της τότε εποχής, 
και φορούσαμε καινούρια ρούχα  κάθε Πάσχα και το πολύ – πολύ 
και κάθε Χριστούγεννα.  

Γίναμε άνθρωποι με οικογενειακές αρχές, και σεβόμασταν τους 
μεγαλύτερους μας. Μάθαμε να σιωπούμε όταν οι μεγαλύτεροι μας 
είχαν κάτι να μας πουν! Φορέσαμε παπούτσια όταν πήγαμε για 
πρώτη φορά σχολείο. Τα βγάζαμε όταν γυρνούσαμε σπίτι για να 
τα έχουμε και τον επόμενο χρόνο.  

Τα πόδια μας είχανε γίνει ένα με το χώμα και δεν νιώθαμε τίποτα 
όταν πατούσαμε πάνω στις καυτές πέτρες ή πάνω στο καυτό 
χώμα. Είδαμε την άσφαλτο λίγα χρόνια μετά όταν για πρώτη 
φορά πήγαμε στην πόλη. 

Μάθαμε να μην κλέβουμε τα πράγματα των άλλων, και ακόμα 

όταν κάποιος συγχωριανός μας έδινε έστω και ένα μήλο από τη 
μηλιά του, βρισκόμασταν μπροστά σε ανάκριση γυρνώντας στο 
σπίτι, ακριβώς για να διαπιστώσει ο πατέρας ότι…. δεν το κλέψαμε.  

Υπήρχε πείνα αλλά ο Θεός βοηθούσε και ξεπερνούσαμε τις δυ-
σκολίες. 

Πέρασαν χρόνια και μεγαλώσαμε. Ο πόλεμος μας βρήκε μεγάλους 
πια και εκεί που κάναμε όνειρα για το μέλλον, θα έπρεπε να 
τρέξουμε στην αγαπημένη μας Κερύνεια να κάνουμε ότι μπορούμε 
για να σώσουμε τις παραλίες μας, την πόλη μας τα χωριά μας και 
τα σπίτια μας από τον καταραμένο Αττίλα. 

Κάποιοι από εμάς σωθήκαμε και είμαστε ευτυχείς που τα κατα-
φέραμε, και υπερήφανοι που ζήσαμε με αρχές που μας βοήθησαν 
να βρούμε δρόμους γεμάτους καλές παραστάσεις ζωής, δρόμους 
γεμάτους με ιδανικά μυρωδικά, γεμάτους καλές στιγμές, γεμάτους 
περιπέτειες που μας δίνουν ψυχική ικανοποίηση! 

Είναι αλήθεια ότι είχαμε στο διάβα της ζωής γράψει την δική μας 
ιστορία που είναι βγαλμένη μέσα από αντίξοες συνθήκες. Σκληρή 
βιοπάλη, που τη μοιραζόμασταν με τα πιο μεγάλα ιστορικά 
γεγονότα που γράφτηκαν στο πέρασμα του χρόνου για την μικρή 
μας πατρίδα την Κύπρο.   

Θα ήθελα να αποκαλέσω τον εαυτό μου πολύ τυχερό που έζησα 
αυτά τα χρόνια που από παιδί ένιωσα την ανάγκη να αγωνίζομαι. 
Μαθαίνοντας και διαμορφώνοντας τον χαρακτήρα μας η δική μου 
γενεά, ζήσαμε τον απελευθερωτικό αγώνα ενάντια στην Αγγλική 
αποικιοκρατία, και αισθανθήκαμε την καταπίεση και τον φόβο που 
προκαλούσε η παρουσία των Άγγλων στρατιωτών. Τα βράδια ξε-
πεταγόμασταν απροειδοποίητα από το κρεβάτι για να μπουν στο 
σπιτικό μας οι στρατιώτες ψάχνοντας για τους….. “φευκούς”,  
όπως αποκαλούσαν τότε τους αντάρτες της ΕΟΚΑ.  

Μετά ήρθε η Αγία Τυλληρία όπου ζήσαμε ακόμα ένα ιστορικό γε-
γονός, και στη συνέχεια δυστυχώς το πραξικόπημα. Έλληνες ενα-

ντίον Ελλήνων! 
 Και μετά η εισβολή του Αττίλα με αποτέλεσμα την αρπαγή 

μεγάλου μέρους της αγαπημένης μας Κύπρου και την στέρηση 
μας από τα ανθρώπινα μας δικαιώματα! 

Είμαι πολύ τυχερός επίσης που έχω την δυνατότητα να εκφραστώ 
ελεύθερα και να πω την άποψη μου για θέματα που με ενδιαφέρουν 
αλλά και που ενδιαφέρουν τους πιο πολλούς από τους συναν-
θρώπους μου. 

Η ιστορία αγαπητοί μου είναι εκεί και δεν μπορεί κανείς να την 
παραποιήσει αλλά ούτε κα να την αμφισβητήσει. Και το πιο 
σημαντικό είναι ότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει όσους 
έχουν ζήσει όποια από τα γεγονότα της ιστορίας.  

Περνούν τα χρόνια και οι καιροί αλλάζουν. Τα πράγματα παίρνουν 
άλλους δρόμους και οι άνθρωποι προβληματίζονται και προσαρ-
μόζονται με τα γεγονότα που τρέχουν. Η τεχνολογία έφερε τα 
πάνω κάτω.  

Οι μόνοι που δεν αλλάζουν είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε 
τα ίδια αισθήματα, κλαίμε και γελάμε το ίδιο, αγαπάμε ή μισούμε 
το ίδιο. 

Είναι λοιπόν θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρων. Ανάλογα με τις 
συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι, διαμορφώνεται και ο χα-
ρακτήρας τους.  

Ας προσπαθήσουμε να ενεργούμε με σκοπό την προώθηση 
ενεργειών με αποτέλεσμα να φέρνουν στην πορεία της ζωής τα 
αγαθά εκείνα που θα πάρουν οι διαβαίνοντάς τούτο τον δρόμο 
που θα τους κάνει καλούς χαρακτήρες με αρχές που να βοηθούν 
στο να πλάθονται χαρακτήρες που να στρώνουν δρόμους γεμάτους 
με ιδανικά μυρωδικά, δρόμους που να είναι με καλές πραμάτειες, 
με χαρακτήρες που να αγαπούν αλλήλους, και να σέβονται οι άν-
θρωποι ο ένας τον άλλον. 

Του Βασίλη 
Παναγή

Μόλις που περάσαμε την 3ην εβδομάδα του νέου 
χρόνου 2023 και τα σκάνδαλα στην Συντηρητική 
Κυβέρνηση ήδη έρχονται σε ζευγάρια, εάν όχι πε-
ρισσότερα.  

Το ανάφερα και προηγουμένως ότι όσους Συ-
ντηρητικούς Πρωθυπουργούς και αν αλλάξουν, 
όσοι Υπουργοί αν έλθουν και φύγουν, δεν αλλάζει 
η κουλτούρα που βρίσκει τη Συντηρητική Κυβέρ-
νηση στο προσκήνιο των σκανδάλων. 

Όταν σε λιγότερο από ένα χρόνο ο Rishi Sunak 
πληρώνει και δεύτερο πρόστιμο γιατί δε φορούσε 

ζώνη ασφαλείας. Η πρώτη φορά που πλήρωσε το πρόστιμο ήταν 
όταν έλαβε μέρος στις διασκεδάσεις στο 10 Downing Street κατά την 
διάρκεια του lockdown όπου υπήρχε άφθονο κρασί και τυρί και πολλά 
άλλα που δεν μπορούμε να αναφέρουμε, όπως δημοσίευσαν τις 
προάλλες οι ποιο σοβαρές εφημερίδες της χώρας. 

Ο δε Προέδρος του κόμματος αυτού δεν πλήρωσε τα εκατομμύρια 
που χρωστούσε  στο τμήμα φορολογίας. Μιλούμε για τον πρώην 
Πρωθυπουργό Οικονομικών. Σε αυτή την στήλη ο αναγνώστης δια-
βάζει την αλήθεια, και ας κακοφαίνεται σε αυτούς που προτιμούν να 
σκουπίζουν τις βρωμιές τους κάτω από το χαλί. Που βρωμάει πολύ, 
πάρα πολύ. Είναι το κόμμα των σκανδάλων  και διασκεδάσεων, το 
κόμμα της διαφθοράς του οποίου λείπει κάθε ίχνος ανθρωπιάς που 
ούτε καν χρειάζεται να το ονομάσουμε,  αφού ο κάθε ένας μας γνω-
ρίζει ποιο κόμμα συνταυτίζεται με τα πιο πάνω ιδεώδη. 

Ο δε κος Rishi Sunak ανακοίνωσε κατά τη ανάδειξη του ως Πρω-
θυπουργός  ότι θα υπάρχει ακεραιότητα, επαγγελματισμός, ειλικρί-

νεια. Που είναι αυτά κύριε Sunak; Μήπως ξέχασες τι είπες πριν 
λίγους μήνες; 

Μην ξεχνάς όμως ότι μία χούφτα υποστηρικτών σου σε ψήφισε 
γιατί δεν είχε άλλην εκλογή. Ζητά ο λαός το συντομότερο δυνατόν 
Γενικές Εκλογές για να σωθεί ότι μπορεί να σωθεί από την επίθεση 
στο NHS.  Για να σωθούν οι άρρωστοι και να αισθάνεται πιο ασφαλής 
ο κάθε πολίτης. Μέχρι και στα Δημαρχεία προσπαθούν να υπηρετή-
σουν τους κατοίκους κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες. .. 

Ας πάρει ο κος Sunak παράδειγμα από ένα υπόδειγμα Πρωθυ-
πουργού σαν την Εργατική Πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Ja-
cinda Ardern που αν και έδωσε την παραίτηση της ο λαός την θέλει  
να συνεχίσει. Κατά την διάρκεια της πανδημίας Covid-19 στην δεκά-
λεπτη ομιλία της, έδωσε οδηγίες στον λαό της Νέας Ζηλανδίας πώς 
να προφυλαχθεί. Λόγω της μεγάλης εμπιστοσύνης και σεβασμό που 
έτρεφαν προς αυτή, ακολούθησαν τις οδηγίες της και άτομα έχασαν 
την ζωή τους από το Covid-19. 

Δεν ήταν σαν τον “φαφλατά”  τον Johnson που έδιδε περισσότερη 
σημασία στα πάρτι. Δεν κάλεσαν Γενικές Εκλογές τότε διότι γνώριζε 
και γνωρίζει το κόμμα της ψευτιάς ότι θα έχανε όποτε και αν ελάμβα-
ναν χωράν οι εκλογές. Είτε σε τοπικό, είτε σε εθνικό επίπεδο. 

Όσο και αν προσπαθήσουν τα μέλη του κόμματος της διαφθοράς 
δεν πρόκειται να κερδίσουν. Όσες ψευτιές και αν πλασάρουν. Το σέ-
βας και η εμπιστοσύνη κερδίζεται με σκληρή δουλειά αλλά σε δευτε-
ρόλεπτα χάνεται. Την στιγμή που γράφω αυτά που γράφω, έρχονται 
πληροφορίες ότι ο κος Johnson είχε εμπλακεί σε ακόμα ένα σκάνδαλο 
με τον Προέδρο του BBC. Δεν πρόκειται να αλλάξω  το άρθρο αυτό 
διότι μέχρι να τελειώσω δεν γνωρίζω πόσα άλλα σκάνδαλα θα ακού-

σουμε που να εμπλέκονται Συντηρητικοί.   
Αλλά αφού μιλούμε για τη Jacinda Ardern. ακόμα και ο αναπλη-

ρωτής Πρωθυπουργός αρνήθηκε να λάβει τα καθήκοντα Πρωθυ-
πουργού ως σέβας προς το πρόσωπο της και επειδή δε θα διεξα-
χθούν εκλογές τον Οκτώβριο 2023. Δεν έκαναν όπως έχει κάνει στη 
Βρετανία το κόμμα των σκανδάλων που διοικούν για  χρόνια τώρα οι 
εκλεγμένοι από μία χούφτα ατόμων και  που φιλονικούν μεταξύ τους. 
Ή ακόμα όπως συμβαίνει κάτι παρόμοιο στην Κύπρο όπου σήμερα 
κατεβαίνουν για τις προεδρικές δύο υποψήφιοι από το ίδιο κόμμα 
και  προσπαθούν να διεκδικήσουν την προεδρία και που καθοδόν 
ανταλλάσσουν βαρετές κουβέντες τα δύο μέλη  του ιδίου κόμματος. 

Όπως έχουν φτάσει τα πράγματα ο μόνος ασφαλής τρόπος για να 
απαλλαχθούμε από το κακό που χαρακτηρίζει την Κύπρο είναι με το 
να ψηφίσουμε Ανδρέα Μαυρογιάννη. Μακριά από αυτούς που πο-
λεμούν μόνο για την καρέκλα. Αν θέλουμε να ονομάζουμε την Κύπρο 
“Γη της Ελιάς” τότε ας αλλάξουμε την   κακή συνήθεια να ψηφίζουμε 
το κόμμα του χθες που μας έφερε τα χρυσά διαβατήρια, το άδικο 
κούρεμα, τα ψεύτικα τους τα δεσμεύομαι και την όλη διαφθορά που 
έχει  μετατρέψει την ‘’Γη της Ελιάς’’ σε ‘’Γη της   Μπανανίας’’. 

Αλλιώς θα γνωρίσουμε για άλλη μία φορά τι πάει να πει ακροδεξιό  
κόμμα, που μόνο κακό όνομα έχει δώσει στην Κύπρο το κόμμα του 
χθες.  Διότι όπου πας και σταθείς, ακούς  τον κάθε ένα να μας 
φωνάζει ότι ζούμε στην ‘’Γη της Μπανανίας’’. Χρυσοπράσινο φύλλο, 
αχ και να γνώριζες, αχ και να καταλάβαινες   σε τι χέρια έχεις πέσει 
τα τελευταία 10 χρόνια. Με Ανδρεά Μαυρογιάνη προχωρούμε, για 
να μετατραπεί η ‘’Γη της Μπανανιάς’’ σε ‘’Χώρα της Ελιάς’’. 

Το ακροδεξιό κόμμα των σκανδάλων

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Ρευστότητα και όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά  
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Σήμερα θα σας παρουσιάσω ακόμα μία θαυ-
μάσια καλλιτέχνιδα από την Ελλάδα η οποία πη-
γαινοέρχεται Αθήνα – Λονδίνο, όπου κάνει εμ-
φανίσεις και στις δύο αυτές μεγαλουπόλεις.  
Είναι η Αγγελική Δάρρα, η οποία κάνει επιτυχίες 

τα τελευταία χρόνια και έγινε ευρύτερα γνωστή 
και εδώ στο Λονδίνο.  

 
Αγγελική πού γεννήθηκες; Μίλησε μας λίγο 

για τα παιδικά σου χρόνια. 
Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στον Πει-

ραιά. Προέρχομαι από μικρή οικογένεια (μαμά, 
μπαμπά, γιαγιά και παππού). Τα παιδικά μου 
χρόνια ήταν ανέμελα ,παραμυθένια θα έλεγα ,με-
γάλωσα με πάρα πολύ αγάπη, ήμουν ένα τυχερό 
παιδί καθώς είχα πάντα τους γονείς μου δίπλα 
μου . Τώρα έχω την μαμά μου και το «παιδί » 
μου όπως αποκαλώ το σκυλάκο μου τον Pluto. 
Η μητέρα μου είναι ο φάρος μου, είναι εκείνη 

που έπλασε ουσιαστικά και με έκανε αυτό που 
είμαι σήμερα . Από πολύ μικρή με έμαθε να ανα-
λαμβάνω τις ευθύνες μου και να αντιμετωπίζω 
τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών 
μου. Με δίδαξε να είμαι δίκαιος άνθρωπος, να 
κάνω λάθη, να μαθαίνω από αυτά και να έχω το 
θάρρος να τα αναγνωρίζω. Κάποτε μου είπε :Μην 
έρθεις ποτέ και μου πεις την λέξη «παρασύρθηκα 
»,ότι κάνεις στην ζωή σου σωστό η λάθος να 
είναι πάντα απόφαση δική σου. Αυτή η λέξη μέχρι 
τώρα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου . 
Τελείωσα το γενικό λύκειο, Πήγα σε ιδιωτικό 

κολλέγιο για σπουδές στα Ναυτιλιακά. Μιλάω Αγ-
γλικά , Γαλλικά ,Ιταλικά , Αραβικά και Κινεζικά, οι 
ξένες γλώσσες ήταν το χόμπι μου. Σαν μαθήτρια 
στο σχολείο ήμουν μέτρια-καλή, στις ξένες γλώσ-
σες ήμουν άριστη. 

 
Το τραγούδι, πότε προέκυψε; 
Το τραγούδι υπήρχε πάντα στην ζωή μου , από 

τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου . 4,5 ετών γυρ-
νούσα σπίτι από το νηπιαγωγείο  είχα ένα κασε-
τόφωνο , ένα μικρόφωνο και όλη την ημέρα τρα-
γουδούσα .Η μητέρα μου έπαιζε κιθάρα και κάθε 
απόγευμα τραγουδούσαμε μαζί . Δεν άκουγα παι-
δικά τραγούδια όπως τα αλλά παιδάκια της ηλι-
κίας μου , μου άρεσε η Γλυκερία τότε . 
Μεγαλώνοντας στο λύκειο πήρα μέρος στην 

χορωδία του σχολείου μας , με άκουσε τυχαία η 
καθηγήτρια της μουσικής και μου πρότεινε να 
συμμετάσχω , παράλληλα πήγα στο Εθνικό 
Ωδείο όπου έκανα κλασικό τραγούδι για λίγο. Κά-
που εκεί ήταν πλέον ξεκάθαρο ότι η μουσική θα 
με κέρδιζε. Οι γονείς μου δεν ήταν αρνητικοί με 
την προϋπόθεση να μην αφήσω τις σπουδές μου 
και έτσι έγινε .Αργότερα όταν ασχολήθηκα επαγ-
γελματικά έκανα μαθήματα φωνητικής με την Κ 
Κωνσταντάρα και πιο μετά με την Κ Julie Masino 
. Διαφορετικές τεχνικές. 
Τελειώνοντας το σχολείο ξεκίνησα την πρώτη 

μου δουλειά ως τραγουδίστρια Παρασκευή Σάβ-
βατο ενώ παράλληλα πήγαινα στο κολλέγιο. 

 
Με ποιους συνεργάστηκες;  
Στην πρώτη μου κιόλας δουλειά είχα την τύχη 

να συνεργαστώ  με τον Παναγιώτη Καπίρη , τρα-
γουδούσαμε μαζί σε ένα πολύ όμορφο οικογε-
νειακό μαγαζί .Ο Πάνος είναι ο άνθρωπος που 
με έβαλε στην δισκογραφία , με πήρε από το 
χέρι με πήγε σε δισκογραφική εταιρεία και μου 
έγραψε το πρώτο μου Cd Single με τίτλο «Αγάπη 
μου συγνώμη » το οποίο αποτελείτο από 5 τρα-
γούδια.  
Αργότερα ακολούθησε το πρώτο ολοκληρω-

μένο μου Album  με τίτλο «Αναντικατάστατος κα-
νείς δεν είναι » μια παραγωγή του Αντώνη Γού-
ναρη. 
Μετά κυκλοφόρησα δυο Digital Singles «Με 

ένα φιλί »του Μάριου Ψιμόπουλου και λίγο αρ-
γότερα το «Τέρμα τα Ψέματα » του Γιάννη Πε-
τρίδη. 

 

Στο Λονδίνο πώς βρέθηκες, και τι σε έκανε 
να παραμείνεις εδώ αν και πηγαινοέρχεσαι 
στην Αθήνα; 
Στο Λονδίνο ήρθα 24 Μαΐου του 2016 με σκοπό 

να δουλέψω για 3 μήνες σε γνωστό μαγαζί στο 
κέντρο. Δεν ήταν εύκολη απόφαση να αφήσω 
την οικογένεια μου , όμως ήταν κάτι που έπρεπε 
να κάνω για το καλό τους , την συγκεκριμένη πε-
ρίοδο ήταν μονόδρομος. Στην συνέχεια έγινε επι-
λογή και οι 3 μήνες έγιναν 6 χρόνια. Ζυγίζεις τα 
υπέρ και τα κατά και πορεύεσαι ανάλογα . Το 
Λονδίνο μου φέρθηκε καλά. Προς το παρών είμαι 
ευγνώμων που έχω την δυνατότητα να πετάω 
συχνά ώστε να βλέπω τους δικούς μου.  

 
Κάνεις όμως και κάποιες εμφανίσεις όταν 

βρεθείς εκεί. Ιδιαίτερα στην τηλεόραση. Πώς 
προέκυψε αυτό;  
Ειδικά το τελευταίο διάστημα επιστρέφω πολύ 

συχνά δεν κάθομαι πολλές μέρες αλλά πηγαίνω 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα , ηχογραφώ νέα 
τραγούδια γυρίζω βίντεο κλιπ και εμφανίζομαι σε 
τηλεοπτικές εκπομπές όταν έχω πρόσκληση . 
Τελευταία εμφανίστηκα στην «Αυλή των χρωμά-
των » είχα την χαρά να γνωρίσω τον Κ Χρίστο 
Νικολόπουλο και την γλυκύτατη Αθηνά Καμπά-
κογλου , που παρουσιάζουν την εκπομπή , από 
κοντά . Τραγούδησα σε ένα αφιέρωμα για τον 
σπουδαίο Τόλη Βοσκόπουλο . Το νέο όμως είναι 
ότι πριν λίγες μέρες ξαναπήγα , αυτή την φορά 
σε ένα αφιέρωμα για το φεγγάρι .Η εκπομπή θα 
προβληθεί  στις οθόνες στις 7 Ιανουαρίου .  

 
Πολύ ευχάριστο. Αναμένουμε να σε δούμε 

και πάλι στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Εδώ στο 
Λονδίνο πού εμφανίζεται; 
Τον περισσότερο καιρό βρίσκομαι στο Λονδίνο 

όπου εμφανίζομαι κάθε Σάββατο στο touch of 
Greek στην περιοχή Chingford και κάθε Τρίτη 
κάνουμε Ελληνική βραδιά  στο Unicat -2 στο 
Palmers Green . Τις υπόλοιπες ημέρες κάνω pri-
vate parties -events και κάποιες guest εμφανίσεις 
σε γάμους . 

 
Μίλησε μας λίγο για τα καινούργια σου τρα-

γούδια τα οποία ακούμε τακτικά και από το 
Ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Πότε ηχο-
γραφήθηκαν; 
Μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής από 

την δισκογραφία , κατά την διάρκεια της πανδη-
μίας βρήκα την ευκαιρία και τον χρόνο να μπω 
στο studio και να γράψω νέα τραγούδια ξανά . 
Πρώτο βγήκε το «Θα αλλάξουνε Πολλά »του Πα-
ναγιώτη Καπίρη , μετά ακολούθησε το « Σε θέλω 
Εδώ » του Σπύρου Μεταξά , μετά το «Επικίνδυνη 
μου Αγάπη» όπου οι φωνές ηχογραφήθηκαν στα 
Abbey Road Studios  , έπειτα το «Μπερδεμένοι 
Άγγελοι » του Παναγιώτη Καπίρη και της Μαρίας 
Καπίρη. Αυτό το αγαπώ ιδιαίτερα ίσως επειδή εί-
ναι Ζεϊμπέκικο και μου αρέσει αυτός ο ρυθμός 
.Τελευταία κυκλοφορία μου είναι το «Ισόβια » του 
Σπύρου Μεταξά και της Αγγελικής Μακρυνιώτη 
.Λατρεύω τα λόγια του και το πάντρεμα της κλα-
σικής μουσικής με την σύγχρονη .Τώρα ετοιμα-
ζόμαστε πυρετωδώς για το επόμενο πρώτα ο 
θεός . 

 
Ασφαλώς θα κάνεις κάποια σχέδια, κάνεις 

κάποια όνειρα. Ποια είναι λοιπόν αυτά; 
Βασίλη μου σου έχω ξαναπεί όταν κάνουμε 

σχέδια ο θεός γελάει . Σαφώς σχεδιάζω πρά-
γματα αλλά Νοιώθω καλύτερα να είναι στο άμεσο 
μέλλον , βάζω τους στόχους μου και προσπαθώ 
να τους κατακτήσω , έναν ένα κάθε φορά κυρίως 
στον επαγγελματικό τομέα .Για παράδειγμα 
πρώτα ο θεός μετά τις γιορτές ετοιμάζω ένα δια-
φορετικό event , συναυλιακού χαρακτήρα , θα 
ανακοινώσουμε ημερομηνία  και τοποθεσία όταν 
είμαστε έτοιμοι . Προς το παρών έχουμε τις εμ-
φανίσεις που προανέφερα , την ηχογράφηση του 
επόμενου τραγουδιού μου και νέο βίντεο κλιπ. 

Η καρδιά σου είναι μόνη, ή συνταξιδεύει;  
Η καρδιά μου είναι γεμάτη από ανθρώπους 

που λατρεύω ,συνεπώς δεν είναι ποτέ μόνη. Συ-
νταξιδιώτες μου είναι όλοι όσοι με αγαπούν, οι 
άνθρωποι αυτοί που με στηρίζουν που είναι δίπλα 
μου στις καλές και στις κακές στιγμές, είναι εκείνοι 
που χαίρονται με την χαρά μου και πάνω από 
όλα εύχονται να έχω την υγεία μου. 
Ποιος μαγειρεύει για σένα. Ή εσύ μαγει-
ρεύεις για τον εαυτό σου και τους άλλους; 
΄Και ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; 
Μαγειρεύω πολύ κατά περιόδους κυρίως όταν 

κάνω διατροφή . Έχω μάθει τρώω υγιεινά μερικές 
φορές το παρακάνω . Είμαι λάτρης του καλού 
φαγητού και αγαπώ τα φρούτα και λαχανικά , θα 
μπορούσα να ζήσω άνετα με αυτά .Τρώω σχεδόν 
τα πάντα απλά το κρέας είναι το τελευταίο στην 
λίστα μου . Όταν βγαίνω για φαγητό αγαπημένη 
μου κουζίνα εκτός της μεσογειακής είναι η Ασια-
τική . 

 
Πολύ ωραία. Έχεις ελεύθερες ώρες, και πώς 
τις περνάς; 
Τελευταία δεν έχω και πολλές ελεύθερες ώρες, 

όταν όμως μπορώ μου αρέσει να γυμνάζομαι , 
να περπατάω στο πάρκο , συναντώ τους φίλους 
μου, πηγαίνω σινεμά, θέατρο, δοκιμάζω διάφορες 
λονδρέζικες δραστηριότητες. Πρόσφατα πήγα 
clay shooting. Μερικές φορές κάνω και τουρισμό, 
παρόλο που έχω γυρίσει σχεδόν όλο το Λονδίνο 
πάντα ανακαλύπτω κάτι που δεν έχω δει . 

 
Πού θα ήθελες να περνάς τις ώρες σου και 

ιδιαίτερα πού θα ήθελες να ζεις; 
Σε αυτή την φάση της ζωής μου δεν μπορώ να 

σου πω κάθετα . Λένε σπίτι είναι εκεί που είναι η 
καρδιά , η δική μου είναι μοιρασμένη μεταξύ δυο 
χωρών .Όταν βρίσκομαι Λονδίνο μου λείπει η 
Ελλάδα και όταν είμαι Ελλάδα μου λείπει το Λον-
δίνο ,στην Ελλάδα είναι η οικογένεια μου , οι φίλοι 
που μεγάλωσα μαζί τους το μεγαλύτερο κομμάτι 
της ζωής μου ,οι αναμνήσεις μου και εδώ στο 
Λονδίνο ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο που ακόμη 
γράφεται , έχω κάνει φίλους , 6 χρόνια δεν είναι 
πολλά είναι αρκετά όμως να δεθείς με ανθρώ-
πους και οι σχέσεις μου είναι χτισμένες σε γερά 
θεμέλια . 

 
 

Η ταυτότητα σου, και οι προτιμήσεις σου, 
το χρώμα που σου αρέσει, και γιατί; 
Αγαπώ το λευκό , τα κρύσταλλα και γενικά το 

λαμπερό , δεν ξέρω το γιατί , απλά μου αρέσει 
ειδικά στα ρούχα , ίσως νομίζω πως μου ταιριάζει 
σαν χρώμα (γέλια ) 

 
Ποιο τραγούδι σου αρέσει να ακούς περισ-
σότερο, και για πιο λόγο;  
Ο τίτλος είναι «Μακριά μου να φύγεις » μου 

αρέσει να το ακούω από την Ελένη Βιτάλη , δεν 
είναι το μόνο αγαπημένο μου απλά το συγκεκρι-
μένο ήταν πολύ ξεχωριστό για μένα στα πρώτα 
μου καλλιτεχνικά βήματα . 

 
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου τραγουδι-
στής ή τραγουδίστρια; 
Κατά καιρούς μου αρέσουν διάφοροι τραγου-

διστές και μελετάω πολύ . Πιο παλιά είχα τρέλα 
με την Άννα Βίσση , με την Μαρινέλλα , Βιτάλη , 
Αλεξίου, και πολλούς άλλους .Βασικά το τι ακούω 
περισσότερο , είναι ανάλογα με την φάση στην 
οποία βρίσκομαι κάθε φορά .  

 
 Ποια είναι η συμβουλή σου για τους νέους 

καλλιτέχνες που θα ήθελαν να κάνουν κα-
ριέρα στο τραγούδι; 
Η συμβουλή μου θα ήταν να ακολουθήσουν τα 

όνειρα τους έχοντας πάντα και εναλλακτική λύση 
.Να σπουδάσουν πρώτα και μετά να κάνουν ότι 
θέλουν . Σε αυτές τις δουλειές τις καλλιτεχνικές 
καλό είναι να υπάρχει πάντα plan B ακόμη και 
plan C. Γενικότερα πιστεύω πως στην ζωή είναι 
καλό να μην εξαρτόμαστε από τίποτα να έχουμε 
επιλογές για να μπορούμε  να ελισσόμαστε .  

 
Και μια ευχή για τους αναγνώστες μας για 

να ολοκληρώσουμε. Ποιά θα ήταν η ευχή σου 
γενικά;  
Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη για όλο τον 

κόσμο.  
 
Αυτή λοιπόν είναι η γλυκιά και όμορφη τρα-

γουδίστρια που ακούει στο όνομα Αγγελική 
Δάρρα. Εμείς της ευχόμαστε να είναι πάντα 
καλά, χαμογελαστή, και να δημιουργεί χαρί-
ζοντας τη φωνή και τα τραγούδια της στους 
πολυπληθείς θαυμαστές της.

ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΔΔάάρρρραα::  ΗΗ  εεκκππλληηκκττιικκήή  ττηηςς  κκααρριιέέρραα  
πποουυ  ττηηνν  ττααξξίίδδεεψψεε  ααππόό  ΑΑθθήήνναα  μμέέχχρριι  κκααιι  σσήήμμεερραα  σσττοο  ΛΛοοννδδίίννοο

Συνέντευξη με τον Βασίλη Παναγή
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ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:35 Πρόσωπα Λησμονη-
μένα (1946). Κοινωνικό δράμα 
με τους Αιμίλιο Βεάκη, Μιράντα 
Μυράτ, Δήμο Σταρένιο. Ο Τόνυ, 
ένας άνθρωπος του υποκό-
σμου, επιστρέφει Ελλάδα. Σε 
ένα καμπαρέ της Τρούμπας 
βρίσκει την παλιά του ερωμένη, 
την Μαρία, η οποία είχε εγκα-
ταλείψει για χάρη του τον άντρα 
και την κόρη της, Άλκη. Η Άλκη, 
που τώρα ετοιμάζεται να πα-
ντρευτεί με τον Παύλο, όλα 
αυτά τα χρόνια ήξερε ότι η μη-
τέρα της έχει πεθάνει. Ο Τόνυ 
τηλεφωνεί στον πατέρα της Άλ-
κης και του ζητάει χρήματα για 
να μην αποκαλύψει στην κόρη 
του, την αλήθεια για την μητέρα 
της.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
00:00 Ο Ρωμιός  Έχει Φιλό-
τιμο (1968). Κωμωδία με τους 
Λάμπρο Κωνσταντάρα, Χρή-
στο Τσαγανέα, Σταύρο Ξενίδη,. 
Ο Τηλέμαχος πρέπει πρώτα να 
παντρέψει την αδελφή του 
Χρυσάνθη, για να μπορέσει 
μετά να παντρευτεί κι ο ίδιος 
την αγαπημένη του Φωφώ.. 
Μιας και οι γαμπροί δεν φαίνο-
νται, καταλήγει στις αγγελίες. 

Απαντούν ο συνταξιούχος Κρί-
τωνας Στεφανής και ο Ελληνο-
αργεντινός Ρόκας και θα πρέ-
πει να κάνει εκλογή. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:15 Περιμένοντας τη Νονά 
(2019). Κωμωδία με τους Λευ-
τέρη Ελευθερίου, Θανάση 
Τσαλταμπάση, Ντέμι. Δύο κολ-
λητοί ξεκινούν για τη Νάξο, κα-
θώς περιμένουν τη βαριά άρ-
ρωστη νονά του ενός να 
πεθάνει. Εκεί καταφθάνει από 
τη Γερμανία και μια νεαρή Ελ-
ληνίδα, η οποία επισκέπτεται 
για πρώτη φορά την πατρίδα 
της. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 10:50 Ουρανία (2006). 
Κωμωδία με τους Άρη Τσάπη, 
Δημήτρη Πιατά, Ντίνα Μιχαη-
λίδη. Το 1969 ο έφηβος Αχιλ-
λέας μαζί με φίλους του αντι-
μετωπίζουν ένα δίλημμα: να 
διαθέσουν τα χρήματα που μα-
ζεύουν για την Ουρανία, την 
πανέμορφη πόρνη ή για να 
αγοράσουν τηλεόραση προκει-
μένου να δουν την πρώτη 
βόλτα του ανθρώπου στο φεγ-
γάρι; Ο Αχιλλέας πάντως ονει-
ρεύεται να γίνει αστροναύτης. 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:15 Γκουβερνάντα για 
Όλους (1971). Κωμωδία με 
τους Λίζα Αλεξίου, Μαρίκα Νέ-
ζερ, Γιάννη Μαλούχο. Ο Κο-
σμάς ένας αφελής πλην τίμιος 
νέος απο την επαρχία, είναι 
τρελά ερωτευμένος με την 
κόρη του αφεντικού του Πελο-
πίδα, ο οποίος δεν τον θέλει 
για γαμπρό του και προσπαθεί 
να την παντρέψει με τον 
Μπούλη, γιο του μακαρίτη συ-
νεταίρου του.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Εφάπαξ (2002). Κωμω-
δία με τους Πέτρο Φιλιππίδη, 
Εβελίνα Παπούλια, Μαρία 
Μαρτίκα. Ένας φτωχός σκου-
πιδιάρης, μετά από 30 χρόνια 
υπηρεσίας, ετοιμάζεται να βγει 
στην σύνταξη. Η γυναίκα του, 
η κόρη του και η πεθερά του 
έχουν κατά-φαγωθεί πια θα 
πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο 
από το εφάπαξ. Αυτός όμως 
έχει άλλα σχέδια.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Τα Πατατάκια (1979). 
Θέατρο της Δευτέρας. Περι-

πέτεια με τους Ιάκωβο Ψαρρά, 
Γιώργο Παρτσαλάκη, Γιώργο 
Πετρόχειλο. Έχουν καταταγεί 
στο στρατό. Νέοι άνδρες με 
διαφορετικές καταβολές, γνώ-
σεις και κοινωνική θέση μοιρά-
ζονται τον ίδιο θάλαμο, την ίδια 
εκπαίδευση και την ίδια κατα-
πίεση. Όλα πρέπει να γίνονται 
σύμφωνα με τους κανονισμούς 
και τις διαταγές των ανωτέρων. 
Όταν ένας από τους στρατιώ-
τες επαναστατήσει, η σύ-
γκρουση θα είναι ακραία. 
 
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20:30 
Του Χωρισμού ο Πόνος 
(1965). Αισθηματικό δράμα με 
τους Παντελή Ζερβό, Θανάση 
Μυλωνά, Άννα Ιασωνίδου. 
Ένας νέος, υπάλληλος γρα-
φείου, πληρώνει το οικογενει-
ακό χρέος της αρραβωνιαστι-
κιάς του με χρήματα του 
αφεντικού του, για να μην κα-
τασχέσουν τα έπιπλά της οι δι-
καστικοί κλητήρες. Την επο-
μένη, δηλώνει στο αφεντικό του 
ότι έχασε τα χρήματα στο 
δρόμο, εκείνος τα αναζητεί 
μέσω μιας αγγελίας και ως έκ-
πληξη, εμφανίζεται κάποιος 
που δηλώνει ότι βρήκε τα χα-
μένα χρήματα.  

 
ΤΡΙΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 22:00  
Ο Άνθρωπος που το Έπαιζε 
Πολύ (1983). Κωμωδία με τους 
Κώστα Ρηγόπουλο, Γιώργο Σί-
σκο, Καίτη Φίνου, Γίωργο 
Καππή, Μαρία Κώνστα, Βα-
σίλη Τσάγκλο. Ο Αριστείδης και 
ο Ροδόλφος είναι δύο ιδιόρ-
ρυθμα ξαδέλφια τα οποία απο-
φασίζουν να ανοίξουν ένα γρα-
φείο ερευνών και να γίνουν 
ιδιωτικοί ντετέκτιβ. Έτσι προσ-
λαμβάνουν τρεις όμορφες 
γραμματείς κι όλα πάνε ρολόι, 
μέχρι τη στιγμή που ένας πα-
ράξενος πελάτης, ο Κυριάκος, 
τους αναθέτει μια μυστήρια 
αποστολή: να βρουν μια κότα 
με ροζ πούπουλα. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30 Πάρε το Δάκρυ μου 
(1965). Αισθηματική περιπέτεια 
με την Άντζελα Ζήλεια, Γιώργο 
Καμπανέλη, Νίτσα Μαρούδα, 
Φραγκίσκο Μανέλλη, Στέλιο 
Βόκοβιτς, Γιώργο Βαλέντζα. 
Μια πρωτευουσιάνα η οποία 
φτάνει για διακοπές σε ένα Ελ-
ληνικό  νησί, ερωτεύεται έναν 
ντόπιο νησιώτη, ο οποίος είναι 
ήδη αρραβωνιασμένος.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV

FREEVIEW 
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ΠΕΜΠΤΗ 26/1 
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  
21:00 ΕΙδήσεις 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κοίτα με στα Μάτια  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00  Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20:00 Προεδρικές Εκλογές 
2023 – 4η Δημοσκόπηση 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/1 
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 29/1 
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 
21:00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/1 
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 Συνέντευξη Προέδρου 
της Δημοκρατίας 
 
ΤΡΙΤΗ 31/1 
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 1/2 
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 26 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 Πρόσωπα Λησμονημένα (1946) 
00:00 Ο Ρωμιός  Έχει Φιλότιμο (1968) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 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: 
ΕΚΟ ‘Celebration of Cyprus’ Gala 
Dinner, τιμώμενο πρόσωπο ο πρό-
εδρος της Κύπρου Νικ́ος 
Αναστασιαδ́ης  
21:15 Ελληνική ταινία: Περιμένοντας 
τη Νονά (2019) 
22:50 Ταινία: Ουρανία (2006) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 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: 
Κοπή της Βασιλόπιτας της ΕΚΟ & 
Αδελφότητας 
20:30 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
21:15 Ελ/κή ταινία: Γκουβερνάντα για 
Όλους (1971) 
22:50 Ελληνική ταινία: Το Τανγκό 
των Χριστουγέννων (2011)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 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  Ταινία: Εφάπαξ (2002) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 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: Τα Πα-
τατάκια (1979) 
23:15 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 31 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: Του Χωρισμού ο 
Πόνος (1965) 
22:00 Ελληνική ταινία: Ο Άνθρωπος 
που το Έπαιζε Πολύ (1983) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1 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: Πάρε το Δά-
κρυ μου (1965) 
21:40 Ελληνική ταινία: Είσαι στην 
ΕΟΚ, Μάθε για την ΕΟΚ (1981) 
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Australian Open: Εκπληκτικός  
ο Στέφανος Τσιτσιπάς  

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
Από την Πλατφόρμα του HELLENIC TV 
 
ΗΜΕΡΑ                                                 ΩΡΑ UK 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Απόλλων v Ολυμπιακός Cytavision Sports 1 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Χλώρακα v Καρμιώτισσα Cytavision Sports 2 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15:00 ΑΕΚ v APOEL Cytavision Sports 1 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Δόξα v Ανόρθωση Cytavision Sports 2 
ΚΥΡΙΑΚΗ               29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 15:00 Ομόνοια v Πάφος Cytavision Sports 1 
ΚΥΡΙΑΚΗ               29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Ν. Σαλαμίς v  ΑΕΛ Cytavision Sports 2 
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Παραλίμνι v Άρης Cytavision Sports 1 
Από την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του Hellenic TV στο ROKU box/stick της CYTEL UK. 
Για πληροφορίες τηλεφωνήστε CYTELUK 0800 036 0078. 

Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου 

Η ΑΕΚ με δύο γκολ νίκησε 
εκτός έδρας τον Ολυμ-
πιακό στο πλαίσιο της 

20ής αγωνιστικής του Παγκυ-
πρίου Πρωταθλήματος Ποδοσ-
φαίρου Cyta. 

Με γκολ των Φαράζ και Πέρε 
Πονς, έφτασε στη νίκη με 2-0, 
κυριαρχώντας στην μεγαλύτερη 
διάρκεια του αγώνα. 

Η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στους 
47 βαθμούς και στην κορυφή του 
βαθμολογικού πίνακα, μπροστά 
από τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ολυμπιακός 
έμεινε στη 12η θέση με 13 βαθ-
μούς. 

Προπονητής του Μήνα για 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2022 
ο Όλτρα της ΑΕΚΗ αήττητη πο-
ρεία του στους δύο τελευταίους 
μήνες του 2022 με την ΑΕΚ έδωσε 
στον Χοσέ Λουίς Όλτρα το έπα-
θλο «Προπονητής του Μήνα» για 
τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμ-
βριο. 

Τον Νοέμβριο κέρδισε εκτός 
έδρας τον Ακρίτα (2-1) και εντός 
την ΑΕΛ και τον Απόλλωνα με 
το ίδιο σκορ (1-0). 

Τον Δεκέμβριο ακολούθησαν 
άλλα τέσσερα τρίποντα κόντρα 
σε Ένωση (0-2), Δόξα (0-1), 
Ομόνοια (2-1) και Νέα Σαλαμίνα 
(0-2). 

Σημειώνεται ότι πριν από τις 
εντός των τειχών επιτυχίες, στις 
αρχές Νοεμβρίου οι κιτρινοπρά-
σινοι είχαν φέρει 1-1 με τη Ρεν στη 
Γαλλία, για την 6η αγωνιστική 
των ομίλων του Europa League. 

Μετά το τέλος της ποδοσφαι-
ρικής σεζόν θα αναδειχθεί ο 
«Προπονητής της Χρονιάς», με 
τον τίτλο να πηγαίνει στον προ-
πονητή, που θα πάρει περισσό-
τερες φορές το έπαθλο «Προ-

πονητής του Μήνα». 
Μέχρις στιγμής, πέραν του 

Χοσέ Λουίς Όλτρα, για τον μήνα 
Οκτώβριο νικητής ήταν ο προ-
πονητής της Πάφου, Χένινγκ 
Μπεργκ. 

Στο Στέλιος Κυριακίδης, η       
γηπεδούχος Πάφος FC επιβλή-
θηκε με 3-0 της Δόξας Κατωκο-
πιάς, συμπληρώνοντας 13 νίκες 
στο πρωτάθλημα .Για τη ομάδα 
της Πάφου δύο γκολ πέτυχε ο 
Ζάιρο στο 11ο και στο 33ο λεπτό, 
με την Δόξα να μειώνει σε 2-1 με 
αυτογκόλ Μπάιριτς στο 37ο λεπτό. 
Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Κανέ 
στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. 

Στη Λεμεσό και στο στάδιο 
Άλφα Μέγα, η ΑΕΛ επέστρεψε 
στις νίκες, επικρατώντας με 2-0 
της Καρμιώτισσας, φτάνοντας 
στου 25 βαθμούς. Τα γκολ για τους 
γαλαζοκίτρινους της Λεμεσού 
πέτυχαν ο Μιραλάς στο 46ο λεπτό 
και στο 93’ ο Μιλιτσεάνου. 

 Με δύο γκολ στο δεύτερο ημί-
χρονο, ο ΑΠΟΕΛ κατάβαλε με      
2-0 τον ουραγό Ακρίτα Χλώρακας, 
σε αγώνα που ολοκληρώθηκε 
πριν από λίγο στο ΓΣΠ.  

Το σκορ για τους γαλαζοκίτρι-
νους άνοιξε ο Κβιλιτάγια στο 60ο 
λεπτό με πετυχημένο κτύπημα 
πέναλτι, με τον Δώνη να διαμορ-
φώνει το τελικό 2-0 στο 65’. Με 
τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, 
ο ΑΠΟΕΛ συμπλήρωσε 14 νίκες 
στο πρωτάθλημα και επέστρεψε 
στη δεύτερη θέση της βαθμολο-
γίας στους 46 βαθμούς και στο 
πλην 1 από την πρώτη ΑΕΚ, ενώ 
η ομάδα της Χλώρακας γνώρισε 
την 15η της της ήττα και παρα-
μένει στο πυθμένα με 11 βαθμούς. 

Νίκη που τον οδηγεί στην 4η 
θέση της βαθμολογία πέτυχε το 

απόγευμα της Δευτέρας ο Άρης, 
επικρατώντας στο ντέρμπι της 
Λεμεσού με 3 – 1 του Απόλλωνα. 
Στον αγώνα που έγινε στο Στά-
διο «Αλφαμέγα», προηγήθηκε ο 
Άρης στο 29′ με τον Κακόριν και 
έκανε το 2 – 0 στο 45΄. Στην επα-
νάληψη ο Απόλλωνας μείωσε με 
αυτογκόλ του Μπρόρσον στο 
71΄με τον Άρη να κάνει το τελικό 
3 – 1 και πάλι με τον Στεπίνσκι 
στο 82′ με πέναλτι. 

Με τη νίκη αυτή ο Άρης ανήλθε 
στους 37 βαθμούς και στην 4η 
θέση, αφήνοντας στην 5η θέση 
την Ομόνοια που έχει 34 βαθμούς. 
Ο Απόλλωνας παρέμεινε στην 
6η θέση με 32 βαθμούς.  

Η Νέα Σαλαμίνα νίκησε με 2-1 
την Ομόνοια, για την 20η αγω-
νιστική του πρωταθλήματος Cyta. 
Μεγάλη νίκη και δυνατά στο... 
κόλπο για εξάδα η ομάδα του 
Σάββα Πουρσαίτίδη. Το νικητή-
ριο γκολ ο Τιάγκο στο 85  ́με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ. Πρωτα-
γωνιστής και στο ματς του πρώτου 
γύρου ο Βραζιλιάνος αφού με 
γκολ δικό του, η Νέα Σαλαμίνα 
νίκησε την πρώην του ομάδα. 
Στο 41΄ ο Ντορεγκαράι άνοιξε το 
σκορ, ισοφάρισε προσωρινά ο 
Κακουλλής στο 82΄. 

Σημαντική βαθμολογική ανάσα 
πήρε η Ανόρθωση, η οποία νίκησε 
το βράδυ της Δευτέρας στο Στά-
διο «Αντώνης Παπαδόπουλος» 
την Ένωση Νέων Παραλιμνίου 
με 1 - 0, σε αγώνα με τον οποίο 
ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική 
του Πρωταθλήματος ποδοσφαί-
ρου Cyta. 

Η Ανόρθωση προηγήθηκε στο 
34΄ με τον Αντονίν και είχε περισ-
σότερο την κατοχή της μπάλας 
στο α΄ ημίχρονο. Στην επανά-
ληψη η Ένωση ανέβασε ρυθμούς, 
ισορροπώντας το παιχνίδι, χωρίς, 
ωστόσο, να καταφέρει να ισοφα-
ρίσει.  

Με τη νίκη της αυτή, η Ανόρ-
θωση απομακρύνθηκε από τις 
τελευταίες θέσεις της βαθμολο-
γίας και ανέβηκε στους 23 βαθ-
μούς και στην 9η θέση, αφήνο-
ντας στην 11η θέση και στους 
14 βαθμούς το Παραλίμνι. 

Άρης - Απόλλων 3-1, Ανόρθωση 
- Ε.Ν. Παραλιμνίου 1-0,  Ολυμπια-
κός - ΑΕΚ 0-2, Πάφος FC – Δόξα 
Κατωκοπιάς 3-1, ΑΕΛ – Καρμιώ-
τισσα Πολεμιδιών 2-0, ΑΠΟΕΛ 
– Ακρίτας Χλώρακας 2-0, Νέα 
Σαλαμίνα - Ομόνοια 2-1. 

Βαθμολογία: ΑΕΚ 47, ΑΠΟΕΛ 
46, Πάφος 44, Άρης 37, Ομόνοια 
34, Απόλλων 32, Νέα Σαλαμίνα 
31, ΑΕΛ 28, Ανόρθωση 22, Καρ-
μιώτισσα 20, ΕΝΠ 14, Ολυμπια-
κός 13, Δόξα 12, Ακρίτας 11. 

Τσιτσιπάς – Λεχέτσκα 3-0 
 

Η εξαιρετική πορεία του Στέ-
φανου Τσιτσιπά στο Australian 
Open συνεχίζεται.  

Ο 24χρονος Έλληνας τενίστας 
(Νο 4 στην Παγκόσμια κατάταξη) 
επικράτησε 3-0 σετ του Γίρι       
Λεχέτσκα και για τέταρτη φορά 
προκρίθηκε στα ημιτελικά. 

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον  
Κάρεν Χατσάνοφ την ερχόμενη 
Παρασκευή (27/01). Το Νο20 της 
Παγκόσμιας κατάταξης ξεπέ-
ρασε το εμπόδιο του Κόρντα ο 
οποίος αποσύρθηκε όντας πίσω 
στο σκορ με 2-0. 

 Το ματς: Ο Στέφανος Τσιτσι-
πάς μπήκε δυνατά στον αγώνα 
και από την αρχή θέλησε να       

κυριαρχήσει στο κορτ. Ο 24χρο-
νος Έλληνας κράτησε το σερβίς 
του και στη συνέχεια δημιούρ-
γησε τις προϋποθέσεις για να 
φτάσει στο break. 

Τελικά στο πέμπτο break point 
που είχε το κατάφερε και εκεί 
ουσιαστικά κρίθηκε το πρώτο σετ.  

Ο Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε 
κανένα απολύτως πρόβλημα 
στη συνέχεια να κρατήσει το 
σερβίς του και να φτάσει από-
λυτα ελεγχόμενα στο 1-0 με         
6-4. 

 Στο δεύτερο σετ παραλίγο να 
έχουμε σχεδόν ίδια εκκίνηση 
αλλά με διαφορετικούς πρωτα-
γωνιστές. Ο Λεχέτσκα δημιούρ-
γησε πέντε break points στο       
τέταρτο game, όμως ο Τσιτσιπάς 

κατάφερε να βγει από τη          
δύσκολη θέση. 

Στα επόμενα games οι δύο 
αθλητές κράτησαν το σερβίς τους 
και έτσι οδηγηθήκαμε στο τάι 
μπρέικ. Εκεί ο Τσιτσιπάς ήταν 
κυριαρχικός, έχασε μόλις δύο 
πόντους και έκλεισε το σετ με 
7-6 (2).   

Η μάχη ανάμεσα στους δύο 
τενίστες συνεχίστε και στο τρίτο 
σετ με τον Λεχέτσκα να προ-
σπαθεί να πιέσει όσο περισσό-
τερο γινόταν αφού δεν είχε απο-
λύτως τίποτα να χάσει. 

Έτσι, ο Τσέχος έφτασε σε       
τριπλό break point στο έβδομο 
game αλλά ο Τσιτσιπάς κατά-
φερε ξανά να ξεφύγει από τη 
δύσκολη κατάσταση.

Φωτιά πήρε το Πρωτά-
θλημα της Σούπερ Λιγκ 
στην Ελλάδα μετά τη 

χθεσινή μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ 
στη Λεωφόρο επί του πρωτο-
πόρου Παναθηναϊκού και την 
νίκη της ΑΕΚ επί του Ιωνικού 
στις καθυστερήσεις. Πλέον ο 
Παναθηναϊκός εξακολουθεί να 
βρίσκεται στην 1η θέση, όμως η 
ΑΕΚ έχει μειώσει στον 1 πόντο 
τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ στους 
6. Ο Ολυμπιακός έμεινε στην 
ισοπαλία με τον Ατρόμητο και 
βρίσκεται και αυτός 6 βαθμούς 
από την κορυφή. 

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης», 
ο ΠΑΟΚ μετέτρεψε το ντέρμπι 
σε πάρτι, επικρατώντας του 
πρωτοπόρου Παναθηναϊκού με 
3-0 στο πλαίσιο της 19ης αγωνι-
στικής της Super League. 

Το αυτογκόλ του Ρουμπέν στο 
44’ και τα γκολ των Ζίβκοβιτς και 
Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του 
δευτέρου ημιχρόνου, χάρισαν 
μία τεράστιας αξίας και σημασίας 
νίκη στον ΠΑΟΚ. 

Με ανατροπή και γκολ του 
Τσούμπερ στο δεύτερο λεπτό 
των καθυστερήσεων, η ΑΕΚ 
πήρε πολύτιμη (νίκη με 2-1 επί 
του Ιωνικού στη Νεάπολη, ενώ 

Ατρόμητος και Ολυμπιακός 
αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο 
Περιστέρι ύστερα από εξαιρετικό 
παιχνίδι, με το οποίο έκλεισε η 
αυλαία της 19ης αγωνιστικής 
στη Σούπερ Λίγκα.  

 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 

της 19ης αγωνιστικής είναι: 
Παναιτωλικός-Γιάννινα 1-1, 

ΟΦΗ-Αστέρας Τρίπολης 1-0, 
Άρης-Βόλος  3-0, Ιωνικός - ΑΕΚ 
1-2, Λεβαδειακός - Λαμία  0-0, 

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ   0-3, 
Ατρόμητος - Ολυμπιακός  1-1 

 
Η βαθμολογία (σε 19 αγώνες) 

1. Παναθηναϊκός 45, 2. ΑΕΚ 
44, 3. ΠΑΟΚ 39, 4. Ολυμπιακός 
39, 5. Άρης 31, 6. Βόλος 29, 7. 
Ατρόμητος  24, 8. Παναιτωλικός 
20, 9. ΟΦΗ 19, 10. ΠΑΣ Γιάννινα 
18, 11. Αστέρας Τρ.18, 12. Λεβα-
δειακός 13, 13. Λαμία 12, 14. 
Ιωνικός  8.

Φωτιά Στο Πρωτάθλημα της  
Σούπερ Λιγκ 
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Sterling slips after data shows 
UK manufacturers cut prices

Sterling fell against the 
dollar and the euro on 
Wednesday after data 

showed British manufacturers 
unexpectedly lowered their 
prices in December, which 
suggested inflation may be 
easing, ahead of next week's 
Bank of England policy meet-
ing. 

The pound was down around 
0.37% to $1.22950, and down 
0.15% against the euro at around 
88.40 pence. 

The declines come after data 
on Wednesday showing Britain's 
manufacturers unexpectedly re-
duced their prices in December 
by the most since April 2020. 

The news that UK factories 

reduced prices is likely to take 
some pressure off Bank of   
England policymakers, who must 
consider how far to hike interest 
rates in the battle to bring down 
inflation. 

Meanwhile recession fears 
remain at the forefront of traders' 
minds, after private-sector eco-
nomic activity was seen falling 
at its fastest rate in two years in 
January, with businesses      
blaming higher Bank of England         
interest rates, strikes and weak 
consumer demand. 

The soaring cost of debt was 
also reflected in data on Tuesday 
showing Britain's government 
borrowed more last month than 
in any December since monthly 

records began 30 years ago. 
"The data yesterday was not 

good and showed a somewhat 
diverging outlook compared to 
the EU, where things appear to 
be looking a little brighter," said 
Stuart Cole, head macro econo-
mist at Equiti Capital. 

"The bigger picture is today's 
PPI numbers which have shown 
inflationary pressures to be rece-
ding and which have cast doubts 
on how far the BoE will ultima-
tely raise interest rates too." 

The market is expecting the 
BoE to hike interest rates for 
the tenth time since late 2021 
as it battles inflation. 

Markets are currently placing 
a 75% chance of a 50 bps rate 

hike at the BoE meeting. The 
Federal Reserve and the Euro-
pean Central Bank both hold 
policy meetings next week. 

The Bank of England must 
decide next week how much 
higher it will raise borrowing 
costs as it tries to bear down on 
Britain's double-digit inflation 
rate without adding too much 
stress to an economy already 
close to recession. 

BoE Governor Andrew Bailey 
said last week that inflation might 
have turned a corner after it fell 
in November and December, 
but at above 10% it is still more 
than five times the BoE's 2% 
target. 

Bailey has also warned that a 
shortage of workers could make 
it harder to bring down inflation 
by fuelling strong wage growth 
and creating too much heat in 
the economy. 

The BoE was the world's       
first major central bank to raise       
rates when it began pushing up          
borrowing costs in December 
2021 and it is expected to              
announce its tenth hike in a row 
on February 2.  

Investors are mostly betting       
on another half percentage-
point increase to 4.0% and that       
Bank Rate will peak at 4.5% 
soon.

UK Foreign Secretary James Cleverly:  
We will continue to work towards Cyprus solution

UK Foreign Secretary 
James Cleverly has said 
that his government will 

continue to work towards a 
solution of the Cyprus problem, 
expressing the hope that the 
issue is resolved soon. 

Cleverly was addressing a 
traditional event to welcome the 
new year organised by the  

Conservative Friends of Cyprus 
in the Houses of Parliament in 
Westminster, on Monday even-
ing, in the presence of a number 
of Conservative MPs. 

Addressing the guests Cleverly 
thanked the Cypriots for their 
“huge and enduring contribution” 
to the British society and added: 
“I also want to reaffirm our under-

standable desire to get a reso-
lution to this very long standing 
issue, because this is a friction 
which I think nobody should 
want to see continue."  

"And we will continue to work 
to bring a lasting, peaceful reso-
lution to this and I sincerely hope 
that can be something that can 
be achieved while I am in post,” 
he noted. 

He pointed out that by this      
he means he wants the issue 
resolved “sooner rather than 
later” and not to necessarily see 
his time in post massively exten-
ded. 

On behalf of the Conservative 
Friends of Cyprus, its Executive 
Chairman Jason Charalambous 
asked the Foreign Secretary for 
“clarity of message” that the     
UK supports the reunification of 
Cyprus. 

The organisation’s President 
and north London MP Theresa 
Villiers, said it is important that 

pro-Cypriot MPs “are pledged to 
campaign for a free and united 
Cyprus.” 

The Cypriot High Commis-
sioner to the UK Andreas Kakou-
ris commented that “peace is 
not the absence of war; it is       
the presence of human rights, 
democracy and the rule of law, 
and in my country that is mis-
sing because of the continued 
Turkish occupation.” 

The guests were also addres-
sed by the Conservative Party 
Vice-Chairman Shaqib Bhatti 
and Dr. Matthew Offord MP. 

Archbishop of Thyateira and 
Great Britain Nikitas, reminded 
everyone of their obligation to 
work against every form of         
injustice and promote truth and 
justice. 

The event was also attended 
by the Greek Ambassador to 
the UK Ioannis Raptakis. 

 
Photos: Doros Partasides

Independent presidential 
candidate Andreas Mavro-
yiannis will focus reuniting 

the island and combating 
corruption in his first 100 days 
in office if he succeeds in the 
February elections. 

Other key points include im-
proving state services, reorga-
nising public administration, 
tackling hooliganism, address-
ing education and health con-
cerns, handling migration, and 
implementing the green transi-
tion. 

Speaking at a campaign 
event on Monday night, Mavro-
yiannis said on his first day in 
office he would call UN Secre-
tary-General Antonio Guterres 
and invite him to Cyprus. Mavro-
yiannis would also communi-
cate with each security council 
member separately, urging them 
to support the UNSG. 

He would further press EU 
institutions and the leadership 
of member states for the conti-
nuation of negotiations from 
where they left off in Crans 
Montana. 

Notably, Mavroyiannis would 
call on the security council to 
extend the buffer zone so it 
covers Varosha, in line with UN 
security council resolution 789. 

“I propose a small and effec-
tive negotiating team – com-
prised of politicians, lawyers and 
academics – which will support 
the president and the chief  
negotiator,” the former chief 
negotiator said. 

On corruption, Mavroyiannis 
said his 100 days would see him 
press forth with a bill to amend 
the constitution, separate the 
attorney general’s responsibili-
ties into state legal counsel and 
public prosecutor, and appoint 
a financial crimes prosecutor. 

Elsewhere, he would imme-
diately seek to satisfy the inde-
pendent anti-corruption autho-
rity’s request for experts and 
advisors. 

Mavroyiannis also vowed to 
prepare legislation which would 
permit the publication of com-

mittees’ and criminal investi-
gations findings when public 
figures are involved and no 
charges are brought. 

On energy and the environ-
ment, the presidential hopeful 
said he would create the deputy 
green transition and sustaina-
bility ministry. 

The AKEL-backed candidate 
also supports installing photo-
voltaics in all residential units, 
state buildings along with small 
and medium sized businesses. 

Mavroyiannis further promised 
to immediately scrap the twice-
yearly exam system and prepare 
a plan for a new evaluation pro-
gramme, while boosting after-
noon classes across all levels. 

On migration, he said that 
those who are eligible will re-
ceive protection based on inter-
national agreements but those 
not eligible will be handled 
through institutionalised repa-
triation programmes. Mavro-
yiannnis added that he would 
seek to bolster bilateral agree-
ments with third countries 
through the assistance and 
support of the EU. 

The Cyprus presidential 
election will take place on 5 
February. In total of 10,346 citi-
zens are due to vote overseas. 

In London, the polling stations 
will be at the High Commission 
Building, 13 St James’ Square, 
SW1Y 4LB and at the Cypriot 
Community Centre, Earlham 
Grove, Wood Green, N22 5HJ; 
in Manchester, in the Hall of the 
Church of the Annunciation 406-
408, Bury New Road, Salford, 
M7 4EY; in Birmingham at the 
Hellenic Cypriot Centre, Magnet 
Centre, Park Approach, Erding-
ton, B23 7SJ; in Leeds at the 
Hall of the Holy Church of the 
Three Hierarchs, 57 Harehills 
Avenue, LS8 4EU; in Bristol at 
the Hall of the Holy Church of 
the Holy Apostles Peter & Paul, 
Lower Ashley Road, Easton, 
BS5 0YL; and in Glasgow at 
the Greek Orthodox Cathedral 
of Saint Luke, 27 Dundobald 
Road.

Mavroyiannis lists 
priorities of first  
100 days if elected



Hosted by Bambos Chara-
lambous, MP for Enfield 
Southgate, Shadow For-

eign Minister for the Middle East 
and North Africa, and parliamen-
tary chair of the newly reconstitu-
ted Labour Cypriot Society (LCS), 
Cypriots gathered in parliament 
on Monday 23rd January to dis-
cuss Labour foreign policy.  

The first LCS meeting since 
before the pandemic heard  
from Shadow Europe Minister 
Stephen Doughty, who spoke 
passionately about his commit-
ment to Cyprus, inspired in part 
by the Cypriot community in his 
own constituency of Cardiff South 

and Penarth.  
Shadow Minister Doughty      

re-iterated the Labour Party’s 
commitment to a resolution to 
the division of the island based 
on UN resolutions and welcomed 
representations from all Cypriots 
about the issues a Labour govern-
ment should prioritise.  

Bambos Charalambous stated 
that Labour in government would 
work alongside Cypriots to drive 
progress. The two Labour Shadow 
Ministers issued a clear and united 
message of hope to those assem-
bled. 

Peter Droussiotis chaired the 
meeting and invited contributions 

from the audience, emphasising 
how pleased he was to see Greek 
and Turkish Cypriots, Cypriot pro-
fessionals and youth represented 
at the meeting.  

Finally, the meeting heard 
from Maria Neophytou, who      
explained the purpose and      
ambition of the Labour Cypriot 
Society. The LCS exists to bring 
together Cypriot members and 
supporters of the Labour Party, 
as well as friends of Cyprus 
within the Labour movement.       
It welcomes Cypriots from all 
communities (including Greek, 
Turkish, Maronite, Armenian and 
others) as well as non-Cypriots 

who share its aims. It aims to 
amplify support for the Labour 
Party and to ensure that Cypriot’s 
voices are heard within the 
Party. The ambition is for LCS   
to become an affiliated Society 
of the Labour Party, with the 
same standing as the Labour 
Irish Society, Jewish Labour 
movement and others.  

The LCS is planning a regular 
series of events, campaigning 
activity and a membership drive 
over the coming year. A steering 
committee has been formed to 
take these aims forward. For 
more information, please contact 
maria_neo@hotmail.com 
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Cypriots gather in parliament to 
discuss Labour foreign policy

Coronation Weekend 
plans announced

Buckingham Palace has 
announced further details 
on the ceremonial, cele-

bratory and community events 
that will take place over the 
Coronation Weekend between 
Saturday 6th and Monday 8th 
May 2023. 

The Coronation of His Majesty 
The King and Her Majesty The 
Queen Consort will take place at 
Westminster Abbey on Saturday 
6th May, 2023. The Service will 
be conducted by the Archbishop 
of Canterbury and will reflect the 
Monarch’s role today and look 
towards the future, while being 
rooted in longstanding traditions 
and pageantry. 

Their Majesties The King and 
The Queen Consort will arrive at 
Westminster Abbey in procession 
from Buckingham Palace, known 
as ‘The King’s Procession’ and 
will return to Buckingham Palace 
in a larger ceremonial procession, 
known as ‘The Coronation Pro-
cession’.  

At Buckingham Palace, The 
King and The Queen Consort, 
accompanied by Members of 
the Royal Family, will appear on 
the balcony to conclude the day’s 
ceremonial events. 

On Sunday 7th May 2023,        
a special Coronation Concert     
will take place at Windsor Castle, 
produced, staged and broadcast 
live by the BBC and BBC Studios. 
The concert will bring global 
music icons and contemporary 
stars together in celebration of 
the historic occasion.  

Through a national ballot held 

by the BBC, several thousand 
members of the public will be 
selected to receive a pair of free 
tickets for the Coronation Concert. 

The centrepiece of the Coro-
nation Concert, ‘Lighting up the 
Nation’, will see the country join 
together in celebration as iconic 
locations across the UK are lit up 
using projections, lasers, drone 
displays and illuminations. 

On the same date (7 May), the 
Coronation Big Lunch, at which 
neighbours and communities  
are invited to share food and fun 
together, will take place across 
the country. From a cup of tea 
with a neighbour to a street party, 
the event brings the celebrations 
to your neighbourhood. 

On Monday 8th May 2023, 
members of the public will be 
invited to take part in The Big Help 
Out, which will encourage people 
to try volunteering for themselves 
and join the work being under-
taken to support their local areas.  

The Big Help Out is being      
organised by The Together Coali-
tion and a wide range of partners 
such as The Scouts, the Royal 
Voluntary Service and faith groups 
from across the UK and will high-
light the positive impact volunteer-
ing has on communities across 
the nation. 

Their Majesties The King  
and The Queen Consort hope 
the Coronation Weekend will 
provide an opportunity to spend 
time and celebrate with friends, 
families and communities across 
the United Kingdom, the Realms 
and the Commonwealth. 

Life sentence for teenager who 
killed 16-year-old UK Cypriot 
A teenager who murdered 

a 16-year-old boy after 
he stood up to him during 

a gang robbery in Tottenham 
has been jailed.  

UK Cypriot Stelios Averkiou 
(pictured), 16, had been fatally 
stabbed three times in his thigh 
after he slapped Kyi-Reice 
Sylvester, 18, who was trying to 
steal his phone. 

He collapsed to the ground and 
was transferred by air ambulance 
to the Royal London Hospital in 
Whitechapel at about 2.10pm  
on August 1, 2021. Sadly, he died 
nine days later as a result of his 
injuries. 

Following an Old Bailey trial, 
Sylvester, of Cheshunt, was 

found guilty of murder and was 
on January 20, jailed for 19 years.  

Leon Gruber, 18, of N18, was 
acquitted of murder but had  
previously pleaded guilty to four 
separate counts of robbery and 
has been locked behind bars for 
34 months. 

Jurors heard that Stelios had 
been sitting with two friends       
on a bench at Lordship Lane 
Recreation Ground when they 
were approached by Sylvester 
and Gruber at around 2pm. They 
proceeded to try and rob them, 
with Sylvester taking his phone 
which led to a verbal altercation. 

Stelios resisted and Sylvester 
slapped him around the face, 
causing his victim to respond by 

hitting him in the cheek. Armed 
with a large knife, Sylvester 
stabbed Stelios three times after 
he tripped against the edge of 
the bench, causing an 18cm 
wound to his thigh. 

Gruber tried to take a phone 
from one of Stelios’ friends and 
stole a bike from the other before 
the two fled. The London Ambu-
lance Service were called at 

2.09pm and alerted police offi-
cers, who found the teenager 
bleeding heavily from his leg 
wound. 

They tried to stem the bleed-
ing and medics from the London 
Air Ambulance performed emer-
gency surgery at the scene be-
fore transporting to hospital. He 
died on August 10 having never 
regained consciousness.
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Jane McDonald concludes 
Channel 5 travel series     
by visiting Cyprus

Jane McDonald enjoyed 
everything Cyprus had to 
offer as she visited the 

birthplace of Aphrodite in her 
latest Channel 5 travel series.  

The singer met up with her 
old friend Kostas as the pair 
reminisced over a coffee.  

Jane subsequently went off 
on an Aphrodite-inspired adven-
ture on the back of Kostas’     
motorbike.  

As the pair arrived as Aphro-
dite’s Rock, Jane explained that 
its said that those who swim 
around the rock will be gifted 
with eternal beauty.  

Elsewhere, Jane got stuck in 

as she witnessed the ancient 
art of lace-making and learnt 
how to make halloumi cheese. 

She also experienced a spot 
of sea-bobbing while snorkelling 
in the Blue Lagoon, before        
returning to dry land to be sere-
naded by Peter Andre’s brother 
Chris on the bouzouki! 

She finished off the visit by 
meeting up with some friends 
that she made on the trip. 

Jane enjoyed some music, 
great food and entertainment in 
a tradition Cypriot tavern.  

Holidaying with Jane Mc-
Donald is available to view on 
Channel 5. 

Cypriot YouTuber Fidias finally 
gets to hug Elon Musk!

Head of the Cyprus Educational Mission 
visits St Andrew the Apostle School

Ms Maria Loi, the Head of 
the Cyprus Educational 
Mission, had a very in-

formative and interesting visit to 
St Andrew the Apostle Greek 
Orthodox School, the only state 
funded Greek Orthodox Second-
ary School in the UK.  

Ms Loi was received by the 
Executive Headteacher, Mr 
Easton, and Mary Karaolis OBE, 
Chair of Governors of St Andrew 
the Apostle Greek Orthodox 
School. Ms Loi met with students 
from different groups; she visited 
Year 7 and Year 10 GCSE Greek 
lessons and a Year 11 GCSE 
Classics lesson and was impres-
sed with the enthusiasm and 
knowledge of the students that 
she met. She saw Science, 

Music, French, Mathematics and 
English lessons and visited the 
school chapel.  

Ms Loi said how inspiring she 
found her visit to the school and 
was delighted to see that works 
have commenced on the site      
to replace the school’s current 
modified office buildings with       
a new purpose-built secondary 
school building, playground, 
sports hall, and an all-weather 
pitch to be completed in the      
academic year 2024-2025. 

St Andrew the Apostle Greek 
Orthodox School opened in 2013 
and its founding students will be 
graduating from various univer-
sities this summer. Former Sixth 
Form students are studying at 
various universities; Oxford, 

Leicester Medical School, UCL, 
Kent, Queen Mary, City Univer-
sity, Middlesex, Essex, Swansea, 
Loughborough etc. in a variety 
of subjects; Economics, Mathe-
matics, Medicine, Biomedical 
Science, Politics, Philosophy and 
Economics, Classical Studies, 
Business Management, History, 
English, Aeronautics, Law, Com-
puter Science, Biochemistry etc. 
The current 6th form students 
have submitted their university 
applications for the coming        
autumn.  

Half the Year 7 intake places 
at St Andrew’s are reserved for 
Greek Orthodox students and 
half the places are for students 
of all other faiths who live in the 
school’s catchment area. The 

school actively encourages an 
understanding and respect for all 
faiths and draws on the musical 
and choral traditions of many 
Christian churches.   

St Andrew’s students are  
supported as they develop into 
respectful and well-educated 
young people.  

The core Christian values em-
bodied at St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox School are:      
respect, responsibility, caring, 
fairness, forgiveness and trust-
worthiness. 

 
www.standrewtheapostle.org.uk

YouTuber Fidias Panayio-
tou, a self-confessed fan 
of billionaire Elon Musk 

who spent months chasing him 
for a hug, finally had his wish 
granted!  

He posted a photo with the 

SpaceX and Tesla founder on 
Twitter on National Hugging Day 
observed on January 21. 

Fidias, from Cyprus, documen-
ted his journey as he pitched 
tents outside Musk’s SpaceX 
and Tesla offices and even 

wore a bluebird costume hold-
ing a signboard that read: “hug 
me Elon.” 

During the FIFA World Cup 
final in Qatar in December 2022, 
two young boys approached 
Musk requesting he hug the      
famous YouTuber. Just as Fidias 
was about to give up, he saw 
Musk’s tweet agreeing to it. 

Fidias posted the photo as he 
hugged Musk with a triumphant 
expression on his face.  

“We are definitely living in a 
simulation @elonmusk! Happy 
National Hugging Day everyone,” 
he posted on January 22. 

The tweet has received over 
140,000 likes. 

Fidias has more than 43k      
followers on Instagram where he 
posts videos performing pranks 
and stunts while travelling the 
world.

Feast day of the Holy Three Hierarchs 

 
We would to bring to the attention of all pious        

Orthodox Christians that on Monday 30th January 
2023, Feast day of the Holy Three Hierarchs, His 
Grace Raphael Bishop of Ilion will preside at the 
Matins and the Divine Liturgy at St. Demetrius 
Church, Edmonton, at 9am.  

From the Ecclesiastical Committee
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Nikos Xanthopoulos, one 
of the most prominent 
actors of Greek classical 

cinema, sadly passed away on 
Sunday at the age of 89. 

Xanthopoulos, who suffered 
with chronic heart disease, had 
been hospitalised and remained 
in intensive care at a hospital in 
Athens for over a month. 

Throughout his career, which 
spanned from 1958 to 1971, the 
actor starred in a total of 48 films. 
He also recorded nine albums 
in which he sang and played the 
bouzouki. 

Xanthopoulos was born in 
Nea Ionia, Athens, on 14 March 

1934 to a family of Pontic Greek 
refugees. He began his acting 
career on stage, first appearing 
in a theatrical production in 1957. 
A year later, he made his screen 
debut and devoted himself ex-
clusively to cinema. 

He was also a talented singer; 
in fact, it was his on-screen roles 
as a singer and bouzouki player 
that steered him in the direction 
of a music career. 

Xanthopoulos would go on      
to record over 300 songs, which 
appeared in 30 films.  

Off screen, Xanthopoulos 
was married twice and had four 
children. 

Greek actor-singer  
Nikos Xanthopoulos 
sadly passes away

Theresa Villiers MP visits Barnet Hospital for 
a briefing on winter pressures on the NHS

“A crowd numbering three thousand      
assembled at Darwen station. But hopes 

were quickly dashed when the first        
passenger to see the crowd shouted,   
‘You can all go home. He got off at   

Springvale station’.” 
 

The Arrival 
Darwen and Springvale were economically 

depressed cotton towns in Lancashire. ‘He’ 
was Mohandas Gandhi, leader of the Indian 
National Congress, whose boycott of English 
cotton goods was at its height.  

Gandhi visited Lancashire in 1931 after 
accepting an invitation from the mill-owning 
Davies family. They wanted him to see the 
hardship suffered by the Lancashire textile 
industry, which had been affected by the 
Indian independence movement's boycott 
of British goods. 

The Davies family were prominent Social-
ists and Quakers, and they firmly believed 

that Gandhi might understand the suffering 
throughout mill towns such as Bolton, Oldham, 
Burnley and Blackburn. 

Gandhi was 62, and in London for the 
Round Table Conference on India's future. 

Gandhi encouraged Indians to boycott 
British goods and buy Indian goods instead. 
This helped to revitalise local economies in 
India and it also hit the British economy.  

Gandhi's sympathies lay with the workers, 
not the textile manufacturers. He said: “They 
treated me as one of their own. I shall never 
forget that.” 

 
Dialogue   

Gandhi met mill workers and mill owners 
and civic dignitaries. He looked round at the 
smart houses of Garden Village which the 
Davies family had built for the workers and 
couldn't quite square it all with the poverty of 
his own country. 

The boycott would stay unless there was 
progress towards independence, he told 
them. 

The Lancashire textile industry had been 
in a depression for ten years. The Indian boy-
cott, though only one factor, and not a very 
important one, in Lancashire’s decline, was 
targeted by industrialists and trade unionists 
as the cause of the trade depression. At 
the same time, Indian nationalists blamed 
Lancashire for the suppression of the Indian 
textile industry. Yet Gandhi and Lancashire 
mill owners and workers engaged in ‘frank, 
friendly discussion’. 

One day he was able to teach the children 
in the neighbourhood about ahimsa (non-
violence) and common roots between      
Sanskrit and English words.  

Gandhi, while sympathetic to Lancashire’s 
troubles, saw the visit as an opportunity to 

educate Lancashire on the nature of Indian 
nationalism, not to rescue the unemployed 
textile workers. He told them the boycott was 
not the main cause of their downturn and 
that the boycott was a social and spiritual 
necessity for Indians.  

 
Two worlds  

Gandhi’s visit to England had little to do 
with the Round Table Conference, and rather 
more to do with exposing the British people 
to his ideals of Indian nationalism. Gandhi 
did not trust ‘the unbending Government’ to 
provide any changes to India’s status. 

In an article entitled ‘What I Want’ published 
in The Evening Standard, Gandhi stated, “I 
want peace for India. I want the people of 
Britain to help me.” 

Gandhi and the Lancashire mill workers 
had such different visions of the past and 
the future that they could not communicate 
effectively about the causes and solutions 
to the boycott. 

The cotton industry romanticised Lanca-
shire’s economic past, and they interpreted 
the Indian boycott as a momentary hiccup in 
normal business.  

It took nearly 20 years and another world 
war before India achieved self-rule. By that 
time the Lancashire textile industry was in 
steady decline. 

Some of the weavers told him how bad 
things were on his visit to Darwen. He replied: 
“My dear, you have no idea what poverty is.” 

 
(Source: Irina Spector-Marks, 2008, ‘  

Mr. Gandhi Visits Lancashire: A Study in 
Imperial Miscommunication’, 2008,            

Macalester College)  
 

James Neophytou

Gandhi’s Lancashire: cotton mills and independence

MP Theresa Villiers has 
visited Barnet Hospital 
to talk about winter 

pressure on services and plans 
to expand emergency facilities.  

Theresa toured the emergency 
department last Friday (20 Janu-
ary) morning with chief executive, 

Debbie Sanders, and A&E con-
sultant, Dr Angshuman Mukher-
jee. 

She was briefed on the ex-
pansion that will include a new 
entrance area in the emergency 
department and more clinical  
facilities.  

Additional staff are being      
recruited. This will improve flow 
and efficiency because people 
walking in will be separated 
from ambulance drop-offs. The 
project is due to be completed 
by November. 

Theresa also discussed how 
the hospital is tackling long  
waiting times, pressures caused 
by flu and Covid, and the need 
to train and retain nurses and 
doctors. 

“I would like to thank the      
hospital for taking the time to 
brief me on the situation, and for 
talking me through their plans 
to improve services. I also thank 
them for the work their staff have 
been doing during this difficult 
winter,” said Theresa. 

“I requested the visit because 
I was worried about delays and 
crowding at A&E. It is important 

to hear first-hand what is happe-
ning on the frontline, so I can 
feed back to Health Ministers  
on what support is needed for 
our local NHS and its hard work-
ing nurses and doctors. I have 
repeatedly made the case in Par-
liament for expanding the NHS 
workforce and this visit has con-
firmed that this must be a priority 
for the Government. 

“Dr Mukherjee told me that the 
emergency department continues 
to see many more patients than 
it was designed for, sometimes 
nearly double the number. The 
plans for expansion are there-
fore very welcome. The hospital 
is confident this will lead to a 
better patient experience. 

“The reasons for spiralling 
healthcare demand and crowding 
are complex, but include the 
worst flu outbreak for ten years.” 

Almost three years since 
his last London appear-
ance, it was definitely a 

pleasure to see Yiannis Kotsiras 
on the wonderful setting of 
Union Chapel, the Grade I listed 
venue in Islington.  

Despite the bitter cold (out-
doors and indoors!) fans filled the 
church and enjoyed a glorious 
potpourri of songs, with a range 
that appealed to all tastes. With 
his versatile voice, Kotsiras dem-
onstrated his ability to sing an 
eclectic repertoire, including jazz, 
folk and classics by Hadjidakis, 
Theodorakis, Xarhakos, Plessas 

and others.  
The second half was devoted 

to a wonderful selection of      
rembetica, whilst Theodorakis’ 
‘Strose To Stroma Sou Yia Thio’ 
secured the most applause. The 
programme also ended with 
Theodorakis, which got every-
one onto their feet, singing and 
clapping enthusiastically. 

George Papachristoudis, the 
piano virtuoso, played masterfully 
both as soloist and accompanist, 
and Vangelis Machairas demon-
strated his outstanding skills on 
the bouzouki. All in all, a great 
evening.

Yiannis Kotsiras amazes 
London audience

Southgate ward Council-
lors Stephanos Ioannou, 
Elisa Morreale and Chris 

Joannides, and senior Enfield 
Council officers, visited the New 
Avenue housing project recently. 

The new development by 
Countryside homes will consist 
of 408 homes including 140      

affordable units, a community 
hall, nursery school facility and 
an “eco garden”. 

Councillor Chris Joannides 
said, “I was delighted to visit 
this exciting development in 
Southgate as one of the local 
ward Councillors. Southgate is 
a special place to live and like 

everywhere else, there is a      
demand for affordable homes. 
I look forward in seeing the pro-
ject completed soon.” 

New Avenue will comprise a 
mix of mews houses and apart-
ments. It is near a range of 
schools for children of all ages, 
and residents can also benefit 

from excellent local amenities.  
New Avenue is located bet-

ween Southgate and Oakwood 
stations on the Piccadilly line 
with Southgate a 20-minute 
walk away providing services  
to King’s Cross in 24 minutes 
and London Liverpool Street in 
38 minutes.

Enfield Councillors visit new housing site in Southgate
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2023 NDCP and NCCT applications now open! 
Explore your heritage and discover Cyprus like never before

Applications for the 2023 
editions of the NEPOMAK 
Discover Cyprus Pro-

gramme (NDCP) and the NEPO-
MAK Cyprus Culture Tour (NCCT) 
are now open. 

NDCP and NCCT offer dias-
pora 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.  

Explore your roots, heritage, 
and homeland through our unique 
cultural programmes. Applica-
tions will close on Sunday 5th 
February at midnight so there 
are only 9 days left to apply. 

 
NDCP 
 
Ages: 18-22 
Dates: 3-24 July 2023 
Application Deadline: 5 Febru-
ary 2023 

 
NDCP is a three-week pro-

gramme that gives participants an 
immersive experience in Cyprus, 

learning about the island’s culture 
and heritage. Participants take 
Greek language and history 
classes at the University of      
Cyprus and are given guided tours 
around some of the most impor-
tant places on the island. It is also 
a brilliant way to develop lifelong 
friendships with diaspora Cypriots 
from across the world, with people 
travelling from the UK, USA, 
Australia, South Africa, Canada 
and Greece to take part. 

 
NDCP highlights: 

 
• Learn about your Cypriot 

culture and heritage through 
tours and classes at the Univer-
sity of Cyprus 

• Connect with young Cypriots 
from around the world 

• Visit cultural hotspots and 
significant places 

• Try traditional dancing with 
a professional teacher 

• Enjoy delicious cuisine and 
Cyprus’ unique nightlife 
More info: nepomak.org/ndcp  
Apply: nepomak.org/ndcp-app 

 
“A truly unique experience. 

After only a few weeks in Cyprus, 

I left with lifelong friends from 
all corners of the globe! All whilst 
forging a deeper connection to 
our Cypriot traditions, culture and 
language. Wish I could do it all 
again!” 

– Nethie Savva, UK,  
NDCP 2017 

 
“This trip gave me a wider 

perspective of my homeland. I 
had seen its beauty and troubles 
before, but for the first time they 
had been stitched together in a 
full and comprehensive tapestry 
for me. NDCP gave me a chance 
to feel more connected to such 
a big part of who I am. I felt such 
happiness spending three weeks 
with people who share being 
Cypriot, but far away from Cyprus, 
and I feel proud to be part of a 
community with them.” 

Marianna Panteli, UK,  
NDCP 2019 

 
“When they said NDCP chan-

ges your life, they really aren’t 
lying. In 2014, I had the privilege 
of being accepted to participate 
on this trip of a lifetime. Spend-
ing three weeks exploring this 
beautiful island with other Cyp-

riots from all over the world, we 
immersed ourselves in the culture, 
history, food, and of course the 
nightlife. You truly make the most 
amazing lifelong friendships and 
memories that you will reminisce 
pretty much every day” 

– Helena Marie-Papayianis, 
Australia, NDCP 2014 

 
NCCT 

 
Ages: 23-30 
Dates: 17-28 August 2023 
Application Deadline: 5 Febru-
ary 2023 

 
NCCT is an approximately 10-

day tour of Cyprus, where parti-
cipants see the best that Cypriot 
culture has to offer. It is an un-
forgettable itinerary exploring 
Cyprus with a group of fellow 
diaspora Cypriots through guided 
tours and authentic experiences. 
The tour visits all major cities as 
well as the Troodos Mountains 
and the Akamas Peninsula. 

 
NCCT highlights: 

 
• Explore historic places 
• Marvel at stunning views 

and scenery 
• Swim at world-class 

beaches 
• Engage with the history and 

culture of Cyprus 
• Taste authentic Cypriot       

cuisine 
More info: nepomak.org/ncct 
Apply: nepomak.org/ncct-app 

 
“NCCT made me feel so con-

nected to my Cypriot identity. It 
was also the most amazing way 
to meet young Cypriots from all 
over the world. One of my tour 
highlights was getting to stay in 
a beautiful village in the moun-
tains for a few days with the 
friendliest hosts! I am so thankful 
to NEPOMAK for this opportunity! 
This trip is a must as it is a once 
in a lifetime experience!” 

– Antonia Michael,  
South Africa, NCCT 2022 

 
“NCCT offers an incredible 

opportunity for young Cypriots to 
build connections with the island, 
its people and the broader Cypriot 
diaspora. It provides a structured 
programme for the rediscovery 
of what it means to be Cypriot 
by contextualising language,  

religion and ethnicity through 
the history of Cyprus and the 
experiences of its people.” 

– Emmanuel Diinis,  
Australia, NCCT 2019 

 
“You are in a quaint-style hotel, 

take in the breath-taking pano-
ramic mountainous view as you 
are in one of the highest villages 
in Troodos mountains. From  
nature hikes through the Akamas 
peninsula and touring historical 
byzantine monasteries to wine 
tasting tours and sailing into the 
sunset, NCCT is a once in a life-
time culturally immersive travel 
experience with professional 
guided tours that are both edu-
cational and fun.” 

– Andrea Themistokleous, 
Canada, NCCT 2019 

 
If you have any questions, 

email nepomak@gmail.com 
or find us on Facebook, Insta-
gram and Twitter (@NEPOMAK) 

NEPOMAK, the World Fede-
ration of Young Overseas Cyp-
riots, was founded in 2002 and 
is a global organisation run by, 
and for, young diaspora Cypriots 
aged 18-30. 
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How can I keep my 
house protected when 
it’s unoccupied? Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

If your home is to be left      
unoccupied for a lengthy 
period of time – usually more 

than 30 days – you’ll need      
unoccupied insurance. 

 
When might I need unoccupied 
home insurance? 

A home can be unoccupied for 
30 days or more for all manner 
of reasons. Perhaps the house-
holders are taking an extended 
holiday to travel, the property may 
be awaiting sale, undergoing 
major refurbishments, awaiting 
probate or, if it’s a second home 
which you rent out, perhaps you 
are waiting for new tenants to 
move in.  

In each of these cases you will 
need to notify your insurance 
provider and organise unoccu-
pied property insurance to keep 
it fully protected while you are 
away from home. 

 
Won’t my home be covered by 
my normal household insur-
ance? 

You need different cover if 

your home is to be unoccupied 
for more than 30 days because 
during that time it will be at 
greater risk and your insurer 
will view your property as a 
“non-standard” insurance risk. 

While it is unoccupied, it will 
be more vulnerable to break in, 
theft and vandalism, and if there 
are other problems caused by 
the elements, such as storm 
damage or a burst pipe or elec-
trical fire, there will be no one 
on hand to raise the alarm and 
prevent excessive damage being 
caused.  

 
I have a friend calling in each 
day to check on my home, 
that’s OK isn’t it? 

Many people wrongly assume 
if they have a trusted neigh-
bour, friend of relative to check 
on their property their normal 
insurance will cover them. In 
fact, some policies have a con-
dition that vacant properties 
have someone to check on them 
regularly, but the house will still 
be unoccupied as far as your 

insurer is concerned. 
 

Tips for winter-proofing an 
empty property: 

If you’re leaving your property 
empty over the winter without 
taking the necessary precau-
tions, this can cause a number 
of issues, including frozen water 
pipes and damp. And if there’s 
no one to keep an eye on the 
house, these issues can quickly 
snowball into major ones, caus-
ing long-lasting and costly pro-
perty damage. 

 
1. Keep your heating on low 

to avoid burst or frozen pipes - 
One of the best things you can 
do to avoid your water pipes 
from freezing or bursting in an 
unoccupied property is to keep 
your heating on low. There are 
two options available for this: 
either you can keep your heating 
on all day and night with your 
thermostat at around 15 degrees 
Celsius, or you can set it to come 
on for a few hours in the morn-
ing and a few hours at night. 
It’s important to note that many 
insurance providers will stipulate 
that you must keep your heating 
on continuously in order to main-
tain a temperature of 15 degrees 
Celsius. 

 
2. Consider draining your 

pipes - As pipes burst when the 
water inside them freezes and 
therefore expands, this makes 
it less likely that your pipes will 
get damaged. 

An unoccupied property is 
more susceptible to a wide range 
of issues, so it’s a good idea to 
have unoccupied home insur-
ance in place. 

 
For a quote, please call us  

on 0207 691 2409 or email      
enquiries@oncoverinsurance. 
co.uk 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Huge hikes in holiday prices 
for Brits in 2023

The price of holidays from 
Britain has risen by 44% in 
the last year, including to 

Cyprus, which has gone up 15%. 
Air tickets alone are up more 

than 50% on average this year, 
with those to Greece and Italy 
being hiked by over 70% . 

The UK Office for National 
Statistics (ONS) attributed the 
jump in prices to airlines looking 
to capitalise on a big surge in 
demand after the pandemic 
years. Prices also rose due to 
a reduced number of flights, as 
well as the higher cost of fuel 
for aircraft, it said. 

At the same time, research by 
the consumer protection group 
Which? found that the cost of 
package holidays from Britain 
had risen by an average of 19%  

compared with last year. 
Of the six popular countries 

for Brits surveyed, the steepest 
increases in the cost of package 
holidays were found to be for 
Greece, where a week-long pack-
age will cost a Briton 30% more 
than last summer. The average 
cost of air tickets and accommo-
dation for one person to Greece 
for one week in summer is esti-
mated at £867, up from £667 in 
summer 2022. 

Package holidays to Italy, 
Spain and Turkey are up around 
20% and for Cyprus, the figure 
was 15%. The average cost of a 
seven-day package holiday this 
summer in Cyprus is estimated 
to be £809 compared with £705 
last year. Britain remains Cyprus’ 
main tourism market. 

The lowest increase was for 
Portugal up 7% with the average 
price of a seven-day package 
at £705 per person. Despite the 
significant year-on-year in-
creases to nearly all destinations, 
the cheapest remains Spain,      
at £693 per person per week. 

Low-cost Ryanair chief execu-
tive Michael O’Leary warned re-
cently that the era of £9.99 flights 
would not return “for another year 
or two” due to high fuel prices. 

Despite the higher costs,       
however, popular flight search 
and comparison platform Skys-
canner has confirmed estimates 
of increased demand for tickets 
from Britain this year. So far 
bookings are 31% higher than in 
2019, the last year before the 
pandemic.

Save up to £100 on energy bills      
with Demand Flexibility Service
People are being asked to 

cut down on their energy 
usage in exchange for 

money off their bills for the first 
time. 

So far 26 energy suppliers are 
offering customers with smart 
meters the chance to save money 
in return for reduced usage at 
certain times. 

The National Grid's 'Demand 
Flexibility Service' will help avoid 
the need for emergency gene-
rators to be used or blackouts to 
be enforced when the grid comes 
under pressure during peak times 
this winter. 

You can only take part in the 
scheme if you have a smart 
meter and your energy supplier 

is signed up because the grid 
needs to monitor your energy 
every 30 minutes. 

On 12 days between 1 Nov-
ember 2022 and 31 March 2023 
your energy company will ask 
you to reduce your energy usage 
- four times in the first month - 
and twice in each subsequent 
month. This will usually be      
between 4pm and 7pm. 

The 'energy saving sessions' 
will only last for around an hour 
and will require you to reduce 
your normal energy consumption 
by around 30%. The easiest way 
to do this is by not using energy-
intensive appliances such as 
cookers, washing machines and 
dishwashers. 

Light bulbs and TVs use very 
little energy - so there's no need 
to turn the lights off or abstain 
from watching your programme 
during that time. 

The grid then compares your 
energy usage in 30-minute in-
crements with your normal levels 
- and your supplier will give you 
around £3 for every unit (kilowatt-
hour) you save. 

This could total up to £100 over 
the five-month period which will 
be automatically deducted from 
your bill. 

If you sign up and either      
can't take part or don't reduce 
your usage enough during the        
session, you will just get less 
money off your bill.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Fabelmans 
 
This is Steven Spielberg’s most 

personal film to date - a semi-
autobiographical tale about his 
childhood and his middle-class 
Jewish family in post-World War 
II, Arizona. The life of seven-year-
old Sammy (Mateo Zoryan) chan-
ges overnight after his family take 
him to the cinema to see Cecil         
B De Mille’s THE GREATEST 
SHOW ON EARTH. He is totally 
mesmerised and dreams of be-
coming a filmmaker especially after 
his beloved mother Mitzi (Michelle 
Williams) buys him a supe 8 
camera for his birthday. Sammy, 
like the kids from J.J Abrams 2011 
film SUPER 8 also produced by 
Spielberg, wants to recreate the 
train crash sequence from DeMille’s 
epic with his new cine camera… 

It is a love letter to the magic of 
cinema and to Spielberg’s family, 
who encourage him from a young 
age to fulfil his dreams especially 
when Sammy reaches adoles-
cence (now played by Gabriel La-
Belle)) and starts going to college 
in California. Spielberg’s screen-
play, co-written with the celebrated 
playwright Tony Kushner of A  
NGELS IN AMERICA covers a lot 
of material and mixes many themes 
in an otherwise straightforward 
story. Sammy uncovers deep family 
secrets while editing one of his 
short films and faces deep antise-
mitic feelings at high school. Even 
though the film is about Sammy’s 
aspirations, it is Michelle Williams 
excellent performance that provides 
the heart and soul of the movie.  

It is very enjoyable and by no 
means the masterpiece the pub-
licity would have you believe! 

 

Plane 
 

Gerard Butler plays pilot Brodie 
Torrance in this explosive action 
thriller efficiently directed by French 
filmmaker Jean-Francois Richet. 

This commercial plane is its way 
to Tokyo but due to stormy weather 
Brodie is forced to make an 
emergency landing on a remote 
island near the Philippines. At first, 
they believe the place is totally 
isolated until they discover that 
the island  is Jolo and is ruled by 
heavily armed anti-government 
militia, who want to take the      
passengers hostage… 

Butler is on fine form as the      
resourceful pilot who joins forces 
with Louis Caspare (Mike Colter), 
a convicted murderer whom he 
frees from his handcuffs. They 
make a good double act in many 
exciting set pieces in this well     
directed and sharply edited action 
thriller. An enjoyably big screen 
entertainment that delivers. 

 
All The Beauty 
And The  
Bloodshed 

Laura Poitras’s superb docu-
mentary follows the story of Nan 
Goldin, a celebrated artist and 
activist. She is an invaluable 
member in the campaign against 
the Sackler family, the filthy rich 
dynasty responsible for the opioid 
crisis. Part of the campaign is to 
expose this fraud family by demon-
strating in galleries and museums 
across the globe. But Poitra’s rich 
film is not only about this essen-
tial campaign it also tells the story 

of Nan and her family especially 
that of her beloved sister’s strug-
gle with mental illness and addic-
tion.  

An honourable film not to be 
missed! 

 

Unwelcome 

A strong opening for Jon Wright’s 
intriguing supernatural tale which 
follows the story of Maya (Hannah 
John- Kamen) and Jamie (Doug-
las Booth), a loving couple thrilled 
when they find out that she is preg-
nant. But their celebration turns 
sour when three violent youths 
attack their home. Luckily, they 
survive the attack and soon leave 
their urban city nightmare for rural 
Ireland when Jamie inherits a 
house in the country from his late 
aunt. But the place is in urgent 
need of repairs and there is a  
legend that a kind of leprechauns 
live in the forest… 

Hanna John Kamen is effective 
as the pregnant woman and shares 
a winning chemistry with Douglas 
Booth. It recalls STRAW DOGS 
with a touch of ROSEMARY’S 
BABY but by the end it loses 
credibility!  

 
January 

This hugely atmospheric and 
highly original film from Bulgaria, 
takes place on a remote rural  
setting where two men and a bird 
are trapped during a snowstorm. 

They are literary in the middle of 
nowhere and are struggling to 
solve a mystery until a couple of 
strangers arrive unexpectedly… 

It is strikingly photographed in 
crisp black and white composi-
tions, which add to the atmosphere 
and highlight this two men’s utter 
isolation surrounded by snow. It 
is an amazing film, full of intrigue 
and suspense superbly directed 
by Andrey Paounov, who has co-
written the intelligent screenplay 
along with Alex Barrett.  

 

Concerned  
Citizen 

A brilliant film from Israel’s Idan 
Hageul, who tells the story of Ben 
(Shlomi Bertonov), a sensitive gay 
man living with his partner in a 
stylish apartment but in a rundown 
area of Tel Aviv. In the opening 
sequence Ben plants a tree across 
the street opposite his apartment, 
a kindly act which later on would 
have major repercussions when 
a young Eritrean refugee gets 
brutally attacked by the police… 

Economically and intelligently 
structured by Haguel and superbly 
played by Bertonov. (Peccadillo 
Pictures) 

 

Alcarras 

The action of this compelling 
film takes place in the small village 
of Alcarras in Spain, where the 
Sole family are forced to leave their 
home and orchard behind. This 
family of farmers have been pick-
ing peaches from their orchard for 
generations, but this summer may 
prove to be their last… 

Carla Simon elicits remarkable 
performances from her non-pro-
fessional cast especially from the 
children, who appear to be playing 
around the vast landscape care 
free and totally unaware of the 
tragic circumstances that are about 
to befall on their family. It is super-
bly photographed with perfectly 
framed compositions. The action 
feels totally real and it slowly un-
folds as if this was a documentary.  
 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

The latest incarnation of 
those innovators of mod-
ern day concept circus 

performance, Cirque du Soleil, 
is Kurios (Royal Albert Hall), 
a steampunk inspired produc-
tion which showcases their  
extraordinary talent in an event 
which the performers demon-
strate their obvious joie de vivre 
at being part of this global phe-
nomenon. I’m also pleased to 
say that unlike some of their 
more recent shows, slightly 
fawning celebrations of the likes 
of The Beatles and Michael 
Jackson, this is a welcome       
return to an intriguing artistic 
narrative. In fact, the posse of 
eclectic acts that magically  
appear from a cabinet of curio-
sities owned by a whimsical   
inventor - a Seeker - are an array 
of human tricks and spectacu-
lar feats that are both eye 
catching joy and mind blowing. 
Otherworldly mechanical char-
acters a la Jules Verne.  

Where to begin. The giant 
trampoline is to my simple mind 
an incredible feat of kinetic 
engineering. While one member 
of the troupe is being catapulted 
skyward, others control the 
tension and thereby the power. 
This human projectile almost 
ends up in the Albert Hall dome 
with only a lighting rig barring 
the way. Not for the faint hearted 
but this bunch are almost fear-
less led by a posse of colourfully 
attired acrobats - Phillipe Guil-
lotel's costumes are gorgeous 
- who perform complex move-
ments with impeccable timing. 
High flying, which should be 
renamed sky dancing, it is mar-
vellous stuff. There is also up-
side down cycling, a climbing act 
with chairs which almost defies 
gravity, a diminutive women 
who appears to live inside the 
voluminous belly of a rotund 
robotic man and so it goes on.  

Giving the energetic perfor-
mers a chance to rest there      
is a lovely alternative clown       
routine. He establishes a nice 
rapport with the audience while 
making very realistic cat sounds. 
He slightly outstays his welcome 
but the sardonic wit is in tune 
with the quirky nature of Michel 
Laprise’s charming and zestful 
production, set off by Stephane 
Roy’s typically fantastical designs 

for which Cirque have become 
known – no wonder they are a 
permanent feature in Las Vegas. 
Though most voyeurs will be 
bowled over by the spectacle 
and spectacular, the dance ele-
ment of the show – inspirational 
work by Yaman Okur and Sidi 
Larbi Cherkaoui - and the live 
musicians, are delightful. A pro-
duction of beauty and wonder, 
they’re here until March so give 
yourself a treat and go.  

Meanwhile five actors go in 
search of twenty characters. 
They find them, divvy them up 
and lo and behold you have the 
Blackeyed Theatre production 
of Sherlock Holmes: The Valley 
of Fear (Yvonne Arnaud), 
adapted for the stage by Nick 
Lane from the Arthur Conan 
Doyle original (his fourth and 
final Holmes novel). A myste-
rious coded message draws 
Holmes and faithful Watson 
into a tale that take them from 
Baker Street to Pennsylvania 
and back.  

He soon finds out that this  
is the nefarious work of the 
sinister Professor Moriarty. Cue 
dramatic music… 

Lane’s production, with an 
excellent transformative set from 
Victoria Spearing, is an enjoy-
able romp peppered with melo-
drama and typical Conan Doyle 
wit which is sometimes as 
camp as a Gilbert and Sullivan 
operetta. The talented cast take 
on their multitasking of playing 
all the roles with pep and      
panache but occasionally they 
leave us behind as they flit from 
one to the other. That said it 
bubbled along nicely and there 
was an amusing rapport bet-
ween Luke Barton’s Holmes 
and Jasper Derrington’s Watson 
while Alice Osmanski was terri-
fic in portraying a medley of 
women. It was also lovely to see 
the Arnaud packed full of young 
people at a time when they are 
going through difficult times and 
in the process of applying for a 
major capital grant to make the 
venue more accessible and 
sustainable. God speed to them. 

 
Kurios -  

www.royalalberthall.com 
 

Sherlock Holmes’ (on tour) –  
www.blackeyedtheatre.co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A cabinet  
of wonders 
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The beginning of the year is 
symbolic as it always gives 
us fresh hope, ideas, and 

for change to improve everything. 
We often speak of exercise and 
fitness, healthy eating plans and 
what can possibly be done to 
create change. My personal belief 
is that if we start by clearing out 
the clutter around us, be it cup-
boards, rooms, surroundings etc, 
this also improves our mind for 
clearer thinking. As we clear the 
clutter in our environment, get 
rid of things we no longer use or 
require, it often makes us feel 
calmer, happier and in control. 
A tidier place can make for a  
relaxed mind.  

For those that work from 
home, it is a common problem 
for so many - the difficulty of 
settling down and trying to focus 
on work when the surrounding 
environment is untidy; the mind 
may keep drifting to what needs 
to be done in the home - tidying 
up, putting things away, the 

washing, dirty dishes. Whatever 
it is, it doesn't allow the mind to 
totally switch off and be fully  
engaged in the work that has to 
be done from home, that would 
have been done out of home and 
in an office elsewhere. There-
fore, if an office room is a possi-
ble option, then it most definitely 
makes sense. Although many 
cannot always have a separate 
room for an office, even a corner 
in a room makes a better option 
than just planting everything on 
a kitchen or dining room table. 
It keeps it tidy, out the way, and 
often behind you when it is time 
to sit and relax in front of the TV. 
This strategic placement then 
allows for switch off time from 
work, so work does not enter your 
head whilst trying to relax. This 
is where organizing a room and 
keeping it all as clutter free and 
tidy helps to keep the mind clear 
for the appropriate choice of time 
activity. Out of sight and out of 
mind really is appropriate here. 

The old saying of a 'tidy home 
is a tidy mind' genuinely works. 
When the place is all clean and 
tidy, you are not worrying about 
those things that would other-
wise need attention.  

Another thing that can be done 
to allow for a clear mind is to 
write everything down in a note-
book - hand written or phone 
pocket memo is all fine - so long 
as it is written down somewhere, 
preferably all in one place and 
not on different scraps of paper 
all over the place to be misplaced. 
Keeping a note of everything  
allows the brain to relax freely, 
rather than think ‘I have to get a 
gift for that friend’, or ‘have I run 
out of sugar, flour’ or whatever 
it happens to be. Have a piece 
of paper handy in the kitchen to 
write your list down as you use 
the last of something or about 
to throw away an empty packet, 
as you may easily forget by the 
time you go the supermarket 
store. A simple little system can 

work really well for those who 
are forgetful. 

Keep everything organized, 
use boxes and label them, keep 
everything it the correctly labelled 
box or drawer and you won't be 
looking for things, for example, 
all different chargers in one 
drawer, all bills in their order of 
priority, all paperwork in priority 
of attention and in a separate 
pile. All this allows the mind to 
relax more. If you are forgetful, 
this really helps. 

Clutter in our living room space 
suggests blockages in our social 
life, as well as the relationship 
with our own self, yet a cluttered 
bedroom is said to be possibly 
related to issues surrounding 

sexual self, or possible fears of 
intimacy roles.  

Studies have shown that 
people experience a significant 
decrease in the stress hormone 
cortisol when items are cleared, 
helping one to feel more stable 
and relaxed. So get clearing and 
get everything in order to your 
liking, make it all aesthetically 
pleasing, yet practical for your 
use. If you have to do a few rooms, 
do one at a time so you can see 
a difference, otherwise you will 
feel like you are going round in 
circles and getting nowhere.  

Clearing and getting every-
thing is a systematic order is 
also very therapeutic, it allows 
for ease of thinking, slowing the 

mind down and gaining focus, 
clearing out all that clutter      
that would normally hinder our 
concentration level and produc-
tivity. It allows for maximizing of 
time as it is not wasted search-
ing for those things that could 
have been placed anywhere. It 
also allows for a fresh approach 
to thoughts and ideas for so 
much more motivation and crea-
tivity. 

Get going and clear out all 
the clutter! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

A fresh approach

Cooking with Loulla Astin 
Salt Cod Croquettes

These little mouthfuls are 
crisp outside and soft       
inside, and are a popular 

starter in Greece. Cod croquettes 
are also one of Spain’s most 
popular snacks, served with drinks 
as part of tapas. 

When buying dried cod, look 
for fillets without skin and bones, 
the softer semi-dried rather that 
the hard and very dry type which 
is old and needs much more 
soaking and pre-cooking.  

I like to serve the croquettes 
with skorthalia (garlic sauce) 
made with bread and walnuts or 
almonds, or with aioli and beet-
root salad. 

 
Ingredients:  

1 ½ kilo salt-cod fillets (not the 
tails), washed and soaked in cold 
water overnight 

2 bay leaves 
½ kilo potatoes, unpeeled 
1 tbsp olive oil 
2 banana shallots, finely 

chopped 
2 garlic gloves, blended  
2 tbsp blended or finely chop-

ped parsley  
½ tsp paprika  
½ tsp baking powder 
A pinch of salt and freshly 

ground black pepper 
1 tsp dried oregano  
 

For coating: 
2 eggs, lightly beaten 
Plain flour 
Fine dry breadcrumbs 

Vegetable or olive oil for deep-
frying 

Lemon wedges for serving 
 

Method: 
Wash fish fillets in cold water 

to remove the salt, then soak in 
cold water overnight, changing 
the water a few times.  

Place the cod in a large sauce-
pan and cover with cold water, 
add the bay leaves and bring to 
the boil. Allow to boil for 5-8      
minutes, remove from the heat 
and leave in the water until cool. 

While cod is cooling, sauté 
the shallots and garlic until soft.  

Drain the cod and pat dry with 
kitchen paper, flake the fish in 
small pieces and place in a large 
bowl. Add the shallots, garlic, 
blended parsley and oregano 
into the bowl. 

Boil the potatoes in their skins 
until soft, drain, peel and mash 

them. Cool them and place in the 
bowl. Then mix the rest of the 
ingredients until you have a 
smooth paste, season to taste 
with pepper and paprika - no salt! 

Place the eggs, flour and 
breadcrumbs in separated bowls. 
Take spoonful’s of the mixture, 
shape into round balls and lightly 
roll in flour. Shake off excess, dip 
them in egg, then coat in fine 
breadcrumbs. Cover with cling-
film and place in the fridge until 
you are ready to fry them. 

Fill a deep fryer, a large non-
stick pan or a small wok with one 
third oil, heat to 180 degrees C 
and fry the croquettes, a few at 
a time for 3-4 minutes or until 
golden and crisp on both sides.  

Drain on kitchen paper and 
then serve with lemon wedges.  

Follow Loulla on Facebook: 
www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 



Netflix announces that Cobra Kai 
will end with Season 6   

It’s the news no Cobra Kai fan wanted to hear…After four 
movies and six seasons, The Karate Kid saga will finally come 
to an end. 

Netflix announced last week that Cobra Kai, the sequel series 
to the original Karate Kid films, will return for a sixth season on 
the streamer — but that that season will also be the end of the 
series. 

Series creators Josh Heald, Jon Hurwitz, and Hayden    
Schlossberg sent a letter to fans, which reads in part: “Our day 
one goal with Cobra Kai has always been to end it on our terms, 
leaving the Valley in the time and place we’ve always imagined. 
So it is with immense pride and thankfulness that we are able to 
announce that achievement. The upcoming Season Six will mark 
the conclusion of Cobra Kai. While this may be a bittersweet day 
for the fandom, the Miyagiverse has never been stronger.” 

The letter adds that “we hope to be telling more Karate Kid 
stories with you down the line,” but it wasn’t specified what that 
actually means. The creators have said that they would “love” 
to make a Karate Kid or Cobra Kai movie someday, so perhaps 
that is what the announcement is teasing. 

Cobra Kai Season 6 doesn’t yet have an official release date 
on Netflix.
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Anna Vissi 
shines on Times 
Square billboard 

 
Anna Vissi has become the 

latest singer to appear on a bill-
board in New York City’s Times 
Square. 

The Greek Cypriot superstar’s 
appearance on the Big Apple’s 
most iconic landmark is part       
of Spotify’s global campaign, 
EQUAL, an initiative highlighting 
the women creators on its plat-
form and aimed at promoting 
gender equality in music.  

According to a study funded 
by Spotify on representation of 
women in the industry, only one 
in five artists on the charts are 
women.  

Anna appears alongside 35 
other artists from 50 countries 

worldwide, and their songs are 
included in the Equal Global 
playlist on Spotify.  

Sharing photos of the bill-
board on her social media pages 
last week, the singer wrote: 
“#SpotifyEQUAL features strong 
female artists from all over the 
globe. New York city couldn’t be 
a better place to have our voices 
echoing loudly!  

“Humbled and amazed to be 
part of this movement paving 
the way for gender equality in 
music. Let’s rise sisters!  

“#proud #spotify #newyork 
#equal #greece #cyprus #music 
#2023” 

Other Greek artists to have 
featured on Spotify’s Times 
Square billboard include Eleni 
Foureira, Elena Paparizou,      
Natasa Theodoridou, Despina 
Vandi, Josephine and Elena 
Tsagrinou. 

Channing Tatum has revealed 
his production company, Free 
Association, has the rights to the 
1990 film Ghost and plans a  
remake with him potentially play-
ing the role made famous by 
Patrick Swayze. 

In the Jerry Zucker-directed 
film, which won two Academy 
Awards, Swayze plays a man 
whose spirit sticks around after 
he's murdered to watch over his 

lover, played by Demi Moore, 
with the help of a medium, played 
by Whoopi Goldberg. 

The Magic Mike actor          
explained that a remake would 
update the original film to       
eliminate elements that he fears 
could possibly be problematic to 
today's audience, saying, “We're 
going to do something different. 
I think it needs to change a little 
bit....”

Channing Tatum planning to star in 
remake of 1990 film Ghost
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Cyprus Football
Results 
Anorthosis 1 Paralimni 0, Aris 3 Apollon 1, Nea Salamis 2 Omonia 0, 
Olympiakos 0 AEK 2, AEL 2 Karmiotissa 0, Pafos 3 Doxa 1, Apoel 2 
Akritas 0. 
 
Standings 
AEK 47, Apoel 46, Pafos 44, Aris 37, Omonia 34, Apollon 32,        
Nea Salamis 31, AEL 28, Anorthosis 22, Karmiotissa 20, Paralimni 14, 
Olympiakos 13, Doxa 12, Akritas Chlorakas 11. 

AEK Youth U14 beat Harvesters 3-1

Spurs backtrack on 
their decision to ban 
Cypriot flag

Results 
Panetolikos 1 Giannina 1, Ofi 1 Asteras Tripolis 0, Aris 3 Volos 0,  
Levadiakos  0 Lamia 0, Panathinaikos 0 Paok 3, Levadiakis 1       
Giannina 3, Atromitos 1 Olympiakos 1, Ionikos 1 AEK 2. 
 
Standings 
Panathinaikos 45, AEK, 44, Paok 39, Olympiakos 39, Aris 31, 
Volos 29, Atromitos 24, Panetolikos 20, Ofi 19,Giannina 18, Leva-
diakos 13, Lamia 12, Ionikos 8.

Community Youth 
Football

Omonia Youth U9 Girls played their best of the  
season far

Greece Football

Tottenham have back-
tracked on their decision 
to ban an iconic flag from 

their stadium just 64 minutes 
after fans went public on the 
controversial move.  

On Friday, furious Spurs     
supporters took to Twitter to      
reveal that the Premier League 
club had told them that their 
‘Spurs Cyprus’ flag was banned 
from being displayed in the      
Tottenham Hotspur Stadium as 
it was ‘political’.  

‘Spurs have informed us that 
we are no longer allowed to 
bring the Spurs Cyprus Flag  
into the stadium anymore and 
that it is permanently banned 
from being brought inside,’ the 
statement read. 

Athos, Alex and Chris Kyriacou 
– who have taken the flag to 
various grounds across England 
and Europe – accused the foot-
ball club of ‘discrimination’ and 
insisted that the flag had no     

political connotations.  
The reason they gave us, is 

that the flag is “a political” flag 
and political flags are not per-
mitted inside the stadium. 

“This reason is complete and 
utter nonsense. The Cyprus flag 
is 100% NOT a political flag.  
We have had this flag up for 15+ 
years… and not had a single 
problem. Now all of a sudden it’s 
“a political” flag and is no longer 
allowed inside.” 

However, just over an hour 
after the statement was posted 
online, the group confirmed that 
the ban had been overturned 
‘after successfully communicating 
with THST and the supporters 
liaison officer’.  

The fan group has also deleted 
their original tweet.  

The supporters had launched 
a petition to ‘Get the Spurs       
Cyprus Flag back at Tottenham’, 
which garnered 463 signatures 
prior to the U-turn.

Well done to UK Cypriot 
father and son Vas and 
Lucca Chrysostomou 

for their amazing achievement 
of climbing Mount Kilimanjaro 
in Tanzania, Africa. 

At 13, Lucca must be one of 
the youngest to climb Mount  
Kilimanjaro that is the highest 
free standing mountain in the 
world (6000 metres). 

Started his climb along with 
dad Vas on Xmas day and com-
pleted their task when reaching 
the frozen summit on New Year’s 
morning. What a way to celebrate 
the start of 2023.  

Their hard work and prepara-
tion for over a year paid off 
especially overcoming the snow 
and icy conditions on the last leg 
that took place overnight New 
Year’s eve. 

They were physically and men-
tally exhausted but reaching the 
top was a soothing remedy. After 
8 days with no communication 
Lucca’s first request was the 
scores of his football team AEK. 

The father / grandfather of 
Vas and Lucca is the well known 
to our community Mikkos Chryso-
stomou who is from Ayios Sergios 
in Famagusta.

Father & son Vas and 
Lucca Chrysostomou 
climb Mt. Kilimanjaro

Striker Harrison Thomp-
son joined Norwich City 
during the 2019/20 sea-

son at Under 14s level, quickly 
slotting in to the club’s academy 
programme. 

UK Cypriot Thompson is a 
quick striker who loves to get in 
behind his opponents. He has 
a keen eye for goal and is always 

willing to work hard for his team. 
His idol is Ronaldo. 

Midfielder Harrison Thompson 
made his debut for Norwich’s 
Under-18s on 19th February 
2022 against Birmingham City. 

Harrison grew up in Hertford-
shire; his father is English and his 
mother a UK Cypriot - her parents 
are from Nicosia and Paphos.

UK Cypriot  
Norwich footballer 
Harrison Thompson

Stefanos Tsitsipas 
reaches Australian 
Open Semi Final
Stefanos Tsitsipas pro-

duced a blockbuster per-
formance to reach the 

Australian Open semi-final on 
Tuesday then sent out an invita-
tion to actress Margot Robbie 
to come and support him. 

The Greek, who enjoys great 
support in Melbourne, surprised 
fans during his on-court interview 
after beating Czech Jiri Lehecka 
by admitting he was a big fan 
of Robbie, who most recently 
starred in the film “Babylon”. 

“Australia is such a great 
country,” Tsitsipas said. “I like a 
lot of Aussie things. One of my 
favourite actresses comes from 
here, Margot Robbie.” 

Pushed to shed more light on 
his apparent crush by interviewer 
Jim Courier, the 24-year-old 
Tsitsipas added: “It would be 
nice to see her here one day,” 
confirming that it was an invita-
tion for her to come and watch. 

Tsitsipas will play Russian 
Karen Khachanov in his fourth 
Australian Open semi-final,      
hoping to go one step further 
than on the previous occasions. 

Tsitsipas says he feels in 
great shape, highlighting a new 
mental edge in his quest to win 
his first Grand Slam title. 

“My mentality is different. 
When I’m out on the court, I don’t 
really think of negatives, to be 
honest. I just go out there and 
play the game.” 

Tsitsipas, who reached the 
French Open final in 2021 when 
he lost to Novak Djokovic, has 
seen other young players move 
past him in the rankings, but 
said it does not concern him 
and was happy that the focus 
switches to others.

New Salamis drop points 
New Salamis playing         

at home against Tilbury 
in the Isthmian League 

North failed to take all three 
points after leading 1-0 in the 
83rd minute with a goal the ball 
fell to Derek Asamoah and an 

improvised finish from close 
range was enough to break past 
the resistance of The Dockers 
who did not lie down though and 
found an equaliser in stoppage 
time through none other than 
defender, Luke Reeve.

Omonia youth U14 White won 4-0 



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Friday 27th January 2023 
Emirates FA Cup 
4th Round 
Manchester City v Arsenal 20.00pm ITV3 
Cyprus Football 
Apollon v Olympiakos Nicosia 
Akritas v Karmiotissa 
Saturday 28th January 2023  
Emirates FA Cup 
4th Round 
Walsall v Leicester City 12.30pm  
Accrington Stanley v Leeds United 12.30pm BBC1 
Southampton v Blackpool 15.00pm  
Ipswich Town v Burnley 15.00pm 
Luton Town v Grimsby Town 15.00pm 
Sheffield Wednesday v Fleetwood Town 15.00pm 
Fulham v Sunderland 15.00pm 
Bristol City v West Bromwich Albion 15.00pm 
Blackburn Rovers v Birmingham City 18.00pm 
Preston North End v Tottenham Hotspur 18.00pm ITV4 
Manchester United v Reading 20.00pm BBC! 
Vanarama National League 
Barnet v Chesterfield 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 

Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Hastings 15.00pm White Hart Lane, N17 7PJ 
Isthmian League North 
Lowestoft v New Salamis 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon FC v Risborough Rangers 19.45pm  
Hertingfordbury Park, West Street, Hertford, SG13 8EZ 
Cyprus Football 
AEK Larnaca v APOEL 
Greece Football 
Volos NFC v Panatolikos 
PAS Giannina v Atromitos 
Doxa v Anorthosis 
Sunday 29th January 2023 
Emirates FA Cup 
4th Round 
Brighton & Hove Albion v Liverpool 12.45pm ITV  
Stoke City v Stevenage 14.00pm 
Wrexham v Sheffield United 16.30pm BBC! 
Cyprus Football 
Omonia Nicosia v Pafos 
Nea Salamis v AEL 
Greece Football 
Olympiakos v OFI 

AEK Athens v Aris 
Monday 30th January 2023 
Emirates FA Cup 
Fourth Round 
Derby County v West Ham United 19.45pm ITV 
Cyprus Football 
Enosis v Aris Limassol 
Greece Football 
PAOK v Levadiakos 
Lamia v Ionikos 
Asteras Tripolis v Panathinaikos 
Tuesday 31st January 2023 
Carabao Cup 
Semi Final Second leg 
Newcastle v Southampton 20.00p Sky Sports 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Bishops Stortford 19.45pm White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
Spartan South Midlands league 
Colney Heath v St Panteleimon 19.45pm  
Wednesday 1st February 2023 
Carabao Cup Semi Final  
Second leg 
Manchester United v Nottingham Forest Sky Sports
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Arsenal retain control of the Premier League title race

Arsenal retained control of 
the Premier League title 
race after Eddie Nketiah’s 

90th-minute winner gave them a 
dramatic victory over Manchester 
United in a thriller at Emirates 
Stadium. 

Manchester City’s earlier win 
over Wolverhampton Wanderers 
applied pressure on the Gunners 
but they responded with charac-
ter and quality, even after going 
behind, to secure a five-point 
advantage at the top with a game 
in hand. 

United’s man of the moment 
Marcus Rashford fired home a 
superb right-foot strike from 25 
yards to give them a 17th-minute 
lead. 

Arsenal responded fiercely and 
were level seven minutes later 
when Granit Xhaka’s cross created 
a heading opportunity for Nketiah, 
who got in ahead of Aaron Wan-

Bissaka at the far post. Bukayo 
Saka’s angled drive put Arsenal 
ahead eight minutes after the 
break but their advantage lasted 
only six minutes, with Lisandro 
Martinez heading his first goal 
for the club after keeper Aaron 
Ramsdale dropped a corner. 

Arsenal looked the more likely 
winners in the closing stages, 
with Saka hitting the post and 
Nketiah denied by David de 
Gea’s outstanding save. 

The pressure paid off in the 
closing moments when Nketiah 
– a striker who is doing an out-
standing job filling in for injured 
Gabriel Jesus – turned in from 
close range to spark wild scenes 
of celebration at Emirates Sta-
dium. 

Erling Haaland scored his fourth 
Manchester City hat-trick and 
took his goal tally for the season 
to 31 in all competitions as rele-

gation-threated Wolves were 
swept aside by Pep Guardiola’s 
men. But after ending a three-
game drought against Tottenham 
on Thursday, the Norwegian   
demolished Wolves in a 12-     
minute spell either side of half-
time. 

Haaland initially rose to head 
home Kevin de Bruyne’s cross to 
put the hosts ahead at the break. 
He then drove home a penalty 
after Ilkay Gundogan had been 
fouled by Wolves skipper Ruben 
Neves, before sweeping home 
his third after Jose Sa’s pass out 
of his six-yard box went straight 
to Riyad Mahrez. 

Haaland has now scored 25 
goals in City’s first 20 Premier 
League games. That is five more 
than Luis Suarez managed in 
2013-14, the previous highest 
figure at this stage in the season. 
He has also already scored as 

many Premier League hat-tricks 
as Mo Salah, and a third of     
Sergio Aguero’s record 12, which 
the Argentine achieved across 
his magnificent decade with City. 
Only Alan Shearer has scored 
more Premier League hat-tricks 
in a single season, with five. 

Liverpool and Chelsea’s 
chances of a top-four finish suf-
fered a blow as the pair played 
out a disappointing 0-0 draw-
while Everton’s relegation fears 
grew after a 2-0 loss at West 
Ham United. 

Only Southampton are below 
Everton – on goal difference 
alone – after the bottom side 
lost 1-0 at home to Aston Villa, 
while West Ham’s win meant 
Bournemouth replaced them in 
the bottom three despite earning 
a point in their 1-1 draw at      
Nottingham Forest. 

Newcastle United stretched 
their unbeaten Premier League 
run to a club-record 15 matches 
and crept up into third place     
despite being held to a 0-0 draw 
at Crystal Palace. 

On Juergen Klopp’s 1,000th 
game in management, Liverpool 
seemed shorn of confidence as 
they looked to avoid three straight 
league defeats, only creating 
half chances with Cody Gakpo 
missing the best of them in the 
opening period at Anfield. 

The visitors introduced big-
money January signing Mykhailo 
Mudryk in the second half but, 
while he looked lively, the Ukrain-
ian was unable to lift the Blues, 
who earned a single point. Liver-
pool have failed to win any of 
their last three league games, 

while it is the first time they have 
failed to score in consecutive 
matches in the competition since 
March 2021. 

Chelsea are now without a win 
in their last six league games on 
the road, their longest compa-
rable run in the competition since 
September-December 2015. 

Liverpool’s Merseyside rivals 
Everton have been an ever-pre-
sent in the top flight since 1954-
55, but relegation remains a real 
possibility this term after another 
uninspiring display at West Ham. 

The defeat — Everton’s sixth 
in their last seven league games 
— will add to the pressure on 
manager Frank Lampard, while 
for West Ham boss David Moyes’ 
victory will be sweet relief after 
his side took just one point from 
the last 21 available. 

Jarrod Bowen scored both 
goals in a seven-minute first  
half spell, first netting from close 
range on the end of Emerson 
Palmieri’s cross, before being 
set up for his second by good 
work by Michail Antonio. 

Everton offered little in attack, 
with away supporters again cal-
ling for the club’s board to resign 
throughout the clash. They have 
collected just 15 points from their 
20 league this season — their 
fewest points won after 20 games 
of any league campaign in their 
history. 

“Pressure is nothing new to us, 
we were in the same situation 
last season,” Everton’s Alex Iwobi 
told Sky Sports. “We have a 
break coming up and we have 
to regroup. 

“It is not just the manager who 

takes responsibility, the players 
are fighting for him and the      
club.” 

Newcastle kept a sixth succes-
sive Premier League clean sheet 
but were left frustrated at Palace. 

They have 39 points and are 
third Southampton suffered a blow 
in their bid to avoid relegation 
as they lost to Villa in a match 
disrupted by a rogue drone. 

Ollie Watkins struck Villa’s 
winner in the 77th minute off a 
free kick by Douglas Luiz shortly 
after Saints had been controver-
sially denied the opening goal 
by VAR. 

Forest’s Sam Surridge fired a 
late equaliser against his former 
club to earn his side a point      
at Bournemouth, leaving Gary 
O’Neil’s side in the bottom three, 
while teenage striker Evan     
Ferguson rescued a 2-2 draw 
for Brighton & Hove Albion at 
Leicester City. 

Leeds United’s winless run in 
the Premier League extended 
to six games as they were held 
to a frustrating draw by Brentford. 

The England captain Harry 
Kane scored the only goal with 
a sweet strike into the bottom 
corner from just outside the box, 
to equal Jimmy Greaves’ record 
as Spurs’ all-time top scorer 
with 266 goals. 

It was only Spurs’ second 
Premier League win in six 
games and came after back-     
to-back losses against Arsenal 
and Manchester City. They are 
back to within three points of 
the Champions League places 
after only a second league clean 
sheet since October.
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Pantelitsa Leontiou
(From Lythrodontas, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Παντελίτσα Λεοντίου
(Από Λυθροδόντα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της 
αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και 

αδερφής, η οποία έφυγε δυστυχώς από τη ζωή την Τρίτη 
20 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 76 χρονών. 

Το μεγάλο της χαμόγελο ήταν ισάξιο μόνο με την 
μεγάλη της καρδιά. Μία στοργική, αγαπητή και 
χαρούμενη φίλη σε όλους, άφησε αναλλοίωτη 

εντύπωση σε όλους όσους την γνώρισαν. Ήταν μια 
πολυαγαπημένη γυναίκα και θα λείψει σε όλους όσους 

είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Έκανε τα πάντα για τα 
παιδιά και τα εγγόνια της – η οικογένεια σήμαινε τα 

πάντα γι' αυτήν. 
Καταλείπει τα έξι της παιδιά: Βάσος, Αθήνα, Σκέυη, 

Μιχάλης, Γιώργος και Αντρέα, τους γαμπρούς της Τζον 
και Νίο, τις νύφες της, Λάνα, Τζόυλι, Μέϊλι και 

Μιλένα, τα επτά τις εγγόνια, Άλιξ, Κρις, Χρίστο, 
Στέφανο, Αλέξανδρο, Παντελάκη, Αντριανό, Άρα και 
Λόρα, τα δύο της δισέγγονα, Λούις και Εμίλιο, τις δύο 

αδελφές της, συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 

2023, στις 11:30 π.μ. από την εκκλησία 
των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA. 

Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο 
Islington & St Pancras, 278 High Road, East Finchley, 

London N2 9AG, στις 1:30 μ.μ. και η παρηγοριά στο 
The Winchmore, 235 Winchmore Hill Rd, Winchmore 
Hill, London N21 1QA στις 4:00 μ.μ. Λουλούδια είναι 

ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών για 
το British Heart Foundation. 

 
It is with our deepest sorrow that we announce the sudden 
passing of our beloved mother, Yiayia, great-grandmother 

and sister, who sadly passed away on Tuesday 20th 
December 2022 at the age of 76. 

Her big smile was only matched by her big heart. A 
caring, loving and happy friend to all, she left a lasting 
impression on everyone who met her during her life.  

She was a much loved lady who will be missed by all those 
who had the good fortune of knowing her. She would do 

anything for her children and grandchildren - family meant 
the world to her.  

She leaves behind her six children: Vas, Athena, Skevy, 
Michael, George and Andrew, sons-in-law John and Neo, 

daughters-in-law Lana, Julie, Meily and Milena, seven 
grandchildren: Alix, Chris, Christo, Stefanos, Alexandros, 

Pantelakis, Adrianos, Ara and Laura, two  
great-grandchildren Lewis and Emilio, two sisters, and 

many relatives and friends. 
The funeral service will take place on Friday 3rd 

February 2023, 11.30am, at All Saints Greek Orthodox 
Church, Camden Street, London NW1 0JA, followed by 
the burial at Islington & St Pancras cemetery, 278 High 

Road, East Finchley, London N2 9AG at 1.30pm. 
The wake will be held at The Winchmore, 235 

Winchmore Hill Road, Winchmore Hill, London N21 1QA 
at 4.00pm. Flowers are welcome. There will also be a 

donation box for the British Heart Foundation.
25.10.1946 - 20.12.2022

Irene (Loiza) Panteli
(From Larnaca, Cyprus)

Ειρήνη (Λοϊζα) Παντελή
Από τη Λάρνακα, Κύπρος)

It is with great sadness that we announce the death of Irene (Loiza) 
Panteli on Saturday, 7th January 2023 at the age of 90. She was 

much loved and will be deeply missed. 
Loiza leaves behind her beloved husband, Demetri, loving sons 
Andros and Lakis, daughters-in-law Margarita and Karen, six 

grandchildren and seven great-grandchildren. 
The funeral will be held on 2nd February 2023 at 1:00pm at the 
Twelve Apostles Church, Kentish Road, Brookmans Park and the 

burial will be at 2:30pm at New Southgate Cemetery. Wake details 
will be announced at the church. 

Donations in lieu of flowers will be gratefully accepted at the church 
for a memorial in the new extension. 

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Ειρήνης (Λοϊζα) 
Παντελή το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 90 ετών. Την 

αγαπάμε και θα μας λείψει πολύ. 
Η Λοϊζα αφήνει τον σύζυγο της, Δημήτρη, τους γιους της Άντρο και 
Λάκη, νύφες Μαργαρίτα και Κάρεν, έξι εγγόνια και επτά δισέγγονα. 
Η κηδεία θα τελεστεί στις 2 Φεβρουαρίου 2023 στις 1 μ.μ. από την 
Ελληνορθόδοξη Εκκλησία Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Road, 

Brookmans Park και η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο New 
Southgate, στις 2:30 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες για την 

παρηγοριά θα ανακοινωθούν στην εκκλησία. 
Αντί για λουλούδια, δωρεές θα γίνονται αποδεκτές στην εκκλησία 

για τη νέα της επέκταση. 15/08/1932 – 7/01/2023

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
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Το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστου πατέρα, παππού, και 
αδελφού μας Παύλου Κάναρη, θα τελεστεί αυτή την Κυριακή 29 Ιανουαρίου από 
την εκκλησία της Παναγίας, 21Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. Καλούμε 
όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παραστούν, και είστε όλοι ευπρόσδεκτοι στο 
σπίτι της οικογένειας μετά τη  λειτουργία. Ο Παύλος Κανάρης απεβίωσε τη Δευτέρα 
26 Δεκεμβρίου 2022, αφήνοντας τα τέσσερα του παιδιά, δέκα εγγόνια, αδέλφια και 
συγγενείς. Τώρα είναι μαζί με τη σύζυγο του Γιόλα που έφυγε από τη ζωή το 2018. 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, έκαναν 
εισφορές, τοποθέτησαν στεφάνια και έστειλαν συλλυπητήρια μηνύματα ή 

συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στο πένθος μας. 
Οι ευγενικές εισφορές που θα γίνουν εκείνη την ημέρα θα πάνε στην εκκλησία της 

Παναγίας και τη φιλανθρωπική οργάνωση Prostate Cancer UK. 

Παύλος Κανάρης
from Ayia Marina (Chrysohous), Paphos

† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Pavlos Kanaris
από την Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς), Πάφος

† 40-DAY MEMORIAL SERVICE

14.04.1944 - 13.01.2023

We are deeply saddened to announce that Antigoni 
Mavroudis has passed away on Friday 13th of January 

2023 at the age of 78. Antigoni joins her beloved 
husband Demetraki ‘Jimmy’ Mavroudis (Leonarisso). She 
leaves behind her children Andriana Pèpès and husband 

Andrew, Georgina Christodoulou and husband F. 
Alexandros, Gregory and wife Hasret, her grandchildren 
Antigoni, Stavros, Stephania, Eryn and Elly and a vast 

loving family of sisters, nieces and nephews. 
She will be truly missed in the only way that such a 

beautiful soul can be missed. She touched many lives with 
her love, laughter and generosity. 

The funeral will take place on Wednesday 8th February 
at 10.45 a.m. at the Greek Orthodox Church of St 
Nectarios, Battersea, 19 Wycliffe Rd, London SW11 

5QR. The burial will follow at Streatham Vale cemetery, 
Rowan Rd, London, SW16 5JG at 1.00 p.m. 

We would ask that rather than flowers, a donation could 
be made for St. Christopher’s Hospice or St. Nectarios 

Church. 
The fundraiser for St. Christopher’s Hospice: 

https://www.justgiving.com/fundraising/greg-mavrou-
dis1?utm_source=Sharethis&utm_medium=fundrais-

ing&utm_content=greg-mavroudis1&utm_campaign=pfp
-email&utm_term=d21eb58c656a49d9a168c1138caef511

The fundraiser for St. Nectarios Church: https://app.in-
vestmycommunity.com/campaigns/stnectariosBattersea?f
bclid=IwAR3eLOm1RqwdTXDCSIO*iXUVhQqShJ3jxl

wPJ8CCcKC-6TI_9LOISMFs0yA

(from Koma Tou Yialou, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Αντιγόνη 
Μαυρούδη

(από την Κώμα του Γιαλού, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Αντιγόνη 
Μαυρούδη απεβίωσε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 

σε ηλικία 78 ετών. Η Αντιγόνη θα συναντήσει τον 
πολυαγαπημένο της σύζυγο Δημητράκη ‘Τζίμι’ Μαυρούδη 
(Λεονάρισσο). Αφήνει τα παιδιά της Αντριάνα Πέπές και 
τον σύζυγο της Ανδρέας, Γεωργία Χριστοδούλου και τον 
σύζυγο της Αλέξανδρο, Γρηγόρης και τη σύζυγο του 

Χάσρετ και τα εγγόνια Αντιγόνη, Σταύρος, Στεφανία, Έρην 
και Έλλη και μια μεγάλη οικογένεια αδελφών και ανιψιών. 
Θα μας λείψει όπως μπορεί να λείψει μια τόσο όμορφη 
ψυχή. Άγγιξε πολλούς με την αγάπη, το γέλιο και τη 

γενναιοδωρία της. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου στις 

10.45 π.μ. από την Ελληνορθόδοξη εκκλησία Αγίου 
Νεκταρίου, Battersea, 19 Wycliffe Rd, London SW11 5QR. 
Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο Streatham Vale, 

Rowan Rd, London, SW16 5JG στις 1 μ.μ. 
Παρακαλούμε αντί για λουλούδια, να κάνετε εισφορές για 
το κέντρο περίθαλψης St. Christopher’s ή την εκκλησία του 

Αγίου Νεκταρίου. 
Η ιστοσελίδα εισφορών για το κέντρο περίθαλψης St.  

Christopher’s: https://www.justgiving.com/fundraising/greg-
mavroudis1?utm_source=Sharethis&utm_medium=fund-

raising&utm_content=greg-mavroudis1&utm_campaign=pf
p-email&utm_term=d21eb58c656a49d9a168c1138caef511 
Η ιστοσελίδα εισφορών για την εκκλησία του Αγίου Νεκτα-
ρίου: https://app.investmycommunity.com/campaigns/stnec-
tariosBattersea?fbclid=IwAR3eLOm1RqwdTXDCSIO*iX

UVhQqShJ3jxlwPJ8CCcKC-6TI_9LOISMFs0yA

Antigoni 
Mavroudis

The 40-day memorial service of our much adored and unforgettable father, 
grandfather and brother Pavlos Kanaris, will be held on Sunday 29th 

January at the Greek Cathedral of St Mary’s, 21 Trinity Road, Wood 
Green N22 8LB. We invite all who honour his memory to come and all are 

welcome to the family home after the service.  Pavlos Kanaris died on 
Monday 26 December 2022, leaving behind his four children, ten 

grandchildren, siblings and relatives. Now he is together with his wife 
Yiola who passed away in 2018. We would like to thank everyone who 

attended the funeral, made donations, laid wreaths and sent many heartfelt 
messages of condolences or helped in any other way in our bereavement.  

Kind donations made on the day will go to St. Mary’s Church and the  
Prostate Cancer UK charity.   

† 2-Year Memorial

Beautiful brilliant mum and most 
beloved mother and Yiayia  

 

Maria Nicola Paschali 
You are always with us. 

We love you 
always and forever 

You are such a caring and  
brilliant mum. 

Your sons Nick and Pavlos, 
grandchildren Andrew and  

Maria. 

Fantastic and most 
beloved father  

 

Paschalis Nicka Paschali 
You’re always with us.  

We love you  
always and forever.  

You were a fantastic dad who 
lived his life to the fullest.  

Your sons Nick and Pavlos, 
grandchildren Andrew and 

Maria. 

† 8-Year Memorial

02.04.1931 - 26.01.2021 28.08.1933 - 29.11.2015

22.07.1944 - 26.12.2022
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(tou Tziaousi from Koma Tou Gialou, Cyprus)(του Τζιαούσι από την Κώμα Του Γιαλού, Κύπρος)

Demetris Panayis 
Chrysostomou

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
αγαπημένου μας πατέρα Δημήτρη Παναγή Χρυσοστόμου 

(του Τζιαούσι), ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 13 
Ιανουαρίου σε ηλικία 71 χρονών. 

Ο Δημήτρης μετακόμισε από την Κώμα Του Γιαλού της 
Κύπρου στο Λονδίνο το 1968, όπου γνώρισε τη σύζυγο του 
Μαρίνα και παρέμεινε αφοσιωμένος σε αυτή και τα τρία 
τους παιδιά κατά τη διάρκεια του 45ετούς γάμου τους. 
Ο Δημήτρης ήταν εργατικός και αφοσιωμένος πατέρας ο 
οποίος αφιέρωσε ολόκληρή του τη ζωή στην οικογένεια 
του. Ήταν εξαιρετικά περήφανος για τους γιους του 
Παναγής, Αντρέας και Ηλίας, τα πέντε του εγγόνια, 
Αντρέας, Δημήτρης, Ζέϊν, Κωνσταντίνα και Αθηνά. Ο 

Δημήτρης αφήνει επίσης τρεις αδερφούς και τρεις αδερφές. 
Ο Δημήτρης άφησε στην οικογένεια του απίστευτες 

αναμνήσεις και θα λείψει πολύ σε όλους - δεν θα ξεχαστεί 
ποτέ καθώς αναπαύεται εν ειρήνη. 

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 8 Φεβρουαρίου, στις 12 μ.μ. 
από την Ελληνορθόδοξη εκκλησία 12 Αποστόλων, 

Brookmans Park και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο 
κοιμητήριο New Southgate, στις 2 μ.μ. Τα λουλούδια 
είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην 

εκκλησία και το κοιμητήριο με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν 
στο Isabel Hospice. 01/06/1951-13/01/2023

It is with great sadness that we announce the death of 
our beloved farther Demetris Panayis Chrysostomou 

(του Τζιαουσι), who sadly passed away on Friday 
13th January, at the age of 71. 

Demetris moved from Koma Tou Yialou, Cyprus, to 
London in 1968, where he met his wife Marina and 
remained devoted and dedicated to her and their 3 

children in their marriage of 45 years.  
Demetris was a very hard working and dedicated 
father who devoted his life to his family, he was 

extremely proud of his sons Panayis, Andreas and 
Elias; and his five grandchildren, Andreas, Demetris, 
Zain, Constantina and Athena. Demetris also leaves 

behind his three brothers and three sisters. 
Demetris has left his family with incredible 

memories and will be missed dearly by each and 
every one of them – he will never be forgotten as he 

rests in peace. 
The funeral will take place on the 8th February at 

the 12 Apostles Church, Brookmans Park at 
12.00pm. The burial will follow at New Southgate 
cemetery, 2.00pm. Flowers are welcome, there will 
also be a donation box at the Church and Cemetery 

with all proceeds going to The Isabel Hospice.

Δημήτρης Παναγή 
Χρυσοστόμου

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

(from Livadia, Cyprus)(Από τα Λιβάδια, Κύπρος)
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας Δέσποινας Παρασκευά. Μετά από μία περίοδο ασθένειας και 

αρκετές εβδομάδες στο νοσοκομείο, η Δέσποινα επέστρεψε σπίτι της όπου 
απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, η 

Δέσποινα ήταν μία αφοσιωμένη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. 
Μετανάστευσε από την Κύπρο τη δεκαετία του 50 με τον σύζυγο της Νίκο, 
και εγκαταστάθηκαν στο Haringey όπου έγινε πολύ αγαπητό και σεβαστό 

μέλος της ελληνικής κοινότητας. Η Δέσποινα πήγαινε τακτικά στον Ιερό Ναό 
Άγιου Ιωάννη του Βαπτιστή, Whightman Rd καθώς η εκκλησία ήταν μεγάλο 

κομμάτι της ζωής της και της έδινε μεγάλη 
παρηγοριά. 

Αφήνει τα παιδιά της Αντώνιο, Ανδρούλλα, Χρύσο και Μαρία και τα 
εγγόνια της Νικ, Άννα, Νίκη και Αμελία. 

Η κηδεία θα τελεστεί στις 12 μ.μ. στις 9 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Άγιου 
Ιωάννη του Βαπτιστή, Haringey. 05.01.1932-16.01.23

Δέσποινα Παρασκευά Despina Paraskeva 
It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother 

Despina Paraskeva. 
Following a spell of illness and a few weeks in hospital, she returned home and 
passed away peacefully in her sleep. Despina was a devoted and dedicated wife, 

mother and grandmother throughout her life. Coming from Cyprus in the 50s 
with her husband Nicos, they settled in Haringey where she was a much loved 

and respected member of the Greek 
community. Despina regularly attended church at St John the Baptist 
Whightman Rd which was a big part of her life and gave her much 

comfort. 
She leaves behind her children Antonios, Androulla, Chryso, and Maria and her 

grandchildren Nick, Anna, Nikki and Amelia. 
The funeral will take place at 12pm on 9th February at St John the 

Baptist church Haringey.

(From Deftera, Nicosia)

A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered. 
Andreas passed away on 16th January 2023. 

He was a dearly loved husband to Karin, a proud papa to Stella, Alexia, Antonis, 
caring father-in-law to Colin, Gi, Victoria and proud papou to 

Luca, Amaryillis, Amelia and Augustin. 
Please join us to honour the life of Andreas Kyriakides. 

His funeral will take place on Thursday 2nd February 2023 at 10:30 am in St 
Katherine’s Greek Orthodox Church, Friern Barnet Lane, N20 0NL and then at 12:00 

noon in New Southgate Crematorium, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ. 
We ask that instead of floral tributes, donations could be made to 

Stroke Association Charity directly on-line.

Andreas Kyriakides
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

16.08.1932 – 16.01.2023

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(από την Καλοψίδα, Αμμόχωστος)

Μαργαρίτα Γεωργίου
Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι η Μαργαρίτα 
Γεωργίου (Ρίτα) από την Καλοψίδα απεβίωσε το 

Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 80 ετών. Αφήνει 
τον σύζυγο της Χρυσόστομο Γεωργίου (Τόμμη) από τον 
Άγιο Σέργιο, τον γιο της Νικόλα, τη νύφη της Άντρη, 
τέσσερα εγγόνια, τρεις αδελφές, δύο αδελφούς και 

λοιπούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
στις 11.30πμ από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου και η 
κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο Chingford στις 1.30μμ. 
Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών και τα έσοδα θα 
πάνε στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 07788677210. 16.03.1942 - 14.01.2023
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† ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Ο Σωτήρης Νικόλας Στούππας, γεννημένος στη Λευκωσία στις 
22 Οκτωβρίου 1940, έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιανουαρίου 2023, 

περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του. 
Ήταν πολυαγαπημένος πατέρας στη Γεωργία και Βάσω, 
σύζυγος της εκλιπούσας Σταυρούλας από την Ακανθού και 

παππούς σε πέντε εγγόνια. Μας λείπει πολύ. 
Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 

10 π.μ. από τον Ελληνορθόδοξο καθεδρικό ναό Αγίων 
Πάντων, Camden St, London NW1 0JA. Ακολούθως θα γίνει η 
ταφή στις 1.30 μ.μ. στο κοιμητήριο Teddington, Shacklegate 

Ln, Teddington TW11 8SH. 
Εισφορές εις μνήμη του Σωτήρη μπορούν να γίνουν στο 

https://www.justgiving.com/fundraising/georgia-lay2

(from Nicosia, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Σωτήρης Νικόλας Στούππας
(από Λευκωσία, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Sotiris Nicholas Stouppas
Sotiris Nicholas Stouppas, born in Nicosia on 22nd of Oc-

tober 1940, passed away peacefully on 3rd of 
January 2023, close to his family. 

He was a much-loved father to Georgia and Vaso, 
husband to the late Stavroula of Akanthou and 
grandfather to five grandsons. We all miss him. 

A funeral service will be held on Monday 6 February at 
10am at All Saints Greek Orthodox Church Camden St, 

London NW1 0JA and afterwards the burial will take place at 
1.30 pm at Teddington Cemetery, Shacklegate Ln, 

Teddington TW11 8SH. 
 Charitable donations made in Sotiris’ memory may be made 

at https://www.justgiving.com/fundraising/georgia-lay222.10.1940 – 03.01.2023

02.05.1926 – 06.01.2023

Αναστασία Πρωτοπαπά
(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι η όμορφη, ευγενική και γλυκιά μας 
μητέρα Αναστασία Πρωτοπαπά έφυγε από τη ζωή στις 6 Ιανουαρίου 2023 σε 

ηλικία 96 ετών και βρίσκεται στον Παράδεισο με τον 
αγαπημένο της Φώτιο (για πάντα στις καρδιές μας). 

Καταλείπει τους γιους της Πέτρο και Γεώργιο και πολλά ανίψια και 
ανιψιές. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου στις 10.30 π.μ. από τον 
ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, corner of Logan Rd & Town Rd, 

Edmonton, London N9 0LP και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο 
κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ στις 

12.30 μ.μ. Η παρηγοριά θα γίνει στην εκκλησία και όλοι είναι  
ευπρόσδεκτοι. 

Αντί για λουλούδια, μπορούν να γίνουν εισφορές για το 
Dementia UK στην εκκλησία, για όσους επιθυμούν να συνεισφέρουν. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πέτρο στο:  

07341 391411

We sadly announce that our beautiful, kind and gentle mother Anastasia  
Protopapa passed away on the 6th January 2023 at the age of 96 and is now in 

Heaven with her beloved Photios (forever in our hearts). 
She leaves behind her sons Petros and Georgios as well as several nieces and 

nephews.  
The funeral will take place on Tuesday 7th February at 10.30am at Saint 

Demetrios Greek Orthodox Church, corner of Logan Rd & Town Rd, 
Edmonton, London N9 0LP and the burial will be at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ at 12.30 p.m. The wake will 
be held back at the church and everyone is welcome. 

There will be a donation collection for Dementia UK at the Church, in 
preference to flowers, for those who wish to donate. 

For any enquiries, please contact Petros at: 07341 391411

Anastasia Protopapa
(from Lefkoniko, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Ο Φώτης Παναγιώτου, εισφέρει το ποσό των £300 
μέσω του Κεντρικού Επιτελείου 

στον Έρανο της Κ.Ε ΑΚΕΛ, εις μνήμη του αδελφού του 
 

Δημήτρη Παναγιώτου (Jimmy) 
(από τα Γέναγρα) 

 
(Απεβίωσε στις 28.12.2008)
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(από τον Άγιο Γεώργιο Σολέας, Κύπρος)(from Ayios Georgios Soleas, Cyprus)

Αντρέας Κωνσταντίνου
We are deeply saddened to announce that Andreas 

Constantinou passed away on Friday 9 January 2023 at 
the age of 88. Andreas leaves behind his wife of 60 years 

Maroulla, who he married in September 1962. 
He also leaves behind his son George Costa who is 

married to Egli with three children - Andreas, Elena and 
Anthony - and his daughter Eve Kyriacou who is 

married to Panayiotis with two children, - Andreas and 
Christos. 

Andreas Constantinou was born in Ayios Georgios 
Soleas on the 25th of December 1935 but grew up in 

Athienou in the west of Cyprus. 
He left Cyprus in 1964 and arrived in England to find a 

better life for his young family. He settled in north 
London and found work as a carpenter and a few years 
later partnered with his wife to start a small business in 
the garment trade. They set up a home in Winchmore 

Hill until he moved with his wife to Brookmans Park to 
be closer to his children and grandchildren. 

 His funeral will be held on Saturday 28 January at 
10am at the Twelve Apostles Church, Kentish Lane, 
Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. The burial will 

take place at 12pm at Welwyn Hatfield Lawn 
Cemetery, Hatfield AL10 8HS and the wake at 1pm at 

Brookmans Bar and Restaurant, Bradmore Green, 
Brookmans Park, Hatfield AL9 7QW. 25.12.1935 – 9.01.2023 

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Αντρέας 
Κωνσταντίνου απεβίωσε την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 

2023 σε ηλικία 88 ετών. Ο Αντρέας αφήνει τη σύζυγο του 
επί 60 χρόνια, Μαρούλλα την οποία παντρεύτηκε τον 
Σεπτέμβριο του 1962. Αφήνει επίσης τον γιο του Γιώργο 
Κώστα ο οποίος είναι παντρεμένος με την Αίγλη και έχουν 
τρία παιδιά – Αντρέα, Έλενα και Αντώνη- και την κόρη 
του Ήβη Κυριάκου η οποία είναι παντρεμένη με τον 
Παναγιώτη και έχουν δύο παιδιά - Αντρέα και Χρήστο. 
Ο Αντρέας Κωνσταντίνου γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 

1935 στον Άγιο Γεώργιο Σολέας αλλά μεγάλωσε στην 
Αθηένου, στα δυτικά της Κύπρου. 

Έφυγε από την Κύπρο το 1964 και μετακόμισε στην 
Αγγλία για μια καλύτερη ζωή για την οικογένεια του. 
Εγκαταστάθηκε στο βόρειο Λονδίνο όπου βρήκε δουλειά 
ως μαραγκός και μερικά χρόνια αργότερα συνεργάστηκε 
με τη σύζυγο του για να ξεκινήσουν την δική τους 
επιχείρηση ενδυμασίας. Έχτισαν σπίτι στο Winchmore 

Hill και αργότερα μετακόμισαν στο Brookmans Park για 
να βρίσκονται πιο κοντά στα παιδιά και τα εγγόνια τους. 
Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στις 

10πμ από τον Ιερό Ναό 12 Αποστόλων, Kentish Lane, 
Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. Η ταφή θα γίνει στις 
12μμ στο κοιμητήριο Welwyn Hatfield Lawn, Hatfield 
AL10 8HS και η παρηγοριά στις 1μμ στο Brookmans 

Bar and Restaurant, Bradmore Green, Brookmans Park, 
Hatfield AL9 7QW.

Andreas Constantinou 
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

(από Κυθρέα, Κύπρος)(from Kythrea, Cyprus)

It is with profound sadness that we announce the 
passing of our treasured Husband, Father, Grandfather, 

Brother and Uncle, Sotiris Leontis Kalogirou  
(Mc Donald’s Butchers). 

A man with a heart of gold, whose memory will truly 
live on with us eternally. 

He leaves behind his wife of 47 years Elenie, his four 
children: Leon, Tony, Barry and Lucy. He will be 

lovingly remembered by his grandchildren: Andonis, 
Sotiris, Natasha, Nicholas, Amelia, Elenie, Elle, Spiros 

and Ria. He will also be dearly missed by his Sister 
Nora, his Brother Michael and all of his Nieces and 

Nephews. 
Sotiris came to London in September 1973 to study as 

an accountant and later worked in Hornsey as a Butcher 
with his uncle (Nicos Butchers) following the 1974 

invasion.  
He later moved to Arnos Grove where he opened  

Mc Donald’s Butchers and then to Cockfosters where he 
opened Mc Donald’s and Sons Butchers. 
Further details about the funeral to come.

05.08.1952 - 19.01.2023

Sotiris Leontis 
Kalogirou

 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Σωτήρης Λεοντή 
Καλογήρου

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 
19 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή ο λατρεμένος 
Σύζυγος, Πατέρας, Παππούς, Αδελφός, και Θείος, 
Σωτήρης Λεοντής Καλογήρου (Mc Donald’s 

Butchers). Ένας άνθρωπος με χρυσή καρδιά, του 
οποίου η μνήμη θα μείνει για πάντα μαζί μας. Αφήνει 
τη σύζυγο του επί 47 χρόνια Ελένη, τα τέσσερα του 
παιδιά Λιόν, Τόνι, Πάρη, και Λούσι. Με αγάπη θα τον 
θυμούνται τα εγγόνια του Αντώνης, Σωτήρης, Νατάσα, 
Νικόλας, Αμίλια, Ελένη, Έλλη, Σπύρος και Ρία. Θα 
λείψει επίσης στην αδελφή του Νόρα, στον αδελφό του 

Μιχάλη και σε όλα τα ανίψια. 
 Ο Σωτήρης ήρθε στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο του 

1973 όπου σπούδασε λογιστική. Ένεκα της τουρκικής 
εισβολής αναγκάστηκε να παραμείνει στο Λονδίνο 
όπου δούλεψε ως χασάπης στο Hornsey με τον θείο 

του (Nicos Butchers). 
Ύστερα μετακόμισε στο Arnos Grove όπου άνοιξε το 
Mc Donald’s Butchers και αργότερα στο Cockfosters 
όπου άνοιξε το Mc Donald’s and Sons Butchers. 

Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την 
κηδεία σε μεταγενέστερο στάδιο.
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The Greek Cypriot Brotherhood express 
their heartfelt condolences to the family 

of barrister and avid supporter of the 
Brotherhood

(from Ayios Loucas, Famagusta)(από Άγιο Λουκά, Αμμόχωστος)

Georgia Savvides
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στην 
Εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, 

London N8 0LY, το 8ον ετήσιο μνημόσυνο της 
πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και 

γιαγιάς Γεωργίας Δημητρίου Σαββίδη  (Άγιο Λουκά 
Αμμοχώστου) Τα παιδιά, Βάσος και σύζυγός του Μαρία, 

Πάνος, Νάσω, εγγόνια, Στέφανη, Στέλλα, Δήμητρα, Παναγιώτα, 
Κωνσταντίνος και  Δημήτρης, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς. 
Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει συγγενείς και φίλους 
που τα τελευταία επτά χρόνια παρευρίσκονται στο μνημόσυνο. 

Η υποστήριξή τους εκτιμάται ιδιαίτερα.

The 8th year memorial service for our beloved wife, mother and 
grandmother  Georgia Demetriou Savvides (from Ayios Loucas,  
Famagusta) took place on Sunday 29 January 2023 at the Greek 

Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, 
London N8 0LY. Her sons, Vasos and his wife Maria, Panos, her 
daughter Naso, granddaughters, Stephany, Stella, Demetra and 

Panayiota, grandsons, Constantinos and Demetri, 
great-grandchildren and relatives. The family would like to 
thank all relatives and friends who for the last seven years 
attended the memorial service. Their support is very much 

appreciated.

Γεωργία Σαββίδη
†  8ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † 8-YEAR MEMORIAL 

The President and the Committee of the Greek Cypriot Brotherhood express their heartfelt 
commiserations to Harry Demetriades for the passing of his beloved father, a good friend and 
passionate supporter of the Brotherhood, George Demetriades, on Sunday 15 th January 
2023 at the age of 87. He leaves behind his son Harry, his daughter-in-law Dawn and 6 grand-
children Costas, Anya, Niκos, Irini, Yiannis and Chrysanthi, along with relatives and friends. 
He will be sorely missed, and always in our hearts. 
The funeral service will be held on Thursday 2nd of February 2022, at 9.30am at the Islington 
and St Pancras Cemetery, East Finchley 278 High Rd London N2 9AG. 
The wake will be held at the Greek Cypriot Brotherhood, 1 Britannia Road, London N12 9RU 
at 11.00am. The family asks, instead of flowers, for donations to be made to a charity. 
Με μεγάλη μας λύπη πληροφορηθήκαμε για τον θάνατο του αγαπητού μας φίλου και συνερ-
γάτη, γνωστού δικηγόρου ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αδελφότητας. 
Ο αείμνηστος Γιώργος ήταν από τα παλαιά στελέχη της Αδελφότητας και την υπηρέτησε από 
τα φοιτητικά του χρόνια τη δεκαετία του 50 - 60,  την ηρωική εποχή του απελευθερωτικού 
αγώνα της ΕΟΚΑ. 
Υπήρξε στενός φίλος και  συνεργάτης του Σπύρου Κυπριανού, τότε Γραμματέα της Εθναρχίας 
στο Λονδίνο, μετέπειτα Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(1977-1988) του Τάσσου Παπαδόπουλου και άλλων προσωπικοτήτων που διαδραμάτισαν ση-
μαντικό ρόλο στην πολιτική ζωή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ήταν αθλητικός τύπος και ως 
ποδοσφαιριστής της Αδελφότητας κέρδισε πολλά τοπικά πρωταθλήματα από το 1955-1965. 
Τη δύσκολη περίοδο της τουρκοκυπριακής ανταρσίας του 63-64, ως Πρόεδρος της Αδελφότη-
τας ήταν δραστήριο μέλος της τότε Συντονιστικής Επιτροπής και μαζί με τα άλλα σωματεία και 
οργανώσεις  της παροικίας,  έστειλαν σημαντική βοήθεια προς την Κύπρο και οργάνωσαν εκ-
δηλώσεις και σεμινάρια για διαφώτιση  των βρετανών πολιτικών και τη συμπαράσταση  τους 
στους αγώνες της Κύπρου. Ήταν πάντοτε πρόσχαρος, ομιλητικός, καλός συζητητής και περι-
ζήτητος σε εκδηλώσεις και τις διασκεδάσεις γιατί είχε μελωδική φωνή και γνώριζε πάρα πολλά 
τραγούδια. Ήταν φανατικός οπαδός της Άρσεναλ και του ΑΠΟΕΛ, είχε ατέλειωτες συζητήσεις 
και πειράγματα με τους ποδοσφαιρικούς του αντιπάλους, μετά τη λήξη των ποδοσφαιρικών 
συναντήσεων. Πιο πολύ θα τον θυμούνται και θα τον μνημονεύουν πολλοί συμπατριώτες τους 
οποίους βοήθησε να κερδίσουν  τις νομικές τους υποθέσεις στα δικαστήρια. 
Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο και ας είναι αιωνία η μνήμη σου. Θα σε θυμούμαστε με πολλή αγάπη.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ της Ελλάδας 
για τον θάνατο του ηθοποιού Νίκου 
Ξανθόπουλου ο οποίος απεβίωσε 

σε ηλικία 89 ετών

Θλίψη σκορπίζει η είδηση του θανάτου του αγαπημένου ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου σε ηλι-
κία 89 ετών. Το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης με καρδιολογικά 
προβληματα και κατέληξε στις 22 Ιανουαρίου .Ο Νίκος αγαπήθηκε τόσο ως ηθοποιός όσο και 
ως τραγουδιστής. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός, δημοφιλής και αγαπητός τη δεκαετία του '60, ερμη-
νεύοντας κυρίως το ρόλο του φτωχού και κατατρεγμένου λαϊκού παιδιού που ζει μέσα στη δυ-
στυχία αλλά τελικά λυτρώνεται, στις δραματικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. 
Κατά τα εφηβικά του χρόνια υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ. Μεγαλώνοντας αποφάσισε να ασχολη-
θεί με το θέατρο παρότι αρχικά τον γοήτευε η ιδέα να γίνει φιλόλογος.  
Σπούδασε στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Αν και ηθοποιός της θεατρικής σκηνής από το 
1957 έως το 1963, αφοσιώθηκε τελικά στον κινηματογράφο. 
Το 1970 ίδρυσε δικό του θίασο και περιόδευσε στην Ελλάδα. 
Η τελευταία του παρουσία στον κινηματογράφο, μετά από απουσία 24 ετών, ήταν το 1995 
στην ταινία του Γιώργου Ζερβουλάκου Με τον Ορφέα τον Αύγουστο. 
Στα τέλη του 2005 κυκλοφόρησε την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Όσα θυμάμαι και όσα αγά-
πησα» περιοδεύοντας μάλιστα ανά την Ελλάδα για την προώθηση του βιβλίου του. 
Την παρακάτω νακοίνωση ανάρτησε το ΚΚΕ Ελλάδας αποχαιρετώντας τον ηθοποιό: 
«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό τον Νίκο Ξανθόπουλο, που σφράγισε με τον χαρακτη-
ριστικό τρόπο ερμηνείας του, μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου» αναφέρει 
σε ανακοίνωση του το ΚΚΕ. 
«Παιδί προσφυγικής οικογένειας, γεννημένος στη Ν. Ιωνία, μεγαλώνοντας με τα σκληρά βιώ-
ματα της φτώχειας, ο Νίκος Ξανθόπουλος, επίσης παιδί αντιστασιακού την περίοδο της ναζι-
στικής κατοχής, αποτύπωσε στις ερμηνείες του, παρά τον στόμφο που του χάρισε το τρυφερό 
και απολύτως αναγνωρίσιμο προσωνύμιο ‘παιδί του λαού’, την τιμιότητα, την ανιδιοτέλεια, τις 
διαψεύσεις και τις ελπίδες και κυρίως τον μόχθο και την προσπάθεια για μια καλύτερη ζωή, για 
την οποία πάλευαν οι άνθρωποι στις λαϊκές γειτονιές. 
Αυτός ο μόχθος ήταν και το περιεχόμενο της δικής του ζωής, καθώς ο Νίκος Ξανθόπουλος 
που υπήρξε και αθλητής της ΑΕΚ, στη συνέχεια, με ίνδαλμά του τον Μάνο Κατράκη, σπού-
δασε στο Εθνικό Θέατρο, αφοσιώθηκε κυρίως στον κινηματογράφο, υπήρξε λαϊκός ερμηνευ-
τής με πλούσιο ρεπερτόριο και σημαντικές συνεργασίες, με τους Ε. Παπαγιαννοπούλου, Α. 
Καλδάρα, Χ. Νικολόπουλο, Α. Πάνου, Σ. Ξαρχάκο κ.α., ενώ σε όλη του τη ζωή λάτρευε το διά-
βασμα» επισημαίνει το κόμμα στην ανακοίνωσή του. 
Το ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»
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† 2nd YEAR MEMORIAL

Marios Solomou

On Sunday 29th January 2023 we will mark the 2nd anniversary of the death of my beloved son Marios, who passed away only five months after 
his mother Niki. The memorial will be held at St. John the Baptist Church, Wightman Rd, N8 0LY at 11.30 am and afterwards at the New 

Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1EZ. We invite all those who honour his memory to attend. 
 

‘Forever missed and always in our hearts. Rest in eternal peace.’  
Father Costas, brothers Jordanis and Xenis, sister Andrie, brother-in-law Demetris, sister-in-law Soula, cousins Panico and Joanna, nephews and nieces. 

 
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 τελούμε το δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μου γιου Μάριου, ο οποίος απεβίωσε μόλις πέντε 
μήνες μετά τη μητέρα του Νίκη. Το μνημόσυνο θα τελεστεί στις 11.30 π.μ. στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, N8 0LY και 
στη συνέχεια στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1EZ. Προσκαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

 
«Θα μας λείψει και θα είναι για πάντα στις καρδιές μας. Αιωνία του η μνήμη» 

 
Ο πατέρας Κώστας, τα αδέλφια Ιορδάνης, Ξενής & Άντρη, κουνιάδος Δημήτρης, κουνιάδα Σούλα, ξαδέλφια Πανίκος & Ιωάννα, και τα ανίψια του.

You went away so suddenly 
we did not say goodbye 

but we can never be parted 
precious memories will never die. 

Your suffering is over now 
and in a better place you are 

a light forever will shine bright 
just like your smile that lit our lives. 

Rest peacefully dear Marios 
in heaven with your mother 

you always meant the world to us 
and in our hearts you’ll be forever.

(from Lapithos)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

 Για τον κόσμο ήσουν η Αθανασία Τριφύλλη. Για μένα είσαι η μητέρα μου. Άφησες τη γη ξαφνικά 
ένα πρωί. Θα μου λείψει η φωνή σου. Εγώ στη Διασπορά, εσύ στην Πατρίδα. Θα μου λείψουν 

τα παράπονα ότι δεν σε παίρνω συχνά τηλέφωνο. Θα μου λείψουν οι ερωτήσεις που 
επαναλαμβάνονταν σε κάθε τηλεφώνημα: Είσαι καλά; Ντύνεσαι καλά; Τρως καλά; Μόνη μου 
παρηγοριά, η χαρά σου που θα συναντήσεις και πάλι την κόρη σου Γεωργία. Βάλσαμο οι γιορτές 

που περάσαμε μαζί, πριν σε πάρει ο Θεός. Δύσκολη πλέον η προσκομιδή με το όνομα σου 
στους ζώντες των ουρανών.  

     Θα σε αποχαιρετήσουμε το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, στις 10.00 πμ, στον Ιερό Ναό 
Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού (N8 0LY). Την εξόδιο σου ακολουθία θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ.κ.Νικήτας. Θα ακολουθήσει η ταφή σου 

στο Κοιμητήριο του Sewardstone Park (E4 7RJ). Εισφορές στη μνήμη σου θα κατατεθούν υπέρ της 
Ενορίας και Κοινότητας του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού (Sort Code: 20-01-58 / Account No: 93008916).  

Στο καλό μητέρα! 
π. Απόστολος Τριφύλλης

Αθανασία Τριφύλλη
30/1/1949 (Πειραιάς) - 9/1/2023 (Λονδίνο)
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