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Συνολικά 630.000 μικρές επιχειρή-
σεις στο Ηνωμένο Βασίλειο θεω-
ρούν ότι είναι πιθανό να οδηγηθούν 
σε λουκέτο το προσεχές διάστημα 
λόγω των υψηλότερων δαπανών εν 
μέσω της συνεχιζόμενης... 

σελ 4

Εnglish Section 33-44 

«ΒΟΥΛΙΑΞΕ» ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΝΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Ο αντιδήμαρχος του κατεχόμενου 
Δήμου Μόρφου Κυριάκος Κουδου-
νάς και δημοτικοί σύμβουλοι ενη-
μέρωσαν τον Πρόεδρο και στελέχη 
της Διακοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής για την Κύπρο... 

σελ 8 & 34

Η Εξόδιος Ακολουθία για τον αγα-
πητό Τάκη Φελλά στο Λονδίνο, θα 
ψαλεί την ερχόμενη Δευτέρα 13 
Μαρτίου, στις 11πμ από τον ιερό 
ναό Αγ. Δημητρίου στο Edmonton 
ενώ η κηδεία και η ταφή θα γίνουν 
την Πέμπτη στον Αστρομερίτη.

Το τελευταίο αντίο Σκέφτονται λουκέτο Ας γίνει το παράδειγμα

ΣΤΗ�ΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ� ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΟΥΝΑΚ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑBREXIT

Έκρηξη οργής

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

σελ 2, 6, 7, 33 & 34

σελ 17-32

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΥΝΘΗΜΑ: «ΜΕΤΡΑΜΕ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ, ΘΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ»

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
σελ 8 & 33

Αρχαιρεσίες στη διακομματική  
επιτροπή της Βουλής για την Κύπρο

SUPPLEMENT

Έκρηξη οργής

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
σελ 2

Αρχαιρεσίες στη διακομματική  
επιτροπή της Βουλής για την Κύπρο

Πως και γιατί ενδιαφέρουν 
την παροικία οι επικειμένοι διορισμοί
Πως και γιατί ενδιαφέρουν 
την παροικία οι επικειμένοι διορισμοί



Η τραγωδία στα Τέμπη που συγκλόνισε και συ-
νεχίζει να συγκλονίζει την κοινωνία σε Ελλάδα και 
Κύπρο, κινητοποίησε άμεσα το Φιλανθρωπικό 
Ίδρυμα «Στέλιος Χατζηιωάννου» του γνωστού 
συμπατριώτη μας, μεγαλοεπιχειρηματία, που πα-
ρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις. Ο σερ Στέλιος 
εξέφρασε την επιθυμία να σταθεί έμπρακτα δίπλα 
στις οικογένειες των θανόντων και όπως είχε πράξει 
το 2018 με την τραγωδία στο Μάτι, ανακοίνωσε 
άμεση χρηματική δωρεά ύψους 10.000 ευρώ, που 

θα δοθεί ως εφάπαξ οικονομική βοήθεια με τραπε-
ζική κατάθεση στο λογαριασμό του κοντινότερου, 
μέχρι δευτέρου βαθμού εν ζωή, συγγενή του κάθε 
θανόντα, κατόπιν γραπτής αίτησης που θα συνο-
δεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Πληρο-
φορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτή-
σεων είναι διαθέσιμες για τους ενδιαφερομένους 
στην ιστοσελίδα https://steliosfoundation.gr 
Ο σερ Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε: «Το τρα-

γικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μας 

γέμισε ανείπωτη θλίψη. Θα ήθελα να ευχηθώ 
τα συλλυπητήρια μου στις οικογένειες των θα-
νόντων και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. 
Γνωρίζω πολύ καλά πως η απώλεια της αν-
θρώπινης ζωής δεν αντικαθίσταται με τίποτα. 
Ωστόσο, θέλουμε να σταθούμε στο πλευρό των 
οικογενειών των θανόντων, προσφέροντας ένα 
άμεσο οικονομικό βοήθημα στους συγγε-
νείς τους, ως μια ελάχιστη υποστήριξη 
σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
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«ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΟΤΙ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ», ΔΗΛΩΣΕ ΦΑΝΕΡΑ ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΣ

€10.000 για κάθε οικογένεια θανόντος στα Τέμπη από τον σερ Στέλιο Χατζηιωάννου

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει η κυπριακή κοι-
νότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, την ολοκλήρωση 
του κυβερνητικού σχηματισμού του νέου Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, καθώς οι 
δύο από τους πέντε διορισμούς που εκκρεμούν, 
αφορούν άμεσα και την παροικία μας. 
Πρόκειται για το διορισμό του Επιτρόπου Προ-
εδρίας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιος για 
θέματα Διασποράς (Υπηρεσία Αποδήμων και Επα-
ναπατρισθέντων Κυπρίων), καθώς και το διορισμό 
νέου Ύπατου Αρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΗΒ. Οι άλλοι τρεις διορισμοί που εκκρεμούν 
αφορούν στο διορισμό Επιτρόπου του Πολίτη, Επι-
τρόπου Ορεινών Θερέτρων και Πρέσβη της Δημο-
κρατίας στην Αθήνα με δημοσιεύματα στον κυ-
πριακό Τύπο να κάνουν λόγο για έντονο 
παρασκήνιο. 
Ωστόσο, καλά ενημερωμένες πηγές από τη Λευ-
κωσία ανέφεραν στην «Παροικιακή» ότι τα πρά-
γματα ενδέχεται να αλλάξουν άρδην τις επόμενες 
μέρες, καθώς ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, προ-
σανατολίζεται στη δημιουργία νέων Υφυπουργείων, 
όπως το Υφυπουργείο Μετανάστευσης το οποίο 
έχει εξαγγελθεί ήδη στο πλαίσιο της προεκλογικής 

εκστρατείας για αντιμετώπιση του μεταναστευτικού 
στην Κύπρο. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, 
τα νέα υφυπουργεία θα είναι συνολικά τρία, ενώ, ο 
νέος Πρόεδρος προσανατολίζεται και στη δημιουρ-
γία νέων Επιτρόπων. 
Οι ίδιες πηγές, ανέφεραν στην «Παροικιακή» ότι 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην θέση του Επιτρόπου 
Προεδρίας, αναμένονται δραστικές αλλαγές. Κύριος 
λόγος είναι η κοινή διαπίστωση ότι ο Επίτροπος εί-
ναι σήμερα επιφορτισμένος με πολλά και διαφορε-

τικού περιεχομένου καθήκοντα και αρμοδιότητες, 
που άπτονται της διαχείρισης, συντονισμού, στή-
ριξης και αντιμετώπισης θεμάτων που αφορούν 
αγνοούμενους, εγκλωβισμένους, ανθρωπιστικά θέ-
ματα, Απόδημους και Επαναπατρισθέντες Κύπρι-
ους της Διασποράς, Θρησκευτικές Ομάδες, καθώς 
και θεμάτων που άπτονται της καταστροφής της 
Θρησκευτικής και Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς 
στα κατεχόμενα.  
Για διεκπεραίωση των πιο πάνω αρμοδιοτήτων, 
στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας, λειτουρ-
γούν η Υπηρεσία Αγνοουμένων, η Υπηρεσία 
Εγκλωβισμένων και Ανθρωπιστικών Θεμάτων, κα-
θώς και η Υπηρεσία Αποδήμων. 
Στο πλαίσιο αυτό, και με εντολές του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη, γίνεται ήδη αξιολόγηση του έργου του 
Γραφείου του Επιτρόπου Προεδρίας, προκειμένου 
να καθοριστούν τα επόμενα βήματα. 
Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν, εκπρόσωποι 
της κυπριακής Διασποράς, είχαν ζητήσει τον δια-
χωρισμό των αρμοδιοτήτων του συγκεκριμένου 
Επιτρόπου, προκειμένου η Υπηρεσία Αποδήμων 
και Επαναπατρισθέντων, να γίνει πιο ευέλικτη και 
πιο αποτελεσματική ως προς την προώθηση των 

σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τις εκατοντάδες 
χιλιάδες Κυπρίων της Διασποράς. 
Μάλιστα, το θέμα είχε συζητηθεί κατά την πρό-
σφατη επίσκεψη του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Λον-
δίνο, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρα-
τείας. Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, 
εκπρόσωποι οργανωμένων συνόλων της κυπρια-
κής παροικίας του ΗΒ, είχαν θέσει εκ νέου το ζή-
τημα στον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος είχε δε-
σμευτεί να το προωθήσει σε περίπτωση εκλογής 
του.  
Τέλος, και σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, αυτό 
που μας λέχθηκε είναι ότι παραμένει ανοικτό το 
ενδεχόμενο να αξιοποιηθεί εκ νέου ο Φώτης Φω-
τίου στη συγκεκριμένη θέση, καθώς η πολυετής 
θητεία του χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη, ενώ, η 
καλή επικοινωνία και συνεργασία που είχε όλο αυτό 
το διάστημα με τους Απόδημούς μας, κατέδειξε ότι 
μπορεί να έχει αποτελέσματα στην προσπάθεια 
επίλυσης των πολλών και επί σειρά ετών άλυτων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι της 
Διασποράς. 

 
Γιώργος Μιχαήλ

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένει η παροικία την ολοκλήρωση των διορισμών
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών καθιστά σαφή με επιστολή προς την Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ τη θέση πως το Λονδίνο αναγνωρίζει μόνο την Κυ-
πριακή Δημοκρατία στην Κύπρο και πως ουδεμία σχέση δεν είχε η κυβέρνηση 
Σούνακ με την επίσκεψη στα κατεχόμενα Βρετανών Βουλευτών και λόρδων. 
Με αφορμή αυτή την επίσκεψη στα κατεχόμενα ολιγομελούς ομάδας Βρετανών 

κοινοβουλευτικών προ εβδομάδων, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος Κα-
ραολής είχε απευθύνει επιστολή προς το Foreign Office. 
Στην απαντητική επιστολή από το Τμήμα Μεσογείου δίνεται η διαβεβαίωση πως 

«η κυβέρνηση του ΗΒ δεν 
είχε καμία επαφή με αυτή 
την ομάδα». Προστίθεται 
ότι οι επισκέπτες στα κα-
τεχόμενα δε ζήτησαν οδη-
γίες ή συμβουλές από το 
Foreign Office πριν από 
το ταξίδι τους και πως η 
επίσκεψή τους σε περιο-
χές που δεν ελέγχονται 
από την κυπριακή κυβέρ-
νηση ήταν «ιδιωτική και 
ανεπίσημη». Αναφορικά 
με ερώτημα του κ. Καρα-
ολή περί προειδοποίησης 

προς βουλευτές να μην επισκέπτονται τα κατεχόμενα, το Foreign Office απαντά 
πως ήδη η επίσημη ταξιδιωτική σύσταση προς Βρετανούς υπηκόους σημειώνει 
πως δεν μπορεί να παρασχεθεί πλήρης προξενική βοήθεια στις περιοχές που δεν 
τελούν υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Θα ήθελα να τονίσω πως 
το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει μόνο ένα κυπριακό κράτος - την Κυ-
πριακή Δημοκρατία - και μόνο μία κυβέρνηση ως τη μόνη νόμιμη κυβέρ-
νηση», αναφέρει η επιστολή.

ΤΟ LABOUR CYPRIOT SOCIETY ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά για τους Κύπριους που διαμέ-
νουν στην εκλογική περιφέρεια του Tottenham Hale στο βό-
ρειο Λονδίνο, η σημερινή εκλογική αναμέτρηση για την 
κάλυψη της εν λόγω κενωθείσας έδρας, μετά την παραίτηση 
του ελληνικής καταγωγής δημοτικού συμβούλου των Εργατι-
κών, Γιάννη Γκουρτσογιάννη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιό-

τητας, αλλά και από το έντονο πολιτικό παρασκήνιο των τε-
λευταίων ημερών που περιλαμβάνει ακόμα και 
εσωκομματικές καταγγελίες εναντίον συγκεκριμένου υποψη-
φίου, την έδρα διεκδικεί και συγκεκριμένο πρόσωπο (που για 
ευνόητους λόγους δεν μπορεί να κατονομαστεί) το οποίο πα-
ρουσιάζεται στο Λονδίνο ως εκπρόσωπος του ψευδοκράτους 
και είναι μάλιστα γνωστός για τις ακραίες πολιτικές του θέσεις, 
αφού τάσσεται κατά της επανένωσης του νησιού και υπέρ της 
αναγνώρισης του ψευδοκράτους. 
Είναι σε αυτό το πλαίσιο, που πολλοί συμπατριώτες μας 

από όλα τα βρετανικά πολιτικά κόμματα που διαμένουν στην 
ευρύτερη περιοχή του Haringey, έχουν συνεργαστεί και έχουν 
ήδη προβεί σε επίσημες καταγγελίες εναντίον του. 
Η «Παροικιακή», ενώπιον της οποίας έχουν φτάσει οι συ-

γκεκριμένες καταγγελίες, διερευνά το θέμα και θα είναι σε 
θέση να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες μετά την 
ολοκλήρωση της σημερινής εκλογικής διαδικασίας. 

 
«Να διατηρήσουμε το προβάδισμα των Εργατικών» 
Την ίδια ώρα, και ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, το Labour 

Cypriot Society, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους 
ψηφοφόρους να προσέλθουν στις κάλπες και να υποστηρί-
ξουν τον υποψήφιο του Εργατικού Κόμματος, Sean O'Dono-

van, ώστε να διατηρηθεί η 
έδρα στους Εργατικούς, οι 
οποίοι, ως γνωστό, κατέ-
χουν και τη συντριπτική 
πλειοψηφία στο δημοτικό 
συμβούλιο. 

«Το Labour Cypriot 
Society εύχεται ό,τι κα-
λύτερο στον απερχόμενο 
Δημοτικό Σύμβουλο του 
Haringey, με έδρα το Tottenham Hale, Γιάννη Γκουρτσο-
γιάννη, και προτρέπει τους ψηφοφόρους στο Haringey 
να υποστηρίξουν τον υποψήφιο Sean O'Donovan». 
Υπογραμμίζει ακόμα το σημαντικό έργο που γίνεται από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους για τα κεφαλαιώδη θέματα που απα-
σχολούν την κοινωνία, όπως τη στέγαση, τα σχολεία και οι υπη-
ρεσίες, κόντρα στις αυστηρές περικοπές στον προϋπολογισμό 
από τη Συντηρητική κυβέρνηση. «Μπορεί να μην έχουμε ακόμη 
την ευκαιρία να διώξουμε αυτή τη Συντηρητική κυβέρνηση, 
αλλά οι ψηφοφόροι έχουν την ευκαιρία να δείξουν προς ποια 
κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούμε με τη ψήφο μας». 
Όπως είχε γράψει η «Π» σε προηγούμενες εκδόσεις της, για 

τις εκλογές που θα διεξαχθούν σήμερα, Πέμπτη 9 Μαρτίου, 
για την πλήρωση της κενωθείσας έδρας του Tottenham Hale, 
έχουν υποβάλει υποψηφιότητα 6 πρόσωπα. 
Για τη σημερινή εκλογική διαδικασία θα λειτουργήσουν τέσ-

σερα εκλογικά κέντρα. Δύο στο Mulberry Primary School 
(Parkhurst Road, London), ένα στο Mitchley Road Halls (Mit-
chley Road, London) και ένα στο The Engine Room (Eagle 
Heights, Lebus Street).

Υπόθεση και των Κυπρίων οι σημερινές εκλογέςΆμεση αντίδραση από το ΥΠΕΞ ΗΒ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης (08/03) 
έχουν ως κύριο θέμα τις αντιδράσεις στα σχέδια 
της κυβέρνησης να απαγορεύσει ουσιαστικά σε 
όσους φτάνουν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο 
να ζητούν άσυλο, στο πλαίσιο των προσπαθειών 
να μειωθούν οι διελεύσεις από τη Μάγχη. 

Η i αναφέρει ότι πρόκειται να υπάρξει "αναμέ-
τρηση" για το θέμα, ενώ οι Times γράφουν ότι ο 
πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ είναι "έτοιμος να δώ-
σει μάχη με τους δικαστές" μέσω τυχόν νομικών 
προσφυγών. Σε κύριο άρθρο της, η Sun σημειώνει 
ότι η Βρετανία "θέλει το σκάνδαλο των μικρών σκα-
φών να τελειώσει" και ότι το σχέδιο του κ. Σούνακ 
είναι "το μοναδικό παιχνίδι στην πόλη". Η εφημε-
ρίδα επικρίνει την αντίδραση των Εργατικών στα 
μέτρα, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση προσφέρει 
"πολλές ύβρεις, αλλά καμία λύση". 

Ο αρθρογράφος της Daily Express Λίο ΜακΚίν-
στρι θεωρεί επίσης ότι οι προτάσεις  της κυβέρνη-
σης πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την αντιπολί-
τευση. Λέει ότι τα μέτρα αναγνωρίζουν τον κεντρικό 
παράγοντα που ενθαρρύνει τις παράνομες διελεύ-
σεις – “ότι όποιος φτάνει στις ακτές μας είναι πιθανό 
να του επιτραπεί να παραμείνει”. Όμως ο συντά-
κτης του Guardian, Τζον Κρέις, σχολιάζει ότι η τε-
λευταία προσπάθεια να σταματήσουν οι βάρκες 
μοιάζει "απελπιστικά λανθασμένη και εντελώς 
άσκοπη". Πιστεύει ότι κανείς δεν θα απελαθεί για 
χρόνια, επειδή οι περισσότερες υποθέσεις θα κα-
θυστερούν στα δικαστήρια. 

Και ορισμένες εφημερίδες της Τρίτης (07/03) 
εστίασαν την προσοχή στη νέα νομοθεσία για τη 
μείωση του αριθμού των ανθρώπων που εισέρχο-
νται παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο διασχίζοντας 
τη Μάγχη με μικρές βάρκες. Οι Times γράφουν 
ότι, σύμφωνα με τα κυβερνητικά σχέδια, θα υπάρξει 
ανώτατο όριο στον συνολικό αριθμό των προσφύ-
γων και η υπουργός Εσωτερικών θα έχει τη νομική 
υποχρέωση να απομακρύνει σχεδόν όλους τους 
αιτούντες άσυλο που εισέρχονται στη χώρα με μι-
κρά σκάφη. Προσθέτει ότι το καθήκον αυτό θα 
"υπερισχύει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
ισχυρισμών περί σύγχρονης δουλείας". 

"Θα ωθήσουμε τη νομοθεσία για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στα όρια της" – ο τίτλος της Daily Mail. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι οι υπουργοί έχουν ενη-
μερωθεί ότι οι προτάσεις είναι νόμιμες, αλλά "ξε-
περνούν τα όρια" της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Προσθέτει ότι οι άν-
θρωποι που φθάνουν από παράνομες οδούς θα 
μπορούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων 
για το άσυλο μόνο αφού απελαθούν, με εξαιρέσεις 
για τα παιδιά και τους βαριά ασθενείς. 

Η υπουργός Εσωτερικών Σουέλα Μπρέιβερμαν 
τόνισε στην Daily Express ότι η κυβέρνηση "το 
οφείλει στον βρετανικό λαό" να λύσει το ζήτημα 
των διελεύσεων της Μάγχης και ότι "οι Εργατικοί 
και άλλοι που αντιτί-
θενται σε αυτά τα μέ-
τρα προδίδουν τους 
σκληρά εργαζόμε-
νους Βρετανούς". 

Η i αναφέρει  ανώ-
τερα στελέχη του Συ-
ντηρητικού κόμματος 
υπογράμμιζαν ότι τα 
σχέδια μπορεί να εί-
ναι ανεφάρμοστα, 
επειδή το ΗΒ θα δυ-
σκολευτεί να κρατή-
σει όλους όσους δια-
σχίζουν τη Μάγχη ή 
να βρει χώρες πρό-
θυμες να δεχτούν 
απελαθέντες. Η εφη-
μερίδα μίλησε με 
πρώην υπουργό ο 
οποίος εκτιμά ότι ο 
πρωθυπουργός Ρίσι 
Σουνάκ κινδυνεύει να 
"έχει κάνει υπερβολικές υποσχέσεις και να μην τα 
καταφέρει να τις εκπληρώσει". 

 
Ο απίστευτος Μπόρις Τζόνσον πρότεινε να 

γίνει... ιππότης ο πατέρας του 
Δικαιούται ο Μπόρις Τζόνσον να προτείνει τον 

ίδιο του τον πατέρα για να χριστεί ιππότης; Ανα-
ρωτιούνται οι εφημερίδες της Τρίτης (07/03).  

Η αλήθεια είναι ότι ως πρώην πρωθυπουργός 
της Βρετανίας είναι στη δικαιοδοσία του να υποβά-
λει λίστα προτεινόμενων για να λάβουν την τιμητική 
αυτή διάκριση. Η πληροφορία όμως ότι έχει συ-
μπεριλάβει στη λίστα αυτή και το όνομα του πατέρα 
του έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια. 

Την αποκάλυψη για τον Στάνλεϊ Τζόνσον έκαναν 
οι Times του Λονδίνου. Στη λίστα περιλαμβάνονται 
άλλα 100 πρόσωπα. Πρόκειται για άνδρες και γυ-
ναίκες που κατά την κρίση του Μπόρις Τζόνσον θα 
έπρεπε να χριστούν ιππότες ή dames, να αποκτή-
σουν έδρα στη Βουλή των Λόρδων ή να τους απο-

νεμηθούν άλλοι τίτλοι. 
Στον Independent διαβά-

ζουμε: «Εγέρθητι, Σερ Μπα-

μπά;». Οι Τόρις συμφωνούν στην οργή των Εργα-
τικών σχετικά με το σχέδιο του Μπόρις Τζόνσον να 

δώσει στον πατέρα του τίτλο ιππότη. «Εξοργιστικό, 
γελοίο. Για υπηρεσίες σε τι;», φέρονται να λένε χα-
ρακτηριστικά. 

Η ιστοσελίδα του Independent επικαλείται βου-
λευτές των Τόρις που θεωρούν ότι η υποψηφιότητα 
είναι "εξωφρενική" και "γελοίος νεποτισμός, εντελώς 
αδικαιολόγητος". 

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον "προ-
κάλεσε δυσπιστία" προτείνοντας τον ίδιο του τον 
πατέρα, τον πρώην ευρωβουλευτή Στάνλεϊ Τζόν-
σον, για ιππότη στη λίστα τιμών της παραίτησής 
του, γράφει η Daily Mirror. Η εφημερίδα επικαλείται 
έναν βουλευτή που λέει ότι ο Τζόνσον "γελοιοποιεί 
το σύστημα των τιμητικών διακρίσεων" και αναφέρει 
ότι ο Ρίσι Σούνακ παροτρύνεται να εμποδίσει την 
απονομή. Η Daily Star εμφανίζει τον πρώην πρω-
θυπουργό, που είναι μακιγιαρισμένος για να μοιάζει 
με τον Νονό, να λέει στον Ρίσι Σούνακ: "Θα σου 
κάνω μια πρόταση  που δεν μπορείς να αρνηθείς... 
κάνε ιππότη τον πατέρα μου". Ο Στάνλεϊ Τζόνσον 
εμφανίζεται επίσης να λέει:: "Είμαστε η μαφία των 
Τόρις". 

 
 Το μεθάνιο απειλεί το κλίμα 
Ο Guardian (07/03) γράφει στο πρωτοσέλιδό 

του: «Αποκάλυψη : οι μεγάλες υπερ-μολυσματικές 
εκπομπές μεθανίου απειλούν το κλίμα»  με το κύριο 
άρθρο να επισημαίνει  ότι περισσότερες από 1.000 
βιομηχανικές μονάδες πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου προκάλεσαν την αποδέσμευση ρύπων ισο-
δύναμων με αυτούς που εκπέμπουν 67 εκατομμύ-
ρια αυτοκίνητα ετησίως. Σύμφωνα μάλιστα με το 
ρεπορτάζ 55 από αυτές τις  μονάδες θεωρούνται 
«βόμβες μεθανίου» με τεράστια ικανότητα ρύπαν-
σης. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα οι εκλύσεις 
μεθανίου ευθύνονται για το 25% της υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη και προσθέτει ότι η μεγάλη αυτή 
έκλυση έχει παρουσιάσει μια εξαιρετικά μεγάλη αύ-
ξηση από το 2007 μέχρι σήμερα. Η εφημερίδα γρά-
φει ότι οι ρυπογόνες μονάδες καταγράφηκαν από 
φωτογραφίες δορυφόρων με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία 
και το Τουρκμενιστάν να ευθύνονται για την έκλυση 
των επικίνδυνων αυτών ρύπων.

Αντιδράσεις για το νομοσχέδιο απέλασης παράτυπων μεταναστών

Ο βρετανικός Τύπος για τις τουρκικές εκλογές | Ο Ερντογάν και ο... «Γκάντι της Τουρκίας»
Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ηγέτης του Ρεπου-

μπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), θα είναι ο 
αντίπαλος του Ταγίπ Ερντογάν, στις τουρκικές 
προεδρικές εκλογές που αναμένονται στα μέσα 
Μαΐου. Οι επικριτές του όμως υποστηρίζουν ότι ο 
74χρονος οικονομολόγος –γνωστός και ως ο 
«Γκάντι της Τουρκίας», επειδή μοιάζει εμφανισιακά 
με τον Ινδό ηγέτη– δεν έχει την πολιτική χροιά και 
το χάρισμα που απαιτείται για να επικρατήσει του 
λαϊκιστή τούρκου προέδρου, όπως σημειώνει ο 
Guardian (06/03). 

Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, 

τη Δευτέρα, ο Κιλιτσντάρογλου ανακοίνωσε ότι 
υποψήφιοι αντιπρόεδροι θα είναι και οι πέντε αρ-
χηγοί των κομμάτων του συνασπισμού, μαζί με 
τους δύο δημάρχους, παρά το γεγονός ότι η αντι-
πολίτευση θέλει να καταργήσει τη θέση, σε περί-
πτωση που αναρριχηθεί στην εξουσία. 

«Το τραπέζι μας είναι το τραπέζι της ειρήνης 
και της αδελφοσύνης. Εμείς, η Συμμαχία του 
Εθνους, θα κυβερνήσουμε την Τουρκία μέσω 
διαβουλεύσεων», είπε ο υποψήφιος της αντι-
πολίτευσης. Πάντως, οι παρατηρητές επισημαί-
νουν ότι η δημόσια διαφωνία στους κόλπους της 

αντιπολίτευσης θα της στοιχίσει ψήφους, ευνοώ-
ντας τον Ερντογάν.  

Ο Σελίμ Σαζάκ πολιτικός σύμβουλος που συ-
νεργάζεται με τον  αντιπολιτευόμενο συνασπισμό, 
είπε χαρακτηριστικά στον Guardian: «Η Εθνική 
Συμμαχία πρέπει να οικοδομήσει μια συνε-
κτική αφήγηση γύρω από αυτήν την από-
φαση, να την κοινοποιήσει αποτελεσματικά 
και να απαντήσει πλήρως και πειστικά στα 
ερωτήματα των ψηφοφόρων». Διαφορετικά, ο 
Ερντογάν αναμφισβήτητα θα επωφεληθεί της κα-
τάστασης. 
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ΑΔΕΙΑ ΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ, ΑΦΘΟΝΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Η εικόνα άδειων ραφιών στα βρετανικά σούπερ 
μάρκετ καθώς συνεχίζονται οι ελλείψεις βασικών 
ειδών και ειδικότερα φρούτων και λαχανικών συνε-
χίζονται προκαλεί θυμό και ανησυχία στους κατα-
ναλωτές. Ο θυμός μεγαλώνει ειδικότερα όταν 
γίνεται η σύγκριση με την εικόνα στα ρωσικά σού-
περ μάρκετ. Μήπως τελικά οι πολυδιαφημισμένες 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας να μην έχουν και 
τόσο μεγάλο αντίκτυπο; 
Οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται σε ρεπορτάζ 

της βρετανικής εφημερίδας Daily Mail είναι αποκα-
λυπτικές. 
Στα βρετανικά σούπερ μάρκετ ελλείψεις παρατη-

ρούνται στα αβγά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Οι 
ελλείψεις στη Βρετανία αποδίδονται και στον πό-
λεμο στην Ουκρανία. 
Η σύγκριση, που είναι όντως εντυπωσιακή, ενι-

σχύει το επιχείρημα όσων υποστηρίζουν ότι οι δυ-

τικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας δεν έχουν 
αποδώσει κάποια μεγάλη πίεση που να φτάνει 
στους Ρώσους καταναλωτές ώστε να στραφούν 
κατά του προέδρου τους. «Τώρα, είναι σειρά της 
Βρετανίας να υποφέρει» γράφει η βρετανική τα-
μπλόιντ εφημερίδα που παρουσιάζει την κατά-
σταση ως μια αντεστραμμένη εικόνα της εποχής.

Συνολικά 630.000 μικρές επιχειρήσεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο θεωρούν ότι είναι πιθανό 
να οδηγηθούν σε λουκέτο το προσεχές διά-
στημα λόγω των υψηλότερων δαπανών εν 
μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης ακρίβειας στη 
χώρα. Η εταιρεία σχεδιασμού ιστοσελίδων για 
επιχειρήσεις Go Daddy ανέλυσε στοιχεία βιω-
σιμότητας για 2,3 εκ. εταιρείες που απασχο-
λούν λιγότερους από δέκα υπαλλήλους και 
είδε ότι περισσότερες από μία στις τέσσερις 
με δυσκολία επιβιώνουν. 
Από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των ιδιοκτη-

τών είναι ο επικείμενος τερματισμός, τον επό-

μενο μήνα, του κυβερνητικού προγράμματος 
στήριξης για τους λογαριασμούς ενέργειας. 
Την ίδια ώρα, ο λόρδος Μπερντ, ιδρυτής του 

περιοδικού Big Issue που πωλείται από αστέ-
γους και απόρους, αποκάλυψε ότι οι ενεργοί 
πωλητές αυξήθηκαν πέρυσι κατά 10% σε 
σχέση με το 2021. 
Πλέον συνολικά 3.642 άτομα εργάζονται ως 

πωλητές, είτε για να έχουν το μοναδικό τους 
εισόδημα από το περιοδικό, είτε κάποιο συ-
μπληρωματικό εισόδημα. Κατά τον λόρδο 
Μπερντ η αύξηση των πωλητών είναι ενδει-
κτική της δεινής οικονομικής θέσης στην 

οποία έχουν περιέλθει πολύ περισσότεροι πο-
λίτες. Παράλληλα, η φιλανθρωπική οργάνωση 
Barnardo’s βρήκε σε έρευνά της ότι περίπου 
το 30% των γονέων σε Αγγλία, Σκωτία και Ουα-
λία φοβούνται ότι ίσως οι οικογένειές τους μεί-
νουν άστεγες λόγω του αυξημένου κόστους 
διαβίωσης. 
Σχεδόν το 50% φοβούνται ότι τα παιδιά τους 

δε θα έχουν «κανονικά παιδικά χρόνια» λόγω 
στερήσεων από τις περικοπές στον οικογενει-
ακό προϋπολογισμό, οι οποίες αφορούν 
ακόμα και βασικές ανάγκες, όπως τροφή και 
θέρμανση.

Ορατό το ενδεχόμενο λουκέτου για 630.000 επιχειρήσεις, λόγω της κρίσης

ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ «ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΥΛΟΥ» ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΗΒ ΝΑ ΕΞΕΥΡΕΙ «ΠΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ» ΛΥΣΕΙΣ

ΟΗΕ | Το βρετανικό νομοσχέδιο παραβιάζει τη Σύμβαση για τους πρόσφυγες
Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι το νομοσχέδιο 

για την παράτυπη μετανάστευση που παρουσίασε 
την Τρίτη η κυβέρνηση της Βρετανίας ισοδυναμεί 
με «το τέλος του δικαιώματος στο άσυλο» και κά-
λεσαν το Λονδίνο να υιοθετήσει «πιο ανθρωπιστι-
κές» λύσεις. 

«Ο νόμος, εφόσον εγκριθεί, θα ισοδυναμεί με το 
τέλος του δικαιώματος στο άσυλο, στερώντας από 
εκείνους που φτάνουν παράτυπα στο Ηνωμένο 
Βασίλειο το δικαίωμα να αναζητήσουν την προ-
στασία που χορηγείται σε έναν πρόσφυγα, όσο 
επείγον και αν είναι το αίτημά τους», σχολίασε η 
Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, ζητώντας 
την αναθεώρησή του. 
Δηλώνοντας «βαθύτατα ανήσυχη» για το σχέδιο 

της βρετανικής κυβέρνησης, η Ύπατη Αρμοστεία 
υπογραμμίζει ότι το Λονδίνο θα στερήσει από τους 
πρόσφυγες «ακόμη και τη δυνατότητα να παρου-
σιάσουν την περίπτωσή τους». Το γεγονός αυτό 
θα συνιστούσε κατάφωρη παραβίαση της Σύμβα-
σης για το καθεστώς των προσφύγων. 

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που φεύγουν για 
να γλιτώσουν από τον πόλεμο και τις διώξεις, πολύ 

απλά δεν είναι σε θέση να εκδώσουν διαβατήρια 
και τις απαιτούμενες βίζες. Δεν υπάρχουν ασφαλείς 
και νόμιμοι οδοί στη διάθεσή τους», υπογράμμισε 
η Ύπατη Αρμοστεία. «Το να τους αρνούνται την 
πρόσβαση στο άσυλο με αυτό το επιχείρημα προ-
σβάλλει την ίδια την αρχή για την οποία συγκροτή-
θηκε η Σύμβαση για τους πρόσφυγες», επέμεινε 
αυτός ο οργανισμός του ΟΗΕ. 

Ενωρίτερα, ο πρωθυπουργός Σούνακ, είπε ότι 
το νομοσχέδιο περί Παράνομης Μετανάστευσης 
που κατέθεσε στη Βουλή των Κοινοτήτων η βρετα-
νική κυβέρνηση είναι «αυστηρό», αλλά παράλληλα 
«αναγκαίο και δίκαιο. 
Το νομοσχέδιο προβλέπει πως οποιοσδήποτε 

μετανάστης ή πρόσφυγας φθάνει επί βρετανικού 
εδάφους μέσω παράτυπης οδού, δηλαδή κυρίως 

με λέμβο από τη Μάγχη, θα απελαύνεται γρήγορα 
προς τη χώρα του ή προς ασφαλή τρίτη χώρα 
όπως η Ρουάντα, με την οποία η Βρετανία έχει συ-
νάψει σχετική συμφωνία, η οποία πάντως εξετάζε-
ται από τα βρετανικά δικαστήρια. 

«Η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι ούτε ηθική 
ούτε βιώσιμη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι άδικο 
για τον βρετανικό λαό που έχει ανοίξει τα σπίτια 
του σε γνήσιους πρόσφυγες αλλά τώρα υποχρεώ-
νεται να δαπανά σχεδόν 6 εκ. λίρες την ημέρα για 
να φιλοξενεί παράνομους μετανάστες σε ξενοδο-
χεία», είπε ο κ. Σούνακ. 
Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα επιτρέπεται η 

κράτηση των ανθρώπων που φτάνουν μέσω Μάγ-
χης χωρίς εγγύηση ή δικαστική εξέταση για τις 
πρώτες 28 ημέρες, ότι η Υπουργός Εσωτερικών 
Σουέλα Μπράβερμαν θα έχει την ευθύνη απέλασής 
τους το συντομότερο δυνατό και ότι το αίτημά τους 
για παραμονή στη Βρετανία θα εξετάζεται αφού θα 
έχουν απομακρυνθεί από τη χώρα, εκτός αν είναι 
ανήλικοι, με σοβαρό πρόβλημα υγείας ή σε πρα-
γματικό κίνδυνο σε περίπτωση απέλασης στη χώρα 
τους (αναλυτικά στη σελ 3).

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Δεκάδες σχολεία παρέμειναν κλειστά στη Σκωτία 
την Τρίτη λόγω πυκνής χιονόπτωσης κατά τη διάρ-
κεια της νύχτας, με το θερμόμετρο να υποχωρεί 
στα Χάιλαντς στους -7,6 βαθμούς Κελσίου. 
Το χιόνι προκαλεί προβλήματα και στις μετακινή-

σεις στο οδικό δίκτυο της Σκωτίας, όπου τις προ-
σεχείς ημέρες ο υδράργυρος προβλέπεται πως θα 
υποχωρήσει στους -15 βαθμούς Κελσίου. 
Το Μετεωρολογικό Γραφείο στη Βρετανία είχε εκ-

δώσει από τη Δευτέρα κίτρινες προειδοποιήσεις για 
χιονοπτώσεις και παγετό για το μεγαλύτερο τμήμα 
του ΗΒ, με ισχύ έως και την Παρασκευή 
Η προειδοποίηση καλύπτει, ανά διαφορετικές 

ημέρες, την κεντρική και νοτιοανατολική Αγγλία, πε-
ριλαμβανομένου του Λονδίνου, την Ουαλία, τη Βό-
ρεια Ιρλανδία και κυρίως τη Σκωτία και τη 
βορειοανατολική Αγγλία, όπου τα φαινόμενα ανα-
μένεται να είναι πιο έντονα. 

Σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες, η Υπηρεσία 
Προστασίας Υγείας ΗΒ έχει εκδώσει συναγερμό 
επιπέδου 3 για τη βόρεια Αγγλία και επιπέδου 2 για 
την υπόλοιπη Αγγλία. Στο επίπεδο 3 υπάρχει πιθα-
νότητα 90% για εξαιρετικά κρύες καιρικές συνθή-
κες, με πάγο ή χιόνι, που μπορούν να θέσουν σε 
κίνδυνο την υγεία των πιο ευάλωτων πολιτών.

Χιόνια με το «καλημέρα» στο ΛονδίνοΔύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι...
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ΠΟΛΕΜΟΧΑΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΑΜ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επι-

βεβαιώνει, δυστυχώς, όσους 
εξέφραζαν ανησυχίες πως με 
τα βαρίδια των υποστηρικτών 
του και πλέον συγκυβερνητών 
του, θα οδηγήσει σε πλήρη κα-

ταβαράθρωση και του Κυπριακού που βρίσκεται 
στα όρια της οριστικοποίησης της διχοτόμησης 
αλλά και μεγάλης σημασίας κοινωνικών προβλη-
μάτων. Ο νέος πρόεδρος ξεκίνησε τη θητεία του δί-
νοντας χείριστα μηνύματα προς τους πολίτες όταν 
από την πρώτη κι όλας πολιτειακή πράξη του αθέ-
τησε το λόγο του σβήνοντας με μια μονοκονδυλιά 
δεσμεύεις που ανέλαβε έναντι των πολιτών που 
του έδωσαν τη ψήφο τους για να αναλάβει την 
προεδρία του κράτους.  

Πρώτη πράξη λοιπόν με βαθμό απροβίβαστο οι 
αποφάσεις του για τη Σύνθεση του Υπουργικού 
Συμβουλίου με κραυγαλέα την αθέτηση της προ-
εκλογικής του δέσμευσης πως στην κυβέρνηση θα 
διόριζε 50% γυναίκες και 50% άνδρες. Τελικά 
ΜΟΝΟ σε τρία (3) από τα 11 υπουργεία διόρισε γυ-
ναίκες! Και ο κατήφορος συνεχίζεται… Με τα μη-
νύματα που στέλνει η κυβέρνηση μέσα από 
δηλώσεις υπουργών της για το Κυπριακό και τη 
μορφή αναζήτησης λύσης και αποδεσμεύσεις του 
στα κρίσιμα θέματα της παιδείας τα οποία ταλαι-
πωρούν χιλιάδες μαθητές και τις οικογένειες τους. 

Στο Κυπριακό υποτίθεται ο Πρόεδρος διαμηνύει 
πως αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για να επαναρχί-
σουν οι συνομιλίες και διαλαλεί πως επιδιώκει 
ενεργότερη εμπλοκή της Ε.Ε. στη διαδικασία ανα-
ζήτησης λύσης.  

Δεν μας λέει όμως ξεκάθαρα πάνω σε ποιά βάση 
επιδιώκει να ξεκινήσει νέα προσπάθεια. Όπως 
έκανε και στην προεκλογική περίοδο δεν μας λέει 
εάν αποδέχεται το πλαίσιο Γκουτέρες για αν συνε-
χιστεί η προσπάθεια από το σημείο που διακόπη-
καν όταν ο προκάτοχος του Νίκος Χριστοδουλίδης 
εγκατέλειψες το Κραν Μοντανά ενόψει των προ-
εδρικών του 2018. 

Γιατί εάν δεν απο-
δέχεται ως έχει το 
πλαίσιο Γκουτέρες, ο 
διεθνής παράγοντας 
και τα Ηνωμένα Έθνη 
προφανώς και θα συ-
νεχίσουν να αποδί-
δουν ίσο μερίδιο 
ευθύνης για το τέλμα 
στο οποίο βρίσκεται η 
προσπάθεια και στις 
δυο Κυπριακές Κοι-
νότητες αφήνοντας 
έξω από το κάδρο 
των ευθυνών την 
Τουρκία. 

Οι ανησυχίες επι-
τείνονται από το γεγο-
νός ότι στην κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ο καθένας 
«παίζει το δικό του βιολί». Άλλοι θέλουν διοκοινο-
τική, διζωνική ομοσπονδίας (ΔΔΟ), άλλοι ΔΔΟ με… 
«σωστό περιεχόμενο» που παραπέμπει στην πο-
λιτική της μη λύσης και μια τρίτη ομάδα που επίσης 
«σήκωσε στους ώμους της» τον κ. Χριστοδουλίδη 
για να φτάσει στο Λόφο του Προεδρικού δεν κρύβει 
τις απόψεις της για άλλες μορφές αναζήτησης 
λύσης! 

Είναι οι ακροδεξιοί εθνικιστές οι οποίοι ονειρεύο-
νται πως μπορούν να «ρίξουν τον εχθρό στη θά-
λασσα», όπως έλεγαν οι πολιτικοί πρόγονοι τους 
πριν από το 1974 και έφεραν τον Αττίλα και την κα-
τοχή του ενός τρίτου της πατρίδας μας. 

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μπορεί να ασπάζεται ή 
όχι τις απόψεις των ακραίων εθνικιστών, όμως ως 
διπλωμάτης μπορεί και εκφράζεται με γλώσσα που 
δεν… «πιάνει κανείς του πόδι του». Βεβαίως κά-
ποιες φορές, δεν μπορεί να κρυφτεί, όπως όταν εκ-
φωνεί λόγους σε κηδείες ή μνημόσυνα πεσόντων 
και αναφέρεται στα γεγονότα του 1974 και πάει κατ’ 
ευθείαν στην τουρκική εισβολή παρακάμπτοντας 
την προπαραξικοπηματική περίοδο, την προδοσία 
της ΕΟΚΑ Β΄ και της Χούντας και τον ρόλο των ΝΑ-
ΤΟϊκών ιμπεριαλιστών για να μην ενοχλεί το φασι-
σταριό και τους φουστανελάδες της παράταξης 

που τον στήριξε για 
την προεδρία. 

Με τέτοιων προδια-
γραφών Πρόεδρο δεν 
παραξενεύουν κανένα 
οι εθνικιστικές και πο-
λεμοχαρείς εξάρσεις 
του υπουργού Άμυνας 
Μιχάλη Γιωργάλλα, 
«επίλεκτου» στελέ-
χους του Κινήματος 
Αλληλεγγύης της Ελέ-
νης Θεοχάρους και 
του άλλοτε ΕΥΡΩΚΟ 
του Δημήτρη Συλ-
λούρη…  

Βεβαίως όταν ο κ. 
Γιωργάλλας τοποθε-

τείται ως μέλος της κυβέρνησης το θέμα προσλαμ-
βάνει επικίνδυνες διαστάσεις καθώς πλέον οι 
πράξεις του έχουν αντίκτυπο στη χώρα.  

Δεν μπορεί από τη μια ο  Πρόεδρος να μας λέει 
πως καταβάλλει προσπάθειες για επανέναρξη των 
συνομιλιών και από την άλλη ο Γιωργάλλας να ζώ-
νεται τ’ άρματα για να κατατροπώσει (;;), λέει, τον 
εχθρό. «Γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας αλλά και τις 
δυνάμεις μας», είπε ο κ. Γιωργάλλας, προσθέτο-
ντας ότι «θα αγωνιστούμε σθεναρά μέχρι εσχάτων 
για ό,τι κινδυνεύει και ό,τι μας ανήκει. Ο αγώνας 
μας είναι η αποτίναξη της κατοχής!»  

Είναι άκρως επικίνδυνες για την υπόθεση της 
Κύπρου τέτοιες αναφορές και ο Πρόεδρος θα πρέ-
πει να τοποθετηθεί δημόσια κατά πόσο τον εκφρά-
ζουν οι απόψεις του κ. Γιωργάλλα γιατί τα όσα λένε 
και πράττουν οι υπουργοί τα ακούνε και οι ξένοι δι-
πλωμάτες και ενημερώνουν τις κυβερνήσεις των 
χωρών τους. Τα ακούνε και οι εδώ εκπρόσωποι 
των Ηνωμένων Εθνών τους οποίους υποτίθεται ο 
κ. Χριστοδουλίδης θέλει να πείσει ότι επιθυμεί λύση 
με ειρηνικά μέσα….   
ΠΙΚΡΟ ΠΟΤΗΡΙ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ… 
Δυστυχώς ήταν απόλυτα προβλέψιμος ο πολιτι-

κός αχταρμάς που θα δημιουργείτο στο Λόφο του 

Προεδρικού με τυχόν, λέγαμε προεκλογικά, εκλογή 
του Νίκου Αναστασιάδη. Από τις πρώτες πράξεις 
και τις πρώτες ενέργειες τους, επιβεβαιώνουν 
όσους δεν τους ψήφισαν! Γιατί και ο ίδιος ο Πρό-
εδρος δεν πάει πίσω. Σαν καλός μαθητής του Ανα-
στασιάδη ακυρώνει τη μια μετά την άλλη τις 
προεκλογικές δεσμεύσεις του. 

Αυτή τη βδομάδα ήταν η σειρά των μαθητών και 
μαθητριών να γευτούν το πικρό ποτήρι της προ-
εδρικής αναλγησίας. Με τον πιο εύκολο τρόπο ο 
Χριστοδουλίδης λέει τώρα πως δεν θα καταργη-
θούν τα τετράμηνα εξετάσεων των μαθητών αλλά 
θα… βελτιωθούν! Το θέμα  έθεσε  ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου με επιστολή του 
στον Πρόεδρο. 

«Σε συνάντηση που είχαμε, αναφέρει,  με τη Συ-
νομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχο-
λείων Μέσης Εκπαίδευσης επαναβεβαιώθηκαν οι 
ανησυχίες μας για τον θεσμό των εξετάσεων τετρα-
μήνων, ο οποίος φέτος επεκτάθηκε και στο Γυμνά-
σιο. Όπως υπογραμμίστηκε ο θεσμός αυτός έχει 
αποτύχει, φορτώνοντας με ακόμα περισσότερο 
άγχος τους μαθητές, αλλά και τους γονείς τους. Ως 
εκ τούτου σας παρακαλώ όπως το ζήτημα των εξε-
τάσεων τετραμήνων τεθεί στις πρώτες προτεραι-
ότητες της κυβέρνησής σας μόλις αναλάβετε τα 
καθήκοντά σας. Σας ενημερώνω ότι το ΑΚΕΛ έχει 
καταθέσει πρόταση Νόμου που προνοεί για κατάρ-
γηση των εξετάσεων τετραμήνων, οι οποίες από τη 
φύση τους είναι ανταγωνιστικές και δεν συνάδουν 
με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές με-
θόδους. Παράλληλα, με την πρόταση Νόμου ειση-
γούμαστε όπως οι εξετάσεις του Α’ τετραμήνου, 
που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Ιανουά-
ριο, έχουν διαμορφωτικό χαρακτήρα και να μην συ-
νυπολογισθούν στην τελική βαθμολογία των 
μαθητών.» 

Παρ’ όλα αυτά ο Πρόεδρος δεν φαίνεται πρόθυ-
μος να υλοποιήσει τη δέσμευση του και δεν αφήνει 
άλλη επιλογή στο ΑΚΕΛ το οποίο ανακοίνωσε ότι 
θα προχωρήσει με την Πρόταση Νόμου που έχει 
ήδη καταθέσει στη Βουλή για κατάργηση των εξε-
τάσεων τετραμήνων.

Επικίνδυνος ο «αχταρμάς» που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου

ΤΟ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ Η ΚΡΙΣΙΜΗ, ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Η Έκτακτη Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση 
για την ανάδειξη νέου/ας Προέδρου του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού θα πραγματοποι-
ηθεί το ερχόμενο Σάββατο 11 Μαρτίου, στη 
σκιά των Fake News κατά της Αννίτας Δη-
μητρίου, η οποία προχώρησε σε καταγγελία 
στην Αστυνομία. Το όλο γεγονός ασφα-
λώς έχει αντίκτυπο στην προεκλογική, 
καθώς αναπόφευκτα η συζήτηση 
στρέφεται και προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Η ίδια η Πρόεδρος της Βου-
λής, δεν απέφυγε τη διασύνδεση 

του γεγονότος με την εκλογική διαδικασία στον 
ΔΗΣΥ. 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του 
Κόμματος που είχαν εγγραφεί μέχρι τις 11 
Δεκεμβρίου 2022, βάσει του καταστατικού. 

Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 9πμ και θα 
διαρκέσει μέχρι τις 6μμ χωρίς δια-
κοπή σε 79 εκλογικά κέντρα σε 
Κύπρο και εξωτερικό (Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη και Λονδίνο). Η κάλπη στο 
Λονδίνο θα κλείσει στις 4μμ (τοπική 
ώρα). 

Στο Λονδίνο, η κάλπη θα στηθεί στο οίκημα 
της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 
(2 Britannia Rd, London N12 9RU). 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του κόμ-
ματος, κάθε μέλος που επιθυμεί να δει που 
ψηφίζει μπορεί να επισκεφθεί τον σύν-
δεσμο: my.disy.cy 

Σε περίπτωση που μέλος επιθυμεί 
αλλαγή εκλογικού κέντρου αυτό μπο-
ρεί να γίνει είτε τηλεφωνικώς μέχρι 
την Πέμπτη στη 1μμ καλώντας στα 
τηλέφωνα  22883120/22883100 ή 

επί τόπου στο εκλογικό κέντρο της προτί-
μησής του την ημέρα των εκλογών. 

Ενθαρρύνονται όσοι ψηφοφόροι επιθυ-
μούν αλλαγή κέντρου όπως μεριμνήσουν 
σχετικά από προηγουμένως για να απο-

φευχθούν καθυστερήσεις και ταλαι-
πωρία. 

 Για την ψηφοφορία είναι απα-
ραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ή 
εκλογικού βιβλιαρίου ή άδειας 
οδηγού και η συνδρομή €10 για 
το έτος 2023. 

Κάλπη και στο Λονδίνο για τις εσωκομματικές εκλογές στον ΔΗΣΥ



Κινδυνεύουν άνθρωποι σε 43 προσφυγικές πολυκα-
τοικίες σε όλες τις πόλεις, λόγω της στατικής επάρκειας 
των κτιρίων τόνισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προ-
σφύγων και βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος. 
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ σημείωσε 

πως η στατική επάρκεια των κτιρίων είναι κάτω από τα 
όρια που προβλέπει η νομοθεσία και καθορίζει το 
ΕΤΕΚ. 
Όπως εξήγησε, η στατική επάρκεια πρέπει να εί-

ναι στα 25 newton (μονάδα μέτρησης) και σε κά-
ποιες προσφυγικές πολυκατοικίες είναι στο 10, δη-
λαδή κάτω από το μισό. 
Ο κ. Κέττηρος τόνισε πως η Επιτροπή Προσφύγων 

έχει αποστείλει επιστολή στον διευθυντή του Τμήματος 

Πολεοδομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον Γενικό 
Εισαγγελέα, στο Γενικό Ελεγκτή, στις Ενώσεις Δήμων 
και Κοινοτήτων και στην Παγκύπρια Ένωση Προσφύ-
γων. 
Σημείωσε πως στην επιστολή θέτουν τον καθένα 

ενώπιον των ευθυνών του, ακόμη και για προσωπικές 
ευθύνες από τη στιγμή που δεν ενημερώνεται η Βουλή. 
Επίσης είπε πως καλούν τους εμπλεκόμενους φορείς 
εντός μιας εβδομάδας να καταθέσουν τα στοιχεία ενώ-
πιον της Βουλής ενώ ζητούν αυτούσια την μελέτη της 
στατικής επάρκειας για έκαστη προσφυγική πολυκα-
τοικία σε όλη την Κύπρο. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου 
στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής Προσφύγων.
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      Ειδήσεις σε 2’

«ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΕΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗ�ΡΙΟ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ» ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΒΟΗΘΟΣ Γ.Ε

Συνεχίστηκε την Τετάρτη ενώπιον του Κακουργιοδι-
κείου Λευκωσίας η ποινική υπόθεση, που αφορά τόσο 
στο ρεπορτάζ του δημοσιογραφικού δικτύου Al Jazeera, 
με την ακροαματική διαδικασία να μεταφέρεται στις 26 
Απριλίου, ημερομηνία κατά την οποία το Δικαστήριο θα 
αποφασίσει επί της προδικαστικής ένστασης του δικηγό-
ρου των Χριστάκη Τζιοβάνη και Αντώνη Αντωνίου, Γιώρ-
γου Παπαϊωάννου, περί ανυπαρξίας έγκυρου νόμου 
στον οποίο στηρίζονται οι κατηγορίες, που βαραίνουν 
τους κατηγορούμενους στην υπόθεση. Οι κατηγορούμε-
νοι είναι αντιμέτωποι με αδικήματα συνωμοσίας για κα-
ταδολίευση της Δημοκρατίας και επηρεασμό δημόσιου 
λειτουργού κατά παράβαση του Νόμου. Υπενθυμίζεται 
ότι σε προηγούμενη δικάσιμο ο κ. Παπαϊωάννου, έθεσε 
θέμα «ανυπαρξίας έγκυρου νόμου», λέγοντας ότι οι κα-
τηγορίες τις Νομικής Υπηρεσίας στηρίζονται «σε μη 

έγκυρο νόμο», ενώ ζήτησε την αναστολή της διαδικασίας 
για τους πελάτες του.  Κατά την τελευταία ακροαματική 
διαδικασία δόθηκε αναβολή μετά από αίτημα της Κατη-
γορούσας Αρχής, ώστε να είναι παρόντες όλοι οι κατη-
γορούμενοι κατά την οποία τέθηκε εκ νέου από τον 
Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Σάββα Αγγελίδη. Ο Σάββας 
Αγγελίδης είπε ότι αν και είναι «απόλυτο δικαίωμα» της 

υπεράσπισης να προωθήσει τις προδικαστικές ενστάσεις 
που εγείρει, εντούτοις, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί 
μέχρι τις 30 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία αλλάζει 
η σύνθεση του Δικαστηρίου. «Θα είναι φύσει αδύνατον 
αυτό το Δικαστήριο να ολοκληρώσει την υπόθεση, με συ-
νέπεια αυτή να ανασταλεί και να πάρει νέο αριθμό. (… ) 
Θεωρώ ότι η κατάληξη της υπόθεσης θα είναι η ακύρωσή 
της και η επανεκδίκασή της υπό νέα σύνθεση», είπε ο κ. 
Αγγελίδης. Ζήτησε όπως αναγνωριστεί από την υπερά-
σπιση το πρόβλημα και δοθεί μια νέα ημερομηνία από 
το Δικαστήριο, ώστε οι προδικαστικές ενστάσεις να εξε-
ταστούν υπό νέα σύνθεση. Θέση των δικηγόρων των Δη-
μήτρη Συλλούρη, Χριστάκη Τζιοβάνη και Αντώνη 
Αντωνίου ήταν να αναλωθεί ο εναπομείναντας χρόνος, 
με την εκδίκαση των προδικαστικών ενστάσεων, αφού 
θεωρούν την αναστολή της υπόθεσης «αναπόφευκτη».

Η ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Φαίδωνος VS 
Σοφοκλέους

Κρίσιμα νοσηλεύεται στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκω-
σίας οπαδός της Αγγλικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας West 
Ham ο οποίος έφτασε στην 
Κύπρο για να παρακολουθή-
σει τον αγώνα της ομάδας 
του με την ΑΕΚ Λάρνακας 
στα πλαίσια του Uefa Europa 
Conference League. Ο οπα-
δός φαίρεται να βρισκόταν σε 
κατάσταση μέθης κι ενώ οδη-
γούσε με παρέα άνοιξε το 
παράθυρο του αυτοκινήτου, 
έβγαλε το κορμί του έξω απο 
το αυτοκίνητο και χοροπη-
δούσε, με αποτέλεσμα να πέ-
σει στο οδόστρωμα και να 
τραυματιστεί σοβαρά. 

Ακόμη μια Κύπρια στα θύματα της τραγωδίας
Ακόμα μια νέα κοπέλα κυπριακής κα-

ταγωγής περιλαμβάνεται στον μακρύ κα-
τάλογο των θυμάτων του φοβερού σιδη-
ροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. 
Σύμφωνα με τα κυπριακά ΜΜΕ, πρό-

κειται για την είκοσι-τετράχρονη Δήμητρα 
Καπετάνιου, η οποία βρισκόταν στο 
πρώτο βαγόνι του τρένου. 
Περιλαμβανόταν στους αγνοούμενους 

της τραγωδίας και η σορός της ταυτο-
ποιήθηκε με την μέθοδο DNA. 
Τις πληροφορίες του ΡΙΚ επιβεβαί-

ωσαν οι προξενικές Αρχές της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, διευκρι-
νίζοντας ότι η άτυχη κοπέλα δεν ήταν 
Κύπρια υπήκοος και δε ζητήθηκε η συν-
δρομή της Δημοκρατίας. 
Ο πατέρας της είκοσι-τετράχρονης, 

Κλεάνθης Καπετάνιος γεννήθηκε και με-
γάλωσε στην Αναρίτα της Πάφου και 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Θεσσαλο-
νίκη πριν από τριάντα περίπου χρόνια. 
Υπενθυμίζεται ότι τελέστηκαν τη Δευ-

τέρα, δημοσία δαπάνη, οι κηδείες των 
δύο Κυπρίων φοιτητών, του 23χρονου 
Κυπριανού Παπαϊωάννου και της 24χρο-
νης Αναστασίας Αδαμίδου, οι οποίοι έχα-
σαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυ-
στύχημα στα Τέμπη. 
Το πρωί της Δευτέρας, στον Ιερό Ναό 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Αυγό-
ρου, τελέστηκε η Εξόδιος Ακολουθία για 
τον Κυπριανό Παπαϊωάννου, ενώ, της 
Αναστασίας Αδαμίδη τελέστηκε στον Ιερό 
Ναό Αγίων Αναργύρων στην Πάφο. 

Κινδυνεύουν άνθρωποι σε 43 προσφυγικές πολυκατοικίες
Τη θέση του Αναπληρωτή 

Προεδρου του ΔΗΣΥ θα διεκ-
δικήσουν οι Φαίδωνος Φαί-
δωνος και ο Μιχάλης Σοφο-
κλέους. O Δήμαρχος Πάφου 
γνωστοποίησε μέσω sms 
πως θα διεκδικήσει τη θέση 
του αναπληρωτή Προέδρου 
του κόμματος. Στο μήνυμα 
που έστειλε ενημερώνει πως 
θα διεκδικήσει την θέση του 
Αναπληρωτή Προέδρου ανα-
γράφοντας «πολιτική με κα-
θαρό λόγο και έργα». Παράλ-
ληλα, την υποψηφιότητα του 
για την ίδια θέση εξήγγειλε 
μέσω βίντεο και ο Μιχάλης 
Σοφοκλέους.

Ο Γιωργάλλας, η ΕΔΕΚ και το νέο... κόμμα

Ο Μιχάλης Γιωργάλλας δεν ήταν στη 
λίστα της ΕΔΕΚ και ούτε στηρίχθηκε από 
τον κ. Σιζόπουλο κατά τη συνάντηση στο 
Προεδρικό όπου συζητήθηκαν τα ονόματα 
που θα απάρτιζαν το Υπουργικό Συμβού-
λιο του Νίκου Χριστοδουλίδη, δήλωσε 
στον ΑΣΤΡΑ ο γενικός διευθυντής της 
ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολομωνίδης. 
Εξήγησε ότι είχαν δοθεί από την ΕΔΕΚ 

κάποια ονόματα στον κ. Χριστοδουλίδη τα 
οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ή 
θα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο μέλ-
λον. Ήταν μια λίστα, είπε, η οποία πέρασε 
και εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο του 

κόμματος και σε αυτήν δεν περιλαμβανό-
ταν το όνομα του κυρίου Γιωργάλλα. 
Εκείνο που έχει σημασία, υποστήριξε ο 

κος Σολομωνίδης, είναι να εφαρμοστεί 
πιστά το προεκλογικό πρόγραμμα του 
κου Χριστοδουλίδη το οποίο καταρτίστηκε 
και από το ΔΗΚΟ και από την ΔΗΠΑ και 
από την ΕΔΕΚ και το επιτελείο του προ-
έδρου. 
Σκοπός μας, είπε, είναι να πετύχει η κυ-

βέρνηση και οι νέοι υπουργοί εφαρμό-
σουν το πρόγραμμα όπως συμφωνήθηκε. 
Διέψευσε επίσης ότι η συζήτηση στο Πο-
λιτικό Γραφείο του κόμματος διεξήχθη σε 
υψηλούς τόνους. Ερωτηθείς για πληρο-
φορίες που θέλουν στελέχη της ΕΔΕΚ τα 
οποία αποβλήθηκαν ή αποχώρησαν από 
το κόμμα να προχωρούν στη σύσταση 
νέου κόμματος, ανέφερε ότι δεν υπάρχει 
ανησυχία για τέτοιο ενδεχόμενο. Πρό-
σθεσε, αν γίνει κάτι τέτοιο, κάποιοι θα είναι 
ανακόλουθοι με τα όσα δήλωναν, αλλά 
αυτό όμως θα το δούμε εφόσον γίνει.

Η ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΓΟΝΙ«Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΑΣ ΔΕΝ Η�ΤΑΝ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΔΕΚ»

Al Jazeera | 26 Απριλίου η απόφαση για την προδικαστική ένσταση περί έγκυρης νομοθεσίας

Ατύχημα οπαδού 
της West Ham

Εμβάθυνση σχέσεων 
Κύπρου - ΗΒ

Συζήτηση για περαιτέρω 
εμβάθυνση των δεσμών της 
Κύπρου με το Ηνωμένο Βα-
σίλειο αλλά και σε σχέση με 
το Κυπριακό, είχε τη Δευτέρα 
σε συνάντησή του με τον Βρε-
τανό Ύπατο Αρμοστή, ο 
Υπουργός Εξωτερικών, Κων-
σταντίνος Κόμπος.Σύμφωνα 
με ανάρτηση στο twitter του 
Υπουργείου Εξωτερικών, ο 
κ. Κόμπος είχε τη Δευτέρα 
«μια πρώτη ανταλλαγή από-
ψεων» με τον Ύπατο Αρμο-
στή του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Κύπρο Ιρφάν Σιντίκ.
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Εν συντομία

H LIBE ΣΤΗΝ ΑΘΗ�ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συλλυπητήρια από 
βασιλιά Κάρολο
Συλλυπητήριο μήνυμα του 

βασιλιά Καρόλου προς τους 
Έλληνες για το σιδηροδρομικό 
δυστύχημα στα Τέμπη αναρ-
τήθηκε στο λογαριασμό της 
βρετανικής βασιλικής οικογέ-
νειας στο Twitter. 

«Η σύζυγός μου και εγώ 
είμαστε πολύ σοκαρισμένοι 
και βαθιά θλιμμένοι από τα 
νέα του φοβερού δυστυχή-
ματος στο οποίο ενεπλάκησαν 
δύο τρένα στη βόρεια Ελλάδα 
και θα θέλαμε να εκφράσουμε 
τα πιο βαθιά συλλυπητήριά 
μας στις οικογένειες όλων 
εκείνων που τόσο τραγικά 
έχασαν τις ζωές τους, ανα-
φέρει μεταξύ άλλων.

Οργή σε ολόκληρη τη χώρα για το έγκλημα στα Τέμπη
Πρωτοφανείς σε μαζικότητα για τα δεδομένα των τε-

λευταίων χρόνων είναι οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που 
πραγματοποιήθηκαν χθες, Τετάρτη 8 Μαρτίου, σε πολλές 
πόλεις της Ελλάδας με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη.  

Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς της ΕΛ.ΑΣ. 
οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες στην Αθήνα ξεπέρασαν 
τις 40.000. 

Η Ελλάδα βρέθηκε σε κλοιό απεργιακών κινητοποι-
ήσεων, στις οποίες συμμετείχαν η ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέ-
ντρα όλης της χώρας, σωματεία και ομοσπονδίες εργα-
ζομένων, μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, αγρότες, σύλλογοι φοιτητών και εκ-
παιδευτικών, κοινότητες προσφύγων και μεταναστών. 

Οι κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας ήταν κατάμεστοι από 
τον κόσμο που έχει συγκεντρωθεί, με τα βασικά αιτήματα 
να αφορούν την απόδοση ευθυνών για το δυστύχημα 
στα Τέμπη. Με κεντρικά συνθήματα «Οι ζωές μας με-
τράνε», «Φταίει η κακιά η (χ)ώρα», «Πάρε με όταν 

φτάσεις», «Δεν θα ζούμε από τύχη», χιλιάδες άνθρω-
ποι είχαν συγκεντρωθεί σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
της χώρας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πρέβεζα, η Πά-
τρα, τα Χανιά, το Ηράκλειο, η Ξάνθη, η Ζάκυνθος. 

Η πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη 
Λάρισα πήρε κατεύθυνση προς το νοσοκομείο που νο-
σηλεύονται τραυματίες του δυστυχήματος. 

Την ίδια ώρα, κοινό αίτημα κατέθεσαν από την ελληνική 
αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ, ζητώντας 
διακοπή της συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής, 
προκειμένου να μετάσχουν οι Βουλευτές στις μαζικές κι-
νητοποιήσεις στο κέντρο της Αθήνας. 

Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα οι φοιτητές προχώρησαν 
στην κατάληψη της Πρυτανείας του ΕΚΠΑ στα Προπύλαια 
και κρέμασαν πανό για την απεργία, ενώ, στη Θεσσαλο-
νίκη είχαν σημειωθεί επεισόδια στο κέντρο της πόλης με-
ταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ, μετά το τέλος της μεγα-
λειώδους πορείας.

ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ελλιπής ενημέρωση από τα ΜΜΕ, 
υπονόμευση ανεξάρτητων Αρχών, πα-
ρενόχληση της εισαγγ. Διαφθοράς Ελ. 
Τουλουπάκη, καταπίεση προσφύγων, 
ΛΟΑΤΚΙ+, Ρομά, γυναικών ήταν μόνο 
μερικά από τα θέματα που έφερε στην 
επιφάνεια η επιτροπή LIBE του Ευρω-
κοινοβουλίου που πραγματοποιεί επί-
σημη επίσκεψη και σειρά επαφών στην 
Ελλάδα, έγινε παρά το σαμποτάζ που 
επιχείρησε στο έργο της η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη με την συνεργασία του Ευ-

ρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την του-
λάχιστον παράδοξη σιωπή της προ-
έδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα 
Μέτσολα. Σημειώνεται ότι στο σαμποτάζ 
συμμετείχαν επίσης ο εισαγγελέας του 
Άρειου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, αλλά 
και η ΕΛΑΣ και η ΕΥΠ. 

Η Σοφί Ιν'τ Φελντ ξεκίνησε εκφράζοντας 
τα συλλυπητήρια της επιτροπής για την 
σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, λέ-
γοντας ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 
«πολύ σοβαροί κίνδυνοι για το κράτος 
Δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα». 
Η διαδικασία λογοδοσίας, απαραίτητη 
για μια υγιή Δημοκρατία, βρίσκεται υπό 
μεγάλη πίεση. Περιορίζεται η δυνατότητα 
κινήσεων ανεξάρτητων Αρχών και ελεύ-
θερων ΜΜΕ, η Δικαιοσύνη είναι εξαιρε-
τικά αργή και αναποτελεσματική, προ-
καλώντας κουλτούρα ατιμωρησίας.

Μεγαλειώδης ήταν η πορεία στο κέντρο 
της Αθήνας για το σιδηροδρομικό δυστύχημα 
στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, στην οποία 
συμμετείχαν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, 
μαζικοί φορείς, φοιτητές και μαθητές. Η συ-
γκέντρωση στα Προπύλαια άνοιξε με την 
απαγγελία στίχων από το ποίημα του Γιάννη 
Ρίτσου «Σχήμα της απουσίας»: «Ποτέ δε 
φεύγουν τα νεκρά παιδιά από το σπίτι τους». 

Ακολούθησε η τήρηση ενός λεπτού σιγής 
και μετά ακούστηκε το σύνθημα «Μετράμε 
νεκρούς στις ράγες των Τεμπών, θυσία 
για τα κέρδη των αφεντικών». 

Οι χιλιάδες απεργοί απαίτησαν να μην 
υπάρξει «καμία συγκάλυψη των πραγματι-

κών ενόχων για το έγκλημα στα Τέμπη» και 
καταγγέλλουν πως ό,τι έγινε στα Τέμπη ήταν 
«ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έχει 
τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων που 
ιδιωτικοποίησαν τα τρένα της χώρας μας». 

Παράλληλα επισημαίνουν ότι «είναι εγκλη-
ματικές οι ευθύνες τόσο της κυβέρνησης της 
ΝΔ, όσο και όλων των κυβερνήσεων που 
άφησαν τον σιδηρόδρομο με τεράστιες ελ-
λείψεις και κενά στην ασφάλεια». 

Από το συλλαλητήριο, ο γενικός γραμμα-
τέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, έκανε 
την ακόλουθη δήλωση: «Δεν φταίει η κακιά 
η ώρα, ούτε η κακιά η χώρα, φταίνε το 
καπιταλιστικό κέρδος και όσοι κυβέρνη-

σαν και κυβερνάνε αυτή τη χώρα. Αυτό 
το σύνθημα αντηχεί σήμερα απ' άκρη σ' 
άκρη σε όλη την Ελλάδα, σε όλη τη 
χώρα». Επίσης, φεμινιστικές οργανώσεις 
από όλη τη χώρα, οι οποίες είχαν, όπως κάθε 
χρόνο, προκηρύξει συγκεντρώσεις για να τι-
μήσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, 
ανακοίνωσαν ότι οι εκδηλώσεις τους εντάσ-
σονται στο πλαίσιο των ευρύτερων απεργια-
κών κινητοποιήσεων για το σιδηροδρομικό 
δυστύχημα. Ιδιαίτερα δυναμική στις συγκε-
ντρώσεις ήταν η παρουσία νέων ανθρώπων, 
μαθητών και φοιτητών, με το σύνθημα «Στέ-
ρεψαν τα δάκρυα κι έγιναν οργή, η νέα 
γενιά δε σας συγχωρεί».

«Μετράμε νεκρούς στις ράγες των Τεμπών, θυσία για τα κέρδη των αφεντικών»

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗ�Σ ΟΡΓΗ�Σ

Παιχνίδι με το χρόνο για να «ξεχαστεί»
Την 21η Μαΐου δείχνει πλέον η κυβερ-

νητική πυξίδα για την προσφυγή στη λαϊκή 
ετυμηγορία. Οι συνεργάτες του Κυριάκου 
Μητσοτάκη, μετά το βαρύ κοινωνικό κλίμα 
που έχει προκληθεί για την κυβέρνηση 
λόγω της τραγωδίας στα Τέμπη, θεωρούν 
επιβεβλημένη την αναθεώρηση του αρχι-
κού εκλογικού χρονοδιαγράμματος. Υπό 
αυτό το πρίσμα, οι δεύτερες κάλπες, αν 
χρειαστούν, θα στηθούν στις 2 Ιουλίου, 
χωρίς να επηρεαστεί η διαδικασία των Πα-
νελλαδικών εξετάσεων. 

Στην κυβέρνηση ουσιαστικά επιδιώκουν 
μόνο συμμαχία με τον χρόνο, ελπίζοντας 
στην υποχώρηση του συλλογικού τραύ-
ματος και της γενικευμένης οργής μέχρι 
την ώρα της κρίσης. Οι πρώτες σφυγμο-
μετρήσεις που φτάνουν στο Μέγαρο Μα-
ξίμου καθρεφτίζουν τη συλλογική αποδο-
κιμασία για τους κυβερνητικούς χειρισμούς 
και καταρρίπτουν τις γαλάζιες γραμμές 

άμυνας που θεμελιώθηκαν στο «ανθρώ-
πινο λάθος» και στην «κούφια» πρωθυ-
πουργική συγγνώμη. Καταλύτη για την 
οριστικοποίηση του κυβερνητικού σχεδια-
σμού θα αποτελέσουν και οι αντιδράσεις 
στους δρόμους. Πηγές που βρίσκονται κο-
ντά στο πρωθυπουργό σημειώνουν ότι σε 
περίπτωση που οι κινητοποιήσεις προσ-
λάβουν μόνιμα χαρακτηριστικά, θα επα-
νεξεταστεί η εκδοχή της 9ης Απριλίου.

«Από το ‘20 δεν 
μπαίνω σε τρένο»

Στο τέλος του 2020 αφαι-
ρέθηκε από τις διαδικασίες 
ελέγχου των σιδηροδρόμων 
η κρίσιμη λειτουργία του κέ-
ντρου δευτεροβάθμου ελέγ-
χου κυκλοφορίας τρένων που 
λειτουργούσε στην οδό Κα-
ρόλου, όπως κατήγγειλε στην 
κρατική τηλεόραση ο πρώην 
Διευθυντής Ασφαλείας και 
Κυκλοφορίας Αμαξοστοιχιών 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο οποίος δήλωσε 
χαρακτηριστικά: «Από το τέ-
λος του 2020, όχι! Δεν μπαί-
νω σε τρένο».

Σύλληψη Κύπριου 
στην Ακρόπολη
Χειροπέδες σε έναν 26χρο-

νο Κύπριο που προσπάθησε 
να πάρει… ως σουβενιρ, πέ-
τρες και κομμάτια μαρμάρου 
από την Ακρόπολη, πέρασαν 
μέλη της Ελληνικής Αστυνο-
μίας. Σύμφωνα με τα Ελλα-
δικά ΜΜΕ, ο άνδρας έγινε 
αντιληπτός από την φύλακα 
του αρχαιολογικού χώρου το 
βράδυ της Κυριακής (5/3). 
Άμεσα ενημέρωσε τους αστυ-
νομικούς που μετέβησαν στο 
σημείο και κατόπιν υπόδειξης 
του φύλακα τον συνέλαβαν. 
Στην κατοχή του είχε και ένα 
μαχαίρι. Σε βάρος του ασκή-
θηκαν ήδη διώξεις.

Σοβαροί κίνδυνοι για κράτος Δικαίου
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Την Τρίτη 8 Μαρτίου 2023, έγινε η Ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής για την Κύπρο (APPG for Cyprus), σε 
αίθουσα της βουλής. Ο βουλευτής Sir Roger Gale 
επανεξελέγη ως Πρόεδρος του APPG, επικεφαλής 

μιας μεγάλης Διακομματικής 
ομάδας βουλευτών που 
αποτελείται από συνολικά 48 
πρόσωπα. 
Ο Sir Roger ευχαρίστησε 

τους βουλευτές για την επα-
νεκλογή του και ανέφερε ότι 
η εκλογή του νέου Προ-
έδρου της Κύπρου, κ. Νίκου 

Χριστοδουλίδη, δημιούργησε νέες ελπίδες στον κυ-
πριακό λαό ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες για 
επανέναρξη των συνομιλιών για την εξεύρεση μιας 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό». Πρό-
σθεσε ότι, τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής 
για την Κύπρο αναγνωρίζουν τη δίκαιη υπόθεση 
του λαού της Κύπρου και θα συνεχίσουν να εργά-
ζονται για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, 
την  επανένωση του νησιού και το δικαίωμα όλων 
των Κυπρίων να ζουν σε μια ελεύθερη, ενωμένη 
χώρα, με ειρήνη και ασφάλεια κάτω από μια δημο-
κρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση». 
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-

δίας Κυπρίων Η.Β, Χρήστος Καραολής, επαναδιο-
ρίστηκε στη Γραμματεία της Διακοινοβουλευτικής 
Ομάδας για την Κύπρο. 
Κλείνοντας τις εργασίες της Συνέλευσης ο Πρό-

εδρο της APPG, Sir Roger Gale MP, ευχαρίστησε 
όλους τους αξιωματούχους για τη δέσμευσή και 
την υποστήριξή τους σε μια πραγματικά ελεύθερη 
ειρηνική και επανενωμένη Κύπρο. Οι αξιωματούχοι 
της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής είναι:  
Πρόεδρος: 
Sir Roger Gale, (North Thanet, Conservative),  
Αντιπρόεδροι:  
1. Lord Adonis (Labour),  
2. Bambos Charalambous MP (Enfield, South-

gate, Labour) 
3. Christine Jardine (Edinburgh West, Liberal 

Democrat),  
4. Baroness Massey of Darwen (Labour),  
5. Caroline Nokes MP (Romsey and Southamp-

ton North, Conservative), 
6. Matthew Offord MP (Hendon, Conservative),   
7. Chris Stephens MP (Glasgow South West, 

Scottish National Party),  
8. Theresa Villiers MP (Chipping Barnet, Con-

servative)   
Γραμματέας: Rachel Hopkins MP (Luton South, 

Labour)   
Tαμίας: Mark Jenkinson MP (Workington, Con-

servative)  
 Σε ό,τι αφορά στα μέλη της Διακομματικής Κοι-

νοβουλευτικής Επιτροπής για την Κύπρο, ο αριθ-
μός τους ανέρχεται στα 37.

ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Sir Roger Gale MP επανεξελέγη πρόεδρος

από αριστερά: Sir Roger Gale, Lord Adonis, Bambos Charalambous, Baroness Massey of Darwen, Caroline 
Nokes, Chris Stephens, Christine Jardine, Matthew Offord, Theresa Villiers, Mark Jenkinson

Την Τρίτη 8 Μαρτίου, η Διακοινοβουλευτική Επι-
τροπή για την Κύπρο που έχει μέλη της βουλευτές 
από όλα τα βρετανικά κόμματα, είχε μια πολύ ζεστή 
και φιλική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αντι-
προσωπεία του κατεχόμενου Δήμου Μόρφου με 
επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Μόρφου Κυριάκο 
Κουδουνά και τις συμβούλους Ουρανία Πελετιέ, 
Μάρω Κεή και Κάτια Χαμπή. 
Μαζί με τον Sir Roger Gale, Πρόεδρο Διακοινο-

βουλευτικής Επιτροπής για την Κύπρο, ήταν οι 
Αντιπρόεδροι της, βουλευτές Bambos Charalam-
bous, Δρ. Matthew Offord και Theresa Villiers, Mark 
Jenkinson (Ταμίας), και η Catherine West. Παρό-
ντες ήταν επίσης ο Ύπατος Αρμοστής της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, Ανδρέας Κακουρής, ο Πρόεδρος 
της EKO Χρήστος Καραολής και ο Γραμματέας 
των Φίλων Barnet - Μόρφου, Ανδρέας Καραολής. 
Ο Αντιδήμαρχος και οι Σύμβουλοι συνεχάρησαν 
τον Πρόεδρο και τα στελέχη του APPG for Cyprus, 
για την επανεκλογή τους, τους ευχαρίστησαν για 
τη συνεχή υποστήριξή τους και τους κάλεσαν να 
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. 
Ο Υπατος Αρμοστής κ. Α. Κακουρής έκανε λε-

πτομερή ενημέρωση για την πολιτική κατάσταση 
στην Κύπρο, όπως διαμορφώθηκε μετά τις προ-
εδρικές εκλογές και τις προσπάθειες του νέου Προ-
έδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστο-
δουλίδη για επανέναρξη των συνομιλιών με τον τ/κ 
ηγέτη Ερσίν Τατάρ για εξεύρεση δίκαιης και λει-

τουργικής  λύσης του Κυπριακού. Η Μάρω Κεή  
διάβασε  μήνυμα  του Δημάρχου Μόρφου, Βίκτωρα 
Χατζηαβραάμ, με το οποίο καλούσε  τους βουλευ-
τές και την κυβέρνηση του ΗΒ να «ασκήσουν πίεση 
στην Τουρκία, να αλλάξει στάση και να εργαστεί 
για μια δίκαιη λύση στο Κυπριακό και την αποκα-
τάσταση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων 
όλων των Κυπρίων, τονίζοντας  ότι «στον συνεχι-
ζόμενο αγώνα και τις προσπάθειές μας για ελευ-
θερία και δικαιοσύνη, η συμβολή τους στην υπε-
ράσπιση της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας  και της 
εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου είναι υψίστης 
σημασίας». Κλείνοντας, το μήνυμα του Δημάρχου 
ανέφερε ότι «η Κύπρος μπορεί να γίνει παρά-
δειγμα συμφιλίωσης, ειρήνης, ευημερίας και 
σταθερότητας, όχι μόνο για την ανατολική Με-
σόγειο, αλλά για τον κόσμο γενικότερα».  
Ο Sir Roger Gale, επανέλαβε ότι «είναι εντελώς 

απαράδεκτο το γεγονός ότι για σχεδόν πενήντα 
χρόνια επιτρέπεται σε ένα κράτος μέλος του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης (Τουρκία) να έχει υπό κατοχή 
γη που ανήκει σε άλλο κράτος μέλος (Κύπρος)». 
Ο Sir Roger βασίστηκε στην «άμεση σύγκριση με-
ταξύ της κατοχής του βόρειου τμήματος της Κύπρου 
από την Τουρκία και της προσάρτησης της Κριμαίας 
από τη Ρωσία», δηλώνοντας ότι «πρέπει να ανα-
γνωρίσουμε ότι αυτές οι συγκρούσεις που παγιώ-
νονται πρέπει να επιλύονται με βάση την επιστροφή 
κυρίαρχου εδάφους, στη χώρα που ανήκει.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ APPG ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΡΦΟΥ

«Η Κύπρος μπορεί να γίνει το παράδειγμα»
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Σημαντική αύξηση σημείωσαν το 2022 οι εξαγω-
γές ελληνικών προϊόντων αγαθών στην Βρετανία, 
ενώ παρασκευάσματα διατροφής όπως οι φέτα 
και ελιές, βρέθηκαν επίσης σε ανοδική πορεία, 
σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου 
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρε-
σβείας μας στο Λονδίνο. Tο εμπορικό ισοζύγιο να 
εμφανίζεται ισχυρά πλεονασματικό για την Ελλάδα. 
Ανήλθε σε 584,7 εκ. λίρες σύμφωνα με τη HMRC 
και σε 1,29 δισ. ευρώ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προσωρινά στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022 η κατηγορία «ορυκτά 
καύσιμα, λάδια και προϊόντα απόσταξης» αντιπρο-
σώπευε το πρώτο εξαγόμενο από την Ελλάδα εί-
δος, με αξία 581,3 εκ. ευρώ. Κατά την HMRC, οι 
βρετανικές εισαγωγές από την Ελλάδα αυτής της 
κατηγορίας ανήλθαν σε 105 εκ. λίρες, ή 123,2 εκ. 
ευρώ. ο 2022 η αξία των βρετανικών εισαγωγών 
από την Ελλάδα ανήλθε σε 1,478 δισ. λίρες, έναντι 
859,5 εκ. το προηγούμενο έτος, αύξηση 72%. Οι 
κυριότερες κατηγορίες ελληνικών εξαγόμενων προ-

ϊόντων στην χώρα ήταν φάρμακα, ηλεκτρικά μη-
χανήματα και εξοπλισμός , γαλακτοκομικά, αλου-
μίνιο και τεχνουργήματα (κυρίως πλάκες, ταινίες 
και φύλλα), παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών 
και φρούτων (κυρίως ελιές), ορυκτά καύσιμα, χαλ-
κός και τεχνουργήματα από χαλκό (σωλήνες), πλα-
στικές ύλες και τεχνουργήματα (κυρίως πλάκες, 
φύλλα, ταινίες κλπ. από πολυπροπυλένιο), αλάτι, 
θείο, γαίες, πέτρες (κυρίως ελαφρόπετρα), όπως 
και διάφορα παρασκευάσματα διατροφής.

Αυξήθηκε η ζήτηση ελληνικών αγαθών από το ΗΒ

Με ψηφίσματα προς τον πρωθυπουργό της Βρε-
τανίας, Ρίσι Σούνακ και προς τον νέο Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ολοκληρώθηκε 
η Ετήσια Γενική, Εκλογική Συνέλευση της Ελληνι-
κής Κυπριακής Αδελφότητας. 

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου: «Ο 
Αντώνης Γερολέμου αποχωρεί από Πρόεδρος της 
Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας μετά από δω-
δεκαετή σημαντική  προσφορά στο πολύπλευρο 
έργο της  Αδελφότητας, λόγω των πολλών επαγ-
γελματικών του υποχρεώσεων και εκλέγεται νέος 
Πρόεδρος, ο γνωστός λογιστής της παροικία μας, 
Άρης Χαραλαμπίδης,  Πρόεδρος του Ελληνικού 
Κυπριακού Κοινοτικού Ιδρύματος και στέλεχος της 
Αδελφότητας.  

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυ-
πριακής Αδελφότητας που εξελέγη στη Γενική και 
Εκλογική Συνέλευση της Αδελφότητας την περα-
σμένη Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023, συνήλθε 
σήμερα (5 Μαρτίου) στην πρώτη του συνεδρίαση, 
σύμφωνα με το καταστατικό και καταρτίστηκε σε 
σώμα ως ακολούθως: 

Πρόεδρος: Άρης Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδροι: 
Χρίστος Καραολής και Νίνος Κουμέττου, Γενικός 
Γραμματέας: Θεοφάνης Θεοφάνους, Ταμίας: Χάρης 
Χαραλάμπους, Οργανωτικός Γραμματέας: Νίκος 
Αργυρίδης, Υπ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινω-
νίας: Τώνη Σοφοκλείδης, Υπ. Πολιτιστικών Εκδη-
λώσεων: Σάββας Παυλίδης, Μέλη: Αντώνης Αντω-
νίου, Μένοικος Κούβαρος. Εκτελεστικός 
Γραμματέας παραμένει ο Ανδρέας Καραολής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως ορίσει 
αριστίνδην μέλoς του, τον Τώνη Σοφοκλείδη και 
στην επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει πολύ σύ-
ντομα θα ετοιμάσει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
και εκδηλώσεων για ολόκληρο το χρόνο». 

Στο ψήφισμα προς τον βρετανό πρωθυπουργό, 

το νέο ΔΣ της Αδελφότητας υπογραμμίζει τις στενές 
σχέσεις Κύπρου – Ηνωμένου Βασιλείου και καλεί 
τον κ. Σούνακ να τηρήσει την ίδια ακριβώς στάση 
που τήρησε η χώρα στο θέμα της εισβολής της 
Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει μεταξύ 
άλλων, «προτρέπουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να 
διασφαλίσει ότι η Τουρκία: 

- Θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ, 
συγκεκριμένα μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία 
με πολιτική ισότητα και ενιαία κυριαρχία, ενιαία διε-
θνή προσωπικότητα και ενιαία ιθαγένεια - όπως 
ορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

- Αντιστρέφει οποιεσδήποτε διχοτομικές ενέργειες 
που επιδιώκουν τη δημιουργία τετελεσμένου γεγο-
νότος, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης επα-
ναλειτουργίας τμήματος της περιφραγμένης περιο-
χής των Βαρωσίων, στην οποία πρέπει να 
αντιταχθεί σθεναρά. 

- Εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Κύπρο, συμπεριλαμ-
βανομένων των Βαρωσίων 

- Αποδέχεται ότι ως σύγχρονη και ελεύθερη χώρα, 
μια επανενωμένη Κύπρος δεν απαιτεί εγγυητικές 
δυνάμεις ως μέρος του πλαισίου ασφαλείας της.» 

Τονίζεται ακόμα ότι, «Η λύση για μια επανενωμένη 
Κύπρο, όπου όλοι οι Κύπριοι θα μπορούσαν να 
ζήσουν ειρηνικά και να ευημερούν, είναι εφικτή και 
βιώσιμη. Και τα δύο μαζί πιθανότατα θα έκαναν τη 
χώρα έναν διεθνή και περιφερειακό εμπορικό 
κόμβο, καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει με-
γάλο εγγεγραμμένο ναυτιλιακό στόλο, εκτεταμένα 
οικονομικά και επιχειρηματικά δίκτυα, μεγάλα κοι-
τάσματα φυσικού αερίου και αναπτύσσει ταχέως 
τεχνολογικούς και τουριστικούς τομείς ικανούς να 
επιβιώσουν στις πιο δύσκολες αγορές. Θα πρό-

σφερε επίσης ένα φάρο ελπίδας τόσο για τους Χρι-
στιανούς όσο και για τους Μουσουλμάνους να ζή-
σουν ειρηνικά μαζί σε ένα μέρος του κόσμου που 
δεν έχει συνηθίσει σε μια τέτοια πραγματικότητα. 
Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε τα δύσκολα ζητή-

ματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Κυβέρ-
νηση. Ωστόσο, σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για 
την Κύπρο, τα μέλη μας σας προτρέπουν, να ενερ-
γήσετε προς το συμφέρον του Διεθνούς Δικαίου, 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Δικαιοσύνης, 
εντείνοντας τις προσπάθειες και τις ενέργειες της 
Κυβέρνησης για μια ελεύθερη, ενωμένη, ανεξάρ-
τητη Κύπρο, όπου θα γίνονται σεβαστά τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων και οι πρό-
σφυγες θα επιστρέψουν στα σπίτια τους με 
ασφάλεια.» 

Επίσης, στην επιστολή προς τον Πρόεδρο Χρι-
στοδουλίδη, τον οποίο συγχαίρει για την εκλογή 
του, το νέο ΔΣ διαβεβαιώνει τον κ. Χριστοδουλίδη 
ότι «τα μέλη της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας 
που είχαν την τύχη και το προνόμιο να συνεργα-
στούν μαζί σας κατά την τετραετή, γόνιμη υπηρεσία 
σας στο Γενικό Προξενείο του Λονδίνου, θα συνε-
χίσουν να συνεργάζονται στενά μαζί σας για την 
επανέναρξη των συνομιλιών και την εξεύρεση λύ-
σης του Κυπριακού βασισμένης στα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ, το Διεθνές Δίκαιο, τα Ανθρώπινα Δικαιώ-
ματα και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο». 

Τονίζουν ότι οι συνεχιζόμενες προκλητικές δηλώ-
σεις και απειλές της Τουρκίας  και του τουρκοκύ-
πριου ηγέτη,  για δυο κράτη, επιβάλλουν μεγαλύ-
τερη συνεργασία και ενότητα στο εσωτερικό 
μέτωπο, για να ενισχυθούν οι προσπάθειες σας 
για επανέναρξη των συνομιλιών λύσης του Κυ-
πριακού, για να πιεστεί η τουρκική πλευρά να στα-
ματήσει τις παράνομες προκλήσεις και απειλές, 
αλλά και να εγκαταλείψει τις παράλογες απαιτήσεις 

της, οι οποίες εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα 
της Τουρκίας και προάγουν τη διχοτόμηση. 

«Την κρίσιμη περίοδο που περνούμε, εμείς στη 
χώρα που ζούμε  θα αυξήσουμε ακόμα περισσό-
τερο τις προσπάθειες μας, θα προβάλλουμε και 
θα απαιτούμε από τα κέντρα αποφάσεων της Βρε-
τανίας λύση του Κυπριακού,  η οποία θα τερματίζει 
την τουρκική κατοχή, θα καταργεί τις αναχρονιστικές 
εγγυήσεις θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό 
μας, και θα φέρει την ειρήνη, την ελευθερία και την 
ευημερία στο νησί μας.  

 Με τη δική σας, καθοδήγηση,  βοήθεια και  συ-
νεργασία θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε και να 
διαφωτίζουμε την κυβέρνηση, τους βουλευτές και 
το Βρετανικό λαό, για το δίκαιο αγώνα της Κύπρου 
και θα ζητούμε να τερματιστεί η τουρκική κατοχή,  
να εφαρμοστούν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, όπως και  τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και οι διεθνείς νόμοι και στη μαρτυρική 
μας πατρίδα.»

Νέος πρόεδρος της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας ο Άρης Χαραλαμπίδης
ΜΕ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΟΥΝΑΚ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ� ΚΥΠΡΙΑΚΗ� ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ

Αρχαιότητες από τρία μεγάλα νησιά της Μεσο-
γείου, περιλαμβανομένης της Κύπρου, πολλές από 
τις οποίες για πρώτη φορά εκτίθενται στο εξωτερικό, 
περιλαμβάνει έκθεση στο Μουσείο Fitzwilliam του 
Κέμπριτζ. Η έκθεση με τίτλο ‘Islanders: The Making 
of the Mediterranean’ (Νησιώτες: Η Δημιουργία της 
Μεσογείου) φέρνει στη Βρετανία περισσότερα από 
200 ιστορικά πολύτιμα αντικείμενα από την Κύπρο, 
την Κρήτη και τη Σαρδηνία. Άνοιξε τις πύλες της 
στα τέλη Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει ως τις 4 
Ιουνίου και αποτελεί αποτέλεσμα της μακροχρόνιας 
έρευνας του βρετανικού πανεπιστημίου με τίτλο 
‘Being an Islander’ (Το Να Είσαι Νησιώτης). Η έκ-
θεση εξετάζει τη μοναδική ταυτότητα των νησιωτών, 
μεταφέροντας τον επισκέπτη σε 4.000 χρόνια ιστο-
ρίας της νησιωτικής ζωής, από την αρχαία Μεσό-
γειο ως σήμερα. Στόχος είναι να τονιστεί πως η 
θάλασσα μπορεί να ενώνει αντί να χωρίζει, να δη-
μιουργεί και να διατηρεί σχέσεις μεταξύ των αν-
θρώπων της. Τα αντικείμενα, που έχουν δανειστεί 
στο Μουσείο Fitzwilliam προέρχονται μεταξύ άλλων 

από το Μουσείο Ηρακλείου και τις εφορείες αρχαι-
οτήτων στην Κρήτη, τον αρχαιολογικό χώρο της 
Εποχής του Χαλκού Su Nuraxi di Barumini στη 
Μαρμίλα της νότιας Σαρδηνίας, αλλά και από το 
ιερό της Αγίας Ειρήνης στη βορειοδυτική ακτή της 
Κύπρου. Επίσης, για πρώτη φορά εκτίθενται μαζί 
ευρήματα από το κοιμητήριο της πρώιμης Εποχής 
του Χαλκού στο Πέλλαπαϊς – Βουνοί, που βρίσκο-
νται στις συλλογές του Fitzwilliam, του Μουσείου 
Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας του Κέμπριτζ και 
του κυπριακού Τμήματος Αρχαιολογίας.

Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ £1,4 ΔΙΣ. Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΩΝ

Σημαντική για την Κύπρο η έκθεση στο Cambridge
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Αρχιερατικό συλλείτουργο στο Kentish Town
Την Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2023 ο Σεβασμιό-

τατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας Νικήτας, συνοδευόμενος από τον 
Πρωτοσύγκελλο Νήφων Τσιμαλῆ, επισκέφτηκε 
τη New Scotland Yard, στο πλαίσιο ειδικής εκ-
δήλωσης για το Ορθόδοξο Πάσχα, που διοργα-
νώθηκε από τον Ελληνικό και Κυπριακό 
Σύνδεσμο μελών της Μητροπολιτικής Αστυνο-
μίας σε συνεργασία και με άλλους Ορθόδοξους 
Αστυνομικούς Συνδέσμους. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Σεβασμιότατος 
αναφέρθηκε στη Μεγάλη Σαρακοστή, τις πρα-
κτικές της νηστείας και τη σημασία της μεγάλης 
γιορτής του Χριστιανισμού. Ακολούθως, ο Αρ-
χιεπίσκοπος ευλόγησε τον Σαρακοστιανό τρα-

πέζι, ενώ, είχε την ευκαιρία να ακούσει από 
κοντά τα θέματα που απασχολούν τη Μητροπο-
λιτική Αστυνομία και τα μέλη της. Επίσης, η χο-
ρωδία της Βυζαντινής Μουσικής, υπό τη 
διεύθυνση του Πρωτοπρεσβύτερου Ιωσήφ Πα-
λιούρα, έψαλε Σαρακοστιανούς Ύμνους.

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε τη Κυριακή 26 Φε-
βρουαρίου 2023 ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός ή 
Εσπερινός της Συγγνώμης της Αγίας και Μεγάλης 
Τεσσαρακοστής στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του 
Αγίου Ιωάννου Haringey στο Λονδίνο. 
Στον εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος 

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
κ. Νικήτας πλαισιούμενος από τον Σεβασμιώτατο 
Μητροπολίτη Κολωνείας κ. Αθανάσιο, τον Θεοφ. 
Επίσκοπο Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβο, τον Πρω-
τοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Πανοσιολο-
γιώτατο Αρχιμ. Νήφωνα Τσιμαλή καθώς και συ-
μπροσευχομένων Κληρικών της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής. 
Κατά την απόλυση του εσπερινού, σύσσωμος 

Κλήρος και Πιστοί έλαβαν την ευχή του Σεβασμιω-
τάτου και αντήλλαξαν τον αδελφικό ασπασμό της 
αγάπης και της συγχωρήσεως. Ο Σεβασμιώτατος 
ευχήθηκε καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή και 
να αξιώσει ο Κύριος όλους να προσκυνήσουν την 
Αγία Ανάσταση. 

Μετά το πέρας του εσπερινού, ο Αρχιμανδρίτης 
π. Χρυσόστομος Τύμπας, ύστερα από πρόσκληση 
του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και 
Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτα, πραγματοποίησε ομιλία 
για την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με θέμα τη 
σημασία της συγχωρήσεως στη πνευματική ζωή.

Εσπερινός της Συγγνώμης της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής

Ο Αρχιεπίσκοπος στη New Scotland Yard 

Αρχιερατικό συλλείτουργο ετελέσθη την Κυ-
ριακή της Ορθοδοξίας στον Ι. Καθεδρικό Ναό του 
Αποστόλου Ανδρέου Kentish Town στο Λονδίνο, 
προεξάρχοντος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατεί-
ρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, συλλει-
τουργούντων του Σεβ. Μητροπολίτου Βρετανικών 

Νήσων και Ιρλανδίας κ. Σιλουανού (Πατριαρχείο 
Αντιοχείας) και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Κλαυδιουπόλεως κ. Ιακώβου. Συλλειτούργησαν 
επίσης ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Λεωνίδας 
Ebralidze (Πατριαρχείο Γεωργίας), ο Πρωτοπρε-
σβύτερος κ. Βίκτωρ Stojchev (Αρχιεπισκοπή 
Αχρίδος), ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Αλέξανδρος 
Φωστηρόπουλος, ο Προϊστάμενος του Ι. Ναού, 
Οικονόμος κ. Χριστιανός Akselberg και ο Αρχι-
διάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς. 

Στην εορτή παρευρέθησαν Άρχοντες του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου και πλήθος πιστών. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία έγινε η λιτάνευση των 
ιερών εικόνων. Ακολούθησε επίσημο γεύμα για 
τους κληρικούς και τους Άρχοντες.
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Ενώπιον του βασιλιά Καρόλου θα τραγουδήσει κυπριακή χορωδία

Για τρίτη συνεχή χρονιά το Tony’s Pita είχε επιτυ-
χία στα φετινά βραβεία Βρετανικού Κεμπάπ, με το 
εστιατόριο που έχει έδρα το Finchley, να κατακτεί 
για ακόμα μία φορά το βραβείο «Best Greek Res-
taurant – Highly Recommended».  
Ο εστιάτορας Tony Shyti μιλώντας για τη νίκη του: 

«Τα καταφέραμε! Τρία συνεχόμενα χρόνια, είναι 

αδιανόητο. Η νίκη του τρίτου βραβείου είναι ακόμα 
πιο απολαυστική, αλλά η ευθύνη γίνεται πιο μεγάλη! 
Ας συνεχίσουμε έτσι!» Έπειτα ευχαρίστησε την 
ομάδα του που χωρίς αυτήν η νίκη δεν θα ήταν 
εφικτή, και έκφρασε την αγάπη του προς τους πι-
στούς του πελάτες που συνέβαλαν ώστε να κερδί-
σουν το βραβείο. 
Τα βραβεία φιλοξένησε το Westminster Bridge 

Hotel Plaza και πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία 
με την υπηρεσία παράδοσης φαγητών Just Eat. 
Στόχος του βραβείου ήταν να αναγνωρίσουν την 
αφοσίωση και φιλοπονία των σουβλατζίδικων σε 
ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Κριτές των βραβείων ήταν η βουλευτίνα του Ερ-
γατικού κόμματος Carolyn Harris, ο βοηθός του γε-
νικού γραμματέα του Unite Steve Turner, ο βου-
λευτής του SNP Angus Brendan MacNeil, ο 

πρωταγωνιστής της σειράς ‘Citizen Khan’ Adil Ray, 
ο παρουσιαστής του LBC James O’Brien και ο κτη-
ματομεσίτης της εταιρείας Galliard Homes David 
Galman. 
Ψηφιακή εμφάνιση στα βραβεία έκανε ο πρωθυ-
πουργός Rishi Sunak στέλνοντας το δικό του μή-
νυμα. «Τα κεμπάπ αποτελούν μέρος της κουλτού-
ρας και της κληρονομιάς μας, όπως τα fish and 
chips και τα κάρυ, αντικατοπτρίζοντας την ευρεία 
ποικιλομορφία μας και την αγάπη του έθνους μας 
για το φαγητό.» 
Στη συνέχεια έκανε αναφορά στις υφιστάμενες 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες 
της Βρετανίας. «Γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια 
ήταν πολύ δύσκολα, αλλά είμαι βέβαιος ότι ο τομέας 
μπορεί και θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην 
ανάκαμψη του Ηνωμένου Βασιλείου βοηθώντας 

μας να επιτύχουμε την ανάπτυξη που θέλουμε να 
δούμε σε ολόκληρη τη χώρα.» 
Ταυτόχρονα ο αρχηγός του Εργατικού κόμματος 

Keir Starmer έστειλε το δικό του μήνυμα: «Συμ-
βάλλοντας πάνω από £2,8 δισεκατομμύρια ετησίως 
στη βρετανική οικονομία και στηρίζοντας περίπου 
200.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των εστιατο-
ρίων, των προμηθευτών και της βιομηχανίας τρο-
φίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποτελεί έναν πρα-
γματικά βρετανικό θεσμό. Γνωρίζω ότι όσοι 
εργάζονται στον κλάδο των υπηρεσιών και κέτε-
ρινγκ αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές, ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης κόστους ζωής. 
Οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος, οι αυξανόμενες 
τιμές των τροφίμων και οι ελλείψεις προσωπικού 
δοκιμάζουν την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών 
σας και αναδεικνύουν την εφευρετικότητά σας.»

Tony’s Pita | Σημαντική διάκριση για τρίτη συνεχή χρονιά

Το κυπριακής ιδιοκτησίας Fig Tree Grill κέρδισε 
τον τίτλο «Καλύτερου Ελληνικού Εστιατορίου» στα 
Βρετανικά Βραβεία Κεμπάπ. 
Έμπνευση για το εστιατόριο του ιδιοκτήτη του Νικ 

Λούκα, αποτέλεσε η κυπριακή κληρονομιά της οι-
κογένειας του. Το μενού του Fig Tree Grill προσφέ-
ρει παραδοσιακή σούβλα και κυπριακό σουβλάκι 
σε ένα μοντέρνο περιβάλλον. Το κρέας που χρησι-

μοποιούν είναι φρεσκοκομμένο και ετοιμάζεται επί 
τόπου κάθε μέρα, συνοδεύοντας το με τα σπιτικά 
τους κυπριακά ντιπ. Το Fig Tree Grill επίσης προ-
σφέρει ειδικές καθημερινές σπεσιαλιτέ διάφορων 
κυπριακών πιάτων. 
Όπως ανέφερε ο Νικ στους δημοσιογράφους της 

«Π» είναι πολλά τα συναισθήματα που τον διακα-
τέχουν για τη νίκη του βραβείου, καθώς διαγωνί-
στηκε με αριθμούς ρεκόρ συμμετέχοντες στα Βρε-
τανικά Βραβεία Κεμπάπ που τελέστηκαν φέτος για 
11η φορά. Στόχος των εν λόγω βραβείων είναι να 
αναγνωρίσουν και να προωθήσουν τις προσπά-
θειας ντόπιων σουβλατζίδικων takeaways κα εστια-
τορίων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Η τελετή βραβείων πραγματοποιήθηκε στις 28 

Φεβρουαρίου με τους φιναλίστ που προερχόντου-
σαν από διάφορα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου, 
να έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα από τα εί-
κοσι υψηλού κύρους βραβεία. 

British Kebab Awards | Ο τίτλος Καλύτερου Ελληνικού Εστιατορίου στο «Fig Tree Grill» 

Η κυπριακή γυναικεία χορωδία Amalgama-
tion Choir επιλέχθηκε για να συμμετάσχει 
στην τελετή που θα διεξαχθεί στις 13 Μαρτίου 
στο Αβαείο του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο 
για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας. 
Στην εκδήλωση θα παρίστανται ο βασιλιάς 
Κάρολος και η βασιλική σύζυγος Καμίλα, ο  
πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κά-
ρολος και Κάθριν, ο κόμης και η κόμισσα του 
Ουέσεξ Έντουαρντ και Σόφι, καθώς επίσης η 
βασιλική πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της 
αντιναύαρχος σερ Τιμ Λώρενς. 
Το θέμα της φετινής Ημέρας της Κοινοπολι-
τείας είναι «Διαμορφώνοντας ένα αειφόρο και 
ειρηνικό κοινό μέλλον». 
Ο οργανισμός της Κοινοπολιτείας απαρτίζεται 
από 56 χώρες πλέον, καθώς το 2022 εντά-
χθηκαν η Γκαμπόν και το Τόγκο από τη δυτική 
Αφρική. Οι χώρες μέλη έχουν συνολικό πλη-
θυσμό που φτάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια αν-
θρώπους. 
Η τελετή θα αρχίσει με παρέλαση των 56 
εθνικών σημαιών και της ειδικά σχεδιασμένης 

σημαίας της ειρήνης. Θα ακολουθήσει μήνυμα 
από τον βασιλιά Κάρολο από τον άμβωνα του 
ιστορικού ναού και στη συνέχεια η θεία λει-
τουργία, η οποία θα διανθιστεί από μουσικές 
εμφανίσεις, μεταξύ άλλων από την κυπριακή 
χορωδία. 
Έχουν προσκληθεί 2.000 άτομα, περιλαμβα-
νομένων των Υπάτων Αρμοστών που εκπρο-
σωπούν τις χώρες μέλη στο ΗB. 
Η Amalgamation Choir, με έδρα την Κύπρο, 

γεννήθηκε από το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
«Η δύναμη της φωνής σου» που πραγματο-
ποιήθηκε το 2014 και το 2015 από τη Βασιλική 
Αναστασίου, η οποία είναι η διευθύντρια του 
φωνητικού σχήματος. 
Η χορωδία απαρτίζεται από γυναικείες φωνές 
που τραγουδούν a cappella δικές τους συνθέ-
σεις με επιρροή από παραδοσιακή μουσική, 
καθώς και συνθέσεις από τη Μεσόγειο και τα 
Βαλκάνια.
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Δεν υπάρχει η κοινωνία των πο-
λιτών, υπάρχει η κοινωνία των 
τάξεων. Οι άνθρωποι ανήκουν σε 
κοινωνικές τάξεις, δεν είναι απλά 
πολίτες. Ο οικοδόμος και ο δισε-
κατομμυριούχος με τους πύργους 
και τα ιδιωτικά τζετ, είναι απλά δύο 

πολίτες της κοινωνίας των πολιτών; Σίγουρα όχι. 
Συνήθως ο στόχος των  πολιτικών που μιλούν για  
την κοινωνία την πολιτών, είναι η υποβάθμιση των 
αντιθέσεων (κάποιες από τις οποίες είναι ασυμφι-
λίωτες) που υπάρχουν μέσα σε μια  ταξική κοινωνία 
και ο αποπροσανατολισμός του λαού. 
Κοινωνικές τάξεις είναι  σύνολα ανθρώπων που 

ξεχωρίζουν ανάλογα με τη θέση που έχουν μέσα 
σ'ένα ιστορικά καθορισμένο σύστημα κοινωνικής 
παραγωγής. Ξεχωρίζουν από τις σχέσεις τους, που 
σχεδόν πάντα καθορίζονται από κάποιο νόμο, με 
τα μέσα παραγωγής, από το ρόλο τους στην ορ-
γάνωση της κοινωνικής εργασίας και από το μέγε-
θος των υλικών αγαθών που διαθέτουν. Ξεχωριστά 
σύνολα ανθρώπων είναι λοιπόν οι κοινωνικές τά-
ξεις, που τα  μεν μπορούν να ιδιοποιούνται την ερ-
γασία των δε, εφόσον έχουν διαφορετική θέση 
μέσα στο δοσμένο κοινωνικό-οικονομικό σύστημα. 
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι κοινωνικές 

τάξεις δεν υπήρχαν ανέκαθεν. Εμφανίζονται και  
υφίστανται μόνο σε ορισμένα ιστορικά στάδια   της 
κοινωνικής εξέλιξης. 
Η γέννηση των τάξεων, η γέννηση της ταξικής 

κοινωνίας άρχισε από την εποχή της εμφάνισης 
του καταμερισμού της εργασίας  στο πρωτόγονο 
κοινοτικό σύστημα και της εμφάνισης της ατομικής 
ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Οι αφέντες και 
οι δούλοι αποτελούσαν τις βασικές τάξεις της δου-
λοκτητικής κοινωνίας. Οι φεουδάρχες και οι δου-
λοπάροικοι ήταν οι βασικές τάξεις της φεουδαρχι-
κής κοινωνίας. Στον καπιταλιστική κοινωνία οι 
καπιταλιστές, οι κεφαλαιοκράτες, που έχουν τα 
μέσα παραγωγής και οι εργάτες που πουλούν την 
εργατική τους δύναμη στους πρώτους, είναι οι δύο 
βασικές τάξεις. Σε κάθε ταξική κοινωνία, δίπλα στις 
βασικές τάξεις, υπάρχουν και δευτερεύουσες τάξεις 
που είναι νέα δημιουργήματα ή κατάλοιπα από την 

αποσύνθεση τάξεων που εξαφανίζονται.Τέτοιες  
δευτερεύουσες τάξεις δημιουργήθηκαν στους κόλ-
πους της φεουδαρχικής κοινωνίας από τα πρώτα 
στοιχεία που αργότερα αποτέλεσαν τον πυρήνα 
της αστικής τάξης, της καπιταλιστικής τάξης και τον 
πυρήνα της εργατικής τάξης, της τάξης των προ-
λετάριων. 
Στην αστική, καπιταλιστική κοινωνία, δευτερεύου-

σες τάξεις είναι η αγροτική και η μικροαστική. Υπάρ-
χει η εργατική τάξη στην καπιταλιστική κοινωνία 
και στη σοσιαλιστική με τη διαφορά ότι στη δεύτερη 
είναι η κυρίαρχη τάξη, η τάξη που έχει την εξουσία 
στα χέρια της. Οι εκμεταλλευόμενες τάξεις δημι-
ουργούν ανέκαθεν τον κοινωνικό πλούτο που τον  
καρπώνονται οι εκμεταλλεύτριες τάξεις κατά το με-
γαλύτερο μέρος του. Οι εργάτες στον καπιταλισμό 
δεν παίρνουν παρά μέρος των αγαθών που πα-
ράγουν με την εργασία τους. Ένα μέρος των αγα-
θών μένει στην επιχείρηση, στην παραγωγή, για 
απόσβεση κεφαλαίου και ένα άλλο, το κέρδος, η 
υπεραξία που παράγει ο εργάτης, πάει στην τσέπη 
του κεφαλαιοκράτη, στην τσέπη του καπιταλιστή 
που είναι ο ιδιοκτήτης των μέσων παραγωγής. Οι 
οικονομικές αντιθέσεις ανάμεσα στις τάξεις οδηγούν 
αναπόφευκτα στην πάλη των κάτω εναντίον των 
πάνω, οδηγούν σε ακατάπαυστη ταξική πάλη.  
Το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα είναι ο πρώτος 

κοινωνικός σχηματισμός που για δεκάδες χιλιάδες 
χρόνια κυριάρχησε πάνω σ' όλους τους λαούς που 
βρίσκονταν στο πρωτόγονο στάδιο της εξέλιξής 
τους. Στο σύστημα αυτό οι σχέσεις παραγωγής 
βασίζονται στη συλλογική ιδιοκτησία των μέσων 
παραγωγής. Τα εργαλεία, η γη, ακόμα και η κατοικία 
κ.ά. αποτελούσαν κοινή, συλλογική ιδιοκτησία του 
γένους, της φατρίας, της φυλής. Τα γένη ενώνονταν 
σε φατρίες ,ομάδες και οι φατρίες σε φυλές. Το γέ-
νος, ομάδα όμαιμων ανθρώπων με ένα κοινό πρό-
γονο, αποτελούσε το βασικό παραγωγικό κύτταρο 
του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος. Στο σύ-
στημα αυτό, ατομική ιδιοκτησία σε αντικείμενα ατο-
μικής και οικιακής χρήσης, ενδύματα, οικιακά σκεύη 
κ.ά. υπάρχει μόνο μέσα στο πλαίσιο της συλλογικής 
ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Σ' αυτό το στά-
διο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης δεν 

υπήρχε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 
Ούτε τάξεις. Ούτε και  κράτος για να επιβάλλει "το 
νόμο και την τάξη" των κυρίαρχων, αρχουσών τά-
ξεων πάνω στις κατώτερες τάξεις. Οι άνθρωποι 
αποτελούσαν  ομάδες, που ζούσαν νομαδική ζωή 
και προμηθεύονται τα μέσα της ύπαρξής τους, τα 
εντελώς απαραίτητα, μαζεύοντας καρπούς, φαγώ-
σιμα φυτά, κυνηγώντας ή ψαρεύοντας. Με πρω-
τόγονα εργαλεία γινόταν η κοινή ομαδική κατά γένη 
παραγωγή, τα προϊόντα της οποίας καταναλίσκο-
νταν από κοινού ή μοιράζονταν σε ίσα μέρη. Ο χα-
ρακτήρας των παραγωγικών σχέσεων εξηγείται 
από το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των παραγω-
γικών δυνάμεων, από την υποτυπώδη δηλαδή κα-
τάσταση των εργαλείων παραγωγής και από την 
έλλειψη κοινωνικού καταμερισμού εργασίας. Μόνο 
αν δούλευαν από κοινού, οι πρωτόγονοι άνθρωποι, 
θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα μέσα της 
ύπαρξής τους και να προστατευτούν από τα άγρια 
θηρία και τις γειτονικές φυλές. 
Ο πρώτος μεγάλος κοινωνικός καταμερισμός της 

εργασίας, ο χωρισμός της κτηνοτροφίας από τη 
γεωργία, είχε σαν αποτέλεσμα τη γρήγορη ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων του πρωτό-
γονου κοινοτικού συστήματος. Πολλαπλασιάστη-
καν οι συναλλαγές και οι ανταλλαγές και 
παρουσιάστηκαν οι πρώτες τάσεις και η ίδια η ατο-
μική ιδιοκτησία σε ορισμένα είδη και σαν αποτέλε-
σμα αυτής της ατομικής ιδιοκτησίας, γεννήθηκε η 
οικονομική ανισότητα ανάμεσα στα μέλη της πρω-
τόγονης κοινότητας. Η εμφάνιση της ατομικής ιδιο-
κτησίας είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση  της 
δουλείας, πράγμα που επιδείνωσε περισσότερο 
την οικονομική ανισότητα και υποβοήθησε στη διά-
λυση του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος.  
Η συλλογική παραγωγή και η ίση κατανομή των 

προϊόντων της εργασίας, αφού βοήθησαν αρχικά 
στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, έγι-
ναν με την πάροδο του χρόνου, στο μέτρο που 
αναπτύσσονταν οι παραγωγικές δυνάμεις, εμπόδιό 
τους. Στο ανώτερο στάδιο του πρωτόγονου κοινο-
τικού συστήματος, συντελέστηκε ο δεύτερος μεγά-
λος κοινωνικός καταμερισμός της εργασίας, με το 
χωρισμό της χειροτεχνίας από τη γεωργία. Σαν 

αποτέλεσμα του καταμερισμού αυτού, επιταχύν-
θηκαν οι ρυθμοί αποσύνθεσης του συστήματος. 
Με γοργούς ρυθμούς άρχισαν να εμφανίζονται η 
φτώχεια από τη μια μεριά και ο πλούτος και η εκμε-
τάλλευση από την άλλη. Έκαναν την εμφάνισή 
τους οι τάξεις και το κράτος.  
Το πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα κατέρρευσε 

οριστικά παραχωρώντας τη θέση του στη δουλο-
κτητική κοινωνία που ήταν η πρώτη ανταγωνιστική 
ταξική κοινωνία. Τη δουλοκτητική κοινωνία ακο-
λούθησε η φεουδαρχική κοινωνία με βασικές αντα-
γωνιστικές τάξεις τους φεουδάρχες από τη μια και 
τους δουλοπάροικους από την άλλη. Η φεουδαρχία 
ανατράπηκε ως επί το πλείστον από αστικές επα-
ναστάσεις και επικράτησε ο καπιταλισμός. Οι βα-
σιλιάδες, οι μεγαλύτεροι φεουδάρχες γαιοκτήμονες 
και οι ευγενείς δεν αποχώρησαν με τη θέλησή τους. 
Χρειάστηκε βία και χύθηκε πολύ αίμα.  
Ο καπιταλισμός και σήμερα ο ιμπεριαλισμός, στο 

τελευταίο του στάδιο, δεν είναι το τέλος του κόσμου. 
Ο σοσιαλισμός και η συλλογικότητα είναι στην ημε-
ρήσια διάταξη. Η θετική κληρονομιά του σοσιαλι-
σμού, που είναι το μεταβατικό στάδιο που χωρίζει 
τον καπιταλισμό από την αταξική κοινωνία του κομ-
μουνισμού, είναι στο οπλοστάσιο των δυνάμεων 
που αγωνίζονται για την απαλλαγή της ανθρωπό-
τητας από τα  καπιταλιστικά-ιμπεριαλιστικά τέρατα.  
Η αρνητική κληρονομιά από το πισωγύρισμα, εί-

ναι στο τραπέζι για μελέτη. Να μελετηθούν σε βά-
θος τα λάθη για να μην επαναληφθούν. Η πορεία 
προς τον σοσιαλισμό είναι  μονόδρομος. Σήμερα 
ο σοσιαλισμός δεν είναι απλά μια επιλογή. Είναι 
μεγάλη ανάγκη. Για να σταματήσουν οι πόλεμοι με 
τις εκατόμβες νεκρών και την προσφυγοποίηση 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Ο καπιταλισμός σαν 
κοινωνικοοικονομικό σύστημα έχει χρεωκοπήσει 
ασυζητητί. Με τον τρόπο αντιμετώπισης της παν-
δημία του κορωνοϊού κι όχι μόνο, αναδεικνύονται 
οι αδυναμίες του. Όλες οι ανταγωνιστικές του αντι-
θέσεις. Πάνω απ' όλα γυμνή στα μάτια εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων φανερώνεται και αποδεικνύεται η 
ασπλαχνία και η παλιανθρωπιά του.

Δεν υπάρχει η κοινωνία των πολιτών! 

Του Βασίλη  
Κωστή

Σιδηροδρομική σύγκρουση επι-
βατικής αμαξοστοιχίας με επιβα-
τική. 28 Φεβρουαρίου 2023. O 
επιβατικός συρμός με το όνομα 
Intercity 62, που εκτελούσε τη δια-
δρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη συ-
γκρούστηκε με εμπορική αμαξο-
στοιχία γύρω στις 23.11 το βράδυ. 
Ο εκτροχιασμός των συρμών και 
η επακόλουθη ανάφλεξή τους 

επέφερε τον θάνατο 57 τουλάχιστον ατόμων και 
τον τραυματισμό 85. Δύο σοροί δεν βρέθηκαν 
ακόμη… 
Αίτια: Ανθρώπινο λάθος, έλλειψη αυτόματων 

ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, ελλείψεις 
σε προσωπικό ρύθμισης της κυκλοφορίας. Αυτή 
είναι η επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το απερί-
γραπτο έγκλημα! Γιατί περί εγκλήματος πρόκειται!  
Ο χρόνος σταμάτησε στα Τέμπη! Οι καρδιές των 

απανταχού Ελλήνων σταμάτησαν στα Τέμπη. Πο-
λύς θυμός τελικά! Μα είναι δυνατόν να μπορούμε 
να βλέπουμε την πορεία της παραγγελίας του φα-
γητού μας στην οθόνη του τηλεφώνου μας και να 
μην συμβαίνει το ίδιο στην πορεία των τρένων 
που ταξιδεύουν οι άνθρωποι; Ο σταθμάρχης 
φταίει λένε και οι μηχανοδηγοί. Κι όχι μόνο αυ-
τοί… Και αυτοί που έδωσαν τη διαχείριση των σι-
δηροδρόμων σ΄ αυτήν την ιταλική εταιρεία Helle-
nic Train και φυσικά η ίδια η εταιρεία γιατί τελικά 
παλιοσίδερα χρησιμοποιεί από ότι φαίνεται.   
Μια ολόκληρη ομάδα θα πρέπει να έχει τα μάτια 

και το μυαλό της στις διαδρομές του σιδηροδρο-
μικού δικτύου στην Ελλάδα.  Και σου λέει ο άλλος 
ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας! Και τι θα συ-
νέβαινε άραγε αν επρόκειτο για τις πτήσεις στο 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος; Μα δεν φταίνε 
μόνο αυτοί. Ανευθυνότητα: Κύριο συστατικό του 
ελληνικού ταπεραμέντου. Πριν από δύο περίπου 
εβδομάδες άρχισε η δίκη της Ελλάδας στα ευρω-

παϊκά δικαστήρια με την κατηγορία «της συμμόρ-
φωσης της χώρας σε ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά 
με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων». «Έλα μωρέ 
και τι έγινε! Βλακείες των Γάλλων και των Γερμα-
νών». 

 Οι υπεύθυνοι πρέπει να οδηγηθούν εκεί που 
τους αξίζει…όχι μόνο στην παραίτηση. Αυτό ακρι-
βώς πρέπει να γίνει τουλάχιστον, για να βρουν 
δικαίωση οι ψυχές των νεκρών. 

 Για φανταστείτε για μια στιγμή. Να σου βάζουν 
πρόστιμο γιατί δεν  φοράς την ζώνη ασφαλείας 
στο αυτοκίνητο. Εσύ που είσαι ο οδηγός και θες 
να επιστρέψεις στο σπίτι σου και στην οικογένεια 
σου γιατί δεν το σκέφτεσαι; Και που θα τους βά-
λουν πρόστιμο τι θα γίνει; Είναι θέμα νοοτροπίας. 
«Όσο πάνε κι όσα έρθουν. Χαλαρά!» 

 Μα πώς είναι δυνατόν, να διορθωθεί κάτι σ΄ 
αυτήν την χώρα  χωρίς μία θυσία; Πόσες «Ιφιγέ-
νειες» θα πρέπει να θυσιαστούν; Μετά από άλλα 
τέτοια ατυχήματα με λεωφορεία και πούλμαν που 
αφορούσαν και μαθητές οι κυβερνήτες έφτιαξαν 
κάποιες γέφυρες για να αποφεύγονται κάποια 
επικίνδυνα σημεία στην Εθνική Οδό. Το ερώτημα 
όμως είναι: Γιατί να χρειάζεται να χάνονται αν-
θρώπινες ζωές; Δεν πρόκειται για «κριάρια» αφιε-
ρωμένα στην Θεά! 
Πολύ άδικος ο θάνατος ανθρώπων που είναι 

αποτέλεσμα τέτοιων παραλήψεων. Και το χειρό-
τερο όταν αφορούν νέους. Νέα παιδιά που δεν 
πρόλαβαν να ζήσουν τα όνειρα τους. Τα περισ-
σότερα ήθελαν να γιορτάσουν το τριήμερο και να 
γυρίσουν πίσω να συνεχίσουν τις σπουδές τους 
και γενικά την ζωή τους. Άλλα ήθελαν να ζήσουν 
το τριήμερο με τους γονείς και την οικογένεια τους, 
τους φίλους τους, τους συντρόφους τους. Φύγανε 
για ένα τριήμερο χαράς και ξεγνοιασιάς. Κανείς 
δεν πίστευε πως θα ήταν το τελευταίο τους ταξίδι. 
Κανείς δεν πίστευε ότι είπαν σε αυτούς που απο-
χαιρέτησαν ένα «αντίο» που ήταν και το τελευταίο. 

Κάποιοι όμως δεν πρόλαβαν  να το πουν ούτε 
αυτό γιατί θα αντάμωναν τους δικούς τους και θα 
έπεφταν στις αγκαλιές τους.  
Το συμπέρασμα που βγαίνει τελικά είναι ότι κα-

νείς δεν ξέρει τι τον περιμένει. Ας χαιρόμαστε την 
κάθε μέρα σαν ένα δώρο από τον Θεό. Πάντα να 
λέμε στους ανθρώπους που νοιαζόμαστε ένα ευ-
χαριστώ γιατί είναι στην ζωή μας αλλά και ένα με-
γάλο καλημέρα, καληνύχτα και το πιο σημαντικό 
ένας τεράστιο: Σ΄αγαπώ! Δεν ξέρουμε πού πα-
ραμονεύει ο χάρος. Η ζωή μας είναι δανεική αν 
το σκεφτείτε. Όσο αφορά τα παιδιά μας; Ναι, να 
επιμένουμε να μας στέλνουν ένα μήνυμα: Έφτασα 
μαμά! Έρχομαι σε μια ώρα μαμά…Δεν στοιχίζει 
τίποτα. 
Σε αυτήν την τραγική ιστορία καθημερινά ακούμε 

ιστορίες που μοιάζουν παραμύθια. Κάποιοι μιλάνε 
για θαύματα. Κάποιοι για  ατυχία. Όπως και να 
έχουν τα πράγματα όταν ο μήνας αρχίζει με εθνικό 
πένθος δεν είναι καλός…Όταν συγκρούονται δύο 
τρένα στην ίδια ράγα… δεν πρόκειται για σιδηρο-
δρομικό ατύχημα…αλλά για εγκληματική ανευ-
θυνότητα. Ο πόνος των γονιών που χάνουν τα 
παιδιά τους απερίγραπτος! Ό,τι και να πούμε είναι 
λίγο. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους.

Το τρένο του θανάτου

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλολόγου

Συνεχίζω να διαβάζω το βιβλίο «Ο Αττίλας 
πλήττει την Κύπρο» σελίδα 178-179…Οι ανθε-
νωτικοί της Λευκωσίας, με δυσκολία αποκρύ-
πτουν την ευφροσύνη τους αφού με την άρση 
της στρατιωτικής παρουσίας της Ελλάδας θα 
ήταν δυνατό πλέον να βαδίσουν προς την ιδα-
νική γι’ αυτούς λύση της ανεξαρτησίας. 
Δικό μου σχόλιο…Αν ο κυπριακός λαός στην 

πλειοψηφία του ήθελε την ανεξαρτησία, τι το λά-
θος; Εκτός αυτού, τι έχουμε τώρα; Διαμελισμό. 
Ή όπως ζητούν οι Τούρκοι δύο κράτη. 
Συνεχίζω να διαβάζω σελίδα 178-179...Η κυ-

πριακή κυβέρνηση πλέον δεν έχει τίποτα να φο-
βηθεί από τον στρατό στον οποίο οργάνωσε ο 
Διγενής τους αξιωματικούς και σύνδραμε στις 
κυβερνήσεις Παπανδρέου και Στεφανόπουλου. 
Δικό μου σχόλιο…Ποιος είσαι εσύ κύριε Γρίβα, 

να οργανώσεις στρατό; Τα έργα σου τα νιώθει 
μέχρι σήμερα ο κυπριακός λαός, όταν ίδρυσες 
την προδοτική ΕΟΚΑ Β με όλα τα εγκλήματα 
που διαπράξατε, που μας οδήγησαν με μαθη-
ματική ακρίβεια στο πραξικόπημα και την τουρ-
κική εισβολή. Ο Γρίβας ζήτησε την εκτέλεση των 
συνταγματαρχών επί έσχατη προδοσία. Πού 
έχουμε καταντήσει; Πόσο χαμηλά μπορεί να πέ-
σει ένας άνθρωπος όταν δεν ξέρει που οδηγεί-
ται. 
Συνεχίζω το διάβασμα σελίδα 294…Όλοι 

πλέον, χωρίς να το ομολογούν, είχαν το αίσθημα 
ότι βάδιζαν προς βέβαια σφαγή, αφού έβλεπαν 
ότι οργανωμένη άμυνα δεν υπήρχε πλέον στην 
περιοχή. Τους διακατείχε το ίδιο ακριβώς αί-
σθημα των ανδρών του Κύπριου ταγματάρχη 
Πανταζή (διατελέσαντος αρχηγού του περιβόη-
του Εφεδρικού Σώματος της Αστυνομίας Κύ-
πρου). 
Δικό μου σχόλιο…Μα κύριε συγγραφέα, αν 

το Εφεδρικό Σώμα ήταν όπως το αποκάλεσες 
εσύ «περιβόητο», τότε η ΕΟΚΑ Β τι ήταν; 

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Η περιβόητη ΕΟΚΑ Β
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Τελευταία άρχισε, επιτέλους θα έλεγα, μια συζή-
τηση σχετικά με το τεράστιο ψέμα που καλλιεργή-
θηκε από την αντιδραστική δεξιά, πως τάχα φταίει 
ο Χριστόφιας και η αριστερή κυβέρνηση του 2008-
2013 για τη καταστροφή της κυπριακής οικονομίας. 
Πρόσφατα η έγκυρη Αγγλική εφημερίδα The Guard-
ian δημοσίευσε άρθρο του Δρα Γεώργιου Μ. Γε-
ωργίου, πρώην υψηλόβαθμου αξιωματούχου της 

Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, το οποίο θέτει τα πράγματα στη σωστή 
τους βάση. Ότι δηλαδή η ελλιπής εποπτεία και έλεγχος των Κυ-
πριακών τραπεζών προκάλεσαν την κρίση και όχι οι ενέργειες της 
Κυβέρνησης Χριστόφια. Παρόλο ότι έχω αρκετές φορές γράψει τις 
απόψεις μου για το θέμα, θέλω να συμβάλω και στη συζήτηση που 
άρχισε τις τελευταίες μέρες.  
Όσοι ρίχνουν, είτε καλόπιστα είτε κακόπιστα, ευθύνες στη τότε 

αριστερή κυβέρνηση για τη κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας, 
συνήθως παραβλέπουν ή προσποιούνται πως ξεχνούν, την κατα-
λυτική σημασία της σοβαρότερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 
του τελευταίου αιώνα, που αδιαμφισβήτητα δε μπορούσε να μην 
επηρεάσει και την Κύπρο. Να θυμίσω πως λόγω της κρίσης η Κύ-
προς, μόνο από τον τουρισμό, έχασε μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 
ένα δισεκατομμύριο ευρώ και είχε τεράστιες απώλειες στον κατα-
σκευαστικό τομέα, ο οποίος κατάρρευσε. Οι απώλειες των κατα-
σκευαστικών επιχειρήσεων είχαν καταστροφική επίδραση στις το-
πικές Τράπεζες, οι οποίες αντιμετώπιζαν ήδη τεράστια προβλήματα, 
λόγω των δικών τους αμαρτιών. 
Η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση επιτάχυνε ή απλά έφερε στην 

επιφάνεια την σαθρή κατάσταση που επικρατούσε στις μεγάλες,τε-
ράστιες για το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, τράπεζες του τό-
που. Αλόγιστες και ριψοκίνδυνες επεχτάσεις, δανεισμοί χωρίς σω-
στές προϋποθέσεις και επισφαλείς επενδύσεις με κίνητρο την 
είσπραξη προμηθειών και μιζών, έφεραν τις συστημικές τράπεζες 
της Κύπρου στο χείλος του γκρεμού. 
Οι συνεχείς υποβαθμίσεις της Κυπριακής οικονομίας από τους 

οίκους αξιολόγησης, είχαν σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της χώ-
ρας μας από τις διεθνείς αγορές, απ’ όπου θα μπορούσε να αντλήσει 
χρηματοδότηση για κάλυψη των αναγκών της, κύρια για εξυπηρέ-
τηση ληξιπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της. Προκαλώ οποι-
ονδήποτε ισχυρίζεται πως ήταν οι πολιτικές της κυβέρνησης Χρι-

στόφια που οδήγησαν στις υποβαθμίσεις, να προστρέξει στις ανα-
κοινώσεις των οίκων αξιολόγησης. Θα ανακαλύψει πως ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σαν βασικός λόγος για τις υποβαθμίσεις δινόταν 
η επισφαλής οικονομική κατάσταση των μεγάλων τραπεζών της Κύ-
πρου. Το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, σε σύγκριση με τις τε-
ράστιες ελλείψεις των συστημικών τραπεζών, ήταν αδύνατο να αντέ-
ξει το βάρος που θα δημιουργούσε η διάσωση των τραπεζών.  
Το πρώτο καίριο ερώτημα είναι: Φταίει ο Χριστόφιας και η κυβέρ-

νηση του για τη τραγική κατάσταση στην οποία βρέθηκαν οι μεγάλες 
Κυπριακές τράπεζες; 
Πρέπει να γίνει κατανοητό πως στην Κύπρο, όπως εξάλλου και σ’ 

ολόκληρη την ευρωζώνη, η εκτελεστική εξουσία δεν έχει οποιαδήποτε 
δυνατότητα ή δικαίωμα να ελέγξει τις Τράπεζες ή να τους υποδείξει 
πως πρέπει να λειτουργούν. Οι Τράπεζες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και δεν υπόκεινται σε έλεγχο από την κυβέρνηση αναφορικά με το 
πως και ποιους θα δανείσουν και το πως και που θα επενδύσουν 
τα κεφάλαια τους. Ο μόνος θεσμός που έχει αρμοδιότητα σ’ αυτά τα 
θέματα είναι η Κεντρική Τράπεζα, τελεία και παύλα. Είναι σ’ όλους 
γνωστό πως ο τότε Διοικητής της ΚΤ ήταν στα μαχαίρια με τον Χρι-
στόφια και στηριζόταν με σκανδαλώδη τρόπο από την ηγεσία της 
αντιπολίτευσης. Έτσι αποτελεί κακόηθες μύθευμα ότι για τη κατάρ-
ρευση των συστημικών τραπεζών είχε οποιαδήποτε ευθύνη είτε ο 
Χριστόφιας είτε οι υπουργοί οικονομικών που είχε διορίσει. 
Το δεύτερο καίριο ερώτημα είναι: Έφταιγε η δημοσιονομική κατά-

σταση της Κύπρου για τη κρίση του 2008-2013; Αυτό κι αν είναι μύ-
θευμα! Και είναι ένα κακόηθες μύθευμα γιατί η αλήθεια είναι πως 
ΟΛΟΙ οι δημοσιονομικοί δείχτες της Κύπρου στον ουσιαστικό χρόνο, 
μέχρι και το 2013, ήταν καλύτεροι από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. 
Είναι νομίζω αρκετό να αναφέρουμε πως ακόμα και η Γερμανία είχε 
στον ουσιαστικό χρόνο χειρότερους δημοσιονομικούς δείχτες από 
τη Κύπρο και όμως δεν χρειάστηκε να προσφύγει στο μηχανισμό 
στήριξης! Χωρίς συζήτηση λοιπόν η κακή οικονομική κατάσταση 
στην οποία βρέθηκε η Κύπρος ήταν αποτέλεσμα, πρώτα της μεγάλης 
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξέσπασε τότε και κατά δεύτερο 
λόγο της κατάρρευσης των μεγάλων τραπεζών της. 
Το άλλο που λέγεται, από κάποιους κακόβουλα και κακόπιστα και 

από μερικούς καλόπιστα, είναι πως η κυβέρνηση Χριστόφια δεν 
πήρε έγκαιρα μέτρα για να θωρακίσει την οικονομία. Εκείνοι που τα 
λένε αυτά ξεχνούν μερικά πράγματα, όπως π.χ. 

α) Όταν η τότε Κυβέρνηση δοκίμασε να περάσει κάποια μέτρα 
(πχ μικρή αύξηση του εταιρικού φόρου, φορολόγηση της ακίνητης 
περιουσίας κ.α. (η Βουλή, που θυμίζω ότι χαρακτηρίστηκε εύστοχα 
ως ‘’κυβερνώσα Βουλή’’), τα απέρριψε. Όταν αργότερα παρόμοια 
μέτρα προτάθηκαν από τη δεξιά κυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, 
αυτά εγκρίθηκαν από τη Βουλή. 
β) Κατηγορήθηκε ο Χριστόφιας πως αντί να προσφύγει έγκαιρα 

στον μηχανισμό στήριξης της ΕΕ, πήρε δάνειο από τη Ρωσσία για 
να αντιμετωπίσει την δημοσιονομική κρίση. Θεωρώ το επιχείρημα 
σαν ανεδαφικό γιατί η λήψη δανείου με ευνοϊκούς όρους από μια 
φίλη χώρα, χωρίς μνημόνιο και εξοντωτικά για τους εργαζόμενους 
μέτρα, ήταν και έπρεπε να θεωρηθεί σαν ευπρόσδεκτη γιατί τουλά-
χιστο έδινε χρόνο για να γίνει η διαπραγμάτευση με το μηχανισμό 
στήριξης χωρίς πανικό, ώστε η ‘’στήριξη’’ να δινόταν με όσο το δυ-
νατό λιγότερο επαχθείς όρους. Ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος 
έφτασε στο σημείο να απειλεί απροκάλυπτα τον Χριστόφια αν δεν 
υπόβαλλε αίτηση στο μηχανισμό στήριξης, στην προεκλογική του 
ρητορική διαφήμιζε πως μόλις αναλάμβανε ο ίδιος τη Προεδρία, 
είχε έτοιμο ‘’γεφυρωτικό’’ δάνειο για να καλύψει τις άμεσες δημοσιο-
νομικές ανάγκες της Κύπρου. Υποσχόταν δηλαδή να κάνει εκείνο 
που έκανε και ο Χριστόφιας, χωρίς να έχει ποτέ αποκαλύψει τη 
πηγή από την οποία θα έπαιρνε το δάνειο. 
γ) Η στήριξη από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης δεν είναι 

κάτι ευχάριστο ή ανώδυνο, ούτε δίνεται χαριστικά. Συνοδεύεται από 
‘’μνημόνιο" που περιέχει σκληρούς όρους, επιτήρηση και αντιλαϊκά 
μέτρα τα οποία πλήττουν σοβαρά το βιωτικό επίπεδο των εργαζό-
μενων. Γι’ αυτό κανένας δεν έπρεπε να περιμένει από μια αριστερή 
κυβέρνηση να σπεύσει να βάλει τη χώρα σε μνημόνιο, χωρίς αντί-
σταση και σκληρή διαπραγμάτευση. Αυτό το γνώριζαν καλά οι οικο-
νομικοί κύκλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιαυτό κωλυσιεργούσαν 
στις διαπραγματεύσεις με την αριστερή κυπριακή κυβέρνηση, ανα-
μένοντας μια διάδοχη κυβέρνηση της δεξιάς που θα ήταν πολύ πιο 
πρόθυμη να επιβάλει αντιλαϊκά μέτρα. Δυστυχώς για τη Κύπρο και 
τον λαό μας, αποδείχτηκε πως είχαν δίκιο τα οικονομικά αφεντικά 
της Ευρώπης. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη/Συναγερμού που διαδέ-
χτηκε την αριστερή κυβέρνηση, αποδείχτηκε πολύ πιο πρόθυμη να 
υπογράψει μνημόνια, να επιβάλει κουρέματα καταθέσεων και να 
επιβάλει σκληρά μέτρα που φτωχοποίησαν τεράστιο τμήμα του κυ-
πριακού λαού.

Η καταστροφή της κυπριακής οικονομίας

Του δικηγόρου 
Πατρίκιου 
Παύλου 

Ο κάθε ένας από εμάς 
ακούει τα παράπονα για το 
κόστος ζωής επί καθημερινής 
βάσεως. Τα δάνεια είναι πα-
νύψηλα και δεν λέν να στα-
ματήσουν αφού σύντομα θα 
υπάρχει ακόμα μία άνοδος. 
Οι τιμές φαγώσιμων όλο 

αυξάνονται και όταν οι κερδοσκόποι θέλουν 
να αυξηθούν οι τιμές ακόμα περισσότερο, δη-
μιουργούν μία τεχνική έλλειψη για να πάνε στα 
ύψη οι τιμές και από εκεί και πέρα δύσκολα 
κατεβαίνουν.  Το τι ακόμη δεν έχω χωνέψει και 
ούτε πρόκειται, είναι οι τιμές ηλεκτρισμού/γκα-
ζιού που ακόμα η Κυβέρνηση δεν έχει και δεν 
λέει  τέλος πάντων να επιβάλει πίεση ούτως 
ώστε να αναγκαστούν οι εταιρίες να μειώσουν 
τις ασφυκτικά πανύψηλες τιμές. Οι απεργίες 
συνεχίζονται μέχρις ότου η Κυβέρνηση συνει-
δητοποιήσει ότι κατευθύνεται λανθασμένα και 
επικίνδυνα με την πολιτική της, ή μέχρις ότου 
καταλάβει ότι είναι πλέον καιρός να κατεβεί σε 
Γενικές Εκλογές. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν 
να συνεχίσουν με μισθούς που δεν ανταπο-
κρίνονται στο κόστος ζωής και τις αυξανόμενες 
τιμές. Έχουν παιδιά και οικογένειες και ο κάθε 
εργαζόμενος πολίτης εχει καθήκοντα και χωρίς 
την απαιτούμενη κατανόηση της Κυβέρνησης 
προς τις ανάγκες των εργαζομένων, θα είμαστε 
όλοι μάρτυρες της συνεχιζόμενης και αυξημέ-
νης φτώχειας. Οι τράπεζές τροφίμων θα συ-
νεχίσουν να αυξάνονται και την ίδια στιγμή θα 
βλέπουμε τον αυξανόμενο πληθωρισμό.  
Ακόμα και ο Αμερικανικός τηλεοπτικός σταθ-

μός Bloomberg  σχολίασε την οικονομική κα-
τάσταση στην Μεγάλη Βρετανία και ανακοί-
νωσε ότι «εξαιτίας  του BREXIT αντιμετωπίζει 
απερίγραπτη οικονομική κρίση». Όταν οι μι-
σθοί των «μεγάλων» αυξάνονται την στιγμή 
που οι εταιρίες έχουν πάρει τις τιμές τους σε 
αφάνταστα ύψη, εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι 
αρνούμαστε να πάρουμε αύξηση μισθού έστω 
και αν δικαιούμαστε. Παρόλο που δεν λάβαμε 

αύξηση τα τελευταία 9 χρόνια. 
Όταν έρχεσαι επί καθημερινής βάσεως αντι-

μέτωπος με άτομα που είναι είτε άστεγοι είτε 
φτωχοί και αναγκάζονται να μένουν νηστικοί 
και αυτοί και τα παιδία τους και δεν έχουν  αρ-
κετό ρουχισμό για τον χειμώνα τότε ως Δημο-
τικοί Σύμβουλοι δεν έχουμε το θάρρος να απαι-
τήσουμε αύξηση. Το ανάφερα και 
προηγουμένως ότι Δημοτικός Σύμβουλος ση-
μαίνει εθελοντισμός, όσοι διεξάγουν το καθή-
κον τους καθώς πρέπει. 
Εμείς είμαστε σαν τους απλούς πολίτες και 

δεν έχουμε προνομιακά δικαιώματα.  Πληρώ-
νουμε και τους φόρους μας και δεν παίρνουμε 
τίποτα το ξεχωριστό. Είμαστε πλησίον του πο-
λίτη διότι το καθήκον μας είναι ο εθελοντισμός  
και ακούμε και κανένα ευχαριστώ μέσα,  μέσα. 
Είναι απίστευτο στο τι λένε μερικοί για τους 
Δημοτικούς Συμβούλους! Το τι δεν λένε όμως 
είναι το γεγονός ότι μερικοί Δημοτικοί Σύμβου-
λοι είναι αφοσιωμένοι στο καθήκον τους. Εάν 
διαβάσετε ή έχετε ακούσει τον Απόστολο της 
Περασμένης Κυριακής  της Ορθοδοξίας, μας 
πετροβολούν με διαφορετικό τρόπο, μας κα-
τηγορούν και κυριολεκτικά μας εκδιώκουν. 
Ακόμα προς πληροφορία όλων ανεξαιρέτως, 
οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Enfield είναι πλέον 
χαμηλά πληρωμένοι εν συγκρίσει με το τι παίρ-
νουν οι άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι στα υπό-
λοιπα 32 Δημαρχεία του Λονδίνου. 
Κυκλοφορούν ένα σορό αναλήθειες και είναι 

καιρός πλέον να θέσουμε τη αλήθεια για χάριν 
της πραγματικότητας. Δεν εξαιρούνται οι Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι από τίποτα. Ζητείται από 
αυτούς να γνωστοποιήσουν γραπτώς τι ακί-
νητη περιουσία έχουν στο εν λόγω Δημαρχείο, 
τι μετοχές έχουν και με ποιες εταιρίες. Αν είναι 
διευθυντές οποιασδήποτε εταιρίας. Έχουν 
ακόμη να δηλώσουν γραπτώς εάν έχουν κάρτα 
διαρκείας με οποιανδήποτε αθλητική ομάδα. 
Να τι πάει να πει διαφάνεια! Αλίμονο σε αυτούς 
που δεν τα δηλώνουν και γίνει γνωστό! 

Στην ίδια βάρκα είμαστε όλοι

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Όχι άλλα…«πάμε και όπου βγει»! 
Τα δράματα έχουν πληθήνει 
και ο νους μας βαρυφορτώ-
θηκε τόσο που χαντακωθήκα-
με. Έγινε ο μεγάλος σεισμός 
που κατέστρεψε τα πάντα και 
στην Τουρκία αλλά και στη Συ-

ρία. Πάνω από 56 χιλιάδες οι άνθρωποι που 
χάθηκαν και οι ζημιές τεράστιες. 
Τα θηρία που ξεστόμιζαν απειλές και φοβέριζαν 

τους πάντες, έγιναν αρνάκια και δέχτηκαν ακόμα 
και την βοήθεια αυτών που πριν το μεγάλο 
κακό απειλούσαν να διαλύσουν. Τα θηρία έγιναν 
αρνάκια και εμείς πιστέψαμε ότι οι άνθρωποι…
μπορούν να γίνουν καλύτεροι!  
Και εκεί που αρχίζαμε να απαλύνουμε τον 

πόνο έτσι ξαφνικά ήρθε το κακό μαντάτο του 
μεγάλου δράματος που η αδιαφορία και η 
αμέλεια ανθρώπινου παράγοντα προκάλεσε 
τον θάνατο τόσων αθώων ψυχών που ανυπο-
ψίαστα βρέθηκαν σε εκείνη την μοιραία αμαξο-
στοιχία στα Τέμπη. Κλάμα και οδυρμός από 
τους απαρηγόρητους γονείς και άλλους συγγενείς 
των θυμάτων, που οι πιο πολλοί ήταν νεαροί 
φοιτητές που γυρνούσαν από την τριήμερη επί-
σκεψη στο χωριό ή την πόλη τους για να γιορ-
τάσουν τα ήθη και τα έθιμα των νηστειών. Και 
εκείνο το αδιάφορο που είπε ο ανεύθυνος που 
αιτία ήταν τα γνωστά αποτελέσματα της μεγα-
λύτερης τραγωδίας που έγινε στα χρονικά της 
Ελλάδας….. Πάμε και όπου βγει! Αν είναι δυνα-
τόν, ανθρώπινο μυαλό με τόση ανευθυνότητα 
να ξεστομίζει μια τέτοια φράση με τόση απερι-
σκεψία, λες και ήταν μια απλή συνομιλία μεταξύ 
δυο ανθρώπων που δεν θα επηρέαζε κανένα 
άλλο, μόνο τους ιδίους δύο συνομιλητές.  
Έβαλε σε κίνδυνο τις ζωές τόσον αθώων συ-

νανθρώπων του που στο τέλος της τραγωδίας 
είδαμε το τραγικό αποτέλεσμα. Τόσοι νεκροί, 
τόσος πόνος, τόση οδύνη! Μας ζήλεψε και 
ήθελε ο Θεός να πάρει από εμάς κοντά του 
τούτους τους αγγέλους για να ομορφύνει τον 
παράδεισο του! Ήθελε να πάρει από εμάς τούτα 
τα παιδιά που έπλαθαν όνειρα για μια καλύτερη 
κοινωνία. Μας τα πήρε και μας άφησε απρο-
στάτευτους και με ραγισμένες τις ψυχές και τις 
καρδιές μας. Τόσα και τόσα όνειρα έσβησαν 

έτσι ξαφνικά γιατί το εγωιστικό μυαλό εκείνου 
του σταθμάρχη με αδιαφορία και απερισκεψία 
ξεστόμισε εκείνο το…Πάμε και όπου βγει! Και 
τώρα ποιος θα απαντήσει στα γεμάτα ερωτήματα 
και γοερά κλάματα  των απαρηγόρητων γωνιών 
της Αναστασίας…του Κυπριανού…και όλων 
των άλλων θυμάτων του τραγικού αυτού  δυ-
στυχήματος. Ας ευχηθούμε ότι οι αίτιοι θα βρε-
θούν στο   και θα πληρώσουν για τα σφάλματα 
τους τα οποία ήδη κάποιοι από αυτούς έχουν 
παραδεχτεί! Ας ευχηθούμε να μην γίνουν μόνο 
φάκελοί προς εξέταση αλλά να κατηγορηθούν 
και να δικαστούν για να πάρουν δικαίωση οι 
ψυχές των αδικοχαμένων αλλά να δικαιωθούν 
και οι χαροκαμένοι συγγενείς όλων των θυμάτων.  
Και εσύ Θεέ μου λυπήσου τα παιδιά σου και 

διώξε τα κακά δαιμόνια μακριά και απάλλαξε το 
ποίμνιο σου από τις αμαρτίες τους και επιτέλους 
φέρε στον κόσμο την ομαλότητα.  Φέρε Θεέ 
μου στον κόσμο τα καλά συμβάντα! Φώτισε και 
τα άγρια θηρία να διώξουν το θυμό τους και να 
ενδώσουν, ούτως ώστε να πάψουν οι άνθρωποι 
να πολεμούν μεταξύ τους και να αρπάζουν ο 
ένας του άλλου τα υπάρχοντα. Να σταματήσουν 
οι πόλεμοι και οι άνθρωποι να πετάξουν τα 
όπλα και να πάρουν στα χέρια τους λουλούδια. 
Μόνο έτσι θα αλλάξουμε αυτό τον κόσμο και θα 
τον απαλλάξουμε από τις κακίες και από τις κα-
ταστροφικές ενέργειες που δημιουργούν οι εγωι-
στικές αποφάσεις και πράξεις των κρατούντων 
τα ινία. 
Φτάνει πια. Δεν χωράει άλλος πόνος σε τούτες 

τις ψυχές! Τα παθήματα είναι τόσα πολλά που 
επιτέλους ας γίνουν μαθήματα. Και τούτο για 
να γίνει, ο κάθε ένας από εμάς θα πρέπει να 
βάλει το δικό του δαχτυλάκι. Θα πρέπει να 
λάβει τις ευθύνες του. Όχι άλλα…Πάμε και όπου 
βγει! Φτάνει πιά! Ας κάνουμε αρχή με μια ακόμα 
προσευχή. Μια ακόμα ευχή. Καλό ταξίδι στον 
παράδεισο στους αδικοχαμένους των πολέμων, 
των σεισμών, των δυστυχημάτων. Καλό να είναι 
το ταξίδι των θυμάτων της τελευταίας σιδηρο-
δρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Σε καλό παρά-
δεισο να βρεθούν οι άγγελοί μαζί με τους άλλους 
αγγέλους. Τους αγγέλους του Θεού! 

Του Βασίλη 
Παναγή
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:35 
Η Ζωή Αρχίζει στα Σαράντα 
(1988). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Γιούλη Σταμου-
λάκη, Γιώργο Μούτσιο. Όταν 
σε μια τούρτα γενεθλίων σου, 
σβήνεις 40 κεράκια τότε μέσα 
σου κάτι αλλάζει. Ή αισθάνεσαι 
ότι σαν άντρας παίρνεις την 
κάτω βόλτα και μαζεύεσαι στο 
καβούκι σου ή επαναστατείς 
και προσπαθείς να δοκιμάσεις 
ξένο γλυκό. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 9 MARTΙΟΥ 00:10  
Η Κραυγή μιας Αθώας 
(1969). Κοινωνική με τους, 
Χρήστο Νέγκα, Γιώργο Βελέ-
ντζα, Τασσώ Καββαδία. Η Άννα 
δικάζεται για τον θάνατο του 
αγαπημένου της, που προήλθε 
από ατύχημα. Το δικαστήριο 
την απαλλάσσει λόγω αμφιβο-
λιών, καθώς ήταν η μόνη που 
ήταν μαζί του στο ατύχημα. Κα-
νείς μάρτυρας δεν υπήρχε να 
επιβεβαιώσει τα γεγονότα. Η 
ψυχολογική κατάσταση της Αν-
νας θα χειροτερέψει, γιατί δεν 
μπορεί να αντέξει την αθώωση 
λόγω αμφιβολιών. Ο ψυχία-
τρος Παλαιολόγος, που είναι 
φίλος της οικογένειας, συμβου-
λεύει τον πατέρα της. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:45 Κάποια Μάνα Αναστε-
νάζει (1966). Μελόδραμα με 
την Άντζελα Ζήλεια, Θανάση 
Μυλωνά, Νίκο Φέρμα. Ένας 
τραγουδιστής κλείνεται στη φυ-
λακή για ανθρωποκτονία εξ 
αμελείας. Καθώς ο καιρός 
περνά, τον κυριεύει το σαράκι 
της ζήλιας και αρχίζει να κατα-
τρέχεται απ’ την ψυχοφθόρα 
εντύπωση ότι η φιλενάδα του 
τον απατά. Εκείνη όμως, η 
οποία ούτε στιγμή δεν διανοή-
θηκε κάτι τέτοιο συνεχίζει να 
τον αγαπά και να τον στηρίζει. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 
22:55 Miss Violence (2013). 
Κοινωνικό δράμα με την Ρένη 
Πιττακή, Θεμιστοκλή Πάνου, 
Ελένη Ρουσσινού. Την ημέρα 
των γενεθλίων της η 11χρονη 
Αγγελική αυτοκτονεί πηδώντας 
από το μπαλκόνι. Η αστυνομία 
και η κοινωνική πρόνοια προ-
σπαθούν να βρουν την αιτία, η 
οποία κρύβεται πίσω από τα 
επικίνδυνα μυστικά της οικογέ-
νειάς της. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 
20:55 Θανάσης ο Βομβιστής 
(1990). Κωμωδία με τους Θα-

νάση Βέγγο, Μπέττυ Μοσχονά,  
Άντα Πατρέλη. Ο Θανάσης εί-
ναι ρεσεψιονίστ σε ένα μεγάλο 
ξενοδοχείο και κάθε μέρα 
ασχολείται με τα καπρίτσια και 
τις τρελές απαιτήσεις των πε-
λατών. Μια μέρα ένας βομβι-
στής θα εισβάλλει στο ξενοδο-
χείο απειλώντας να το  
ανατινάξει, ενώ θα κρατήσει 
όμηρο τη κόρη του Θανάση, 
μέχρι να ικανοποιηθούν όλα 
του τα αιτήματα.                                                                                                                               
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 
22:20 Ο Μικρός Δραπέτης 
(1969) Περιπέτεια. Ένας μι-
κρούλης, ο Αλέξης, δραπετεύει 
από το αναμορφωτήριο, στο 
οποίο τον έχει στείλει μια κακή 
συγγενής του, κρυμμένος σε 
ένα φορτηγό. Φτάνει σε ένα 
παραλιακό συνοικισμό και κα-
ταφεύγει  στο σπίτι της οκτά-
χρονης Μαρίας. Εκεί βρίσκει 
άσυλο, στοργή και αγάπη, ενώ 
οι αρχές τον καταζητούν. 
  
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:00 
Κούνια που σε Κούναγε 
(1966). Κωμωδία με τους Τάκη 
Μιλιάδη, Μπέτυ Μοσχονά, 
Γιάννη Φέρμη. Σύμφωνα με 
επιθυμία του πατέρα τους για 

να μπορέσουν να παντρευτούν 
τρεις αδελφές, πρέπει να πα-
ντρέψουν πρώτα την χαζούλα 
αδελφή τους την Φιλιώ. Μόνο 
τότε θα μπορέσουν να δώσουν 
το σπίτι τους για αντιπαροχή, 
για να πάρουν από ένα διαμέ-
ρισμα η κάθε μία. Η υπόθεση 
της παντρειάς της Φιλιώς δεν 
είναι εύκολη, γιατί και η ίδια αρ-
νιέται να πει το ναι, αν δεν βρε-
θεί άνδρας του γούστου της. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:00 
Η Μεγάλη Στιγμή (1978). Θέ-
ατρο της Δευτέρας με Κώστα 
Καστανά, Μαίρη Βιδάλη, Τέτη 
Σχοινάκη. Ένας νέος ταλα-
ντεύεται, καθώς διαπραγμα-
τεύεται διάφορα επαγγελμα-
τικά, ερωτικά και διάφορα 
υπαρξιακά διλήμματα.  
 
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:30 
Καθένας με την Τρέλλα του 
(1981). Κωμωδία έξι επεισο-
δίων. 1) Το θύμα των τροχών. 
2) Η εκπαίδευση. 3) Ένας πο-
λίτης του σήμερα. 4) Το χωρα-
φάκι. 5) Αδικημένη από την κοι-
νωνία. 6) Καιρός νια ήρωες. 
Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Χρο-
νοπούλου, Γιώργος Πάντζας, 
Σωτήρης Μουστάκας, Κώστας 

Πολίτης, Νίκος Τσούκας.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:30 
Ο Δεύτερος Μήνας του Μέ-
λητος (1990). Ρομαντική κω-
μωδία με τους Παύλο Ευαγγε-
λόπουλο, Ηρώ Μουκίου,  Άννα 
Δήμα, Ακτή Δρίνη. Ο Άλκης, 
επίδοξο φωτομοντέλο, αν και 
νέος, έχει ένα θυελλώδες πα-
ρελθόν. Σε κάποια στιγμή επι-
πολαιότητας, παντρεύτηκε την 
Λιάνα, αλλά ο γάμος τους είχε 
ένα γρήγορο και άδοξο τέλος.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ   
22:30 Παράξενη Συνάντηση 
(1986) Δραματική ταινία με 
τους Άτζελα Γκερέκου, Τίμο 
Περλέγκα και Κώστα Αποστο-
λίδη. Ο Αλέξης είναι ένας αθλη-
τικός ρεπόρτερ που κάνει 
έρευνα για τα κυκλώματα στο 
χώρο του αθλητισμού. Την ίδια 
περίοδο γνωρίζει την Άννα, ένα 
παράξενο κορίτσι και σύντομα 
αναπτύσσεται μεταξύ τους μια 
σχέση. Τα πράγματα δυσκο-
λεύουν όταν ο πρώην της Άν-
νας, που τυχαίνει να είναι πα-
ράγοντας του παράνομου 
στοιχήματος, μαθαίνει για τη 
νέα της σχέση και αρχίζει τις 
απειλές. 
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ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 
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 Γευστικό Ταξίδι 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Θεία Λειτουργία/Χαι-
ρετισμοί 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
21.00 Ειδήσεις 
21:15 Το καφενείο 
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Αποτυπώματα   
07.00 Ειρήνη Πάσι 
09.00 Ποπ Κορν - Παίζω 

και Μαθαίνω  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι   
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21:00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.10 Σε προσκυνώ, 
Γλώσσα 
9.00 Σπίτι στη Φύση   
9.30 Κύπρος, ένα προσκύ-
νημα   
10.00 PlayList  
11.30 Κοίτα με στα μάτια  
12.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό ταξίδι στο 
χωριό   
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00  Αθλητική Κυριακή   
21:00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση ι   
09:00 Ειρήνη Πάσι  
12.00 Ειδήσεις   
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  

17.30 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:30 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 14/3 
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 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30  Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Κυπριώτικα Σκετς   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις

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

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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 Έλ/κη ταινία: Η Ζωή Αρχίζει 
στα Σαράντα (1988) 
00:10 Έλ/κη ταινία: Η Κραυγή μιας 
Αθώας (1969) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ   
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:  
Mega Yeeros & Ambosia Quality 
Food Event  
20:30 Ελ/κή ταινία: Ο Κώτσος και οι 
Εξωγήινοι (1980) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Καπ́οια Μαν́α 
Αναστεναζ́ει (1966)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό το Hellenic TV: 
Παράσταση «Από το ΄21 στο ΄55 
20:10 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:55 Ελ/κή ταινία: Ας Περιμένουν οι 
Γυναίκες (1998) 
22:20 Ελ/κή ταινία: Ο Μικρός 
Δραπέτης (1969) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ    
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 
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00  Ελ/κή ταινία: Κούνια που σε 
Κούναγε (1966) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ     
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Τρικυμία   
20:00 Greekstories:  Αυγ. Γαλιάσσος  
20:25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θεάτρο της Δευτέρας: Η Με-
γάλη Στιγμή (1978) 
23:00 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ    
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 Ελ/κή ταινία: Καθένας με την 
Τρέλλα του (1981) 
22:15 Ελ/κή ταινία: Αντιγόνη (1961) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ   
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 Ελ/κή ταινία: Ο Δεύτερος Μή-
νας του Μέλητος (1990) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Σπιρτοκ́ουτο 
(2003)
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Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε 
στην κορυφή της βαθμολογίας

Παγκυπρίου Πρωταθλήματος  
Ποδοσφαίρου

Ο Παναθηναϊκός επικρά-
τησε χθες του Παναιτω-
λικού με 2-0 στο «Από-

στολος Νικολαΐδης» με 2-0 στο 
πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής 
της Σούπερ Λιγκ και επέστρεψε 
στην κορυφή της βαθμολογίας με 
ένα αγώνα περισσότερο απ’ την 
ΑΕΚ. 
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς 

με γκολ των δύο Αργεντινών 
Ντάνιελ Μαντσίνι (62’) και Σεμπα-
στιάν Παλάσιος (85’) πήραν το 
ζητούμενο που ήταν το τρίποντο 
και η καλή εμφάνιση. 
Ο προπονητής των «πρασίνων» 

στη συνέντευξη Τύπου μετά τον 
αγώνα εξέφρασε την οδύνη του 
για την πολύνεκρη τραγωδία των 
Τεμπών, τονίζοντας πως όλα μπή-
καν σε δεύτερη μοίρα τις τελευ-
ταίες ημέρες. 

«Για όλους όσους ζούμε εδώ 
ήταν μια δύσκολη εβδομάδα λόγω 
του δυστυχήματος στα Τέμπη. 
Ήταν αυτό που καταλαβαίνεις ότι 
το ποδόσφαιρο μπορεί να πάει σε 
δεύτερη μοίρα. Εύχομαι να μην 
γίνει ξανά και να γίνουν πράγματα 
για μην ξανασυμβεί. Για την ακρί-
βεια όλα μπήκαν σε δεύτερη 
μοίρα. Καταλαβαίνετε πόσο αντί-

κτυπο είχε στην κοινωνία. Η ατμό-
σφαιρα ήταν κάπως, καθώς όλοι 
καταλαβαίνουν το μέγεθος του 
ανθρώπινου πόνου. Πραγματικά 
δύσκολη εβδομάδα για όλους, 
πόσο μάλλον για τις οικογένειες 
των ανθρώπων που έχασαν τους 
σημαντικούς ανθρώπους τους. Η 
ΕΠΟ και η Super League πρέπει 
να κάνει ότι μπορεί για να βοηθή-
σει τους ανθρώπους», ανέφερε. 
Συνοπτικά, σε αναμετρήσεις 

της 25ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος της Super League, 
σημειώθηκαν τα εξής αποτελέ-
σματα: 
Μεγάλες σε έκταση και σημα-

σία νίκες για τη συνέχεια του 
Πρωταθλήματος της Σούπερ Λιγκ 
πέτυχαν χθες οι διεκδικητές του 
τίτλου ΑΕΚ, Ολυμπιακός και 
ΠΑΟΚ. Πολύ σημαντικές νίκες 
πέτυχαν ακόμη ο Βόλος και η 
Λαμία. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα 

της 25ης αγωνιστικής είναι: 
ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-3 (Πασαλίδης αυτ. 

43′, Άμραμπατ 49′, Γκατσίνοβιτς 
62′) 
ΠΑΟΚ-ΙΩΝΙΚΟΣ 6-0 (Ρομαό 

αυτ. 2′, Κωνσταντέλιας 24′, Τόμας 
28′, Ζίβκοβιτς 30′, Κεντζιόρα 54′, 

Τζίμας 91′) 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 

6-0 (Μπιέλ 2′, 49′, Χουάνγκ 38′, 
Μπακαμπού πεν. 58′, Κανός 86′, 
88′) 
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΒΟΛΟΣ 0-1 

(Ταχάτος 83′) 
ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ 2-1 (Σλίβκα 15′, 

Βέργος 26′ – Μπράμπετς 44′) 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟ-

ΜΗΤΟΣ 1-1 (Τζουκάνοβιτς 51′ 
Συνοπτικά, σε αναμετρήσεις της 
25ης αγωνιστικής του πρωταθλή-
ματος της Super League, σημειώ-
θηκαν τα εξής αποτελέσματα: 
Αστέρας Τρίπ-Ατρόμητος 1-1 
Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 6-0 
ΠΑΣ Γιάννινα-ΝΠΣ Βόλος 0-1 
Λαμία-Αρης 2-1 
ΟΦΗ-ΑΕΚ 0-3 
ΠΑΟΚ-Ιωνικός 6-0 
Παναθηναϊκός-Παναιτωλικός 

2-0). 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 
1. Παναθηναϊκός 58, 2. ΑΕΚ 

56, 3.Ολυμπιακός 53, 4. ΠΑΟΚ 
51, 5. ΝΠΣ Βόλος 39, 6. Άρης 37, 
7. Ατρόμητος, 8. Παναιτωλικός 
28, 9. ΟΦΗ 26, 10. Αστέρας 
Τρίπολης 25, 11. ΠΑΣ Γιάννινα 
23, 12. Λαμία 16, 13. Ιωνικός 15, 
14. Λεβαδειακός 14

Ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 
3-0 της Νέας Σαλαμίνας, 
στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της 

26ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος Cyta και ανέβασε ξανά 
τη διαφορά στο +2 από την ΑΕΚ.   
Τα γκολ σημείωσαν στο 35' ο 

Δώνης, στο 55' ο Κβιλιτάια και 
στο 62' ο Μακέντα. Στο 67' ακυ-
ρώθηκε γκολ του Κβιλιτάια. Αφού 
εξετάστηκε η φάση, ο Γεωργιανός 
φάνηκε πως υπέπεσε σε φάουλ.  
Σημειώνεται ότι στο 22' ο διαιτη-
τής έδειξε κόκκινη κάρτα στον 
Μάντζιεκ.  
Ο αρχηγός των ερυθρολεύ-

κων αποβλήθηκε για αντιαθλη-
τική ενέργεια, καθώς αρχικά 
άπλωσε το χέρι πετυχαίνοντας 
τον Κονσταντίνοφ στο πρόσωπο, 
ενώ αμέσως μετά έκανε κίνηση 
με το χέρι και προς τον Βιγιαφά-
νες. 

Tο Σάββατο με χατ – τρικ του 
Ιβάν Τρισκόφσκι (8ο,13ο, 82ο 
λεπτά), η ΑΕΚ νίκησε 3-1 στο ΑΕΚ 
Αρένα την Ε.Ν. Παραλιμνίου. Για 
το Παραλίμνι σκόραρε ο Μάρκο 
Έχμαν στο 48ο λεπτό. 

Έπρεπε να φτάσουμε στην 26η 
αγωνιστική για να καταφέρει η 
Ομόνοια να ανατρέψει παιχνίδι 
πρωταθλήματος στο όποιο ήταν 
πίσω στο σκορ. Σε οκτώ προη-
γούμενα παιχνίδια στην σεζόν οι 
”πράσινοι” βρέθηκαν πίσω στο 
σκορ αλλά σε κανένα δεν κατά-
φεραν να πάρουν την νίκη. 
Το σημερινό κόντρα στην 

Καρμιώτισσα (Kαριίμ 77′, Γίουστε 
93′) ήταν το πρώτο στην σεζόν! 
Ο Απόλλωνας επικράτησε με 

σκορ 2-0 της ΑΕΛ στο στάδιο 
«Άλφαμεγα». Τα γκολ για τον 
Απόλλωνα σημείωσαν ο Ιωάννης 
Πίττας στο 12’ και ο Ίσρα Κολ στο 
82’. 

 Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε 
από ολιγόλεπτη διακοπή με σο-
βαρό επεισόδιο ανάμεσα σε  
ποδοσφαιριστές των δύο ομά-
δων. Πρωταγωνιστές του καβγά 
ήταν οι Ρομπέρζ και Ντεγοέστ, 
οι οποίοι πιάστηκαν στα χέρια 
και αποβλήθηκαν από τον διαι-
τητή του αγώνα Χρυσοβαλάντη 
Θεουλή, στο 68’ 
Πολύτιμη νίκη πέτυχε η Δόξα 

με 2-1 εκτός έδρας επί του Ακρίτα, 
ο οποίος παραμένει καθηλωμέ-
νος στην τελευταία θέση με 12 
βαθμούς. 
Νίκη με 2-0 πέτυχε το απόγευ-

μα της Τρίτης ο Άρης υποδεχό-
μενος την Ανόρθωση στο στάδιο 
«ΑΛΦΑΜΕΓΑ», Το σκορ άνοιξε 
για τους γηπεδούχους στο 26’ ο 
Μποακί με μακρινό σουτ, ενώ το 
τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Μαγια-
μπέλα με πλασέ στο 61’. 
Ισόπαλοι 1-1 αναδείχθηκαν το 

βράδυ της Τρίτης Ολυμπιακός και 
Πάφος FC, Το σκορ άνοιξε για 
τους φιλοξενούμενους στο 22’ ο 
Αμπντουραχίμι, για να ισοφαρί-
σει για την ομάδα της Λευκωσίας 
ο Ψύχας στο δεύτερο λεπτό των 
καθυστερήσεων του πρώτου 
ημιχρόνου. 

 
Βαθμολογία:  
ΑΠΟΕΛ 59, ΑΕΚ 57, Άρης 50,  

Πάφος 49, Απόλλων 44, Ομόνοια 
41, Νέα Σαλαμίνα 38, AΕΛ 35, 
Ανόρθωση 34, Καρμιώτισσα 27, 
ΕΝΠ 21, Δόξα 21, Ολυμπιακός 15, 
Aκρίτας 12.

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο 
στην καριέρα της κατέ-
κτησε το Σάββατο η Ζάνετ 

Μιχαηλίδου, που πήρε την πρω-
τιά στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο 
Junior Τζούντο (U21) στο Λινιάνο 
της Ιταλίας, στην κατηγορία μέχρι 
78 κιλών. 
Όπως αναφέρεται σε δελτίο 

Τύπου της Παγκύπριας Ομοσ-
πονδίας Τζούντο, το 2022 στην 

ίδια διοργάνωση η αθλήτρια είχε 
πάρει το χάλκινο μετάλλιο.  
Οι 100 βαθμοί που θα λάβει 

από την πρωτιά στη διοργά-
νωση, αναμένεται να ανεβά-
σουν την Ζάνετ Μιχαηλίδου στο 
Νο4 της παγκόσμιας κατάτα-
ξης στα -78 κιλά στην κατηγορία 
Junior. 
Λόγω και της νίκης που πέτυχε 

τον Οκτώβριο του 2022 στο  

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναι-
κών (η πρώτη νίκη Κύπριου  
αθλητή σε Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ανδρών/Γυναικών), αλλά 
και των πολλών επιτυχιών που 
έχει σημειώσει το 2022, βρίσκε-
ται αυτή τη στιγμή στο Νο33 της 
Ολυμπιακής κατάταξης για το 
Παρίσι 2024, λίγες μόλις θέσεις 
μακριά από την Ολυμπιακή 
πρόκριση. 

Η Ζάνετ Μιχαηλίδου κατέκτησε 
το χρυσό στο Ευρωπαϊκό  
Κύπελλο Τζούντο Junior
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Did You know...

To Buy a house / Flat / 
studio, you need the 
following professionals: 
 
• Estate Agent 
• Mortgage Adviser 
• Solicitor 
• Surveyor 
• Accountant  

To Let a house, flat, 
studio flat or bedsit, 
you require the following: 
 
• Gas certificate 
• Electrical certificate 
• Energy Performance Certificate (EPC) 
• Landlord building Insurance 
• Submit Accounts by the 31st January 

For homes with 
multiple occupation 
(HMO), you need one 
of the following licenses: 
 
• Mandatory 
• Additional 
• Selective 

HMOs also require 
additional certification 
for:  
 
• Emergency lighting  
• Fire/smoke/ heat Alarm  
• CO2 Detector (gas) 

Real Estate and Housing
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Anthony Webb Estate Agents are based 
in Palmers Green, north London. 2023 sees 
them celebrate 23 years in business. Their 
dedicated team have been working hard to 
ensure that they offer the very best in cus-
tomer service and this has helped them to 
maintain their number one spot for the most 
chosen estate agent locally.  

Tony Ourris, the director explains the pro-
cess of selling, why so many of their cus-
tomers recommend them and what you can 
expect from his team. 

 ‘The property market can sometimes be a 
difficult market to navigate. It is very sensitive 
to key factors including the strength of the 
economy, interest rates, mortgage rates, gov-
ernment policies and more recently Covid-
19. As an estate agent it is important that we 
listen to the market and adapt quickly to re-
assure sellers and buyers. 

 People will always move due to various 
reasons such as downsizing, up-sizing, re-
location for work, for schools, marriage or 
death. Whenever the time is right for you our 
team are here to ensure that your property 
reaches its potential and we help you to 
move on with your plans. 

 You might be surprised to know that since 
the start of this year, 31 different estate 
agents have listed properties in our area. 
There’s a lot of choice out there and under-
standing what sets each estate agent apart 
should be a key consideration when choos-
ing yours.’ 

  
Here are Tony’s top 5 tips when looking 

to instruct an estate agent: 
 
1. Do your research. Browse the most pop-

ular property portals online such as Right-
move and Zoopla. Search for properties that 
are like your own and this will inform you 
what estate agents are most active in your 
area. 

 
2. It’s good to use an established agent. If 

they have a number of similar properties to 
yours they will already have clients registered 
and waiting to book a viewing. They will also 

have access to historical sold prices and di-
rect comparisons helping you to set a com-
petitive asking price for your property. 

 
3. Be realistic. We all like to think our house 

is the best on the street. Experienced estate 
agents will be able to gauge the correct ask-
ing price based on what’s already on the 
market and where your property sits com-
pared to your competition. 

 
4. A high asking price might look good on 

paper, but some estate agents deliberately 
give optimistic valuations to win business 
and make you think you can get a higher 
price for your property, only to reduce the 
price a few weeks later following a lack of 
viewings. A reduction in asking price is often 
a sign of initial over-pricing by estate agents 
and sellers, and whilst a price cut can boost 
buyer interest you have to overcome the neg-
ativity that arises when a property has not 
been snapped up quickly. Rightmove’s re-
search shows you are more likely to sell 
quickly if priced sensibly at the outset, and 
in contrast if over-priced initially it often 
means a price reduction to a lower level than 
if it had been more accurately priced from 
the beginning. 

 
5. Understanding the importance of the fee. 

Most agents will charge similar fees. You 
may think that you are making a saving by 
choosing an agent with a cheaper fee. Ho-
wever, there’s little point shaving off a tiny 
percentage point if your property sells for 
less than it could have, had you used the 

most proactive estate agent. It’s likely that 
agents that undercut their fee do so because 
they need business, all agents experience 
this from time to time. We stand by our fee 
because we are confident that we can sell 
your property in the shortest possible time 
and for the best possible price. 

 
To conclude, Tony said ‘If you are consid-

ering selling, now or in the future, I rec-
ommend you have a free valuation where 
you will have the opportunity to ask questions 
and discover more about our marketing 
strategies.’ 

Anthony Webb Estate Agents tops the charts for the most chosen estate agent 
in their area for the last three consecutive years according to Rightmove!

TONY OURRIS
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Palmers Green’s 

top performing 

estate agent

for three years 

GET AN INSTANT 

ONLINE

PROPERTY 

VALUATION

Get your 

moving 

journey 

started 

“The team 

marketed our 

property 

brilliantly.”
Emma (Google review, 2023)

“The team went 

the extra mile to 

sell our house.”
Sarah (Google review, 2023)

Contact us 

for a free 

valuation

020 8882 7888

anthonywebb.co.uk

REAL ESTATE  AND HOUSING

To book your appointment 
please contact their team 

on 020 8882 7888 
or visit anthonywebb.co.uk
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REAL ESTATE  AND HOUSING

Chris Evangelou from the Fit Factory in Cock-
fosters is looking to buy locally. He likes Potters 
Bar but finds the housing market unstable with 
interest rates rising. The biggest problem is how 
much deposit to raise and affordable re-pay-
ments.

        CHRIS EVANGELOU

Chris Georgiou from Raphael’s 
Bakery in Cockfosters has children 
at an age that they will soon be 
looking to buy a property. He said 
that it is very difficult for youngsters 
to get onto the residential market 
with mortgage interest rates un-
stable, trying to get a mortgage in 
itself and raising the deposit. 

      CHRIS GEORGIOU

Especially for the younger generation, it must 
be really difficult. It seems that the Shared Own-
ership and Help to Buy scheme is not working 
as many are renting. The rents in London espe-
cially are extortionate and should be capped. 
There should also be an initiative for people who 
want to go to work to help them buy or rent flats 
near their work.  

There should also be licensing schemes targeted 
at private landlords to raise awareness of keeping 
their properties to a good standard and to be po-
liced by professional surveyors. 

How can anyone buy a home?

               LOUIS KYRIACOU & ANDY GUS KOURTELLOS

Ersan Mustafa has his own place 
in Cockfosters and says he was 
one of the lucky ones when he ar-
ranged a 5 year fixed interest rate 
agreement. But even so, he is still 
finding it hard to maintain with the 
increase in energy costs; he has 
found it cheaper to relax in a cof-
fee shop than at home and is sav-
ing on heating and lighting costs. 

      ERSAN MUSTAFA
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Premier Property Agents
Proudly Independent 

Voted best Letting Agent
in Winchmore Hill (2018 & 2019)

Looking to Sell or Let?
one of our friendly but professional property consultants will meet 
with you to advise on the best marketing price, show you 
accurate comparable evidence, and provide tips on how to 
maximise the value of your property when selling or renting.

CONTACT US
9, Onslow Parade, 
Hampden Square, Southgate,
London N14 5JN

hello@mi-homes.co.uk

020 7323 9574

020 7323 9574

we are here to make
a difference, for you.



REAL ESTATE  AND HOUSING

British house prices last month dropped 
by the most in more than 10 years, mortgage 
lender Nationwide said on Wednesday, adding 
to signs of a slowdown in the housing market in 
the face of high inflation and rising borrowing 
costs. 

The 1.1% fall was the biggest year-on-year 
drop since November 2012 and also the first 
annual decrease since June 2020, early in the 
coronavirus pandemic, when prices edged down 
by 0.1%, Nationwide said. 

Separate Bank of England data showed British 
lenders approved the lowest number of mort-
gages in January since 2009, excluding a slump 
at the start of the COVID-19 pandemic. 

Analysts in a Reuters poll published on Tues-
day expect house prices to fall by 2.4% in 2023, 
less than previously as a resilient job market 
and easing recession fears soften the blow of 
higher borrowing costs. 

Nationwide said that compared with January, 
prices were down by 0.5% for the sixth month-
on-month fall in a row, the longest such run since 
one beginning in 2007 and ending in 2009, dur-
ing the global financial crisis. 

“Another BoE rate rise isn't inevitable,” Bailey 
says. Economists polled by Reuters had ex-
pected prices to fall by 0.9% from a year earlier 
and by 0.4% in monthly terms. 

Nationwide said prices were now 3.7% lower 
than their peak in August last year. 

Official interest rates have been on a steep rise 
for over a year and the mortgage market suffered 
major disruption in late September and October 
following former prime minister Liz Truss's mini 
budget, which pushed up market borrowing costs. 

Nationwide chief economist Robert Gardner 

said the market 
would struggle to re-
cover in the near term 
given the risk of a re-
cession, and mortgage pay-
ments were well above their 
average as a share of 
take-home pay. 

"However, con-
ditions should 
gradually improve if inflation moderates in the 
coming months as expected, easing pressure 
on household budgets," Gardner said. 

"Solid gains in nominal incomes together with 
weak or declining house prices will also support 
housing affordability, especially if mortgage rates 
edge lower in the coming months." 

Nationwide forecast in December that house 
prices would fall 5% in 2023. 

Gabriella Dickens, an economist with consul-
tancy Pantheon Macroeconomics, said she ex-
pected house prices would fall to about 8% 
below last year's peak. 

"We have tentatively pencilled in a 5% rise in 
house prices for 2024, however, reflecting our 
view that the Monetary Policy Committee (of the 
Bank of England) will start to reduce interest 
rates next year," she said. 

Tuesday's Bank of England data showed a 
jump in consumer lending, which rose by a net 
1.6 billion pounds ($1.9 billion) on the month, 
double the increase forecast in a Reuters poll. 

Lending was 7.5% higher than a year earlier, 
the biggest increase in three years, though this 
growth rate is not adjusted for consumer price 
inflation of more than 10%. 

UK house prices fall by most 
since 2012
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Islington is a trendy hotspot with lots to do 
and many resorts to visit with restaurants, the-
atres, cinemas and bars being in the borough’s 
vicinity. 

Islington has had its fair share of historical 
residents such as Lenin who lived at 30 Holford 
Square, off King's Cross road. 

Although he was born in India, George Orwell 
whose real name is Eric Arthur Blair, resided 
in Islington for a period of his life. From 1944 
to 1947, the author of “Animal Farm” lived at 
27B Canonbury Square after his home in Kil-
burn was hit by a bomb during the Second 
World War. Today, a heritage plaque can be 
seen at the building to commemorate the time 
he spent there. It is said that this residence in-
spired the idea for the protagonist’s home in 
his most famous novel, “Nineteen Eighty-Four”, 
which he wrote part of in the garden of ‘’The 
Canonbury Tavern’’. Boris Johnson was born 
in New York City but lived in Colebrooke Row, 
Islington with his wife and their children from 
2009 to 2016. Whilst living at 1 Carlton Gar-
dens during his appointment as Health Secre-
tary, Johnson rented out his home in Islington 
to Wayne McGregor, a royal ballet choreogra-
pher. Boris Johnson joins a number of pol-
iticians who have lived in Islington over the 
years; these include Tony Blair and Jeremy 
Corbyn. Tony Blair lived in Richmond Crescent 
in the 1990s and was rumoured to have closed 
the famous “Blair-Brown Deal” (also known as 
the “Granita Pact”) with Gordon Brown in 1994 
at the Granita restaurant in Islington. Jeremy 
Corbyn, the ex-leader of the Labour Party, has 
been Islington North’s MP for over 30 years. 
UK Cypriot Theo Paphitis lived in St Thomas’s 
Road in Finsbury Park and attended Ambler 

School in Blackstock road which singer Leona 
Lewis also attended.  

Islington is also home to Arsenal football 
Club, the Sobell Centre, the Islington boxing 
Club, and the famous Turkish Baths in Iron-
monger Row. 

Living in Islington gives you a choice of many 
natural spots such as Finsbury Park, Whitting-
ton Park, Caledonian Park and Highbury 
Fields. It also has the luxury of Regents Canal 
running through it. 

Most houses in Islington were built in Vic-
torian times. Most of terraced homes are spa-
cious with high leaded decorated ceilings, a 
great ardour and tradition about them. Some 
of the houses were two floors and above and 
a lot of them were converted into flats for sale 
or rent. 

The rental market caters for most young pro-
fessionals and students who love the Islington 
flavours and want easy access to loads of 
cafes, bars and restaurants where they can 
sit in and enjoy their beautiful surroundings. 
You have the lively street markets of Chapel, 
Exmouth, Hoxton and Whitecross street mar-
kets, as well as a lot of smaller markets scat-
tered in various areas of Islington. 

 
London Underground 
The Borough boasts a large transport net-

work for rail, bus, cycles and road users. 
There are ten London Underground stations 

in the borough across London fare zones 1, 2 
and 3. These stations are principally served 
by the Northern, Piccadilly and Victoria lines, 
although the Circle, Hammersmith & City and 
Metropolitan lines also pass through the Bo-
rough. 

The Piccadilly line carries pas-
sengers to key London desti-
nations, including the West End 
and Heathrow Airport. The 
Northern and Victoria lines also 
link the Borough to the West 
End, whilst the Northern line 
(Bank Branch) also passes 
through the City of London. 

Just beyond the Borough's 
borders are King's Cross St 
Pancras (in the London Bo-
rough of Camden) and Moor-
gate.  

 
London Overground 
There are also several Lon-

don Overground stations in the 
borough, all but one of which 
are in London fare zone 2: Caledonian Road 
& Barnsbury, Canonbury, Crouch Hill, Highbury 
& Islington and Upper Holloway   

 
National Rail 
There are several other National Rail stations 

in Islington, which offer direct services to des-
tinations across London, East Anglia and 
Southeast England: Drayton Park, E s s e x 
Road, Farringdon, Finsbury Park, Highbury & 
Islington and Old Street. 

Farringdon and Finsbury Park are served by 
Thameslink services, with some trains travel-
ling direct to Gatwick Airport, as well as desti-
nations including Cambridge, Peterborough, 
Brighton and Sevenoaks.  

 
Other stations, including Finsbury Park, are 

served by Great Northern trains which nor-

mally operate between Moorgate and Welwyn 
Garden City. The Elizabeth line calls at Far-
ringdon. 

Moorgate lies just to the south of the Bo-
rough, in the City of London, whilst King's 
Cross lies to the Borough's immediate west, 
with destinations including Sheffield, Leeds, 
Newcastle, Edinburgh and Inverness. 

 
There is an abundance of schools in Islington, 

Universities such as City and London Metro-
politan and further education colleges such as 
City and Islington and Kingsway. 

There are plenty of hospitals, clinics and doc-
tor surgeries to care for the public. Details of 
hospitals within, or close to Islington, can be 
found at UCLH, Whittington Hospital, Moor-
fields Eye Hospital, Great Ormond Street Hos-
pital for Children.

Why live in Islington
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The property market is presently in a state 
of flux. There is uncertainty. In the main, 
save for the blip with the credit crunch in 
around 2008, property owners have been used 
to seeing rising property markets and as such, 
a rise in their net worth and capital growth in 
their principal asset. In turn, this spawned a 
generation of small property investors, who 
dabbled in the buy to let market, owning one, 
two or three properties which gave relatively 
modest returns on the rent in comparison to 
the price paid, but whose capital growth would 
see them provide a nice pension for their older 
years.  

The current interest rates of between 3-5% 
are not historically high. However, when fac-
toring the change in property values from when 
they were last at those levels in the early 
2000’s to now, those changes will cause a 
monumental strain on many households. Com-
bined with increases in the cost of living, it 
could be the perfect storm for a disastrous 
period for homeowners. That remains to be 
seen.  

The weekend of Liz Truss’ mini budget prob-
ably caused more consternation to people 
within the conveyancing process than any 
other announcement I have known in my 25 
years of practice. I qualified as a solicitor in 
the late 1990’s having previously worked in a 
securities department for a bank. Mortgage 
Rates changed on a rapid upward spiral with 
conveyancers, estate agents mortgage brokers 
and other parties with a vested interest in the 
property industry watching transactions col-
lapse or pause and levels of transactions de-
cline. Individuals were left wondering if it was 
worth proceeding. Anecdotally, I had a com-

pany client who was buying a buy to let prop-
erty. They had in place an in principal buy to 
let mortgage offer at a rate of around 4%. That 
rate however had not been secured, and as 
the last financials went in, just after Liz Truss‘s 
mini budget, those rates went from around 4% 
to 10.15%, with only one lender willing to lend, 
making it commercially unviable to proceed 
with that transaction . They were able to pro-
ceed without a mortgage and are now four 
months later refinancing with the high point of 
interest rates having subsided to a more man-
ageable level.  

The buy to let market, has in recent years 
been attacked by government policies with the 
withdrawal in writing down allowances the re-
moval of the discount on mortgage interest 
and payments against rental income for tax 
purposes. Then there is the change in stamp 
duty rates to penalise second homeowners, 
there has been a concerted and continuous 
attack on the small investor. The small investor 
championed by Tory policies of the past who 
experienced monumental growth under the 
Blair and Brown years, now butchered by re-
cent successive conservative governments 
through their policies. There seems no real in-
centive for an individual to purchase a small 
buy to let. Prices remain high, Incomes remain 
low. The tax position is unfair. However, the 
paradox is that rents are now soaring to record 
levels. 

Why is this? It seems a clear policy on the 
part of the Conservative governments of the 
last 8 years to have homeowner occupiers, 
not just property owners. The split in the stamp 
duty levels, promotions like help to buy on new 
build properties and incentives for first time 

buyers, and stamp duty first time buyer relief, 
and changing mortgage practices in the treat-
ment of parental gifts are all measures to try 
and promote first time buyers and property 
home ownership whilst at the same time, at-
tacking the buy to let market. There is anec-
dotal evidence which supports the view that, 
property investors are selling up and leaving 
the property market and have been for some 
time. However they also need to consider Cap-
ital Gains tax liability, is the possible capital 
gains tax they may face, which intern might 
lead investors to sell and buy something else, 
but then when trying to do that, they will find 
themselves faced with penalised stamp duty 
measures, so there lies a conundrum. 

The current state of the market over the last 
six months has been dominated by the change 
in interest rates. My practice is a busy, niche, 
high street practice based in Crouch End and 
Enfield with a heavy bias in residential con-
veyancing. The volume of completions (people 
moving in and moving out of their properties) 
over the months of November, December, 
January, and February, dropped steeply at a 
rate of approximately 20% of levels earlier in 
the year. There are two factors which I would 
attribute to this. First, being the cost of living 
and the overall affordability of day-to-day ex-
penses, which is putting people off on a gen-
eral affordability basis of properties and sec-
ondly, the interest rate rise. As property values 
have increased and even the smallest interest 
rate rise has a harsh impact. The anecdotal 
evidence I have received from estate agents 
over the closing months of 2022 was that 2023 
was going to be a difficult year. Another con-
sequence of that, is that the rental market has 

boomed, as people do need somewhere to 
live and it is therefore quite possible that a 
reasonable level of activity with people buying 
with incentives for first time buyers with re-
duced stamp duty rates, that there will be a 
degree of home ownership, particularly in the 
first time buyer market, as paying a mortgage 
will always be seen, as a better financial com-
mitment than paying a rent. 

The position is currently unclear. The north 
London market has a reasonable degree of 
activity. Prices are not rising but they are also 
not drastically falling as the national press will 
have you believe. First time buyers are being 
more cautious but will also be concerned at 
the rising rents. Buy to let investors are being 
squeezed but might just be seeing their rental 
yields increase. It is a mixed picture, but a 
drop in mortgage rates would I believe push 
those cautious potential first time buyers back 
int the market. Time will tell. 

 
Andrew Joannides, senior partner Boulter 

and Co LLP   

Current situation in the property market

We offer a range of landlord cer-
tification services with one call. 
Assisting the drive toward net 
zero carbon emissions by 2050. 
Our main aim is to work closely 
with our clients to help them in-
crease the value of their proper-
ties. 
 
Marketing Floor Plans 
These are basic floor plans often used as a 
guide by agents to market their properties. De-
tailing the layout and room sizes, although we 
try and ensure accuracy of our drawings they 
are not to be confused with scaled lease plans. 
Asbestos Management Surveys 
An Asbestos Survey Report will be prepared 
following the survey and will include the Bulk 
Sample Analysis results. The report will assist 
the building owner/occupier to manage asbes-
tos containing materials (ACM's) in their prem-
ises. 
Fire Risk Assessment 
A Fire risk assessment is an inspection of your 
premises and the people who use them, from 
a fire prevention perspective. It's about under-
standing the potential risks, then improving 
your fire safety precautions to keep people 
safe. 
Domestic EPCs 
A domestic EPC (Energy performance Certifi-
cate) is a report which shows how energy effi-
cient a domestic building is. A building is offi-
cially classified as 'domestic' when there is 
only one family living in it – regardless of 
whether it is a permanent residency or semi-
permanent. Although more recently HMOs can 
also be classed as domestic in some cases. 

Non-Domestic EPCs 
The term 'non-domestic building' refers to any 
building that is not a domestic building. 
Energy Performance Certificates (EPC) rate 
how energy efficient your building is; using 
grades 'A' to 'G' (with 'A' being the most effi-
cient). The regulations will require landlords of 
non-domestic buildings to have secured an 
EPC certificate with an E rating or higher in 
order to issue a new lease for a property. 
Lease Plans 
A lease plan is a scaled drawing that identifies 
the demise of a leasehold property. It will also 
include any communal areas and rights of way. 
These are RICS compliant and are a legal re-
quirement since 2003, since then new leases 
of 7 years or more or existing leases sold with 
7 years or more unexpired must be registered 
with Land Registry along with a compliant 
Lease Plan. 
Commercial EPC 
What is an EPC for Commercial Properties? 
Since 2008 Commercial EPCs are now a re-
quirement for all non-domestic properties for 
sale, to let and on construction. Eco Logic have 
carried out commercial EPC’s on properties 
from small retail units to huge office blocks in 
Central London and even shopping centres. 
Residential EPC 
A domestic EPC is a legal requirement for res-
idential properties and will grade your property 
for A-G. The most efficient property with the 
lowest fuel bills with have an ‘A’ band. All 
energy performance certificates include rec-
ommendations for improvements, and are valid 
for 10 years unless a thermal element is 
changed like the double glazing or boiler, or 
there are structural changes.

Our Services
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Average mortgage rates and 
Rishi Sunak 

The financial markets have re-
acted warmly to Rishi Sunak's ap-
pointment as UK Prime Minister. 
Following the expansionist stance 
of Liz Truss, Mr Sunak is seen as a 
safer pair of hands to be in charge 
of the UK economy, and whilst it is 
early days, so far he has done more 
good than harm. Mr Sunak and the 

Chancellor Mr Hunt also appear to be working with rather 
than against the Bank of England. This is good news for 
those with mortgages as it is likely that mortgage rates will 
not have to rise as much as we had feared. 

 
Average mortgage rates and the mini-budget 
On Friday 23rd September 2022, the newly appointed Chan-

cellor of the Exchequer, Kwasi Kwarteng, delivered the so-
called 'mini-budget'. This mini-budget has had major ramifi-
cations for mortgage rates. Mr Kwarteng's budget set out the 
UK Government's plan to stimulate economic growth putting 
it on course for a head-on collision with the Bank of England 
which is seeking to soften demand in order to control inflation 
and the cost of living crisis by raising interest rates. The finan-
cial markets did not react well and mortgage rate expectations 
shot up. the reversal of the mini-budget policies and proposals 
has since calmed the financial markets considerably. 

 
Average mortgage rate for new business 
We show in the chart below the average mortgage rates 

for new business. These are the average rates charged on 
mortgages that were arranged this month. 

Average mortgage rates for new business are on the rise 
and are likely to continue rising as the Bank of England in-
creases its underlying Bank Rate, which has been on an up-
ward trend since December 2021. We have witnessed a 
number of record rises in Bank Rate as the Bank of England 
seeks to control inflation. On 15 December 2022 we saw 
Bank Rate rise from 3.00% to 3.50%, which came off the 
back of the biggest rise in interest rates for 33 years when 
the Bank of England raised Bank Rate from 2.25% to 3.00% 
in November 2022. That increase came off the back of two 
50 basis point rate rises in August 2022 and September 
2022. At the time the interest rate rise in August was the 
largest rise for 27 years. Bank Rate rose again in December 
to 3.50% and in February 2023 when it increased by a further 
50 basis points to 4.0%. 

Average mortgage rates for new business increased by 
9.5% during December and were 131.5% higher (more than 
double) than they were one year ago. The period of very low 
mortgage rates is officially over as the mortgage market re-
acted violently to the mini-budget. Rates are likely to continue 
to increase whilst we are living a period of economic uncer-
tainty and as the Bank of England continues to raise Bank 
Rate to fight inflation. 

 
More than 1.4 million households in the UK are facing the 

prospect of interest rate rises when they renew their fixed 
rate mortgages in 2023. 

The majority of fixed rate mortgages in the UK (57%) com-
ing up for renewal in 2023 were fixed at interest rates below 
2%. Those deals that are due to mature through the course 
of 2024 will be from two-year fixed rate deals made in 2022 
and five-year fixed rate deals made in 2019, when mortgage 
rates were generally higher than 2%. 

 
WISH LIST 2023 
•  MORE CONCESSIONS FOR FIRST TIME BUYERS 
•  STAMP DUTY CONCESSIONS FOR HOME MOVERS 
•  STAMP DUTY REDUCTION FOR BUY TO LET 
•  FAIR TAXATION FOR LANDLORDS 
•  BASE RATE TO GO BELOW 3% 
 
COMMERCIAL LOANS 
•  CURRENTLY AT 9-10% 
•  THIS IS KILLING THE HIGH STREET WITH MORE AND 

MORE BUSINESSES CLOSING DOWN. 
•  SELF EMPLOYED PEOPLE THAT ARE THE CORE OF 

THE BRITISH ESTABLISHMENT ARE BEING HAMMERED 
WITH FOREVER RISES IN RUNNING COSTS, LOAN 
COSTS AND GOODS COSTS. 

Average interest rates for mortgages in the United Kingdom (UK) 
from March 2000 to January 2023, by type of mortgage
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HISTORY OF RATES

By Andreas Liondaris, CeMAP Mortgage Manager, Premier Finance & Mortgages Ltd
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This time last year the Bank of Eng-
land Base Rate was 0.5%. As the UK 
& the rest of the world opened up after 
Covid and faced the increasing energy 
costs and the problems in Ukraine the 
level of inflation in the UK has also in-
creased significantly. To try and com-
bat this the Bank of England has 
steadily increased the Bank Base Rate 
and on 2nd February 2023 it was set 
at 4% & scheduled to be reviewed 
again on the 23rd March 2023.  

 
With mortgage rates now at their 

highest levels since 2008 people are 
concerned & as mortgage brokers we 
are being asked the following ques-
tions on a daily basis : 

 

• My monthly payments have tripled what can I do? 
• Can I secure a new rate on my mortgage as the current one has ended? 
• Will rates continue to rise? 
• Is it a good time to buy? 
• My mortgage is on an Interest Only basis & the term is ending, do I need to 
sell my property? 
• I have built 3 houses but cannot sell them, what can I do? 
• Can I arrange an overdraft to help my business get through these tricky 
times? 

 
At Direct 2 Lender Private Finance we do not charge any fees to discuss the questions that 

you have and as a whole of market broker we can source & offer you’re the best solution. 

Mortgage rates now at their highest 
levels since 2008. People are concerned

Essential Safety Products for you 
and your premises from the risk of fire
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At a time when safety is a priority, we introduce North London based Essential Safety 
Products, a family run business with Ted Kyprianou the Managing Director, Luke Kyprianou 
the Head of Operations and Kristina Kyprianou Head of Finance. 

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

Their long-standing relationships with their clients are not coincidental. They retain their 
customers because they pride themselves on protecting those in our local community 
from the risk of fire by offering an exceptional service that keeps them compliant in all as-
pects of mandatory fire regulations and prevents them from the unnecessary distress of 
dealing with the devastation that fire can cause. 

By selecting ESP to look after this vital part of your safety, you will always have peace of 
mind that the correct equipment is right there, to protect you if ever required. 

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

All ESP fire alarms are custom installed and comply with all necessary regulations and 
standards. 

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

At ESP, their team of experienced professional 
health and safety experts have years of experi-
ence checking and servicing fire extinguishers for 
businesses across London and the surrounding 
area. 

 
What is Emergency Lighting? 
Emergency lighting is an important part of fire 

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

For effective, affordable emergency lighting in North London that surpasses the British 
Standard and industry regulations, get in touch with the team at ESP today. Whether you 
need emergency lighting in Camden, Finchley, Angel, or the surrounding area, they can 
help. 

 
Why choose ESP for your Emergency Lighting Installation in London? 
Emergency lighting types can be categorised into the following: 
Local Experts – qualified professionals provide emergency lighting installation in London 

and the surrounding areas. 
Compliant – emergency lighting products meet all British Standards and European com-

mercial fire safety regulations to keep your business protected, legally and safety-wise. 
Comprehensive – as well as emergency lighting installation, ESP also offers support 

and maintenance on their products to ensure they are working optimally. 
 
Simple process 
From the moment you call ESP, the team will strive to provide you with an exceptional 

service. Let them look after you, your occupants and your legal obligations. 
 

ESP is located at Block C, Southgate Office Village, 284 Chase Road, Southgate, London, 
N14 6HF. 
Tel: 0800 917 0608 / Email: info@esafetyproducts.co.uk / Website: www.espfirealarms.co.uk
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Thousands rally in Greece in 
angry train crash protest

Thousands of striking 
transport workers, stu-
dents and teachers 

marched in central Athens and 
in the northern city of Thessa-
loniki on Wednesday to protest 
over Greece’s deadliest train 
disaster on record. 

The crash on February 28 
killed 57 people and has stirred 
public outrage over the crumbling 
state of the rail network. Striking 
workers say years of neglect, 
underinvestment and under-
staffing – a legacy of Greece’s 
decade-long debt crisis – are to 
blame. 

The conservative government, 
whose term expires in July, pro-
mised on Wednesday to fix the 
ailing railway system. 

Many of the 350 people aboard 
an intercity passenger train that 

collided head-on with a freight 
train while travelling on the same 
track, were university students 
heading to the northern city of 
Thessaloniki from Athens after 
a long public holiday weekend. 

“We won’t stay alive by 
chance, we will live as we wish,” 
said a banner held by young 
protesters outside parliament in 
Athens, where rallies culminated.  

“Murderers”, read another 
one. 

The disaster has led to          
protests across Greece with 
more than 10,000 people rally-
ing in Athens on Sunday.  

Tens of thousands gathered 
in Athens and Thessaloniki on 
Wednesday. 

Rail workers have staged      
rolling, 24-hour strikes since last 
Thursday, bringing the network 

to a halt. They say their demands 
for improvement in safety proto-
cols have gone unheard for years 
and have promised to “impose 
safety” to ensure that a crash 
will not be repeated. 

“We have an obligation           
towards our fellow humans and 
our colleagues who were lost in 
the tragic accident,” the main 
railway workers union said in a 
statement. 

A station master in the nearby 
city of Larissa who was on duty 
at the time of the crash was 
charged this week with endan-
gering lives and disrupting pub-
lic transport. 

The station master, who       
cannot be named under Greek 
law, appeared before a magis-
trate on Sunday after his lawyer 
requested extra time on Satur-
day to respond to the charges 
following new information con-
cerning the case. Those procee-
dings were ongoing. 

The conservative government, 
which was initially planning to 
call elections in the coming 
weeks, has blamed the crash 
mainly on human error and defi-
ciencies it says have not been 
fixed over the past decades. 

Prime Minister Kyriakos Mitso-
takis has handed the portfolio 
to one of his closest aides, state 
minister George Gerapetritis, 
after the former transport minis-

ter resigned. 
On Wednesday, Gerapetritis 

said rail passenger services, 
suspended since the crash, may 
resume by the end of March if 
absolute safety is secured.  

He promised funds would be 
invested in upgrading infras-
tructure and hiring staff. 

He also promised to shed 
light to the causes of the crash. 

“I understand the anger that 
people feel,” he said. 

Greece’s largest public sector 
union ADEDY participated in the 
24-hour walkout. City transport 
workers walked off the job in 
solidarity, disrupting metro, tram 
and bus services in the capital. 
Ships also remained docked at 
ports as seamen participated in 
the labour action. 

Students and teacher groups 
have said they will take part in 
the rallies in central Athens. 

“It’s not the time to fall silent, 
it’s time to speak up and fight,” 
a teachers’ union said in a 
statement. 

Greece sold its state-owned 
railway operator, now called 
Hellenic Train, to Italy’s state-
owned Ferrovie dello Stato        
Italiane in 2017 during its debt 
crisis.  

The sale was a term in the 
country’s bailout agreements 
with the European Union and 
the Washington-based Interna-
tional Monetary Fund.

AKEL calls for change so gender equality can be realised

Discrimination against 
women and the lack     
of policy that supports 

motherhood, as well as violence 
against women and trafficking 
are some of the biggest hurdles 
that need to be tackled if gender 
equality can truly manifest, 
AKEL said on Wednesday, 
marking International Women’s 
Day. 

Sexist stereotypes in the 

media and education, as well as 
the lack of participation of women 
in public life are “realities deeply 
embedded in Cypriot society,” it 
added. 

“There needs to be an end to 
the philosophy that the Anas-
tasiades government followed 
where gender equality and 
women are concerned – particu-
larly working women.” 

Those policies led to “Cyprus 

taking disappointing steps back-
wards.” 

The party said it expected  
the Christodoulides government 
to take concrete steps for the 
country “though we observe his 
failure to achieve equal gender 
representation in the cabinet.” 

For the left, the fight for gender 
equality is not a fight against 
men and women.  

“It is a fight against patriarchal 
structures, sexist attitudes and 
an economic system that repro-
duces inequalities, injustices 
and oppression both socially 
and on the basis of gender.” 

Meanwhile, statistics released 
by Eurostat on Tuesday revealed 
Cyprus is sixth in the bloc when 
it comes to the overall gender 
gap, both when it comes to cities 
as well as when it comes to rural 
areas, with both percentages 
being above six per cent. 

However, the difference bet-
ween urban and rural areas is 

relatively small, with urban 
areas being slightly higher. 

The gender gap is defined as 
the difference between male and 
female incomes as a percentage 
of male incomes.  

The EU gender gap for median 
equivalised net income was close 
to five per cent during the last 
decade. 

In November the commissioner 
for gender equality, said the pay 
gap between men and women 
in Cyprus is 9 per cent, meaning 
that women on the island earn 
91 cents for every euro earned 
by men. 

Data published by the European 
Institute for Gender Equality in 
October showed Cyprus still has 
a long way to go when it comes 
to gender equality, especially 
when it comes to women’s pres-
ence in decision-making posi-
tions. The gender equality index 
rose to a mere 57.3 per cent in 
2022 from 57 per cent in 2021.

On Tuesday 7th March, 
the All-Party Parliamen-
tary Group for Cyprus 

held its 2023 Annual General 
Meeting in Parliament. The Rt. 
Hon. Sir Roger Gale MP,  a long-
standing friend of Cyprus, was 
re-elected as Chair of the APPG 
alongside a cross-party team 
of parliamentarians. 

Sir Roger thanked the 
Members of Parliament for his 
re-election and reiterated that, 
“the election of the new Presi-
dent of Cyprus, Mr Nikos Chris-
todoulides, gives fresh hope for 
the resumption of negotiations 
to find a just and viable solution 
to the Cyprus problem.”  

Sir Roger added that, the “All 
Party Group for Cyprus recogni-
ses the just cause of the people 
of Cyprus and will continue to 

work for the reunification of Cyp-
rus and the right of all Cypriots 
to live in a free, united country, 
in peace and security under one 
democratically elected Govern-
ment.” 

President of the National 
Federation of Cypriots in the UK, 
Christos Karaolis, was also re-
appointed as the Secretariat      
of the All Party Parliamentary 
Group for Cyprus.  

Closing the meeting he 
thanked the Chair, Sir Roger 
Gale MP, and all the Officers 
for their commitment to, and 
support for, a truly free and  
reunited Cyprus. 

The executive of the APPG 
includes Chair Sir Roger Gale 
(Conservative), Vice-Chairs Lord 
Adonis (Labour), Bambos Cha-
ralambous MP (Labour), Chris-
tine Jardine MP (Liberal Demo-
crat), Baroness Massey of Dar-     
wen (Labour), Caroline Nokes 
MP (Conservative), Matthew 
Offord MP (Conservative), Chris 
Stephens MP (Scottish National 
Party), Theresa Villiers MP (Con-
servative), Secretary Rachel 
Hopkins MP (Labour) and Treas-
urer Mark Jenkinson MP (Con-
servative). 

The APPG also consists of 
another 38 Members of both 
Houses of the UK Parliament.

Sir Roger Gale MP  
re-elected as Chair of 
the APPG for Cyprus

President Nikos Christo-
doulides assured that 
issues of gender equa-

lity are high on the political 
agenda of his administration 
and that he is fully aware of the 
challenges faced by women, 
therefore the governance pro-
gram includes specific policies 
and actions to prevent and com-
bat violence against women, 
reconciling family and profes-
sional life, reducing the pay gap 
and promoting equal treatment 
in all areas of life. 

In a message on the occasion 
of International Women's Day 
(8 March), the President noted 
that the aim is to strengthen and 
upgrade gender equality issues 
and in this direction he will pro-
ceed immediately with the esta-
blishment of the institution of 
the Commissioner for Gender 
Equality. 

He said that this year's Interna-
tional Women's Day is dedicated 
to innovation and technology for 

gender equality and within this 
context and given the low repre-
sentation of women in innovation 
and technology, at the initiative 
of the Commissioner for Gender 
Equality and in collaboration with 
the Cyprus State Scholarship 
Foundation, the government is 
proceeding to establish 10 
scholarships for Cypriot women. 

The President noted that it is 
a day of honour and reflection for 
the sacrifices and battles that 
women around the world have 
given to obtain their rights.

Gender equality issues 
high on President’s agenda



The funerals of the two 
Cypriot students who lost 
their lives in last week’s 

devastating train collision in 
Greece, took place on Monday 
in their hometowns. 

The funeral of 23-year-old  
Kyprianos Papaioannou was 
held on Monday morning at     
the church of the Holy Apostles 
Peter and Paul, in the village of 
Avgorou, Famagusta district. 

The family asked those attend-
ing the funeral to be dressed in 
white. 

The Law School of the Aristo-
tle University of Thessaloniki, 
where Kyprianos was a student, 
announced that it would propose 
to the State Scholarships Foun-

dation of Greece to launch a 
scholarship in his memory. 

The Famagusta Music School, 
of which Kyprianos was a mem-
ber, said on Facebook that with 
immense sadness and shock, it 
bids farewell to its beloved former 
student. 

It added that Kyprianos was 
very much loved by his class-
mates, teachers, and staff both 
at the music school and Fotis 
Pittas High School, which he 
also attended. 

His love for Byzantine music 
led him to the Famagusta Music 
School with his focus being on 
Greek Orthodox chanting. 

Kyprianos graduated from the 
school in 2018 with excellent 

grades and after his military  
service as a commando, he con-
tinued his studies in law at the 
Aristotle University of Thessalo-
niki. Even after his graduation, 
he continued to contribute to the 
music school by participating 
with its students in local events. 

Avgorou community leader 
Panayiotis Michaela said Kypri-
anos was a young man who was 
close to the church. 

“His father is the community’s 
priest; he has been with us in 
good times and bad times. Now 
we have an obligation to support 
Kyprianos’ family and Father 
Christodoulos,” he added. 

Kyprianos had been travelling 
back to Thessaloniki after spend-
ing the long weekend with his 
fiancée. 

The funeral of 24-year-old 
Anastasia Adamidou, a dental 
student, was held on Monday 
afternoon at the church of Agioi 
Anargyri in Paphos. 

The family requested instead 
of wreaths, to make contributions 
in support of the family of a rela-
tive with a serious health problem. 

Adamidou was on the fateful 
train after returning from Athens 
following a trip to Bulgaria. 

The principal at her lyceum, 
Andreas Joseph, said that she 
was a student with top marks 

and full of dreams for her future. 
In a statement on social media 

the school said: “Sad news        
always travels fast. Anastasia is 
already an angel. Even up until the 
last moments, we were hoping 
for a miracle, that never came. 

“In the classrooms we now sit, 
you sat, in the corridors we walk, 
you walked. You had dreams and 
goals that were shattered on the 
train tracks.” 

The President of the Republic 
of Cyprus, Nikos Christodoulides, 
attended the funerals.  

Funeral costs were covered 
by the state. 

Political parties and politicians 
all sent their condolences over 
the death of the two Cypriots. 

DISY and AKEL said that that 
the loss was great, while former 
president Nicos Anastasiades 
also expressed his condolences. 

Meanwhile, another young girl 
of Cypriot origin was identified 
among the victims of the crash. 

Demetra Kapetaniou, 24, who 
was in the first carriage of the train, 
was among the missing persons 
in the tragedy; her body was 
identified through DNA testing. 

Her father, Kleanthis Kapeta-
nios, was born and raised in 
Anarita, Paphos, but settled per-
manently in Thessaloniki about 
thirty years ago.
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Two Cypriot students who lost their 
lives in Tempi train crash laid to rest

APPG for Cyprus 
meets with Morphou 
Municipality delegation

On Tuesday 7th March, 
the All-Party Parliamen-
tary Group for Cyprus 

held a warm and friendly round-
table discussion with the Deputy 
Mayor of Morphou, Kyriakos Kou-
dounas, and Councillors Oura-
nia Peletie, Maro Kei and Katia 
Chambi from the exiled Morphou 
Municipality in Cyprus. Sir Roger 
Gale MP, Chair of the APPG for 
Cyprus, was joined by Bambos 
Charalambous MP (Vice-Chair), 
Theresa Villiers MP (Vice-Chair), 
Matthew Offord MP (Vice-Chair), 
Mark Jenkinson MP (Treasurer) 
and Catherine West MP (Officer) 
for the discussion. High Commis-
sioner for the Republic Cyprus 
Andreas Kakouris, President      
of the National Federation of     
Cypriots Christos Karaolis and 
Secretary of the Barnet Friends 
of Morphou Andreas Karaolis, 
were also in attendance. 

The Deputy Mayor and Coun-
cillors congratulated the Chair 
and Officers of the Cyprus APPG 
on their re-election, thanked 
them for their continued support 
and asked them to continue  
their efforts. Cllr Maro Kei read a 
message on behalf of the Mayor 
of Morphou, Cllr Victor Hadjiav-
raam, urging Parliamentarians 
and the UK Government to “exert 
pressure upon Turkey to change 
its attitude and work towards a 
just solution to the Cyprus prob-
lem and the restoration of basic 
human rights of all Cypriots,” 

stating that “in our ongoing strug-
gle and efforts for freedom and 
justice, your contribution, in      
defending Cyprus’ sovereignty 
is of utmost importance.” 

In closing, the Mayor’s     
message said that “Cyprus can 
become an example of reconci-
liation, peace, prosperity and 
stability, not only for the eastern 
Mediterranean, but for the world 
in general.” 

Responding to the message 
of the Mayor of Morphou, the 
re-elected Chair of the APPG for 
Cyprus, Rt Hon. Sir Roger Gale 
MP, reiterated that, “It is wholly 
unacceptable that for nearly fifty 
years, a Member State of the 
Council Of Europe (Turkey) has 
been allowed to occupy land 
belonging to another Member 
State (Cyprus).” 

Sir Roger drew upon the      
“direct comparison between the 
occupation of the northern part 
of the island of Cyprus by Turkey 
and the annexation of Crimea 
by Russia,” stating that “in total 
solidarity with our friends in      
Ukraine, we must also recognise 
that these ‘frozen conflicts’ must 
be resolved on the basis of the 
return of sovereign territory to, 
in each case, its own country.” 

The High Commissioner of 
the Republic of Cyprus also 
briefed Parliamentarians on the 
latest developments on the     
Cyprus issue and the Eastern 
Mediterranean.

London City Airport first to 
scrap 100ml liquid rule
Flying from London City 

this Easter? Then expect 
a much smoother security 

experience, as the airport intends 
to become the first in the UK to 
ditch the 100ml liquid rule. 

Thanks to the nationwide      
roll-out of state-of-the-art CT 
scanners like those being used 
in hospitals, all UK airports are 
due to ditch the existing liquid 
restrictions in 2024, but LCY is 
making the leap early.  

City bosses have now said 
they plan to have this next-    

generation hardware installed 
throughout the airport’s security 
areas by the end of March — just 
in time for the Easter holidays, 
one of the busiest periods on the 
travel calendar. 

The new liquid limit will be two 
litres, and travellers will no longer 
need to place creams and cosme-
tic items in a plastic bag separate 
to the rest of their luggage.  

The same goes for laptops – 
they will not need to be removed 
from passenger bags to be 
scanned separately. 

It is hoped that the move will 
streamline security wait times. 

Back in 2006, when the rules 
were implemented following a 
thwarted terror plot involving  
explosives hidden inside drinks 

bottles, the rules were palatable. 
But almost two decades and 
much better equipment later, 
the shift away from the 100ml 
liquid restrictions are long over-
due. 
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MPS Greek & Cypriot       
Association hosts  
Orthodox Easter event

The Metropolitan Police 
Service Greek and Cypriot 
Association held an event-

ful Orthodox Easter celebration 
event at New Scotland Yard on 
Friday 3rd March 2023. 

Present was His Eminence 
Archbishop Nikitas of Thya- 
teira & Great Britain, the Com-
missioner of the Metropolitan        
Police Service Mr Mark Rowley, 
Deputy High Commissioner of 
the Republic of Cyprus to the 

UK Spyros Miltiades, Presi- 
dent of the National Federation 
of Cypriots in the UK Christos      
Karaolis and other distinguished 
guests. 

The event provided an     
opportunity for MPS Greek and 
Cypriot Association officers, staff 
and community to celebrate the 
Orthodox faith and the diverse 
nature of the organisation.  

Food and refreshments were 
provided.

Tony’s Pita scoops third British Kebab Award

Fig Tree Grill wins Best Greek Restaurant 
at 2023 British Kebab Awards

Fig Tree Grill, a Potters  
Bar family business has   
been crowned Best Greek  

Restaurant at the British Kebab 
Awards.  

The restaurant is inspired          
by owner Nick Louca’s Cypriot 
family heritage. They offer souvla 
and Cypriot kebabs in a modern 
environment. Their meat is freshly 
cut and prepared on the premises 
every day, along with homemade 

Cyprus dips.  
Fig Tree Grill also offer daily 

specials of traditional Cypriot 
dishes. 

Nick told Parikiaki he was 
“overwhelmed” with the award. 

The British Kebab Awards, 
now in their eleventh year, were 
hosted on February 28, at West-
minster Bridge Hotel Plaza and 
were run in association with Just 
Eat. They aim to give recognition 

to the commitment of the hard-
working kebab business across 
the UK.  

Judges for the awards inclu-
ded Labour MP Carolyn Harris, 
Assistant General Secretary of 
Unite Steve Turner, SNP MP 
Angus Brendan MacNeil, Star of 
‘Citizen Khan’ Adil Ray, LBC Broad-
caster James O’Brien and David 
Galman from Galliard Homes. 

Prime Minster Rishi Sunak 

appeared at the awards via a 
message, sharing that "Kebabs 
are as much a part of our culture 
and heritage as fish and chips 
and curries, reflecting our broad 
diversity and our nation’s love 
of food. 

“I know it has been a very diffi-
cult few years, but I am confident 
that the sector can and will play 
a leading role in the UK’s reco-
very, and help us deliver the 
growth we want to see right       
across the country.” 

Whilst Labour leader Sir Keir 
Starmer also sent a message 
saying: "Contributing over £2.8 
billion annually to the British 
economy and supporting around 
200,000 jobs within the restau-
rant, suppliers, and food industry 
in the UK, it is a truly British       
institution. 

“I know that those working in 
the service and catering industry 
are facing tough times particularly 
during this cost-of-living crisis. 
The increases to energy costs, 
rising food prices and staff short-
ages are testing your businesses’ 
resilience, and highlighting your 
ingenuity.”

For the third year running, 
Tony’s Pita won big at  
this year's British Kebab 

Awards, with the Finchley based 
restaurant picking up the          
Best Greek Restaurant – Highly    

Recommended award. 
Owner Tony Shyti said, “We 

did it! Three years in a row, just 

unimaginable. The third one is 
more enjoyable but the responsi-
bility has become heavier! Let’s 
keep going!” He added, “A huge 
thank you to our amazing team, 
without them, it wouldn’t be pos-
sible, and to our loyal customers 
who have made this happen. We 
love and appreciate every one 
of you.” 

The awards which took place 
on February 28, attracted a 
record breaking numbers of       
entries, with finalists having a 
chance to win one of 20 presti-
gious awards. 

They recognise and champion 
the efforts of local kebab take-
aways and restaurants across 
the UK.

Happy 80th Birthday  
Mr Andreas Christoforou!

As the Conservatives are 
30 points behind Labour,  
if not more, it will take 

more than a miracle to enable 
them to recover politically in time 
for the next General Election.   

The workers’ strikes, one after 
the other, is a sign that families 
are struggling to keep their heads 
above water, be it the extremely 
high rates of interest on mortga-
ges, matched with inflation, and 
for good measure, the Govern-
ment has allowed energy prices 

to rise without any intervention 
from Sunak or his predecessors. 
The list is endless. Families are 
struggling to make ends meet 
and soon houses will be repos-
sessed, leaving families and 
young couples on the streets. 
That is not all. 

This also has a negative impact 
on local authorities with high 
prices on building materials, and 
in some instances, as a result of 
the Brexit scandal, there seems 
to be a shortage of materials. This 
makes it indeed very difficult for 
many local authorities to meet 
timescales and be able to deliver 
new housing. Judging by the way 
the Tories in Enfield react and 
talk, you would think they are 
living on a different planet.     

One of the reasons is that 
when they carry on with their 
well-known disinformation and 
continue their usual pretence that 
they care, some people fall for 
it, until they realise they are not 
genuine. 

The Tories’ big ideas and un-
forgivable major mistakes made 
in the past, have contributed to 
them staying in opposition for the 
last 13 years in Enfield, and if 
they continue this way, they are 
likely to stay in opposition as far 
as Enfield is concerned, for many 
more years to come.   

Mistakes such as closing the 
popular Weir Hall Library, with 
more than 86,000 visits per year. 
When Cllr Rye’s deputy called the 
people of Edmonton “a united 

nations feeding station”, and the 
very same person was caught 
playing Candy Crush during the 
most important Council meeting, 
the Budget setting, instead of 
meeting the people to discuss 
the closure of the library, their 
leader refused to meet them. 

Today’s Tories are divided  
not only on a national level, but       
locally in Enfield; the divisions 
and cracks within the Tory oppo-
sition are so obvious and visible, 
one can even see them from 
space! 

The Tories are lacking in lead-
ership and no real sense of direc-
tion, with each Councillor doing 
their own thing to their accord.  
Some of them are so blinded by 
ambition, they fail to realise their 

own strengths and/or weaknes-
ses, and want to become MPs, 
when they don’t know the very 
basics on how to behave at Local 
Government. To know thyself is 
a gift not many people hold. 

The Labour administration       
is moving forward, despite the 
many cut backs by Consecutive 
leaders. They and Sunak, who 
runs around like a headless 
chicken, have all contributed to 
bringing the country to its knees.  

The Tories are now trying to 
attack Councillors for trying to 
make each and every resident 
safe in their living and working 
environments, and they want to 
give a different, distorted image 
to residents. The more they try, 
the more they dig a deeper hole 

for themselves, and the divisions 
within their group are ever grow-
ing. 

Michelle Obama said: “When 
they go low, we go high.” She ex-
plained later to those who could 
not comprehend the meaning, 
that once they stooped so low, 
we do not go down to their cheap 
and nasty level, we stay at our 
high level.  

When I say we try to make      
everyone safe, whether they 
work, live, study in or visit        
Enfield, some do not understand 
the measures we take.   

The gossip and rumours one 
hears from some of the Tories 
within their group and what they 
say after the meeting, not during, 
is beggars belief.

by  
 
George A. 
Savva

Cllr George Savva: Conservatives will never win in Enfield

A very Happy 80th Birthday to Mr Andreas Christoforou who 
owned the well-known Salamis Wines. Mr Christoforou celebrated 
his milestone year together with his family at the Chris Harmanda 
Foundation fundraising event on Friday 3 March at The Penridge.
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UK Cypriot actor Peter Polycarpou  
nominated for prestigious Olivier Award

Among the Roman gods, 
Apollo and Mercury repre-
sented two types of peo-

ple. 
Apollo was rooted in place and 

epitomised stability, honour, agri-
culture and war. 

Mercury was swift, mobile and 
delighted in trickery, music and 
literature. 

For Apollonians, the Mercurians 
were cunning, lacking in courage, 
while valuing money and success 
over reliability and faithfulness. 
The Mercurians considered the 
Apollonians slow, stupid and 
provincial. 

Both groups co-existed in      
society – Apollonians dominating 
the countryside and Mercurians 
flourishing in cities. 

In Britain, this creative friction 
exists between urban and rural, 
between London and the provin-
ces. Both forms of life – settled 
and transient, durable and fleet-
ing, productive and commercial, 
crafts and arts – need each other 
for a flourishing civility. 

Politics is a negotiation bet-
ween these groups: the tension 

between tradition and modernity, 
conservatism and radicalism, 
continuity and change. 

 
The market 

 
In general, free markets tend 

to work well – the price mecha-
nism, individual choice, profit 
motive, productivity, eliminating 
inefficiency. 

There is suspicion, however, 
of the globalised form of the  
free market. That it has lost the        
essence of local meaning and 
local forms of value, and has 
created inequalities. 

Freedom of association led to 
the emergence of trade unions, 
insurance mutuals and friendly 
societies. The flourishing of these 
associations, from football clubs 
to professions, became a central 
feature of life from the nineteenth-
century. 

But now, these have become 
unrecognisable – ‘corporatised’ 
and remote. Mercurian cunning 
seemed to have trumped the 
Apollonian municipal impulse. 

This isn’t the case in Europe, 

however. 
 

Civic examples 
 
Germany has a vocational 

economy whereby self-organised 
institutions preserve and renew 
the traditions of a particular craft 
and regulate labour market entry. 
For example, regional banks 
are constrained to lend within 
their region. Also, there is signi-
ficant representation of the work-
force in the management and 
decision making of firms. 

The paradox of Europe is that 
the country with the greatest de-
gree of labour voice in its corpo-
rations, the most intense system 
of vocational interference in labour 
markets, the greatest degree of 
capital constraint in banking, just 
happens to generate the greatest 
value and is the most competitive. 

Plus, it welcomed, absorbed, 
and ‘levelled-up’ that hungry,      
alcoholic, drug addicted pauper 
that was East Germany, from 
1989 onwards. 

And yet. One glimpses this in 
England. 

 
Geordie pride 

 
Northern Rock was a building 

society built by the people of the 
North East to serve the people 
of the North East. It was central 
to the UK – with the region’s 
mines and shipyards. 

It was a trusted institution – 
supporting home ownership and 

business growth. 
In 1997 it demutualised and 

floated on the London Stock   
Exchange. It was exposed in the 
financial crash; and by 2007, it 
collapsed. 

Nationalised by a Labour 
Government and sold off by the 
ensuing Coalition Government, 
its loss was a consequence of 
the short-term gains engineered 
for a few insiders. 

Northern Rock saw its region 
through tough times and good for 
150 years, weathering four major 
recessions. It provided hope to 
striking miners and their fami-
lies when it suspended mort-
gage payments during the tough 
times of the 1980s. 

When it collapsed, its sponsor-
ship of Newcastle United F.C. was 
replaced by Wonga, a company 
that lends at 5,800% rates. 

The lesson of Northern Rock’s 
long success, is that institutions 
which are rooted in their commu-
nities, and where people have a 
stake in the success of that in-
stitution, can do incredible things. 

A decade after its collapse, 
there are calls to recreate its role 
through regional investment banks 
or decentralised citizen’s wealth 
funds, to spread prosperity and 
opportunity more widely. 

 
(Sources:   

Blue Labour, Maurice Glasman;  
All In, Lisa Nandy) 

 
James Neophytou

Grounded: A model for ‘Levelling Up’

The Lefkara Association of 
Great Britain are hosting 
a social event in honour 

of the Leader of Enfield Council, 
Cllr Nesil Caliskan. 

All Lefkarites, friends and 
supporters of the Lefkara Asso-
ciation of Great Britain are        
invited to attend the special do 
at Babinondas Restaurant, 598 
Green Lanes, Palmers Green 
N13 5RY, on Thursday 6th April 
2023 at 7pm for 7.30pm start.  

Cllr Nesil Caliskan, whose 
family hails from Lefkara, has 

been a councillor for many years, 
the last five of which she has 
served as the Leader of Enfield 
Council. 

Her mother, Alev Cazimoglu, 
has been serving as a councillor 
at the same authority for over 
16 years. 

Osman Tango (the Patsali 
family) is Alev's father and      
Nesil's grandfather.  

For catering purposes, kindly 
let Cllr George Savva know if you 
will be attending by calling 020 
8807 7824 / 07957 233 886.

Social event in honour of the 
Leader of Enfield Council

UK Cypriot actor Peter 
Polycarpou has been 
nominated for an Olivier 

Award as a best actor in a sup-
porting role in a musical for The 
Band’s Visit at Donmar Ware-
house. 

The 2023 Olivier Awards, the 
biggest night in British theatre, 
will take place on Sunday 2 April 
at the Royal Albert Hall.  

The event will be hosted by 
three-time Olivier Award nominee 
and Primetime Emmy winner 
Hannah Waddingham. 

Commenting on the nomina-
tions, Claire Walker and Hannah 
Essex, co-CEOs of the Society 
of London Theatre and Executive 
Producers of the Olivier Awards, 

said: “We would like to congratu-
late all the nominees for the 
Olivier Awards with Mastercard 
2023. It is incredible to see  
such a diverse range of people      
honoured for their outstanding 
contributions to the industry.” 

Peter career has spanned 
over four decades. His work has 
included both film and television. 
He has made numerous Radio 
Dramas for the BBC, has acted 
in many West End plays and  
regional theatres up and down 
the country and has also been in 
some of the biggest musical  
theatre shows of the last 30 years.  

He is an original cast member 
of Les Misérables and Miss Sai-
gon, he has starred as Fagin in 

Oliver!, as the Phantom in Phan-
tom Of The Opera, and played 
Sancho Panza in a major new 
revival of Man Of La Mancha at 
The Coliseum. 

He received an Olivier            
nominee for best-supporting 
actor in a play for his portrayal 
of the role of Ahmed Qurie in 
Oslo, and he is a winner of The 
Clarence Derwent Award. 

He was also nominated for an 
Offie Award and Whatsonstage 
Award in 2018. 

His numerous television        
appearances include Sky Atlan-
tic’s Riviera, ITV crime drama 
Midsomer Murders and Fox TV’s 
Tyrant; He famously played Chris 
Theodopoulopoudos for five sea-
sons in Birds Of A Feather, the 

role of Louis Charalambous in 
The Lost Honour of Christopher 
Jeffries, Yiannis in Sunburn oppo-
site Michelle Collins, and guest 
star appearances in Holby City, 
Eastenders and Casualty, among 
many others.  

Film work include playing 
Domingo Mercante in Evita 
alongside Madonna. 

Peter co-directed, produced 
and wrote a short film called  
Mad George and he was also in 
Broken, a short film directed by 
young filmmaker Vicki Psarias in 
2013. 

He is now in great demand as 
a voice actor and is playing lead-
ing characters in online video 
games including, Assassins 
Creed Origins, Diablo IV, Harry 
Potter, Immortals Fenyx Rising 
and many more. 

He has his own youth theatre 
group called Through The Stage 
Door, established in 2009. His 
experience is sought by musical 
theatre academies, youth theatres, 
schools and colleges up and down 
the country. He also regularly sits 
on audition panels at training 
academies and colleges. 

Peter is also a director of The 
Royal Theatrical Fund and a  
patron of the United Kingdom 
Thalassaemia Society.

On 9 February, two brides 
married in a traditional 
Cypriot wedding. Aphro-

dite and Tahini Molasses entered 
to Kozan Marsi / Patinada Kozan 
dressed in beautiful white gowns 
to the sound of their cheering 
guests.  

Of course, it was not an official 
wedding. The drag show in East 
London bar ‘The Glory’ was orga-
nised by the drag ‘brides’ and the 
LGBTQ+ Cypriot Diaspora group. 
‘Drag’ is an art form in which a 
person dresses up to exagge-
rate a particular gender, usually 
a different gender to their own.  

It was a powerful evening filled 
with Cypriot traditions and cele-
brating lesbian, gay, bisexual, 
transgender and queer (LGBTQ) 
love. It was also the first ever 
Cypriot-only drag performance 
in London, a historical moment 
incorporating elements of Greek 
Cypriot and Turkish Cypriot     
culture, in all of its similarities 
and differences.  

In the wake of the earth-
quakes in Turkey and Syria, all 
profits from the evening - over 
£600 - went to charities support-
ing the relief effort - Ahbap and 
White Helmets.  

Tahini and Aphrodite were 
matchmakers that night, doing 
proxenia / dünürcülük for two 
male audience members called 
onto stage. There was no mess-
ing about. Koumbaro / Gumbare 
and drag king Mr Mezze shaved 
one groom, while drag performer 
Yas Necati performed the zosimo 
/ zomata with a long long long 
red scarf / gelin kuşağı. Then, 
Koumbara / Gumbare and drag 
queen Niki Tou Laou crowned the 
‘happy’ couple with the stefano-
mata to Agapisa Tin Pou Karkias. 

Just (un)like a couple brought 
together through proxenia /      
dünürcülük, they were very 
pleased with their pairing!  

The night also featured pow-
erful and humorous acts cele-
brating and exploring Cypriot 
culture. Aphrodite performed a 
belly dance to Yanayim Yanayim 
and Anaveis Foties. Tahini sang 
Feslikan / Psintri Vasilitzia Mou 
in both Turkish and Greek. Mr 
Mezze channelled the changing 
role of traditional Cypriot men. 
Yas sang Vazgeçemem, a love 
song by Tarkan about the cats 
of Cyprus. Niki ‘lip synced’ to 
Eglimata. The night ended with 
the audience joining the per-
formers on stage to dance to 
Tillirkotissa / Dillirga. 

The evening was about crea-
ting space in Cypriot culture and 
traditions for LGBTQ+ people. 
The show sold out in under 24 
hours, and again shortly after 
tickets went on sale for a second 
night. The energy of the audience 
was exhilarating with many say-
ing how ‘seen’ and ‘proud’ they 
felt. Many also brought their 
parents along, bonding over their 
culture and identities in a heart-
warming night. 

Atop the entrance, there was a 
sign that read ‘Drag for Cooper-
ation - Ντράγκ για Συνεργασμóς 
- Drag dayanışma evi.’ 

This won’t be the last LGBTQ+ 
Cypriot drag show! Keep your 
eyes out for more. 

 
By Gabby Koumis  

 
To contact the LGBTQ+ Cypriot 

Diaspora, email: Lgbtqdiaspora-
cypriots@gmail.com / Instagram: 
@lgbtq_cypriot_diaspora / 
Facebook: LGBTQ+ UK Cypriots

British Cypriots celebrate 
first drag wedding
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Leukaemia Cancer Society gala dinner 
raises £25,000 to help fight blood cancer

The evening of Saturday 
4th March 2023 saw         
immense success for the 

charity event hosted by the  
Leukaemia_fund_raising_team 
for the Leukaemia Cancer          
Society (LCS) at the Penridge 
Suite, New Southgate.  

The fundraising team, led by 
Sylvia Fisher, comprised of group 
members Sophie Tsoukkas, Sue 
Christodoulou, Stella Eleftheriou, 
Christine Rosario, Andreas Lion-
daris, Zoe Manoli, Maria Elias, 
Irene Georgi and Joanna Cam-
pos de Pinho. 

The evening was filled with 
entertainment, laughter and 
dancing. Electric violinist Petro 
‘Stringz’ set the tone, performing 
for guests in a magical and      
enticing way whilst images were 
beautifully captured by photo-
graphers Vas Constantinou of 
Vas.Photography and Ryan of 
live_smile_capture.   

Following short speeches, 
guests were thrilled and excited 
by the appearance of surprise 
guest ‘Soulla’ (performed by   
acting talent Alexander Theo) 
who really got the crowd going 
and even set up ‘broxenia’ with 
two single guests on the dance 
floor in front of everyone! Soulla 
couldn’t leave it there and pro-
ceeded to call up the ‘bethera’ 
and one of the sisters so they 
could give approval on both 
sides. Let’s watch this space!  

Live Greek music was provi-
ded by the Enthimion band and 
there was a guest performance 
from Betty Makri. 

Special thanks to the above 
named artists/service providers 
for giving up their time to attend 
the event.  

The raffle got guests buzzing 
with excitement starting off with 
the top prize donated by Greek 
Cypriot singer Peter Andre and 
The Can Group for tickets to his 
show, followed by a meet and 
greet. Other top prizes included 
a private dining experience      
provided by Nadine of Yhangry, 
diamanté encrusted wall clock 
and mirror, silver crosses gene-

rously donated by V Jewellers 
of Cockfosters, and many more 
amazing prizes!  

The auction proved hugely 
successful with signed t-shirts 
kindly donated by football teams 
Liverpool, Arsenal, Crystal Palace 
and Tottenham. Other fantastic 

auction prizes were a Carole 
Lucas one-off hand airbrushed 
George Michael STAGG electro-
acoustic design string guitar, a 
KBK studio kitchen, 36 inch TV, 
and a one year nursery place-
ment courtesy of Zoe Manoli for 
either Croyland or Park Avenue 

pre-school.  
The event, sponsored by Italian 

food/dessert/gelato company 
Disotto Foods, raised an amazing 
£25,000! The money raised will 
be donated to the LCS who are 
a charity devoted to the recruit-
ment of volunteer bone marrow 
/ stem cell donors, research, 
education and patient care. LCS 
helps to improve the lives of 
people affected by blood cancer. 
They provide practical, medical 
and emotional support and cam-
paign for better cancer care. 

A major problem for patients 
from abroad and from out of Lon-
don, is the high cost of accommo-
dation in the capital. The charity 
helps by funding suitable accom-
modation for patients and their 
families when they are minors.  

Another problem faced by  
patients is the availability of coun-
selling. Feeling overwhelmed 
and out of control is common 
when you or a loved one are first 
diagnosed with cancer or going 
through bereavement. This is 
when counselling is needed. The 
charity provides qualified thera-
pists at no cost to patients and 
their family and act very fast in 
matching therapists with patients.   

Contact the Leukaemia Cancer 
Society today to register as a 
donor. It’s simple, pain free and 
non-evasive…you have nothing 
to lose but a potential life to save!  

If you would like to have more 
information about the LCS or 
wish to become a donor, please 
contact co-ordinator Androulla 
Stylianou on 07872 633 508 or 
email Androulla@leukaemia-
cancersociety.org 

The charity and fundraising 
team would like to express their 
thanks and gratitude to all those 
that attended and took part in 
making the event a great success. 
The team have all received posi-
tive feedback with everyone want-
ing to know when the next event 
will be….keep your eyes peeled! 

 
Photos: Vas Photography 

www.vas.photography 
07930 348 528
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COMEDY MEETS ROCK ‘N’ ROLL!  
Basile with a pinch of Elvis shake up the Millfield Theatre!

Basile returned to the UK 
this week after four long 
years, and boy was it 

worth the wait! 
The internationally acclaimed 

comedian had the Greek and 
Cypriot community, not forgetting 
the xeni (!), crying with laughter 
as he brought his brand new 
Greek Mystique show to London’s 
Millfield Theatre over the week-
end for three performances. 

I attended the Sunday evening 
sold out performance with special 
guest, the ultimate Elvis tribute 
artist, Mario Kombou, and wow, 
what a show! Now I’ve seen these 
guys countless times before, so 

I expected amazing material from 
both, but nothing prepared me  
for what I was about to witness 
later that evening! 

Mario was first to take the stage. 
Just as the King always did, he 
made his entrance to the sound 
of the 2001: A Space Odyssey 
theme tune before breaking into 
the first song of the evening, 
That’s Alright (Mama). Thereafter 
he continued with Welcome To 
My World, The Wonder Of You, 
Sweet Caroline (with the entire 
audience swaying from side to 
side), In The Ghetto, and of course 
the biggest crowd pleaser Suspi-
cious Minds – complete with hip 

thrusting, which Mario joked he 
had saved till after 8pm! 

And then it was Basile’s time to 
shine. As he entered the theatre, 
dancing along to the Pulp Fiction 
theme tune, making his way down 
the stairs towards the stage, we 
just knew we would be in stitches 
for the rest of the evening. 

He started off by addressing 
the non-Greeks in the audience; 
those he singled out were teased 
throughout the show! 

He proceeded to speak about 
the agony he had to endure         
having to stay home when the 
comedy circuit screeched to a 
halt in March 2020, along with 
the rest of the world, due to the 
coronavirus pandemic. 

“The rules change when we’re 
all under the same roof,” he 
said. “You’ve got to spray every 
time you use the bathroom - now 
it smells like I shit a Christmas 
tree,” cue uncontrollable laugh-
ter from the audience. 

Or when he told his wife he 
just can’t see himself helping out 
around the house by washing 

pots and pans, so she placed a 
mirror in front of the sink and 
asked him, “how about now?!” 

Basile declared his love for 
Cypriot food, hilariously comparing 
the different words used: ‘koube-
byia’ and ‘dolmades’,  ‘pastitsio’ 
and ‘makaronia tou fournou’.  

He teased Greek soldiers for 
wearing a foustanella (pleated 
skirt) with huge pom poms on 
their feet; Greek women spring 
cleaning their house the day  
before the cleaner visits; and 
how his American friends pro-
nounce certain Greek sweets like 
– let-your-booty-grow, translated 
- galatoboureko! 

The jokes kept coming as the 
audience struggled to catch their 
breath. The US sensation shared 
his peculiar food preference, 
‘koliva’ (boiled wheat used in the 
Orthodox Church for commemo-
rations of the dead), ‘but some-
one has to die’, and poked fun at 
his family members (the comedy 
skits about his Yiayia are the best) 
– all the while his mannerisms 
and facial expressions causing 

rapturous outbursts of laughter 
from the crowd. 

Basile then called Mario back 
to the stage to perform a couple 
of numbers whilst he took a 
short break, but what followed 
was without a doubt the highlight 
of the evening! 

With no prior rehearsal and 
minimal preparation, Basile, 
dressed in an Elvis puffer shirt 
and wide buckle belt, joined 
Mario for their rendition of It’s 
Now Or Never (O Sole Mio). 

The audience laughed as the 
comedian displayed his funny 
dance moves and struggled to 
keep up with the lyrics, but OMG, 
what a voice! Who knew Basile 
had the voice of an angel?! 

The pair continued with Are 
You Lonesome Tonight, with the 
spoken section of the song hilari-
ously improvised by the come-
dian. And whilst Mario handed 
out scarves to a few lucky ladies, 
Basile instead threw them each 
a pastourma (spicy Cypriot sau-
sage) – don’t ask, you had to be 
there to see the whole scenario! 

The evening ended on a high 
with everyone singing along to 
Viva Las Vegas and Can’t Help 
Falling In Love. 

The way both Basile and Mario 
connected with the audience and 
bantered with each other was 
incredible. It’s not a night we’ll 
forget in a hurry! 

After the show, the two caught 
up with fans in the theatre bar 
for a chat and to take photos. 

A huge well done to Maria and 
Peter Chambi-Frampton of 1 to 
One Events and to our commu-
nity comedy act Chris Marco K 
who supported Basile during the 
Saturday evening performance 
– I heard the audience had an 
absolute blast! 

Basile’s tour was once again 
a phenomenal success and we 
look forward to welcoming him 
back to our shores in the not 
too distant future. 

 
Andrea Georgiou 

 
Photos: Angelina Styliana 

Photography 



Kyriacos Georgiou collaborates 
with Torino & Pashata on new single 

Kyriacos Georgiou dropped his new release on Tuesday, a 
cover of Gucci Forema originally recorded by Giorgos Mazonakis 
in 2003. 

The single sees Kyriacos collaborate with Torino & Pashata 
and is released by Kings Records. An impressive video clip        
accompanies the new single - view it now on YouTube! 

Born to a Greek Cypriot mother and Greek Cypriot-Italian 
father, North Londoner Kyriacos has spent over a decade living 
his dream in Greece. 

He has enjoyed various on stage collaborations with artists such 
as Anna Vissi, Helena Paparizou, Konstantinos Argiros, Despina 
Vandi, Antypas, Nino, Angela Demetriou, Kostas Martakis, Giorgos 
Giannias, Kostas Karafotis, the late Pantelis Pantelides, and many 
more. 

He released his debut single Sta Asteria Psila in 2013, and has 
since enjoyed success with Eisai O Logos, Paizeis, Oso Yparheis 
Esi, Den Pao Apopse Spiti, Sto Poto Mou Rixse Stahti (featuring 
Jackpot), Sta Pio Trela Mou Oneira, Den Mporo (duet with Ema-
nuela), and the highly successful Pos Tin Ides – Kazhi Mi, a duet 
with Bulgarian artist Anelia; the single made it to No.1 in the 
Balkan musical charts where it remained for several weeks. 

Kyriacos has performed in Bulgaria, Israel, Serbia, Germany, 
Jerusalem, Florida, Dubai, Cyprus, the UK, many of the Greek 
Islands, and on a cruise touring with 500 American Greeks around 
the Bahamas, Puerto Rico, St. Kitts, St. Nevis and Haiti.
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Andrea Georgiou 

George Michael 
documentary tells 
story of pop icon’s 
public coming out 

 
George Michael: Outed, a  

two-part documentary which aired 
this week on Channel 4, explores 
how the superstar bravely defen-
ded his sexuality and became a 
gay icon. 

The series features never-
before-heard audio of George 
and interviews with his friends 
and family, including his former 
partner Kenny Goss, and cousin 
Andros Georgiou. 

George was arrested in 1998 
for a lewd act in a LA public toilet.  

The documentary tells the 
story of "how a potentially career-
crushing event became a defin-

ing moment for gay liberation." 
The singer stood up to the 

press and told CNN in 1998: “I’m 
a very proud man. I want people 
to know that I have not been 
exposed as a gay man.  

“I feel stupid and I feel reck-
less and weak for having allowed 
my sexuality to be exposed this 
way, but I don’t feel any shame 
whatsoever. And neither do I 
think I should.” 

The same year, he released 
the hit song Outside which     
satirised his arrest and had a 
video set in a men’s toilet with 
George dressed as an LAPD 
police officer. 

The Wham! Star died on 
Christmas Day in 2016, aged 
53.  

This summer, George Michael 
fans are expected to celebrate 
what would have been his 60th 
birthday.

Tickets for the 2023 Eurovi-
sion song contest grand final in 
Liverpool in May, sold out in little 
over 30 minutes on Tuesday, 
organisers said. 

The UK is hosting the 67th 
contest on behalf of war-torn 
2022 winner Ukraine.  

Tickets for the grand final were 
priced between £160 and £380, 
while tickets for the semi-finals 
were between £90 and £290. 

Around 3,000 tickets for a total 
of nine shows – six previews,  
two semi-finals and the grand 
final – will be made available for 
displaced Ukrainians. 

Eurovision week begins on 8 
May, with the grand final live show 
bringing it to an end on 13 May. 

The hosting team will include 
Graham Norton, Alesha Dixon, 
Hannah Waddingham and Julia 
Sanina.

Eurovision Song Contest final 
tickets sell out in 36 minutes!
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High Net Worth Insurance -  
make sure you are fully covered 

Andy Patikis 
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Owning precious valua-
bles can sometimes be 
worrisome. On the one 

hand, possessing unique and 
expensive objects such as art, 
jewellery or an expensive home 
can be a source of pride and 
imbue you with a sense of dis-
tinction. On the other hand, these 
objects can create additional 
burdens, constantly requiring 
security and special considera-
tion. 

How can you reconcile these 
two perceptions? Secure your 
commodities and your peace of 
mind by purchasing a high net 
worth insurance policy. 

 
Who Needs It? 

Standard insurance policies 
will meet the needs of most 
customers. However, a high net 
worth policy benefits customers 
who have particularly valuable 
assets, such as an expensive 
home, a collection of fine art, 
high-end jewellery, yachts, 
motor vehicles and more.  

Standard policies may not 
encompass customers’ full range 
of assets, providing an insuffi-
cient sum insured or one that 
cannot account for the sheer 
volume of valuables. 

Because they cover such         
a wide variety of valuables,       
high net worth policies are often 
composed of several different 
covers which, together, consti-
tute a single policy.  

The following sections           
describe some popular covers 
available as part of a high net 
worth policy. 

 
Buildings Cover 

Your luxury home is one of 
the largest and most expensive 
purchases you will ever make -
forgoing high value buildings 
insurance may condemn your 
high value property to ruin in 

the event of an accident or 
emergency. 

As part of a high net worth   
insurance policy, ‘buildings’         
is likely defined as the main 
dwelling, outbuildings, garages, 
swimming pools, tennis courts 
and other features on the pro-
perty. High net worth insurance 
policies typically extend cover 
beyond the limits of a standard 
policy to include buildings and 
features ancillary to the main 
house. 

Due to its expansive nature, 
insurers usually offer buildings 
cover, and most other high net 
worth covers, on an ‘all risks’ 
basis rather than a hazard-spe-
cific basis. But offering ‘all risks’ 
covers does not preclude insur-
ers from issuing cover exclu-
sions - they sometimes exclude 
damage caused by domestic 
animals, frost and more. Always 
read your policy wording to know 
what you are covered for. 

 
Contents Cover 

Contents are generally de-
fined as the personal property       
which you own. This can include           
furniture, furnishings, household 
goods and personal effects. 

Most high net worth insurance 
policies provide contents cover 
on a ‘worldwide’ basis, meaning 
it covers belongings wherever 
they are in the world for the  
entire period of insurance.  

Worldwide cover is especially 
attractive to people with multiple 
homes or those who travel      
extensively. Rather than arran-
ging separate policies for the 
personal property spread across 
several countries, customers 
can purchase a single, compre-
hensive worldwide contents 
policy that protects their belong-
ings - no matter where they 
are. 

Extensions to contents cover 

can include alternative accom-
modation, home office equip-
ment and guests’ effects. Exclu-      
sions can include loss caused 
by government confiscation, 
repairs and pets.  

The list of extensions and 
exclusions to contents cover 
can be long - pick a policy that 
insures the full spectrum of 
your contents. 

 
Valuables Cover 

Depending on your policy, 
your valuables - items such as 
gold, jewellery and furs - may 
be covered under your contents 
cover. Insurers also offer sepa-
rate valuables cover if customers 
have a specific list of valuables 
they would like to protect, such 
as fine art, antiques and collec-
tibles. 

Extensions include cover      
for newly acquired valuables,      
pairs and sets, and an increase 
in sum insured due to the death 
of an artist. Exclusions can         
include dented or faded stamps 
and coins, losses during transit 
and damage caused by altera-
tions. 

 
Liabilities Cover 

As the owner of a house      
or employer of domestic staff,     
you unavoidably expose your-
self to legal liability. Liabilities 
cover protects against liability 
claims related to your property 
or household employees. For 
example, are there public rights 
of way across your land, or do 
you hold public events on your 
premises? Inviting or allow-      
ing members of the public on      
your property greatly increases  
your legal liability. Mistreating       
employees or failing to provide 
a safe working environment in 
your home makes you liable  
for any employee injuries or 
deaths that occur. 

Insurers may fold legal           
expenses cover into liabilities 
cover. Legal expenses cover 
defrays the cost of pursuing 
claims against another party, 
arising from, for example, an 
accident that causes death or 
injury to the insured or a dispute 
over a contract. 

 
Travel Cover 

Most high net worth poli-      
cies offer annual travel insur-
ance that covers cancellation 
charges, medical expenses 
while abroad, and costs due to 
delayed departure and missing 
luggage.  

Exclusions include travelling 
against medical advice, certain 
age restrictions, and death,        
illness or injury stemming from 
specified dangerous activities. 

 
There are many more addi-

tional covers available as part 
of high net worth policies, such 
as: 

 
- Small craft 
- Caravans 
- Second homes abroad 
- Family protection 
- General Exclusions 
 
Exclusions, including those 

listed below, typically apply to 
most high net worth policies: 

 
- War 
- Faulty workmanship 
- Nuclear hazards 
- Terrorism 
Make sure you read your 

policy to know all applicable 
exclusions. 

 
Protect your legacy - and  

the things you have worked so 
hard to obtain and expand. 
One disaster can cause a ripple 
effect, divesting you of the pro-
ducts of your hard work!

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
UK Cypriot who went from 
a salary of £2.75-an-hour 
to becoming CEO of Pret

Coming from a modest 
background, Pano Chris-
tou grew up in Tooting, 

South London - where his half-
Greek, half-Italian father was a 
mini-cab driver, and his mother 
was a nurse from Cyprus who 
at one stage was forced to also 
work as a cleaner for extra cash. 

With clothes from a jumble 
sale on his back, he left school 
at 16 and joined McDonald's on 
a low salary. 

He then went on to join Pret 
A Manger, rapidly rising through 
the ranks to become CEO of the 
high street sandwich chain. 

The married father-of-two, 45, 
has given thousands of Pret 
staff their third pay rise in a year. 

The day-to-day struggle in-
spired Mr Christou to begin work 
from an early age.   

“My first job, at 14/15, was deli-
vering mini-cabs cards through 
doors. I washed my father's car 
every Sunday,” he told the Mirror. 
“He would pay me a pound or two, 
but I would probably find more 
change under the seats than he 
paid me.” 

He skipped university in favour 
of a job at McDonald's at 16 - 
where he earnt £2.75-an-hour, 
“to my parents’ displeasure.” 
But rather being the dead end 
they feared, he had fallen in love 

with the business of hospitality 
and a couple of years later, had 
begun his career at Pret.  

“My mum and dad were not 
at all happy then, but they are 
happy now,” he said. 

Starting at the company at 
22, he became their third chief 
executive in 2019, following     
Julian Metcalfe and his mentor 
Clive Schlee, who was at the 
helm for 18 years.  

His salary stands at £400,000, 
and he received long-term share 
options linked to performance, 
taking the total for last year to 
£4 million. 

Pret has 430 stores in the 
UK, some 200 in London.  

As a result of Covid, Christou 
says, “we re-evaluated the     
estate,” closing about 30 stores, 
of which five have come back, 
and opening 30 to 40 new ones. 

He has ambitions of becoming 
a global brand on par with 
McDonald’s. And that means 
expanding in the UK - and 
growing overseas, adding to the 
existing 200 outlets in the US, 
Europe, and further afield. 

“We want to be genuinely 
worldwide. Why can't it be like 
McDonald's – we haven't really 
got a British brand that has 
done that, so this is our aim,” he 
said.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Wife And Her 
House Husband 

 
It is ten years since Marcus 

Markou made his remarkable 
feature film debut with                
PAPADOPOULOS AND SONS 
- a commercial and critical suc-
cess for this dynamic man, who 
self-financed and distributed 
this hugely enjoyable film. Now, 
Marcus is launching Cinema for 
a Pound - a new initiative for his 
eagerly awaited second feature, 
which was made on a micro 
budget during the pandemic.  

The story follows a married 
couple on the verge of their      
divorce - it is a difficult time for 
both Cassie and Mathew (Laura 
Bayston & Laurence Spellman) 
especially now that a letter from 
their past is brought to their     
attention by their solicitor, which 
forces them back together in 
order to discuss certain issues 
in the event of separation. Their 
first meeting is tough and hostile 
but during subsequent encoun-
ters they begin to warm up to 
each other and share happier 
moments like those from their 
past… 

The film is basically a two 
hander and each scene take 
place on a different location.  
Although it is all very cinematic, 
the whole narrative could easily 
be turned into a stage play. 
Both protagonists deliver highly 
committed performances and 
share a strong chemistry under 
Markou’s astute direction. He is 
releasing the film as a double bill 
with his incredible short TWO 
STRANGERS WHO MEET FIVE 
TIMES which he made a couple 
of years earlier and has since 
become an international pheno-
menon with millions of views   
on YouTube. Do not miss this     
essential double bill!  

Creed III 
 

Michael B. Jordan makes   
his directorial debut for the third      
instalment of the boxing saga 
which was initially inspired by the 
ROCKY movies. Sylvester Stal-
lone is no longer involved with the 
story – he is only associated as a 
producer along with Ryan Coog-
ler, the original CREED director.  

The story begins in 2002 when 
Adonis Creed is only a teenage 
and is deeply affected as well as 
inspired by his friendship with 
promising career of young boxer 
Damian Anderson. But as fate 
would have it these two friends 
lose contact until the present day 
when Damian (Jonathan Majors) 
pays an unexpected visit to 
Creed’s home… 

Jordan directs efficiently and 
with a fresh approach especially 
the boxing sequences which he 
photographs from every possible 
angle. He is also a highly watch-
able actor and in the ubiquitous 
Majors (he is also the villain in 
the current ANT-MAN movie) he 
has found the perfect opponent. 
The domestic scenes also work 
particularly well involving Creed’s 
loving wife Bianca (Tessa Thomp-
son) and their feisty deaf daugh-
ter Amara (Mila Davis-Kent).  

The franchise looks a bit tired 
by now but is still a treat espe-
cially if you are a fan of exciting 
sport movies. 

 
Lunana - A Yak In 
The Classroom 
 

This utterly charming film, 
written and directed by Pawo 

Choyning Dorji, is Bhutan’s first 
ever Academy Award nomination.  

The story follows Ugyen, a 
young teacher posted to a school 
in the remote village of Lunana, 
high up in the Himalayan glaciers. 
It takes Ugyen eight days to reach 
his destination by climbing the 
highest mountains of the world. 
When he eventually arrives he 
immediately discovers that this 
simple community is without any 
electricity or even a blackboard 
in the classroom. But once he 
meets the children, their effortless 
charm and enthusiasm for know-
ledge begins to melt his heart… 

It is a gentle, lyrical piece of 
filmmaking and the perfect anti-
dote to all those mindless block-
busters. It is beautiful, touching 
and a must! 

 

Goodnight 
Mommy 

This atmospheric psychological 
thriller is a remake of the 2014 
Austrian film with the same title. 
It is written by Kyle Warren and 
directed by Matt Sobel and follows 
the story of twin brothers Elias 
and Lukas (Cameron & Nicholas 
Crovetti), who begin to suspect 
that their mother (Naomi Watts) 
is an imposter since her recent 
surgery. Like in EYES WITHOUT 
A FACE and THE SKINI LIVE 

IN the mother’s face is covered 
in bandages which makes the 
twins even more suspicious… 

The main premise recalls the 
scene from the original INVASION 
OF THE BODY SNATCHERS 
when a boy is seen running away 
from his father shouting “he is not 
my dad”. Watts is always good 
value but the film belongs to the 
Crovetti brothers, who are in every 
scenes and carry the whole film 
on their young shoulders. Intri-
guing and suspenseful until the 
end! (Amazon Prime) 

 

The Greatest 
Beer Run Ever 

The premise of this bizarre 
comedy/drama, directed by Peter 
Farrelly, is so farfetched it could 
only be true. The story takes place 
in 1967 and is based on the 
memoir by John “Dickie” Donohue. 
Here Zac Efron plays Donohue, 
a spontaneous New Yorker who 
decides to ravel to Vietnam dur-
ing the War order to deliver some 
beer to his childhood friends while 
fighting… 

Farrelly keeps a fine balance 
between comedy and drama and 
in Efron he has found the perfect 
leading man, who, like the char-
acter he plays, he never takes 
himself too seriously and is totally 
unware of the dangers that sur-
round him. Efron’s energy is well 
matched by Russel Crowe, who 
plays Arthur Coates, the Australian 
journalist “Dickie” Donohue be-
friends along the way. (Apple+) 

 

Quincy 

This fine portrait on the life and 
career of the great American 
record producer, singer and film 
producer Quincy Jones is clearly 
a labour of love for Rashida Jones, 
who co-writes and co-directs with 
Alan Hicks.  

Rashida is an acclaimed actor 
probably better known from 
PARKS AND RECREATION and 
here she pays tribute and cele-
brates the life of her father Quincy.  
A fascinating documentary and a 
must for any music lovers! (Netflix)  

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

We start this week with 
guest reviewer Stef 
Drea, keen to get his 

theatrical tastebuds tingling… 
So now I know, sugar and spice 

and all things nice sometimes 
do make for a tasty recipe. Take 
eight amateur bakers competing 
to become the ‘Star Baker’, two 
presenters, two iconic judges, TV 
ratings of over 4 million viewers 
and The Great British Bake Off 
Musical (Noël Coward Theatre) 
has all the right ingredients to 
keep West End audiences en-
tertained for some time. With a 
book by Jake Brunger and music 
and lyrics by Pippa Cleary, it’s a 
cleverly scripted musical comedy 
with spoonfuls of fun, cheek and 
poignancy as we are introduced 
to a posse of contestants who 
each bring their own backstory 
to the kitchen. With only the occa-
sional slip into syrupy nostalgia 
and sentimentality you warm to 
them all as they express them-
selves while trying to be culinarily 
creative.  

Cleary’s songs are fun and 
catchy, hilariously conceived and 
brilliantly delivered, supported by 
a fantastic live band who remain 
out of sight (hidden behind the 
ovens so to speak) while Rachel 
Kavanagh’s direction is light touch 
but spot on at bringing out the 
tenderness in between the comic 
sweet spots. Bringing colour and 
scenic razzmatazz to it all is Alice 
Power’s incredible stage set (she 
has also designed the costumes 
and cakes – yes they are worthy 
of a designer) which almost makes 
you feel you are watching an 
episode from the TV series such 
is its authenticity. The whole cast 
bring quality character portrayals 
to the show and have excellent 
singing voices keeping you 
gripped throughout, touched by 
their backgrounds and on tenter-
hooks to see if their creations 
are a hit. I’m not usually one to 
pick out individual actors but 
Haydn Gwynne and John Owen-
Jones are spot on as judges Pam 
Lee and Phil Hollinghurst respec-
tively. They say there is nothing 
more comforting than cake and 
this fabulous show epitomises 
that saying. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
sees musical drama in protest… 

Written, directed and choreo-
graphed by Zoo Nation’s Kate 
Prince (music by Josh Cohen and 
DJ Walde), Sylvia (Old Vic) stars 
Beverley Knight and Sharon Rose 

in strongly vocal and vibrant lead 
roles. Sylvia Pankhurst, a tireless 
protester, is depicted fighting for 
men’s and women’s' votes - the 
rights of all. From the beginning 
in 1903, the curtain goes up and 
the audience is immediately 
hushed by the dramatic surge of 
history unfolding. It’s sociopolitical 
on steroids, with music including 
hip-hop, funk and soul. It abounds 
with skill, energy and stunning 
dance routines. Who thought that 
teaching history could be so much 
fun… Suffragettes transformed 
into irrepressible dance and song. 
Throw in a good dose of humour 
and you have a great evening at 
the theatre. 

Family tensions abound,     
particularly the difficult dynamic 
between Sylvia and her mother 
Emmeline. Male chauvinism is 
shown at its worst. The heavy 
mob are convincingly frightening, 
threatening the women, singing 
‘watch your backs’. Particularly 
moving is when the suffragettes 
link arms in defiance and, when 
attacked by police, they individually 
fall back but rise to fight again. 
Additionally, the pure brutality of 
force-feeding imprisoned women, 
becomes ‘real’ and traumatic on 
stage. All in all, an irresistibly rous-
ing and entertaining production. 

Finally, I catch up with an 
eighties solo cracker… 

Willy Russell’s 1986 play 
Shirley Valentine (Duke of York’s 
Theatre) is essentially a mono-
logue of spoken thoughts and 
desires by a 42 year-old house-
wife who considers herself past 
it. After years of having conversa-
tions with the wall she succumbs 
to her inner voice and goes off 
on an adventure that takes her to 
a Greek island where she meets 
a taverna owner. Sounds like a 
mushy, sentimental tale. No such 
thing. Sheridan Smith is Shirley 
and makes Shirley her own in the 
same way Pauline Collins did in 
the original 1989 film. Her working 
class grit and wit is infectious, 
playing with the script and toying 
with us making it feel like we are 
not just listening in but characters 
in her conversation. We love her, 
want her to change her life and 
then cry with joy when she makes 
that leap. Smith is smashing. 

 
THE GREAT BRITISH  

BAKE OFF MUSICAL –  
www.bakeoffthemusical.com 

 
SYLVIA - 

 www.oldvictheatre.com 
 

SHIRLEY VALENTINE - 
www.thedukeofyorks.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Cake, glorious cake 
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As I have taught many 
subjects within the hair 
and beauty industry, I 

like to keep up to date with all 
that is new and currently trend-
ing within the world of beauty.  

I do my own hair, nail and 
beauty treatments, it saves a lot 
of time and I can do it at my own 
convenience, without trying to 
squeeze an appointment in at  an 
awkward time for me. So, whether 
it is an acrylic overlay with gel 
polish, nail art, lash treatments, 
anti-aging electrical facial treat-
ments, or any other fashionable 
beauty fashion statement, the 
Professional Beauty Show keeps 
you up to date.  

My visit over the weekend was 
like putting a child in a toy store, 
not knowing where to look first; 
although a trade show, many 
people attend simply out of pure 
personal interest, to simply see 
what is new and available to 
buy. 

The show was inundated with 

stands on various types of lashes, 
be it lash perming, curling and 
lifting, tinting, along with different 
types of false lashes and adhe-
sive application systems for those 
that desire that particular effect.  

A company called Kimberley 
Grace offered not only lash pro-
ducts for sale, but online courses 
with a kit purchase to learn a 
treatment - an innovative Dolly 
kit that allows eyelash applica-
tion practice and optional live 
Zoom training or instore train-
ing. 

Another great stand was the 
Dali Artistic stand; it offered a 
world of adventure in the nail in-
dustry with its premium nail pro-
ducts which are fully UK manu- 
factured and are 100% Hema 
free. They offered a great gel 
polish starter try kit with a base, 
top coat and choice of two gel 
colours from their outstanding 
range, for an excellent value 
price, along with lots of extra 
useful items and goodies thrown 

in. This is definitely worth a try, 
whether you are a professional 
or thinking of starting up as a 
nail technician. 

Pro Impressions are always 
one of my favourite stands to 
visit; it has so many reliable nail 
and beauty products - manicure, 
pedicure, nail technology, nail 
art, lamps, electrical wax pots, 
wax, lashes and brow items - all 
with unbeatable prices. 

The Spoil Me nail and beauty 
stand, with its colourful collec-
tion of nail glitter powders to 
create those glamorous rock star 
nails, left me with the desire and 
enthusiasm to rush home and get 
working with all these inspired 
creative ideas.  

When it comes to facial pro-
ducts, a stand that stood out for 
me was that of the Niko Organics 
range, a Canadian based com-
pany that uses natural ingre-
dients for all its fabulous skin 
care range, and with the bene-
fits of the organic wild harvest 

of the maple leaf. A world's      
first skin care formula combi-
ning extracts of red, sugar and 
stripped maple leaves, forming 
a tri-maple leaf complex that 
appears to increase the skin’s 
elasticity by combining elastase, 
which is known to breakdown 
the elasticity in the skin. As 
elastic diminishes, the skin loses 
the ability to bounce back result-

ing in fine lines and wrinkles. 
Scientists believe that the maple 
leaf helps the skin with increased 
elasticity, giving the skin a firmer 
appearance with a brighter and 
radiant glow. 

Whether its skin care serums, 
anti-wrinkle facials, hair removal 
systems, dermal fillers, lash or 
brow treatments, new make-up 
products, natural teeth whitening, 

it all seems to be a globe of age 
defying skin and beauty magical 
tricks to achieve and maintain a 
fabulous confident you.  

 
Love and Sparkles, 

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

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

Professionally beautiful

Cooking with Loulla Astin 
Halvas with semolina and orange

This is a very old fashioned 
and loved pudding made 
with common ingredients 

which existed, and still do, in 
every household in a Greek and 
Cypriot home.  

Halva is often prepared during 
Greek Orthodox Lent using olive 
or vegetable oil, semolina, syrup, 
and flavoured with mystic gum, 
rosewater and cinnamon. 

 
Ingredients:  

1 small orange  
150ml olive oil  
2 cups course semolina  
3 cups sugar  
4 cups water 
1/2 tsp ground mastic gum, 

optional or vanilla extract  
2 tbsp rosewater 
 

For topping & decoration: 
Honey  
Ground cinnamon 
Chopped pistachio nuts 
Chopped almonds or walnuts  
 

Method: 
First boil the orange for appro-

ximately 50 minutes to an hour, 
or until soft. Cool the orange, cut 
into small pieces and blend in a 
food processor until smooth.  

Place the sugar in a saucepan 
with the water and bring to the 
boil, simmer for 5 minutes, then 
remove from the heat and allow 
to cool a little while you prepare 
the semolina. 

Place the oil in a large, deep, 
heavy bottom saucepan over a 
medium heat. When the oil is 
hot, add the semolina, stirring 
continuously until it becomes 
light brown and taking care that 
it doesn’t burn. The semolina will 
smell fabulous when ready. 

Gradually start adding and 
stirring the syrup into the semo-
lina – take care as the semolina 
will bubble and splash. 

Mix the blended orange with 
the ground mastic gum and rose-
water, constantly stirring with a 
large wooden spoon over a low 
heat until the liquid has been 
absorbed, thickened and comes 

away from the sides of the sauce-
pan. Then remove from the heat. 

Spoon the mixture into a 1.5 
litre (2 ½ pints) fluted mould ring, 
flatten the top with the back of a 
spoon and allow to cool comple-
tely. 

Loosen the Halva using a knife 
around the edges, and turn out 
of the mould onto a large plate.  

Drizzle with a little honey, 
dust with cinnamon and decorate 
with chopped pistachios and  
almonds. 

 
Follow Loulla on Facebook:  

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Friday 10th March 2023 
Cyprus Football 
Group B 
Karmiotissa v Enosis Neon Paralimni 
Saturday 11th March 2023 
Premier League 
Bournemouth v Liverpool 12.30pm BT Sport 
Everton v Brentford 15.00pm 
Leeds United v Brighton 15.00pm 
Leicester City v Chelsea 15.00pm 
Tottenham Hotspur v Nottingham Forest 15.00pm 
Crystal Palace v Manchester City 17.30pm Sky Sports 
FA Trophy Quarter Final 
Maidstone v Barnet 
Isthmian League Premier 
Bowers & Pitsea v Haringey Borough  
Isthmian League North 
New Salamis v Sudbury 15.00pm Haringey Borough, White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands Premier 
St Panteleimon FC v Ardley United 15.00pm Hertingfordbury Park, 
West St, Hertford SG13 8EZ 
Cyprus Football 
Group A 

Omonia v Apoel 
Group B 
Anorthosis v Doxa 
Sunday 12th March 2023 
Premier League 
Fulham v Arsenal 14.00pm 
Manchester United v Southampton 14.00pm 
West Ham United v Aston Villa 14.00pm 
Newcastle United v Wolvesers 16.30pm Sky Sports  
Greece Football 
AEK Athens v Olympiakos 
Aris v PAS Giannina 
Atromitos v Panathinaikos 
Volos NFC v Paok 
Ionikos v Asteras Tripolis 
Levadiakos v OFI 
Panatolikos v Lamia 
Cyprus Football  
Group A 
Pafos v Aris 
Group B 
Nea Salamina v Akritas Chlorakas 
Monday 13th February 2023 
Cyprus Football  

Group A 
AEK v Apollon  
Group B 
AEL v Olympiakos  
Tuesday 14th March 2023 
UEFA Champions League 
ROUND OF 16 Second leg 
FC Porto v Inter Milan 20.00pm BT Sport 
Manchester City v RB Leipzig 20.00pm BT Sport 
Vanarama National League 
Barnet v Yeovil Town 19.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 
Isthmian League Premier 
Herne Bay v Haringey Borough 
Middlesex FA Senior Charity Cup 
Northwood v St Panteleimon FC 19.45pm 
Wednesday 15th March 2023 
UEFA Champions League 
ROUND OF 16 Second leg 
Napoli v Eintracht Frankfurt 20.00pm BT Sport 
Real Madrid v Liverpool 20.00pm BT Sport 
Thursday 16th March 2023 
Europa Conference  
West Ham v AEK Larnaca 20.00pm BT Sport
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Premier League

Liverpool delivered the 
complete performance and 
Mohamed Salah became 

the club’s record Premier League 
goalscorer as Manchester United 
were overwhelmed at a joyous 
Anfield. United’s renaissance 
under manager Erik ten Hag      
already has the tangible reward 
of the Carabao Cup but Liverpool 
unleashed a brutal reality check 
on their progress with a severe 
thrashing. 

Liverpool‘s Cody Gakpo applied 
a smooth finish to Andy Robert-
son’s perfect pass two minutes 
before the break. 

The second half was a tale   
of sheer joy for Liverpool and 
unrelenting misery for United, 
starting after 47 minutes when 
Darwin Nunez’s header diverted 
Harvey Elliott’s driven cross 
past goalkeeper David de Gea. 

Salah bamboozled Lisandro 
Martinez to play in Gakpo for ano-
ther classy finish three minutes 
later before the Egyptian got on 
the scoresheet himself. And the 
rout continued as Nunez flashed 
another header in from Jordan 
Henderson’s cross. 

Salah then scrambled in the 

sixth, and in a fitting finish,    
Roberto Firmino sscoring com-
pleting a remarkable game by 
making it 7-0. This is the biggest 
win in the history of the fixture, 
passing Liverpool’s 7-1 victory in 
the 1895-96 Second Division. 

Arsenal staged a thrilling 
comeback to beat Bournemouth 
3-2 and preserve their five-point 
cushion in the title race, after 
champions Manchester City 
turned up the heat earlier on 
Saturday by beating Newcastle 
United. 

Goals from Thomas Partey 
and substitutes Ben White and 
Reiss Nelson - Nelson’s arriving 
in the seventh minute of stop-
page time - sparked wild scenes 
of celebration. 

The visitors needed only 9.1 
seconds to take the lead when 
Philip Billing scored with a close 
range finish after an audacious 
move straight from the kickoff. 
It was the second-quickest goal 
in Premier League history behind 
Shane Long’s 7.69 seconds      
effort for Southampton against 
Watford in 2019. 

Marcos Senesi rose unmarked 
to head in a second for his side 

just before the hour mark, 
Chelsea eased some of the 

pressure on manager Graham 
Potter as a second-half header 
from France defender Wesley 
Fofana earned them a nervy 1-0 
home win against Leeds United 
- their first victory since Jan. 15. 

There was no such drama at 
Manchester City beat Newcas-
tle with back-in-form Phil Foden 
scoring an early beauty before 
substitute Bernardo Silva wrapped 
up the points in the second half. 

Tottenham had the chance to 
move seven points clear of fifth-
placed Newcastle in the race for 
a top-four finish but suffered a 
second defeat of the week after 
tumbling out of the FA Cup at 
Sheffield United. Adama Traore 
struck late on to floor Tottenham 
who were twice denied by the 
woodwork. 

Brennan Johnson scored twice 
for Nottingham Forest to salvage 
a point against an Everton side 
whose goals came from Gray 
and Doucoure. 

Brentford fuelled their ambition 
of playing European football with 
a 3-2 home victory over fellow 
hopefuls Fulham to extend their 
unbeaten run in the Premier 
League to 12 games. 

Ivan Toney’s second-half pen-
alty, a late effort by Mathias 
Jensen and an early goal from 
Ethan Pinnock, sealed the points. 
Fulham hit back shortly before 
halftime when Manor Solomon 
scored for the fourth successive 
league match. and Carlos Vini-
cius did grab a stoppage-time 
consolation with almost the last 
kick.

Chelsea beat Dortmund to reach 
Champions League quarter finals

Our MIchael Yiakoumi with the UEFA Man of the match Chelsea’s Marc Cucurella

Marc Cucurella Chelsea 
reached the Champions 
League quarter-finals 

as a first-half goal from Raheem 
Sterling and a controversial pen-
alty by Kai Havertz overturned a 
first-leg deficit on Tuesday and 
propelled them to a 2-1 aggregate 
win over Borussia Dortmund. 

2021 champions Chelsea 
squandered chance after chance 
in the first half, with Germany's 
Havertz hitting the post as well 
as the side netting. 

But in the 43rd minute Ben 
Chilwell crossed into the box and 
found England team mate Ster-
ling. Sterling airkicked his first 
effort, then sidestepped Marco 
Reus and sent his second high 

into the net to put the teams 
level on aggregate. 

Early in the second half a 
Chilwell cross smacked into the 
outstretched hand of defender 
Marius Wolf and Dutch referee 
Danny Makkelie gave the penalty 
after being called to the VAR 
screen. Havertz, taking over as 
penalty to hit the keeper's left-hand 
post to the relief of the visitors. 

The game resumed for a few 
seconds until VAR alerted Mak-
kelie that Dortmund players had 
encroached into the area. 

Havertz retook the kick and 
sent the ball the same way, but 
this time it squeezed inside the 
post to put Chelsea ahead in the 
tie in the 53rd minute. 

"I don't know what I was think-
ing (when it hit the post) but the 
referee let me retake the penalty," 
Havertz said. "I was a bit nervous 
but I scored. I tried to wait and 
look at the keeper and the second 
one was a bit easier." 

It was Dortmund's first defeat 
following wins in their previous 
10 matches and a boost for 
Chelsea, who have struggled for 
form under Graham Potter since 
the turn of the year, dropping to 
10th place in the Premier League 
and losing early in their two      
domestic cups. 

A smiling Potter punched the 
air and applauded the crowd as 
his team acknowledged the 
cheers.
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Michael Yiakoumi

Results 
AEK Larnaca 3 Paralimni 1, Karmiotissa 1 Omonia 2, Akritas 1 Doxa 2, 
AEL 0 Apollon 2, Apoel 3 Nea Salamis 0, Aris 2 Anorthosis 0, 
Olympiakos 1 Pafos1. 
Standings 
Apoel 59, AEK 57, Aris 53, Pafos 50,  Apollon 44, Omonia 41, Nea 
Salamis 38, AEL 35, Anorthosis 33, Karmiotissa 27, Paralimni 21, 
Doxa 21, Olympiakos 16,  Akritas Chlorakas 12. 

Community Football

Standings 
Panathinaikos 58, AEK 56, Olympiakos 53, PAOK 51, Volos 39, 
Aris 37, Atromitos 29, Panetolikos 28, Ofi 26, Asteras Tripolis 25, 
Giannina 23, Ionikos 15, Levadiakos 15, Lamia 14.

UK Cypriot Sampson 
Sampson awarded a 
9th dan in Judo

Greece Football

Cypriot Football

In the Isthmian League North 
New Salamis beat Felixstowe 
and Walton  4-3. 
Felixstowe & Walton United 

returned from London with no 
points after a dramatic match at 
New Salamis produced a sting 
in the tail at the death to give the 
home side a 4-3 victory.  

The hosts led by two in the 
first half from two goals from 
Louie Remi and Ryan Hervil      
before a Joe Whight penalty on 
the stoke of half time reduced 
the deficit.  

Salamis restored the two goal 
advantage straight from kick off 
in the second half through Louie 
Remi to give him a hat trick. 

The other goals for Felixstowe 
Walton came from Andrew Fen-
nell (66') and Zak Ford (81'). 

Haringey Borough drew with 
Horsham in a Isthmian League 
six goal thriller on  Saturday. 

Horsham lost ground in the 
promotion race after being held 
to a draw by Haringey, who first 
trailed and then established a 
two goal lead only to be pegged 
back in a breathtaking first half. 

Jack Brivio drew first blood for 
the hosts, knocking in a rebound 
on six minutes, but Alfie Bawling 
quickly levelled and, by the 31st 
minute, the visitors had added 
further goals through a sublime 
Scott Dorajaiye strike and a won-
derful solo effort by Erald Desa.  

An error by visiting ‘keeper 
Joshua Strozivic, whose attemp-
ted clearance struck Lee Harding 
and dropped over the line, gave 
Horsham an instant riposte     
before Tom Richards swept home 
Shamir Fenelon’s low cross. 

The second half Jack Strange 
put a stoppage time header over 
the bar. 

Barnet got back to winning 
ways on Friday evening as The 
Bees defeated Southend United 
1-0 at Roots Hall. 

Southend started the game 
the brightest. Moussa Diarra put 
in some excellent blocks to deny 
the hosts an early lead. Jack 
Bridge had a go from distance, 
his effort narrowly went over the 
bar. Another strike was sent       
towards Walker’s goal but the 
keeper collected with ease. 

Southend had some chances 
from set-pieces which the Barnet 
defence dealt with. 

 Dean Brennan made a tactical 

change in the 61st minute when 
Woods came off for Dale Gorman. 
Minutes later The Bees took the 
lead through Idris Kanu. Smith’s 
initial shot was saved but Kanu 
was there to tap it in for his third 
goal in three games. 

Walker was then called into 
action with an excellent save from 
close range which Pritchard 
cleared away. 

 The Southend keeper was 
called into action twice with two 
successful one-on-one saves 
against Smith and Kanu. The 
Bees created many chances but 
managed to see out the one goal 
scoreline and secured the three-
points. 

Baldock Town had a good       
intensity of play straight from the 
kick off and produced a couple of 
good chances early on. Robert-
son seemed well up for this one, 
playing wide on the right and 
causing the St Panteleimon     
defence all sorts of problems with 
his willingness to take them on. 
Despite having all of the pressure 
Baldock got lucky when one of 
the rare St Panteleimon attacks 
finished with a shot off the post 
which looked like a certain goal. 
Baldock did take the lead in 38 
mins with a well placed free kick 
by Carney from about 20 yards. 
Straight from the restart Baldock 
Goalkeeper Mollison pulled off 
a great save to make sure we 
had the lead at half time.  

Baldock kept up the pressure 
at the start of the second half 
and in 55 mins Dollimore latched 
on to a good through ball, made 
his way into the box and shot 
against the Keeper but he was 
quick enough to get the rebound 
and turn it in for 2-0. 

Baldock lost their way a bit after 
that with lots of pushing and fall-
ing over from both sides, this 
disrupted our play and allowed 
St Panteleimon back into the 
game. We looked safe enough 
until 87 mins when we gifted 
them a really soft goal that we 
had chances to clear but just 
weren’t forceful enough. 

This started to look like how 
many of our matches have ended 
this season, good play, good 
possession then throw it away 
by losing soft goals. 

Not this time and we held on 
for a great 2-1 win for three much 
needed points.  

Well done to UK Cypriot 
Sampson Sampson 
(pictured centre) on 

being awarded a 9th dan from 
the World Judo Federation . 

Sampson has been a student 
of judo for 50 years this year. 
Throughout his half-century in 
judo, he has continually and tire-
lessly dedicated himself to help-
ing countless students learn and 
understand and develop our 
beautiful martial art. This grade 
is recognition for his dedication 
and contribution to the gentle way. 

Sampson Sampson is a judo 
coach with over 45 years experi-
ence. During his career, he has  
fought extensively across multi-
ple federations within Great     
Britain and internationally as 
part of the Cypriot National Judo 
team – which he later helped 
coach for events such as the 
European Championships and 
the 1984 Olympic Games in Los 
Angeles. 

Head instructor Sampson 
Sampson stands as Sobell’s long-
est standing student. Originally 
walking through their doors in 
1974, Sampson quickly became 
a standout judoka and in a mere 
12 months, after first stepping on 
the tatami, he wrapped a 1st dan 
black belt around his waist.  

Two years later at the age of 
16, he obtained the rank of 3rd 
dan.   A fierce competitor, Samp-
son made a name for himself in 
the British judo community due 
to his excellence in tournaments, 
winning multiple national and  
international medals. 

Together with his training part-
ner at the time, Simon Mazullo, 
the duo were multiple time Kata 
champions of the BJC. During 
the height of his career, Sampson 
was approached by the Cypriot 
Judo Federation to train their 
Olympic team for the 1984 Olym-
pics; and later went on to repre-
sent the Cypriot Judo Team him-
self. 

Sampson achieved his 5th 
dan in 1992 at the age of 31, and 
was awarded his 6th dan by the 
BJC in 2005.  

Sampson is known for his  
unrivalled understanding of the 
finer dynamics of judo and his 
technical excellence. He ensures 
he enables every student who 
walks through his doors, to not 
just practice judo, but to truly 
understand how every element 
of it works. 

Sampson has continued to 
teach at both national and inter-
national seminars throughout 
his career and his knowledge of 
judo is widely respected, a state-
ment which is supported by the 
30,000+ people who have sub-
scribed to learn from his YouTube 
channel – Sampson Judo.    

Sampson was a former tech-
nical director of the BJC, how-
ever, in 2011, he and his team 
made the decision to form their 
own organisation, Judo For All 
UK, where he currently serves 
as its president.  

Since forming JFAUK, Samp-
son’s technical understanding 
of judo and his dedication to 
keeping traditional judo and its 
philosophies alive was noticed 
by the World Judo Federation 
(WJF) who invited Sampson 
and his team to join their global 
organisation. 

His contribution to the deve-
lopment of judo at an interna-
tional level was later recognised 
by the World Judo Federation 
and on November 3rd 2013, at 
the European Traditional Judo 
Championships held in Milan, 
Italy, the WJF awarded the rank 
of 8th Dan to Sampson.  

In 2018, Sampson was pro-
moted to Chairman of the WJF 
Referee Committee and Vice 
Chairman of the WJF Technical 
Committee.    

As well as a judoka, Sampson 
also has experience as an MMA 
competitor and holds the grade 
of 3rd dan in JuJitsu, 2nd Dan 
in Kendo, 1st Dan in AIkido and 
1st Dan in Shotokan Karate. 

He also has a thriving     
You Tube channel that teaches 
Judo - check it out by visiting 
www.youtube.com/sampson-
judo

AEK managed to emerge 
unscathed from its trip to 
OFI on Sunday to return 

to the top of the Super League, 
while Olympiakos and PAOK 
scored six goals each at home. 

AEK took advantage of Pana-
thinaikos playing on Monday at 
home to Panetolikos to climb to 
the summit on Sunday night with 
its emphatic 3-0 victory at Iraklio, 
having dropped points in its pre-
vious road games. 

Nordin Amrabat scored a 
brace, while Mijat Gacinovic 
added the third for the Yellows, 
who are now on 56 points from 
24 games, while Panathinaikos 
has 55, also from 24 games. 

Olympiakos is on 53, but from 
25 games, after thumping Leva-
diakos 6-0 in Piraeus. Pep Biel 
and Sergi Canos score two goals 

each, with Hwang In-beom and 
Cedric Bakambu also making the 
scoresheet. 

PAOK, that reached 51 points 
from 25 matches, also won 6-0 
at home, sinking bottom team 
Ionikos that played most of the 
second half with 10 men. 

Birthday boy Giannis Konstan-
telias scored PAOK’s second after 
an own goal by Alexis Romao. 
Brandon Thomas, Andrija Zivko-
vic, Tomasz Kedziora and Stefa-
nos Tzimas added to PAOK’s tally. 

Aris lost 2-1 at Lamia, but has 
mathematically sealed its play-off 
spot as Atromitos drew 1-1 at 
Asteras Tripolis. Lamia’s victory 
was huge, as it has lifted it out of 
the drop zone. 

Volos, that has also secured 
its play-off place, defeated host 
PAS Giannina 1-0.

AEK Larnaca is only the 
second Cypriot football 
team to progress to a 

second knock-out round of a 
major UEFA competition. 

Previously APOEL had reached 
the quarter-finals of the Cham-
pions League (2011-2012), as 
well as the round of 16 of the 
Europa League (2016-2017).  

The Cypriot team AEK Larnaca 
secured a spot in last 16 draw 
beating Dnipro with a 1-0 win. The 
matches for the round of 16 are 
scheduled for 9 and 16 March. 

AEK will host the first match. 
Tickets are available in the 

AEK section for their Europa 
Conference game v West Ham 
in London which takes place 
Thursday 16th March, 8pm at  
the London Stadium located in 
Queen Elizabeth Olympic Park. 

For tickets and more informa-
tion please contact Michael Yia-
koumi on 07958 207 412 or email 
sport@parikiaki.com. 

Come on you UK Cypriots, 
let’s get out there and support 
them!

Tickets available in the AEK 
section for their game v 
West Ham in London
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(τόπος γέννησης: Αγγλία) (born in England)

16.10.1966 – 01.02.2023

Elena Ambrosiou
 † 40-DAY MEMORIAL - THANK YOU NOTE

Έλενα Αμβροσίου
† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 το σαρανταή-
μερο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, κόρης 
και αδερφής Έλενας Αμβροσίου, στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Haringey, Wightman Road, London N8 0LY και κα-

λούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παραυρεθούν. 

Επίσης, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας προς 
όλους όσοι παραυρέθηκαν στην κηδεία και έκαναν εισφορές εις 

μνήμη της για το Royal Marsden Cancer Charity και 
την Royal Free Hospital Palliative Care Team. 

Εκ της οικογένειας

The 40-day memorial of our beloved wife, mother, daughter and 
sister Elena Ambrosiou, will be held on Sunday 12th March 2023 
at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Haringey, 

Wightman Road, London N8 0LY and we invite all those who 
honour her memory to attend. 

We would like to thank you all for the generous donations to 
the Royal Marsden Cancer Charity and 

the Royal Free Hospital Palliative Care Team. 

From the Family

(από τα Άρδανα Αμμοχώστου)

Αυξέντης Μιχαήλ
† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12 Μαρτίου 2023, 
στην εκκλησία του Αποστόλου Ανδρέα, Grove 

Road, Milton, Weston-super-Mare, North Somerset 
BS22 8HE, το 20ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυα-

γαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού 
και αδελφού Αυξέντη Μιχαήλ και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν. 

Η σύζυγος Νίτσα, παιδιά: Μαρία, Κυριάκος, 
Σοφία, Michelle, εγγόνια και αδέλφια.

(from Komi Kebir, Cyprus)

Vasiliki Paschali
† 9-MONTH MEMORIAL

The 9-month memorial service of our beloved 
mother, grandmother and great-grandmother Va-

siliki Paschali from Komi Kebir will take place on 
Sunday, 12 March 2023, at St Nicholas Church, 
60 Godolphin Road, Shepherds Bush, W12 8JW.  

Family and friends are welcome. 

Family: children Pas, Christine and Pavlo 
and their families. 

(από την Τρεμετουσιά, Κύπρος) (from Tremetousia, Cyprus)

5/10/1933 - 22/2/2023

Andreas Theodoulou
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, παππού και προπαππού, Αντρέα Θεοδούλου, 

ο οποίος απεβίωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 89 ετών.  
Θα λείψει πολύ στη σύζυγό του Χριστίνα (Νίνα), στα παιδιά του Μαρία, Τομ, 

Τόνι και Ορθόδοξο, στον γαμπρό του Σάββα, στη νύφη του Δέσποινα, 
στα δέκα του εγγόνια και στα δύο δισέγγονά του.  

Ο Αντρέας, ήταν αφοσιωμένος στην οικογένειά του, για την οποία ήταν 
πάντοτε υπερήφανος, ενώ μετά τη συνταξιοδότησή του ήταν εθελοντής 

στον ιερό ναό Αγιού Ιωάννη του Βαπτιστή.  
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 από τον ιερό ναό του 
Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Haringey, Wightman Road, London N8 0LY και 
θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, 
New Southgate N11 1EZ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ, όσοι επιθυμούν 
μπορούν να κάνουν εισφορές για την εκκλησία ή το νοσοκομείο Whittington.

With great sorrow we announce the death of our much loved husband, 
father, grandfather and great grandfather Andreas who died 

on 22nd February 2023, aged 89.  
He leaves behind his beloved wife Christina (Nina), his children Maria, Tom, 

Tony and Orthodoxos, his son in law Savva, his daughter in law Despina, 
his ten grandchildren and two great grandchildren.  

Andreas was a proud and devoted family man and Christian who volunteered 
at St John the Baptist church throughout his retirement years.   

His funeral will be held on Wednesday 15th March 2023 
at 12.30pm at St John the Baptist church, Wightman Road, London N8 

and the burial at New Southgate cemetery, St Sophia’s plot, London N11. 
Flowers are welcome or please make a donation 

to St John the Baptist church or the Whittington Hospital.

Ανδρέας Θεοδούλου
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου 
μας πατέρα, παππού και προπάππου Άντονι την Τρίτη 28 

Φεβρουαρίου 2023, σε ηλικία 89 ετών. Καταλείπει τα τρία του 
παιδιά: Κυριάκο, Σάββα και Δέσποινα, πέντε εγγόνια, τέσσερα 

δισέγγονα και λοιπούς συγγενείς και φίλους. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα 20 Μαρτίου στις 10:30πμ από 
την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Δώδεκα Αποστόλων, Kentish 
Lane, Brookmans Park, AL9 6NG. Μετά θα γίνει η ταφή στις 

12.30μμ στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, 
N11 1EZ. Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στον ιερό ναό Αγίας 

Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London N20 0NL.

Άντονι Καντρέττι
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Antoni Kantretti
It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved father, grandfather and great-grandfather Antoni on 

Tuesday 28th February 2023, aged 89. He leaves behind three 
children: Kyriacos, Savva and Despina, five grandchildren, four 

great-grandchildren and many family members and friends.   
The funeral will take place on Monday 20th March at 10:30am 
at The Twelve Apostles church, Kentish Lane, Brookmans Park, 
AL9 6NG. It will be followed by the burial at 12:30pm at New 

Southgate cemetery, Brunswick Park Road, N11 1EZ. 
The wake will follow at St Katherine’s Church Hall, 

Friern Barnet Lane, London N20 0NL. 15.11.1933 – 28.02.2023

(από Ταύρου, Αμμοχώστου)(from Tavrou, Famagusta District)

Κυριακού Δημοσθένους

It is with great sadness we announce the 
death of Kyriacou Demosthenous who left us 
peacefully on Saturday 4th March.  She was 

a loving mother, grandmother and great-
grandmother. She leaves behind 

her 3 children, Michael, Dena and Mareka, 
3 sons-in-law, 1 daughter-in-law, 

11 grandchildren and 5 great-grandchildren. 

She will be dearly missed by all those 
blessed to have had her in their lives. 

The funeral will take place on Thursday 
16th March at 11 a.m. at Panayia church. 
The burial will be held at New Southgate 
cemetery and the wake will follow at the 

Arianna Banqueting Suite. 16.10.1933 – 04.03.2023

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της Κυριακούς Δημοσθένους η οποία έφυγε 
από τη ζωή ειρηνικά το Σάββατο 4 Μαρτίου. 
Ήταν μια αγαπημένη μητέρα, γιαγιά και προ-
γιαγιά. Αφήνει τα τρία της παιδιά Μιχάλη, 

Ντίνα και Μαρέκα, τρεις γαμπρούς, μία νύφη, 
έντεκα εγγόνια και πέντε δισέγγονα. 

Θα λείψει πάρα πολύ σε όλους όσοι είχαν 
την τύχη να την έχουν στη ζωή τους. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 
16 Μαρτίου στις 11 π.μ. από τον καθεδρικό 

ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.  
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο 

New Southgate και η παρηγοριά θα 
ακολουθήσει στο Arianna Banqueting Suite.

Kyriacou Demosthenous
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(from Alethriko, Cyprus) (από Αλεθρικό, Κύπρος)



 47      | Πέμπτη 9 Μαρτίου      2023

03.11.1969 - 22.02.2023

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
 πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, κόρης και 

αδερφής Μαρίας Ευαγγέλου η οποία απεβίωσε 
ειρηνικά την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 σε 
ηλικία 53 ετών. Η Μαρία αφήνει τον σύζυγό της 
Απόστολο, παιδιά Άντι, Δημήτρη και Ναταλία, 
μητέρα και πατέρα Αντριανού και Παναγιώτη 
Μιχαελάς, αδερφή Λίτσα και αδερφό Γιώργο. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 17 Μαρτίου 
2023 στις 12:15μμ από τον ιερό ναό Αγίου 

Δημητρίου, και στη συνέχεια η ταφή θα γίνει στις 
2.15μμ στο κοιμητήριο New Southgate. 

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια θα προτιμούσε 
εισφορές για το North London Hospice. Αποταθείτε 
στον σύνδεσμο https://tinyurl.com/NorthLondonHos-

piceDonations για να κάνετε εισφορά. Θα υπάρχει 
διαθέσιμο κουτί συλλογών στην εκκλησία και το 

κοιμητήριο. 
Για να γιορτάσουμε τη ζωή και την αγάπη της 

Μαρίας, η οικογένεια ζητά θερμά οποιοσδήποτε έχει 
κάποια πολύτιμη ιστορία, ανάμνηση, φόρο τιμής – 

φράση, φωτογραφία, παράγραφο, σελίδα ή οτιδήποτε 
άλλο, μπορεί να τις στείλει στο 
memoriesformaria@gmail.com

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Μαρία Ευαγγέλου

It is with great sadness that we announce the death 
of our beloved wife, mother, daughter and sister 

Maria Evangelou who passed away peacefully on 
Wednesday 22 February 2023 at the age of 53. 
Maria leaves behind her husband Apostolos, 

children Andy, Demitri and Natalia, mother and 
father Andrianou and Panayioti Michaelas, sister 

Litsa and brother George.   
The funeral will take place on Friday 17th March 

2023 at 12:15pm at St Demetrios Church, 
followed by the burial at 2:15pm at New 

Southgate cemetery.  
Instead of flowers, the family would prefer 

donations for The North London Hospice. The 
GoFundMe Link is https://tinyurl.com/NorthLon-

donHospiceDonations. There will also be a 
collection box placed at the church and cemetery. 
In celebration of Maria’s life and the love she had 

for us, the family would warmly welcome any 
treasured story, memory, or tribute - whether a 

quote, picture, paragraph, page, or anything else.  
Please send your stories to 

memoriesformaria@gmail.com

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(από Λονδίνο με γονείς από Αυγόρου και Γιαλούσα)

Maria Evangelou
(from London with parents from Avgorou and Yialousa)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12.03.2023, στην Εκκλησία της 
Παναγίας, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB, το 13ο 

ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, Ρεβέκκας Σάββα 

Μιχαήλ (Καλοχωριάτη -από την Αραδίππου) και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως παρευρεθούν.  
Τεθλιμμένοι: Ο σύζυγος Σάββας και οικογένεια 

† 13ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Στις 8 του Μάρτη τελέστηκε τρισάγιο στον μακαριστό Στέλιο Στρούθο
Την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023 στις 12.00 τελέστηκε τρισάγιο από τον ναό Αγίων Πάντων στον 
μακαριστό Στέλιο Στρούθο. 
Ακολουθεί απόσπασμα από τον αποχαιρετιστήριο λόγο από τον Σάββα Παυλίδη: 
Σεβαστό ιερατείο, 
Αγαπητοί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί του μακαριστού Στέλιου, 
Βαρύ ηθικό χρέος μάς συγκεντρώνει σήμερα στον ιερό αυτό χώρο για να αποδώσουμε την οφειλό-
μενη τιμή για την πλουσιότατη και σημαντικότατη προσφορά του μακαριστού κι αγαπητού μας φίλου 
Στέλιου Στρούθου στην οικογένειά του, στην ομογένεια και την πατρίδα.  Αποχαιρετούμε για πάντα, 
συγκινημένοι και θλιμμένοι, έναν άριστο οικογενειάρχη, γνήσιο πατριώτη και ακάματο εργάτη της 
εκπαίδευσης και όχι μόνο, καθώς διανύει σύντομα την τελευταία διαδρομή του προς την Κύπρο μας 
για να ξεκουραστεί στην τελευταία του κατοικία στην αγαπημένη γενέτειρά του, την Τραχυπέδουλα 
της Πάφου. 
Ο αείμνηστος Στέλιος, το τέταρτο από τα πέντε παιδιά της εύπορης οικογένειας των Στρούθων, που 
πρόσφερε διαχρονικά στήριξη και βοήθεια σε κάθε άπορο συγχωριανό και ξένο που είχε ανάγκη, 
πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο χωριό του, στο σχολείο του οποίου έμαθε και τα πρώτα του γράμ-
ματα. ́ Εψαλλε συγχρόνως στην εκκλησία του χωριού. Φοίτησε στη συνέχεια στο Ελληνικό Γυμνάσιο 
Πάφου, όπου διακρίθηκε για την εξαιρετική επίδοσή του στα Μαθηματικά. Αυτό το προσόν τον κα-
τέστησε σύμβουλο και καθημερινό επισκέπτη καθηγητή στα σπίτια όλων σχεδόν των συμμαθητών 
του, που τον αποκαλούσαν τιμητικά «διάνοια» του σχολείου! Παρακολούθησε ακολούθως μαθήματα 
στο Διδασκαλικό Κολλέγιο Μόρφου και διορίστηκε δάσκαλος στο χωριό του, όπου εργάστηκε τρία 
χρόνια οικονομώντας χρήματα για να κάνει πανεπιστημιακές σπουδές στο εξωτερικό. 
Με την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων το 1955 έγινε μέλος της ΕΟΚΑ μαζί με 
τρεις φίλους συγχωριανούς του και πρόσφερε τις υπηρεσίες του, κυρίως στη διανομή φυλλαδίων 
της οργάνωσης και τη μεταφορά οπλισμού. Περί το τέλος του αγώνα διέκοψε την υπηρεσία του στο 
σχολείο του χωριού του και (ύστερα από συνεννόηση του τότε Μητροπολίτη Πάφου Γεννάδιου με 
τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και τον Αρχηγό Διγενή) πήρε εικονική βεβαίωση από τον Ελληνοκύπριο 
κυβερνητικό αρχίατρο, ότι χρήζει άμεσης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας στο εξωτερικό για σοβαρή 
ασθένεια, ώστε να μπορέσει, έστω κι έτσι, να εκπληρώσει το όνειρό του να σπουδάσει. ́ Εφυγε στην 
Ελλάδα και από εκεί ήρθε το 1958 στο Λονδίνο, όπου -με πολλές δυσκολίες- έκανε πανεπιστημιακές 
σπουδές και πήρε πτυχίο Μαθηματικών.   
Εργάστηκε για χρόνια από το 1962 ως καθηγητής Μαθηματικών,  Φυσικής και Ελληνικών σε αγγλικά 
σχολεία, όπως στο Πρότυπο Γυμνάσιο William Ellis Grammar School. Πρόσφερε παράλληλα ιδιωτικά 
μαθήματα και επηρέασε θετικά τη ζωή πολλών δεκάδων παιδιών της ομογένειας, τα οποία τον θυ-
μούνται, τον αγαπούν και τον εκτιμούν απεριόριστα, γιατί απλούστευε τη διδακτέα ύλη και ήταν 
πολύ αποτελεσματικός στη διδασκαλία του. Υπηρέτησε επίσης ευσυνείδητα και σε ελληνικά παροι-
κιακά σχολεία ως δάσκαλος Ελληνικών σε επίπεδο GCE για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ερ-
γάστηκε στην Ελληνική Σχολή Λονδίνου του Συνδέσμου Ελλήνων Γονέων, με στενό του συνεργάτη 
τον πρωτεργάτη της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης Τεύκρο Ανθία, καθώς και στο Ελληνικό 
Σχολείο της Κοινότητας Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ Hendon με Ιερατικό Προϊστάμενο 
τον Επίσκοπο Αρίσταρχο και Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής τον μακαριστό Νίκο Χατζηπατέρα. 
Ο Στέλιος θεωρούσε το εκπαιδευτικό του έργο ως ιεραποστολή και ύψιστο λειτούργημα. ́ Εκανε δια-
βήματα και έγραψε δεκάδες άρθρα σε διάφορες κυπριακές και παροικιακές εφημερίδες για την επεί-
γουσα ανάγκη αναβάθμισης των παροικιακών σχολείων. Συνέβαλε δε σιωπηρά αλλά καθοριστικά, 
ως ειδικός απεσταλμένος του πρώτου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μα-

καρίου στην Αθήνα, στην εξασφάλιση της συγκατάθεσης 
της Ελληνικής Στρατιωτικής Κυβέρνησης για την από-
σπαση δασκάλων από την Κύπρο στα ελληνικά ομογε-
νειακά μας σχολεία μέσω της συσταθείσας το 1977 Κυ-
πριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ). Υπήρξε επίσης 
ο ιδρυτής και για πολλά χρόνια Πρόεδρος της Οργάνωσης 
Ελλήνων Δασκάλων Αγγλίας (ΟΕΔΑ), που είχε αναπτύξει 
τότε πλούσια εκπαιδευτική και πολιτιστική δράση και είχε 
οργανώσει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διάφορες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.   
Ως άνθρωπος ο αξιομνημόνευτος Στέλιος υπήρξε απλός, 
γνήσιος, προσιτός, έντιμος και εργατικός. Ενέπνεε εμπι-
στοσύνη και κέρδιζε την εκτίμηση των συνανθρώπων 
του μέσω της άμεσης συναναστροφής του μαζί τους σε 
πνευματικές και κοινωνικές συγκεντρώσεις και διασκε-
δάσεις, που οδηγούσαν στην ανάπτυξη στενών φιλικών 
σχέσεων. Είχε ταλέντο στο χορό και ξεχώριζε για το χι-
ούμορ του, τα σοφά του λόγια, την αγάπη του προς την 
πατρίδα και τη θρησκεία και εμφορείτο από υψηλά ιδανικά, ηθικές αρχές και από τα ελληνοχριστιανικά 
ιδεώδη. ́ Ετρεφε ιδιαίτερη αγάπη προς την Ελλάδα και την Κύπρο και παρέμεινε μέχρι τέλους ενεργός 
επί των επάλξεων των αγώνων για απελευθέρωση της κατεχόμενης πατρίδας μας. Γνήσιος πατριώτης 
και άνθρωπος χαμηλών τόνων συμμετείχε ενεργά στις προσπάθειες δικαίωσης της γης που τον γέν-
νησε και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στους εθνικούς αγώνες του νησιού μας.  
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί πικραμένος και ξεχασμένος από την 
ενεργό δράση λόγω αφενός μεν του εξαναγκασμού του να ζήσει για δέκα χρόνια μακριά από το γιο 
και τη σύζυγό του, ύστερα από τη μετάθεσή της στην Κύπρο, αφετέρου δε λόγω των σοβαρών προ-
βλημάτων υγείας, που άρχισε να αντιμετωπίζει από το 2017. 
Σήμερα όλοι εμείς, φίλοι, γνωστοί και συγγενείς του,  βρισκόμαστε εδώ, γιατί αναγνωρίζουμε και εκτι-
μούμε  τη σημαντική προσφορά του στην ομογένεια και την πατρίδα και νιώθουμε την ηθική υποχρέ-
ωση να τον ευχαριστήσουμε από καρδιάς για το έργο του, να του πούμε το μεγάλο ευχαριστώ, που 
του χρωστούμε ως παροικία,  και να του ευχηθούμε «καλό παράδεισο»! 
Καλό σου ταξίδι, φίλε Στέλιο. Αιωνία σου η μνήμη! 
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