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Αίσθηση προκαλεί πρόσφατο δη-
μοσίευμα του Economist που μιλά 
για μυστήριο με 250.000 πρόωρους 
θανάτους στη Βρετανία την τελευ-
ταία δεκαετία. Σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς... 

σελ 3
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Ο ΤΖΕΡΕΜΙ ΧΑΝΤ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ� ΥΦΕΣΗ ΤΟ 2023, ΑΛΛΑ...

Οι σημαντικές ευθύνες του ΟΣΕ 
αναφορικά με το σιδηροδρομικό 
δυστύχημα στα Τέμπη, αναδεικνύο-
νται μέσα από νέες αποκαλύψεις, 
καθώς έγγραφο της Ρυθμιστικής 
Αρχής Σιδηροδρόμων... 

σελ 7

Άνετη ήταν η νίκη του υποψηφίου 
των Εργατικών Sean O’ Donovan, 
στις επαναληπτικές εκλογές για την 
πλήρωση της έδρας του Tottenham 
Hale, ενώ και στο Enfield θα διεξα-
χθούν επαναληπτικές... 

σελ 2

Από εκλογές, σε εκλογές Μυστήριο... Αποκάλυψη εγγράφου
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Η Κύπρος παρούσα στη μεγάλη 
εκδήλωση της Κοινοπολιτείας 
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LTN | Προβληματισμός, 
ανησυχία και... απειλές
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εκδήλωση της Κοινοπολιτείας 
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Άνετη ήταν η νίκη του υποψηφίου των 
Εργατικών Sean O’ Donovan, στις επα-
ναληπτικές εκλογές για την πλήρωση 
της έδρας του Tottenham Hale στο 
Haringey, μετά την παραίτηση του 
ελληνικής καταγωγής δημοτικού 
συμβούλου Δρ Γιάννη Γκουρτσο-
γιάννη. Στην εκλογική διαδικασία 
που διεξήχθη την περασμένη Πέ-
μπτη 9 Μαρτίου σε 4 εκλογικά κέ-

ντρα της περιοχής, ο ιρλανδικής καταγωγής 
υποψήφιος του Εργατικού Κόμματος εξα-
σφάλισε 818 από τις 1400 καταμετρημένες 
ψήφους, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
58% έναντι των 5 ανθυποψηφίων του. Ανά-
μεσα σε αυτούς ήταν και ο κυπριακής κα-

ταγωγής Angelo Kyriaco Tsangar-
ides, της νεολαίας των Συντηρητικών. 
Όπως αναμενόταν, το ποσοστό 

προσέλευσης ήταν χαμηλό και δεν ξε-

πέρασε το 20%, αφού η επαναληπτική εκλογή (by-
election) είχε διεξαχθεί σε εργάσιμη μέρα. Σε αυτό, 
συνέβαλαν και οι καιρικές συνθήκες με τις πολύ 
χαμηλές θερμοκρασίες και τη συνεχή βροχή. 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έγινε την Πα-

ρασκευή στο ‘George Meehan House’, ενώ σύμ-
φωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του δήμου, o κ. O’ 
Donovan θα είναι μέλος της Επιτροπής Στέγασης 
και Ανάπτυξης (House Building, Placemaking 
& Development).
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Haringey | Άνετη η νική των Εργατικών στο Tottenham Hale

Με δοξολογία στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, 
διανθισμένη με καλλιτεχνικές εμφανίσεις, εορτά-
στηκε τη Δευτέρα 13/3 στο Λονδίνο η Ημέρα της 
Κοινοπολιτείας. Ο οργανισμός της Κοινοπολιτείας 
απαρτίζεται από 56 χώρες πλέον, καθώς το 2022 
εντάχθηκαν η Γκαμπόν και το Τόγκο από τη δυτική 
Αφρική. Οι χώρες μέλη έχουν συνολικό πληθυσμό 
που φτάνει τα 2,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 
Το θέμα της φετινής Ημέρας της Κοινοπολιτείας 

είναι «Διαμορφώνοντας ένα αειφόρο και ειρηνικό 
κοινό μέλλον», θέμα που αντανακλά τα ενδιαφέ-
ροντα του βασιλιά Καρόλου Γ’, ο οποίος ως νέος 
επικεφαλής του οργανισμού απηύθυνε μήνυμα από 
τον άμβωνα του ιστορικού ναού, για πρώτη χρονιά 
δίχως τη βασίλισσα Ελισάβετ.  
Αρχικά εξήρε την αφοσίωση της μητέρας του στην 

«οικογένεια της Κοινοπολιτείας», η οποία, όπως 
είπε, αποτελεί πηγή μεγάλης δύναμης για τον ίδιο. 

«Οι σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες της, ως 
δύναμη για το καλό στον κόσμο, απαιτούν την 
υψηλότερη φιλοδοξία μας· η τεράστια κλίμακά 
της μας προκαλεί να ενωθούμε και να είμαστε 
τολμηροί», συνέχισε ο βασιλιάς Κάρολος. 
Επισήμανε τη συμπλήρωση δέκα ετών από τον 

Καταστατικό Χάρτη της Κοινοπολιτείας που ανα-
δεικνύει την ειρήνη και τη δικαιοσύνη, την ανεκτι-
κότητα, τον σεβασμό και την αλληλεγγύη, τη φρο-
ντίδα για το περιβάλλον και για τους πιο ευάλωτους 
συνανθρώπους μας. «Η κοινότητα στην οποία 
από κοινού ανήκουμε περιέχει μια τόσο μονα-
δική ποικιλομορφία ιδεών, πολιτισμών, παρα-
δόσεων και εμπειριών. Ακούγοντας ο ένας τον 
άλλο, θα βρούμε πολλές από τις λύσεις που 

αναζητούμε. Αυτή η εξαιρετική δυνατότητα που 
έχουμε από κοινού, υπερβαίνει τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουμε», είπε, και κατέληξε λέγο-
ντας ότι οι λαοί της μπορούν όχι μόνο να αντιμετω-
πίσουν το μέλλον, αλλά και να το οικοδομήσουν. 
«Ας είναι η Κοινοπολιτεία μας τέτοια που όχι 
μόνο να στέκεται ενωμένη, αλλά και να αγωνί-
ζεται ενωμένη σε μια διαρκή και έμπρακτη επι-
δίωξη του παγκόσμιου κοινού καλού». 

Κατά τη διάρκεια της τελετής στο Αβαείο η κυ-
πριακή γυναικεία χορωδία Amalgamation Choir 
συμμετείχε με το τραγούδι «Η Ξενιτιά του Έρωτα». 
Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης η βασιλική 

σύζυγος Καμίλα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα 
της Ουαλίας Κάρολος και Κάθριν, ο δούκας και η 
δούκισσα του Εδιμβούργου Έντουαρντ και Σόφι, 
καθώς επίσης η βασιλική πριγκίπισσα Άννα και ο 
σύζυγός της αντιναύαρχος σερ Τιμ Λώρενς. 
Συνολικά προσκεκλημένα ήταν 2.000 άτομα, πε-

ριλαμβανομένων των Υπάτων Αρμοστών που εκ-
προσωπούν τις χώρες μέλη της Κοινοπολιτείας στο 
ΗΒ και των ηγετών θρησκειών και δογμάτων στη 
χώρα, μεταξύ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος Θυα-
τείρων και Μ. Βρετανίας κ. Νικήτας. 
Η Amalgamation Choir, με έδρα την Κύπρο, γεν-

νήθηκε από το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Η δύ-
ναμη της φωνής σου» που πραγματοποιήθηκε 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 συνθέσεις με 
επιρροή από παραδοσιακή μουσική, καθώς και 
συνθέσεις από τη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Η Κύπρος παρούσα στην μεγάλη εκδήλωση για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ AMALGAMATION CHOIR ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΙΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΒΒΑΕΙΟ ΤΟΥ WESTMINSTER ΕΝΩΠΙΟΝ 2000 ΑΤΟΜΩΝ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»

«Εμείς ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να συνεχίσουμε τις απεργίες. Ευελπι-
στούμε ότι η κυβέρνηση θα προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου με πρόθεση να 
επιλύσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από την κρίση που αντιμετωπί-
ζουμε στην Παιδεία. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έγινε». Αυτό δήλωσε στην 
«Παροικιακή» το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου και τοπικός Γραμ-
ματέας του Haringey της Συντεχνίας των Δασκάλων NUE, Edward 
Harlow, αναφορικά με τις απεργίες των εκπαιδευτικών που έχουν ξε-
κινήσει εδώ και καιρό και κορυφώθηκαν χθες με αφορμή τη συζήτηση 
του κυβερνητικού προϋπολογισμού στη Βουλή των Κοινοτήτων (ανα-
λυτικά σελ 4). Μάλιστα, στο πλαίσιο της πρόσφατης, τριήμερης απερ-
γίας των εκπαιδευτικών και της μεγάλης πορείας στους δρόμους του 
Haringey που κατέληξε στο Κυπριακό Κέντρο, εκπρόσωποί 
τους υπενθύμισαν τις συνεχείς περικοπές στις απολαβές 
τους, και τόνισαν ότι η κατάσταση με την ανεπαρκή χρημα-
τοδότηση των σχολείων έχει φτάσει στο απροχώρητο.

O DAVID LAMMY MP ΖΗΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Αναθεώρηση του σχεδιασμού για το πρόγραμμα ‘Low 
Traffic Neighbourhoods’ (LTN), το οποίο ως γνωστό έχει 
προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων, των επη-
ρεαζόμενων οδηγών και των ιδιοκτητών εκατοντάδων επι-
χειρήσεων στο Haringey, ζητά με παρέμβασή του, ο εκ 
των ηγετικών στελεχών του Εργατικού Κόμματος, 
David Lammy. Ο πρώην υπουργός στις κυβερνήσεις 
Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν, ο οποίος από το 
2010 κατέχει τη βουλευτική έδρα του Tottenham στο 
Haringey, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για το σχέ-
διο LTN, το οποίο ως γνωστό, έχει εφαρμο-
στεί δοκιμαστικά στις περιοχές Bounds 
Green, St Ann's και Bruce Grove & West 
Green. 
Σε δήλωση που παραχώρησε αποκλει-

στικά στο Haringey Community Press, είπε: «Ανησυχώ ότι 
οι μεγάλες κυκλοφοριακές αλλαγές που έγιναν (στο πλαίσιο 
των LTN) οδήγησαν σε κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφο-

ριακής συμφόρησης. Πολλοί επηρεαζόμενοι κάτοικοι επι-
κοινώνησαν μαζί μου καταγγέλλοντας ότι πλέον έχει 
αυξηθεί δραματικά ο χρόνος των μετακινήσεών τους 
αλλά και ότι οι ρυθμίσεις είχαν αρνητικό αντίκτυπο 
στις τοπικές επιχειρήσεις». 
Όπως έγραψε η «Παροικιακή» σε προηγούμενες 

εκδόσεις της, το πρόγραμμα LTN, το οποίο λειτουργεί 
σε πιλοτική βάση, έγινε η αιτία οργανωμένων 

εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, με την πιο 
πρόσφατη... 

 
συνέχεια σελ 10

LTN | Ανησυχία, προβληματισμός και... απειλές

Επαναληπτικές εκλογές 
και στο Enfield

Σε επαναληπτικές εκλογές για την πλήρωση  
έδρας δημοτικού συμβούλου στο Bullsmoor, 
οδηγείται στις 20 Απριλίου ο δήμος του Enfield, 
μετά την παραίτηση της Esin Gunes, την πε-
ρασμένη Πέμπτη, 9 Μαρτίου. Η δημοτική σύμ-
βουλος του Εργατικού Κόμματος, επικαλέστηκε 
προσωπικούς λόγους για την παραίτησή της, 
αφού αναγκάζεται να μετοικήσει εκτός των δη-
μοτικών ορίων του Enfield.

Με τρισάγιο που έγινε την περασμένη Δευτέρα 
στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στο Edmonton απο-
χαιρέτησε η παροικία μας τον Δρ Τάκη Φέλλα, ο 
οποίος έφυγε απρόσμενα από τη ζωή στις 18 Φε-
βρουαρίου. Η κηδεία του τελείται σήμερα, Πέμπτη 
16 Μαρτίου, στον Αστρομερίτη, όπως ήταν και η 
επιθυμία του. 
Σύσσωμη η παροικία απηύθυνε το στερνό αντίο 

στον αγαπητό Τάκη, στην παρουσία της οικογένειάς 
του, στενών φίλων και συνεργατών, καθώς και εκ-

προσώπων της Εκκλησίας, της Κυπριακής Πολι-
τείας και οργανωμένων συνόλων της κοινότητάς 
μας. Συγκινητική ήταν η ομιλία του γιού του, Νίκου, 
ο οποίος εξήρε το έργο του πατέρα του, ως ενός 
από τους καλύτερους επιστήμονες στο είδος του 
που ανέδειξε η Κύπρος και κατά συνέπεια και η 
παροικία. Επίσης, ο επί σειρά ετών στενός του συ-
νεργάτης και φίλος του, ο πρωτοπρεσβύτερος του 
ιερού ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, Ιωσήφ Πα-
λιούρας, ανέφερε στην ομιλία του ότι ο Δρ Τάκης, 

έφυγε απροσδόκητα κάνοντας σκέψεις και προ-
γραμματισμούς, για το πως θα κρατηθεί ζωντανός 
ο Ελληνισμός μέσα από το Hellenic TV που έστησε 
μόνος του πριν από 3 δεκαετίες. «Υπήρξες ένας  
λαμπρός επιστήμονας, αστροφυσικός με αξιέ-
παινη καριέρα, που μελέτησε  και εκτόξευσε 
δεκάδες δορυφόρους στο διάστημα, ανάμεσα 
τους και ο πρώτος δορυφόρος της Ελλάδας και 
της Κύπρου Hellas Sat. Υπήρξες... 

συνέχεια σελ 10

Κηδεύεται σήμερα στην Κύπρο ο Δρ Τάκης Φελλάς, όπως ήταν και η επιθυμία του

Απεργίες | Ζητούμενο ο διάλογος
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Οι προσδοκίες για τον προϋπολογισμό χθες Τε-
τάρτη κυριαρχούν στις εφημερίδες της Τετάρτης 
(15/03). Οι Financial Times γράφουν ότι ο υπουρ-
γός Οικονομικών, Τζέρεμι Χαντ, πρόκειται να πα-
ρουσιάσει έναν "προϋπολογισμό για την ανάπτυξη" 
και να ανακοινώσει δισεκατομμύρια λίρες επιπλέον 
για την ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων 
και την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της 
Βρετανίας. Προσθέτει η εφημερίδα ότι οι βουλευτές 
της δεξιάς πτέρυγας του κυβερνώντος κόμματος  
έχουν ενημερωθεί να μην περιμένουν μεγάλες μει-
ώσεις φόρων. 
Η i αναφέρει ότι μεταξύ των μέτρων που θα εν-
θαρρύνουν την επιστροφή των ανθρώπων στην 
εργασία θα περιλαμβάνονται 30 περισσότερες 
ώρες παιδικής φροντίδας την εβδομάδα για παιδιά 
ενός και δύο ετών, καθώς και μεγαλύτερη χρημα-
τοδότηση της υφιστάμενης πολιτικής για παιδιά 
τριών ετών. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το κόστος 
παιδικής φροντίδας στο ΗΒ είναι από τα υψηλότερα 
στον κόσμο. 
Η Mail γράφει ότι ότι θα παρασχεθεί  μεγαλύτερη 
στήριξη στους άνω των 50 ετών, στους ανάπηρους 
και στους δικαιούχους του Universal Credit, δηλαδή 
σε αυτούς που εντάσσονται στο πρόγραμμα πα-
ροχών βάσει του εισοδήματος.   
Τα μέτρα για την παιδική μέριμνα θα περιλαμβά-
νουν επίσης αύξηση του ωρομισθίου που κατα-
βάλλεται στους παρόχους και χαλάρωση των υπο-
χρεωτικών αναλογιών “προσωπικού-παιδιού”, 
ώστε να μειωθεί το κόστος, σύμφωνα με τους 
Times. Προσθέτει η εφημερίδα ότι μεταξύ των πο-
λιτικών για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών θα είναι η παράταση κατά ένα έτος 
της μείωσης κατά 5 πένες του φόρου κατανάλωσης 
καυσίμων και η τρίμηνη παράταση της εγγύησης 
των τιμών ενέργειας που περιορίζει τους τυπικούς 
λογαριασμούς στις 2.500 λίρες τον χρόνο.  
Ο Τζέρεμι Χαντ είναι "έτοιμος να προκαλέσει εξέ-

γερση στα έδρανα", προχωρώντας σε αύξηση του 
εταιρικού φόρου από το 19% στο 25%, σύμφωνα 
με την Telegraph.  
Μια πηγή αναφέρει στην εφημερίδα Mirror ότι ο 

προϋπολογισμός δεν θα περιλαμβάνει "ούτε μία 
δεκάρα" σε επιπλέον χρήματα για το προσωπικό 

του δημόσιου τομέα. Η εφημερίδα Express γράφει 
ότι, εκτός από τα μέτρα που αποσκοπούν στην τό-
νωση της οικονομίας, στον προϋπολογισμό περι-
λαμβάνονται "αυστηρές κυρώσεις για τους αιτού-
ντες επιδόματα". 
Την Τρίτη (14/03)  οι εφημερίδες Daily Telegraph 
και οι Times μας ενημέρωναν  ότι ο υπουργός Οι-
κονομικών θα ενισχύσει τα αφορολόγητα επιδόματα 
για τις συντάξεις στον προϋπολογισμό αύριο Πέ-
μπτη - με στόχο να ενθαρρύνει τους πρόωρα συ-
νταξιούχους να επιστρέψουν στην εργασία. 

 Γκάρι Λίνεκερ: Το χρονικό μιας υπόθεσης που 
εκθέτει το BBC και τη βρετανική κυβέρνηση 
Οι περισσότερες 

από τις  εφημερίδες  
της Τρίτης (14/03) 
επικεντρώθηκαν στην 
αντιπαράθεση του 
BBC με τον Γκάρι Λί-
νεκερ για την αμερο-
ληψία. Ο Guardian 
αναφέρει ότι τα αφε-
ντικά του BBC δέχο-
νται νέες πιέσεις “μετά 
την επιστροφή του 
παρουσιαστή στον 
αέρα” χωρίς αυτός να 
χρειαστεί να κάνει ση-
μαντικές παραχωρή-
σεις. 
Για την Daily Mail, 

το γεγονός ότι ο Γκάρι 
Λίνεκερ διατήρησε τη 
δουλειά του -ενώ εξα-
κολουθεί να τουιτάρει- 
είναι ένα χαστούκι για 
τους συνδρομητές. 
Την Δευτέρα (13/06) ο Guardian έγραφε στο 

πρωτοσέλιδό του  “Τα αφεντικά του BBC σε αγώνα 
δρόμου για να τερματίσουν την αντιπαράθεση με 
τον Λίνεκερ  και να αποφύγουν εξέγερση του προ-
σωπικού” με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι οι επικε-
φαλής του ειδησεογραφικού κολοσσού ελπίζουν 
ότι ο διάσημος αθλητικός παρουσιαστής θα επι-

στρέψει στο πόστο του αυτό το Σαββατοκύριακο. 
Το δημοσίευμα τονίζει ακόμη ότι ο επικεφαλής του 
BBC Ρίτσαρντ Σαρπ αγωνίζεται να διατηρήσει τη 
θέση του καθώς ο πρωθυπουργός Ρίσι Σουνάκ  
αρνήθηκε να πάρει θέση υπέρ του.  

 
AUKUS: Νέα πυρηνοκίνητα υποβρύχια ανα-
κοίνωσαν ΗΠΑ-Βρετανία-Αυστραλία 
Η εφημερίδα The Times της Τρίτης (14/03)  

ασχολείται με τα σχέδια του Ηνωμένου Βασιλείου, 
των ΗΠΑ και της Αυστραλίας να κατασκευάσουν 
μια νέα γενιά πυρηνικών υποβρυχίων. Αμυντικές 
πηγές αναφέρουν στην εφημερίδα ότι βάσει του 
συμφώνου ασφαλείας Aukus, η Βρετανία θα μπο-

ρούσε να διπλασιάσει τον 
στόλο των επιθετικών υπο-
βρυχίων της. 
Γράφουν οι Times στο 

πρωτοσέλιδό τους: “Ο πρω-
θυπουργός επιτυγχάνει συμ-
φωνία για τα υποβρύχια για 

να αντιμετωπίσει νέα απειλή” με το κύριο άρθρο 
να τονίζει ότι “ο Ρίσι Σούνακ ετοιμάζεται να διπλα-
σιάσει το στόλο των βρετανικών υποβρυχίων προ-
ειδοποιώντας παράλληλα ότι μια δύσκολη και επι-
κίνδυνη δεκαετία βρίσκεται μπροστά μας”. Το 
ρεπορτάζ σημειώνει ακόμη ότι ο Σούνακ αφού προ-
ειδοποίησε για τους κινδύνους που εγκυμονούν για 
τη Δύση η Ρωσία και η Κίνα  έκλεισε τη συγκεκρι-
μένη συμφωνία για τα υποβρύχια τα οποία θα χρη-
σιμοποιούν αμερικανική τεχνολογία. Ο Βρετανός 
πρωθυπουργός προειδοποίησε παράλληλα ότι τα 
χρόνια της παγκόσμιας ασφάλειας παρήλθαν και 
για το λόγο αυτό η χώρα πρέπει να αυξήσει τις 
αμυντικές της δυνατότητες. Η Daily Mail (14/03) 
παρουσιάζει το σύμφωνο Aukus ως ένα "μεγάλο 
πραξικόπημα" για τη βρετανική ναυπηγική βιομη-
χανία που θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 
Η κυβέρνηση παίρνει μέτρα για την αντιμε-
τώπιση της κατάρρευσης της αμερικανικής τρά-
πεζας SVB 
Προθεσμία 24 ωρών δόθηκε στις μεγαλύτερες 
εμπορικές τράπεζες της Βρετανίας προκειμένου να 
διασώσουν από την κατάρρευση την τράπεζα Val-
ley Bank UK (SVB UK), καθώς η Τράπεζα της Αγ-
γλίας προετοιμαζόταν να τη θέσει σε διαδικασία 
πτώχευσης,  μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky 
News. Δανειστές όπως, η Barclays PLC και η 
Lloyds Banking Group συμπεριλαμβάνονταν με-
ταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία, 
προσέγγισε το διοικητικό συμβούλιο της SVB UK 
στη διάρκεια του περασμένου Σαββατοκύριακου, 
προκειμένου να διαπιστώσει αν θα μπορούσε να 
επιτευχθεί μία έκτακτη συμφωνία εξαγοράς, σύμ-
φωνα με το Sky News. Οι Financial Times (14/03)  
περιγράφουν πώς η χρεοκοπία της Silicon Valley 
Bank έπληξε προχθες τις παγκόσμιες αγορές. Οι 
επενδυτές ξεφορτώθηκαν τις τραπεζικές μετοχές 
τους και, σύμφωνα με την εφημερίδα. 
Για την λονδρέζικη οικονομική εφημερίδα City 

AM (14/03), οι βρετανικές εταιρείες τεχνολογίας 
ένιωσαν "ανακούφιση" όταν μια συμφωνία τελευ-
ταίας στιγμής επέτρεψε την εξαγορά της βρετανικής 
θυγατρικής της Silicon Valley Bank από την HSBC. 

Τα κονδύλια για ανάπτυξη, παιδική φροντίδα και εργασιακό στο επίκεντρο

Economist | Μυστήριο με 250.000 πρόωρους θανάτους στη Μεγάλη Βρετανία
Αίσθηση προκαλεί πρόσφατο δημοσίευμα του 

Economist που μιλά για μυστήριο με 250.000 
πρόωρους θανάτους στη Βρετανία την τελευταία 
δεκαετία. Αυτή η επιβράδυνση του προσδόκιμου 
ζωής επηρέασε δυσανάλογα τους φτωχούς. «Εάν 
ταξιδέψετε μόλις 10 χιλιόμετρα από το χλιδάτο 
Κένσινγκτον του Λονδίνου μέχρι το New Cross 
Gate, το προσδόκιμο ζωής για τους άνδρες μει-
ώνεται εκπληκτικά κατά 18 χρόνια, από 92 σε 
74» τονίζει ο Economist. Και προσθέτει: Το προσ-
δόκιμο ζωής κατά τη γέννηση σήμερα είναι στα 
81 χρόνια - μόλις 8 εβδομάδες μεγαλύτερο από 

ό,τι το 2011. Αν διατηρούνταν ο ρυθμός της ανό-
δου του προσδόκιμου ζωής σήμερα θα ήταν 
πάνω από 83 έτη. 
Σύμφωνα με τον Economist, αυτή δεν είναι μικρή 

διαφορά: υπονοεί ότι μεταξύ 2012 και 2022 περί-
που 700.000 Βρετανοί πέθαναν νωρίτερα από 
ό,τι θα μπορούσαν. Τα πρόσφατα προβλήματα 
NHS έπαιξαν τον ρόλο τους. Οι μεγάλης διάρκειας 
αναμονές σε νοσοκομεία και η κρίση στην πρω-
τοβάθμια υγειονομική περίθαλψη θέτουν σε κίν-
δυνο την έγκαιρη θεραπεία. Αλλά οι καθυστερή-
σεις στην ιατρική περίθαλψη δεν μπορούν να 

εξηγήσουν όλους τους επιπλέον θανάτους, ειδικά 
πριν από την πανδημία. Οι μεγαλύτερες βελτιώ-
σεις στο προσδόκιμο ζωής προέρχονται από την 
καλύτερη διάγνωση και πρόληψη και την ευρύτερη 
ευημερία. Τελικά, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις θα 
προέλθουν από την αύξηση του βιοτικού επιπέ-
δου των φτωχών, συμπεραίνει ο Economist. «Το 
χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής τους έχει πολλές 
αιτίες - από τα λιγότερα χρήματα που έχουν να 
ξοδέψουν για μόνωση σπιτιού ή θρεπτικά τρό-
φιμα, μέχρι το άγχος της οικονομικής ανασφά-
λειας» καταλήγει. 
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Την επικαιροποιημένη Ενοποιημένη Έκθεση για 
τους βασικούς άξονες της βρετανικής πολιτικής 
άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικών υποθέσεων 
παρουσίασε η Κυβέρνηση Σούνακ. Η έκθεση προ-
βλέπει πρόσθετες δαπάνες ύψους 5 δις για τις ένο-
πλες δυνάμεις, με απώτερο στόχο το 2,5% του 
ΑΕΠ να δαπανάται για την άμυνα. Χαρακτηρίζει 
επίσης τη διεθνή στάση της Κίνας ως «πρόκληση 
που καθορίζει μια εποχή» και επισημαίνει πως το 
Πεκίνο συνιστά την πιο σοβαρή απειλή από ξένο 
κράτος για την οικονομική ασφάλεια του ΗΒ. 
Η γλώσσα κρίνεται μεν αυστηρή, αλλά το κείμενο 

της έκθεσης δεν φτάνει στο σημείο να χαρακτηρίσει 
την Κίνα ευρύτερη «κρατική απειλή», όπως ζητού-
σαν στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος. Η κορυ-
φαία άμεση προτεραιότητα είναι να αντιμετωπιστεί 
ο «θεμελιώδης κίνδυνος» που συνιστά για την ευ-
ρωπαϊκή ασφάλεια η Ρωσία και να αποτραπεί ο 

Πρόεδρος Πούτιν από το να καρπωθεί οποι-
οδήποτε όφελος από την εισβολή στην Ουκρανία. 
Ο Σούνακ είπε ότι τα πρόσθετα κονδύλια για τις 
ένοπλες δυνάμεις την επόμενη διετία θα αναπλη-
ρώσουν και θα ενισχύσουν τα αποθέματα πυρομα-
χικών και θα τονώσουν την πυρηνική αποτρεπτική 
δύναμη της χώρας.

Τον προϋπολογισμό για το προσεχές οικονο-
μικό έτος, που αρχίζει τον Απρίλιο, παρουσίασε 
την Τετάρτη στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Υπ. 
Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ. Αναφερόμενος αρ-
χικά στις δημοσιονομικές προγνώσεις του ανε-
ξάρτητου Γραφείου Ευθύνης Προϋπολογισμού 
(OBR), είπε ότι τελικά θα αποφευχθεί η τεχνική 
ύφεση το ‘23, δηλ δύο συναπτά τρίμηνα με αρ-
νητικό ρυθμό ανάπτυξης. Πάντως, προβλέπεται 
συνολικά συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 0,2%.  

Το OBR προβλέπει επίσης ότι η τιμή του πλη-
θωρισμού θα υποχωρήσει από 10,7% σε 2,9% 
έως το τέλος του 2023, σε μια επίδοση καλύτερη 

από τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Σούνακ 
για μείωση του στο μισό. «Ενώπιον τεράστιων 
προκλήσεων, αναφέρω σήμερα μία βρετανική 
οικονομία που διαψεύδει τους αμφισβητίες», 
είπε. Ωστόσο, στη χωριστή παράλληλη έκθεσή 
του το OBR σημειώνει ότι μέχρι και το τέλος του 
επόμενου δημοσιονομικού έτους το επίπεδο 
διαβίωσης των Βρετανών θα έχει μειωθεί κατά 
6%. Θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση βιο-
τικού επιπέδου από τη δεκαετία του 1950. 

Μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ο Χαντ 
είναι η αύξηση του προϋπολογισμού για τις ένο-
πλες δυνάμεις κατά 11 δις λίρες (αναλυτικά πιο 

κάτω). Εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης του 
κόστους διαβίωσης, ανακοίνωσε την παράταση 
κατά τρεις μήνες, μέχρι και τον Ιούνιο, του πλα-
φόν των 2.500 το χρόνο στις χρεώσεις των λο-
γαριασμών ενέργειας για κάθε νοικοκυριό με 
τυπική κατανάλωση αερίου και ηλεκτρικού.   

Ανακοινώθηκε επίσης (μεταξύ άλλων) η στα-
διακή επέκταση της δωρεάν φροντίδας παιδιών 
επί 30 ώρες την εβδομάδα σε παιδικούς σταθ-
μούς και άλλες δομές ώστε να καλύπτει και τις 
ηλικίες του ενός και των δύο ετών, από τα τρία 
έτη που είναι σήμερα το όριο έναρξης ισχύος του 
μέτρου (αναλυτικά στη σελ 3).

Προϋπολογισμός | Μείωση του βιοτικού επιπέδου στα όρια του 1950
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Η μεγαλύτερη απεργία της δεκαετίας με μισό εκ. εργαζόμενους στους δρόμους
Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε διάφορους 

κλάδους στη Βρετανία κατήλθαν χθες σε μαζική 
απεργία, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι η μεγαλύτερη 
από τις συχνές κινητοποιήσεις των τελευταίων μη-
νών. Η απεργία έχει κηρυχθεί από πολλές συντε-
χνίες ταυτόχρονα, ώστε να συμπέσει με τη χθεσινή 
παρουσίαση του προϋπολογισμού για το ερχόμενο 
οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει τον Απρίλιο, από 
τον Υπουργό Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ. 
Αίτημα των εργαζομένων και των συνδικάτων 

τους, είναι οι μεγαλύτερες αυξήσεις εν μέσω κρίσης 
ακρίβειας, οι καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς 
και η μεγαλύτερη συνταξιοδοτική εξασφάλιση. 
Στην απεργία συμμετέχουν δάσκαλοι (σχετική εί-

δηση στη σελ 2), λέκτορες πανεπιστημίων, κυβερ-
νητικοί υπάλληλοι, μηχανοδηγοί στον υπόγειο σι-
δηρόδρομο του Λονδίνου (tube), δημοσιογράφοι 
του BBC στους κατά τόπους σταθμούς στην Αγγλία 
και ειδικευόμενοι γιατροί. 

«Απεργώ, αντί να ξεγεννάω μωρά, και επειδή 
συνάδελφός μου φεύγει στο εξωτερικό για κα-
λύτερες αποδοχές και συνθήκες εργασίας. 
Αγαπώ τη δουλειά μου, αγαπώ τους ασθενείς, 

αγαπώ το NHS, αλλά η αύξηση κόστους του 
στεγαστικού μου δανείου, των δαπανών για τη 
φροντίδα των παιδιών και των λογαριασμών 
κάνει την κατάσταση αβίωτη»… 
Τα λόγια της Τζέσικα Κέισι, νεοδιόριστης γυναι-

κολόγου-μαιευτήρα στο νοσοκομείο West Suffolk 
με πολύχρονη όμως εμπειρία στο ιατρικό λειτούρ-
γημα, απηχούν τους βασικούς λόγους που οδήγη-

σαν δεκάδες χιλιάδες νεοδιόριστους συναδέλφους 
της στην Αγγλία να κατέβουν σε τριήμερη απεργία, 
μπαίνοντας δυναμικά στον χορό των μαζικών απερ-
γιακών κινητοποιήσεων που πονοκεφαλιάζουν τους 
κυβερνώντες Τόρις υπό τον Ρίσι Σούνακ. 

«Οι νεοδιόριστοι αντιπροσωπεύουν το 45% 
περίπου του ιατρικού δυναμικού στην Αγγλία. 
Συμπεριλαμβάνουν όσους έχουν μόλις τελει-

ώσει το Πανεπιστήμιο μέχρι γιατρούς με 10 χρό-
νια εμπειρίας, οπότε η απεργία θα έχει σημα-
ντικό αντίκτυπο», σημείωνε το BBC. Οι απεργοί 
διεκδικούν αύξηση μισθού κατά 26%, υποστηρίζο-
ντας ότι οι αποδοχές τους έχουν υποστεί σωρευτικά 
από το 2008 αντίστοιχες περικοπές, αν ληφθεί 
υπόψη κι ο πληθωρισμός που έπεσε τον Ιανουάριο 
στο 8,8%. 
Οπως καταγγέλλει χαρακτηριστικά ο Βρετανικός 

Ιατρικός Σύλλογος (BMA), ο αρχικός μισθός για νε-
οδιόριστους γιατρούς μπορεί να είναι εξευτελιστικά 
χαμηλός και να ξεκινάει από 14,09 στερλίνες την 
ώρα, μία πένα πιο κάτω δηλαδή από το ανώτατο 
ωρομίσθιο ενός σερβιτόρου καφετέριας! Το 2019 
οι νεοδιόριστοι γιατροί είχαν συναινέσει σε ετήσια 
μισθολογική αύξηση 2% στο πλαίσιο τετραετούς 
συμφωνίας, τώρα όμως θεωρούν την αύξηση αυτή 
ανεπαρκή μπροστά στην εκτίναξη του κόστους 
ζωής. Στηλιτεύουν δε τις χρόνιες ελλείψεις (και) για-
τρών στο NHS, που εντείνουν εξαντλητικά την 
πίεση στη δουλειά τους και, σε συνδυασμό με τις 
κακές αμοιβές, εξωθούν πολλούς συναδέλφους 
τους να αναζητήσουν εργασία σε άλλες χώρες.

ΜΠΟΡΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕ ΑΛΛΑ ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Στη βόρεια Αγγλία, στη βόρεια Ουαλία και στη 
Βόρεια Ιρλανδία οι συνθήκες σφοδρής χιονοκαται-
γίδας, η οποία μάλιστα έλαβε την ονομασία Καται-
γίδα Λαρίσα από τη γαλλική μετεωρολογική 
υπηρεσία, προκάλεσε τεράστια προβλήματα. 
Οι επικίνδυνες συνθήκες περιελάμβαναν χιόνι 

έως και τα 40 εκ. σε κάποιες περιοχές και ανέμους 
που έπνεαν με ταχύτητα 80 χιλιομέτρων την ώρα. 
Για το λόγο αυτό εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για 
«σοβαρή διατάραξη» των μεταφορών και της ηλε-
κτροδότησης σε βόρεια Αγγλία και βόρεια Ουαλία. 
Παγιδευμένοι επί περισσότερο από επτά ώρες 

έμειναν εκατοντάδες οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο 
M62 στην κομητεία Λάνκασιρ της βορειοδυτικής 
Αγγλίας καθώς το χιόνι και ο πάγος δημιούργησαν 
ολισθηρότητα στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα ντα-
λίκες να «διπλώσουν» και να μπλοκάρουν την κυ-
κλοφορία. Επίσης εκατοντάδες σχολεία παρέμειναν 

κλειστά την Παρασκευή, ενώ, προβλήματα δημι-
ουργήθηκαν και στο σιδηροδρομικό δίκτυο, με το 
πάγο στις ράγες να προκαλεί διακοπές στην ηλε-
κτροδότηση και πεσμένα δέντρα να οδηγούν σε κα-
θυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων. Ακόμα, 
προσωρινά κλειστό είχε μείνει το αεροδρόμιο των 
East Midlands στο Ντάρμπι.

Μεγάλα προβλήματα από την καταιγίδα «Λαρίσα»Αύξηση δαπανών στις ένοπλες δυνάμεις του ΗΒ

Προϋπολογισμός | Μείωση του βιοτικού επιπέδου στα όρια του 1950



  5      | Πέμπτη 16 Μαρτίου      2023

Η ΘΕΣΜΟΘΕΣΗΣΗ ΤΟΥ «ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΤΕΛΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ Τ/Κ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπό-
κριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Από τις πρώτες ενέργειες 

της η νέα κυβέρνηση με το συ-
νονθύλευμα των πολιτικών 
δυνάμεων που συμμετέχουν 
στο Υπουργικό Συμβούλιο του 
Νίκου Χριστοδουλίδη, διαφαί-

νεται πως θα οδηγήσουν τα πράγματα σε επικίν-
δυνες ατραπούς. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο 
οποίος δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη πως τέ-
λειωσαν οι εκλογές, εξακολουθεί να προβαίνει σε 
ενέργειες επικοινωνιακού χαρακτήρα, δημιουρ-
γώντας σοβαρά πολιτειακά και πολιτικά ζητήματα. 
Εξ αποστάσεως, και ευρισκόμενος στην Αθήνα 

για επαφές με την ελληνική κυβέρνηση, παρε-
νέβη σε ένα θέμα καθαρά εσωτερικής διακυβέρ-
νησης, αναφορικά με το σύστημα εξετάσεων στη 
μέση εκπαίδευση και παράκαμψε την υπουργό 
Παιδείας Δρ Αθηνά Κυριακίδου. Διαμήνυσε δια 
του εκπροσώπου του πως θα ασχοληθεί με το 
θέμα που αποτελούσε αντικείμενο έντονης πολι-
τικής αντιπαράθεσης, με την επιστροφή του στην 
Κύπρο και θα δώσει άμεση λύση… 

 Η ενέργεια του προκάλεσε αρνητικά σχόλια 
ακόμη και από φιλοκυβερνητικούς παράγοντες 
ενώ έντονα ενοχλημένη είναι η υπουργός Παι-
δείας η οποία ωστόσο απέφυγε οποιεσδήποτε 
περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις, προφανώς, 
αναμένοντας τον εκπαιδευόμενο «μάγο» να κτυ-
πήσει με το μαγικό ραβδί του και να… «καταργή-
σει» τις εξετάσεις τετραμήνων όπως δεσμεύτηκε 
προεκλογικά, όμως, χωρίς να τα… καταργήσει, 
αλλά να επιφέρει βελτιώσεις, όπως λέει μετεκλο-
γικά, αθετώντας στην πραγματικότητα τις δεσμεύ-
σεις του…. 
Οι χιλιάδες των μαθητών, οι γονείς και οι εκπαι-

δευτικοί αναμένουν τι θα πράξει ο Πρόεδρος ενώ 
ετοιμάζονται για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων 
τους απαιτώντας πλήρη κατάργηση του αναχρο-

νιστικού συστήματος γραπτών εξετάσεων ανά τε-
τράμηνο. 

 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΨΗ  
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ! 
Εκεί όμως που ο Πρόεδρος προκάλεσε μείζον 

πολιτικό και πολιτειακό ζήτημα είναι με την εξαγ-
γελία, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας για 
τη… «σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργα-
σίας Κύπρου – Ελλάδας», αδιαφορώντας για τα 
μηνύματα που στέλνουν προς την Τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα και την Τουρκία που καιροφυ-
λακτεί για να υποσκάψει την οντότητα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Στην πραγματικότητα ο Νίκος Χριστοδουλίδης 

και το «συνονθύλευμα που ανέλαβαν τη διακυ-
βέρνηση του τόπου, επαναφέρουν το δόγμα «η 
Ελλάς αποφασίζει και η Κύπρος εκτελεί»! 
Όπως ανακοινώθηκε μετά τις συνομιλίες του 

Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας, στο πλαίσιο αυτής της θεσμοθετη-
μένης διακυβερνητικής συνεργασίας ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιούνται συ-
ναντήσεις των Υπουργικών Συμβουλίων στην πα-
ρουσία Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας! 
Η εξαγγελία για το «Ανώτατο Συμβούλιο», μά-

λιστα την προηγούμενη μέρα της επίσκεψης στην 
Κύπρο για συναντήσεις με τους ηγέτες των δυο 
Κυπριακών Κοινοτήτων, της  Αναπληρώτριας Γ.Γ. 

του ΟΗΕ για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέ-
σεις Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο,  προκάλεσε ερωτηματικά 
για τα κίνητρα του νέου Προέδρου.  
Ενώ επιμελώς ο κ. Χριστοδουλίδης αποφεύγει 

την όποια αναφορά στη συμφωνημένη μορφή 
λύσης του Κυπριακού, στη Διζωνική, Δικοινοτική 
Ομοσπονδία (ΔΔΟ) και δεν τοποθετείται κατά 
πόσο υιοθετεί τη θέση για συνέχιση των συνομι-
λιών από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν 
Μοντανά το 2017, επιχειρεί να μετατοπίσει το κέ-
ντρο βάρους δίνοντας την εντύπωση πως αναζη-
τεί άλλοθι να παραμείνουν όλα όπως έχουν στο 
Κυπριακό, όπως τα παρέλαβε από τον προκά-
τοχο του και μέντορα του Νίκο Αναστασιάδη.  
Γιατί και αυτός απόφευγε «όπως ο διάβολος το 

λιβάνι» αναφορά στη μορφή λύσης του Κυπρια-
κού ενώ έστειλε στις ελληνικές καλένδες το έγ-
γραφο Αντώνιο Γκουτέρες. 

•Όμως τα περί εμπλοκής της ΕΕ στο Κυ-
πριακό και η νεκρανάσταση των «ενιαίων δο-
γμάτων», πολιτικών και αμυντικών, είναι η 
μεθοδολογία για να αποφύγουν τοποθέτηση 
στα κρίσιμα ζητήματα του Κυπριακού.  
Ο νέος Πρόεδρος προφανώς προβαίνει σε 

ενέργειες για να ικανοποιεί τα κόμματα που στή-
ριξαν την υποψηφιότητα του και συμμετέχουν 
στην κυβέρνηση του.  Η αποφυγή αναφοράς στη 
ΔΔΟ και στη συνέχιση των συνομιλιών από το 
σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά απο-
τελούν αξίωση του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα 

Παπαδόπουλου αλλά και της ΕΔΕΚ του Μαρίνου 
Σιζόπουλου ο οποίος θέτει ταυτόχρονα έντονα και 
θέμα  επανενεργοποιήσης του Δόγματος του Ενι-
αίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ) Κύπρου – Ελλά-
δας! Ωστόσο, εκείνοι που τρίβουν τα χέρια με τις 
ενέργειες του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι οι διχο-
τομιστές και στις δυο κοινότητες. Σίγουρα η 
Άγκυρα και ο εθνικιστής Τουρκοκύπριος ηγέτης 
Ερσίν Τατάρ έχουν επιπρόσθετους λόγους ως 
προφάσεις για να εμμένουν στην παράλογη 
αξίωση για συνομοσπονδία δυο κρατών!  

 
ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΕΛ 
Έντονη υπήρξε η αντίδραση του ΑΚΕΛ στις 

προεδρικές εξαγγελίες για το περιβόητο «Ανώ-
τατο Συμβούλιο» Κύπρου – Ελλάδας.  Δήλωσε 
σχετικά ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κόμματος:  

«Η ενισχυμένη και πολύπλευρη διακρατική συ-
νεργασία με την Ελλάδα ήταν και είναι απαραί-
τητη, δεδομένου μάλιστα ότι η Ελλάδα είναι το πιο 
σημαντικό στήριγμα της Κύπρου στον αγώνα της. 
Η δε θεσμοθέτηση της διακυβερνητικής συνεργα-
σίας είναι επίσης καλοδεχούμενη. 
Ωστόσο, οι κοινές σύνοδοι των υπουργικών 

συμβουλίων Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλά-
δας ανά τακτά διαστήματα στην παρουσία του 
Προέδρου και του Πρωθυπουργού αντίστοιχα, 
όπως ανακοίνωσε χθες από την Αθήνα ο Πρό-
εδρος Χριστοδουλίδης, παραπέμπουν αλλού και 
δεν εκπέμπουν τα ορθά μηνύματα για την υπό-
σταση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτη-
του δικοινοτικού κράτους. Είναι βέβαιο δε, ότι θα 
τύχουν εκμετάλλευσης από την τουρκική προπα-
γάνδα που θέλει να αμφισβητεί την υπόσταση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Το ΑΚΕΛ αναμένει από την κυβέρνηση Χριστο-

δουλίδη απαντήσεις και περαιτέρω διευκρινίσεις. 
Αναμένει, επίσης, ότι τέτοια σοβαρά ζητήματα θα 
συζητούνται στο Εθνικό Συμβούλιο πριν τη δημό-
σια εξαγγελία των όποιων αποφάσεων».

Ερωτήματα από ξένους διπλωμάτες για το «Συμβούλιο Συνεργασίας»

ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ THERESA VILLIERS MP

Τη θέση της βρετανικής κυβέρνησης υπέρ της 
λύσης του Κυπριακού στη βάση Διζωνικής, Δικοι-
νοτικής Ομοσπονδίας επανέλαβε από το βήμα της 
Βουλής των Κοινοτήτων το μεσημέρι της Τρίτης, ο 
Υπουργός Ευρώπης Λίο Ντόχερτι, ύστερα από 
σχετική ερώτηση της βουλεύτριας των Συντηρητι-
κών, με έδρα το Chipping Barnet, Τερέζα Βίλιερς. 
Στο πλαίσιο συνεδρίας του Σώματος και τις κα-

θιερωμένες ερωτήσεις βουλευτών προς την ηγεσία 
του Foreign Office, επί θεμάτων εξωτερικής πολιτι-
κής, φιλοκύπρια βουλεύτρια του βορείου Λονδίνου 
σημείωσε στο ερώτημά της πως «υπάρχουν πολ-
λές και οφθαλμοφανείς ομοιότητες ανάμεσα 

στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά 
το 2022 και στην εισβολή της Τουρκίας στην 
Κύπρο το 1974».  Όπως υπογράμμισε, «αμφότε-
ρες αφορούσαν επιθετικές επιδρομές σε κυ-
ρίαρχο έδαφος άλλης χώρας». 
Έθεσε λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο ο Βρετα-

νός Υπουργός Εξωτερικών «θα καλέσει την Τουρ-
κία να αποσύρει τα στρατεύματά της από την 
Κύπρο και να επιτρέψει στους Κύπριους να καθο-
ρίσουν το δικό τους μέλλον». 

 Ο κ. Ντόχερτι είπε αρχικά στην απάντησή του 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκε της διεθνούς 
αντίδρασης στις τουρκικές ενέργειες το 1974, με-

ταξύ άλλων με τη σύνταξη του ψηφίσματος 353 του 
Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το 
οποίο καλούσε σε άμεση απόσυρση των τουρκι-
κών στρατευμάτων. 

«Ασφαλώς ο καλύτερος τρόπος για να αντι-
μετωπιστεί η κατάσταση στην Κύπρο είναι 
μέσω μίας δίκαιης και με διάρκεια λύσης, σύμ-
φωνης με τις παραμέτρους των Ηνωμένων 
Εθνών, βασισμένης στο μοντέλο της διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας», είπε. 

 Ολοκλήρωσε διαβεβαιώνοντας πως το Ηνω-
μένο Βασίλειο θα συνεχίσει προς αυτή την κατεύ-
θυνση, επιδιώκοντας μια τέτοια λύση. 

«Θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε λύση του Κυπριακού στη βάση ΔΔΟ»



Τραγική είναι η κατάσταση που επικρατεί στις πολυ-
κατοικίες των προσφυγικών συνοικισμών. 
Μιλώντας μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος, ανέ-
φερε ότι «τα όσα έχουν ακουστεί  έχουν ενισχύσει τις 
ανησυχίες μας και καθιστούν την ανάγκη για πολιτική 
παρέμβαση ακόμη πιο επιτακτική. Συγκεκριμένα, ο Δι-
ευθυντής της Πολεοδομίας υπέδειξε ότι εάν υπάρξει πιο 
λεπτομερής έλεγχος της στατικής επάρκειας των προ-
σφυγικών πολυκατοικιών είναι πιθανό να βρεθούν ακόμη 
περισσότερες προβληματικές πολυκατοικίες από τις σα-
ράντα τρεις που απασχολούν σήμερα την επικαιρότητα. 
Για αυτό το λόγο θεωρούμε ότι η μελέτη στατικής επάρ-

κειας των προσφυγικών πολυκατοι-
κιών πρέπει κοινοποιηθεί άμεσα στους 
κατοίκους και ταυτόχρονα να κοινοποι-
ηθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων. 
Είναι πλέον επιτακτική η ετοιμασία 

συνολικού σχεδίου δράσης από τα αρ-
μόδια κυβερνητικά τμήματα ενώ θα 
πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα 
όλα τα προβλήματα των προσφυγικών 
συνοικισμών που αφέθηκαν εγκατα-
λειμμένοι εδώ και πολλά χρόνια. Το 
ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να συμβάλλει θε-
τικά και με κάθε τρόπο σε αυτό το ζή-
τημα».
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ΟΙ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΤΟ ΦΡΙΚΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΠΤΟΥ

Συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύφθηκαν από τη νεκρο-
ψία που διενεργήθηκε στη σορό της 28χρονης Lesya 
Bykova, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το πρωί του Σαββά-
του σε γκρεμό στην Πέτρα του Ρωμιού. Τα ιατροδικαστικά 
ευρήματα παραπέμπουν σε φρικτό έγκλημα με φερόμενο 
ως δράστη τον 30χρονο φίλο της, ο οποίος μετά από 
αυτή την εξέλιξη συνελήφθη και χθες τέθηκε υπό 8ήμερη 
κράτηση. Ο ύποπτος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι η 
28χρονη έπεσε από τον γκρεμό στην προσπάθειά της να 
βγάλει φωτογραφία. Η νεκροτομή την οποία διενήργησαν 
οι ιατροδικαστές Αγγελική Παπέττα και Ορθόδοξος Ορ-
θοδόξου στο νεκροτομείο του Νοσοκομείου Λευκωσίας 
διήρκεσε έξι ώρες και ανέτρεψε ουσιαστικά τα αρχικά δε-
δομένα που έκαναν λόγο για ατύχημα. 
Επίσης, οι ιατροδικαστές εντόπισαν και στοιχεία σε-

ξουαλικής κακοποίησης και βιασμού. Στη βάση της μαρ-

τυρίας των ιατροδικαστών, η Αστυνομία προχώρησε στη 
σύλληψη του συντρόφου της, ηλικίας 30 ετών, κατόχου 
ελληνικού διαβατηρίου και μόνιμου κάτοικου Κύπρου για 
διευκόλυνση των ανακρίσεων. 
Η 28χρονη Ουκρανή βρισκόταν στην Κύπρο από τις 6 

Ιανουαρίου με ειδική άδεια παραμονής στην Κύπρο από 
την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Την ίδια 
στιγμή, υπάρχουν ενδείξεις, οι οποίες διερευνώνται, ανέ-
φερε ο εκπρόσωπος της Αστυνομίας, οι οποίες αναφέ-
ρουν ότι η Lesya Bykova είχε επισκεφθεί ξανά στο 
παρελθόν την Κύπρο. Με τον 30χρονο είχε πάρει μέρος 
σε γενέθλια φιλικού τους προσώπου και στη συνέχεια 
διασκέδασαν σε δισκοθήκη. Στο πλαίσιο των εξετάσεων 
η Αστυνομία θα μελετήσει τα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα 
του δράστη, αλλά και του θύματος, ενώ θα ληφθούν και 
καταθέσεις από το προσωπικό και το συγγενικό τους πε-
ριβάλλον. Οι ανακριτές της υπόθεσης δεν αποκλείουν το 
ενδεχόμενο ο δράστης που ήταν θετικός σε ναρκοτέστ 
και αλκοτέστ να στραγγάλισε το θύμα σε άλλο σημείο και 
να μετέφερε τη σορό στην Πέτρα του Ρωμιού για να σκη-
νοθετήσει ατύχημα.

«ΕΑΝ ΓΙΝΕΙ ΝΕΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ�Σ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ»

Εκπρόσωπος Τύπου 
του ΥΠΕΞ, ο Θ. Γκότσης

Πιο μικρά αλλά και πολύ 
πιο ακριβά είναι τα νέα σπί-
τια, σύμφωνα με στοιχεία της 
Στατιστικής Υπηρεσίας τα 
οποία δόθηκαν στη δημοσιό-
τητα, αποτυπώνοντας το 
κύμα ακρίβειας που έχει πα-
ρασύρει την αγορά και ειδι-
κότερα τα υλικά οικοδομής. 
Παράλληλα ο αριθμός των 
αδειών οικοδομής που εκδό-
θηκαν την περίοδο Ιανουα-
ρίου – Δεκεμβρίου 2022 είναι 
σημαντικά μειωμένος σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο του προηγούμενου 
έτους, επιβεβαιώνοντας ότι η 
αγορά έχει εισέλθει σε κατά-
σταση στασιμοπληθωρι-
σμού.

Εμπόριο όπλων με Ρωσία μέσω Κύπρου
Ακόμα και εν μέσω του πολέμου στην 

Ουκρανία, δυο επιχειρηματίες από τις 
ΗΠΑ φέρονται να τροφοδοτούσαν με τε-
χνολογικό αεροπορικό εξοπλισμό τους ει-
σβολείς Ρώσους. Το αξιοσημείωτο στην 
προκειμένη περίπτωση, είναι ότι στις υπό 
διερεύνηση παράνομες δραστηριότητες, 
φέρεται να εμπλέκεται έμμεσα και η Κύ-
προς, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα «Ο 
Φιλελεύθερος». 
Η υπόθεση απασχολεί την τελευταία πε-

ρίοδο τις Αρχές των ΗΠΑ και συγκεκριμένα 
την ομοσπονδιακή Αστυνομία της χώρας. 
Το FBI, για το οποίο και ο λόγος, διερευνά 
σε συνεργασία με το αρμόδιο κυβερνητικό 
τμήμα για το εμπόριο και τις εξαγωγές. 
Το ανακριτικό έργο μάλιστα, φαίνεται να 

βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Όπως 
ανακοίνωσαν οι αμερικανικές εισαγγελικές 
Αρχές, την περασμένη Πέμπτη συνελή-
φθησαν οι δυο επιχειρηματίες στη βάση 
εντάλματος. 

Πρόκειται για τον 59χρονο αμερικανο-
ποιημένο Κιρίλ Μπιγιανόβσκι και τον 
55χρονο Ντάγκλας Ρόμπερτσον. Οι δυο 
τους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που 
καταχωρίσθηκε σε περιφερειακό Δικαστή-
ριο του Κάνσας, είναι οι ιδιοκτήτες και δι-
ευθυντές της εταιρείας KanRus Trading 
Company. Η εν λόγω επιχειρηματική οντό-
τητα, προμήθευε με αεροπορικό εξοπλι-
σμό ρωσικές εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, 
τις προμήθευε με ηλεκτρονικά συστήματα 
που εγκαθίσταντο σε αεροσκάφη.

Αναζητείται σχέδιο δράσης για τις επικίνδυνες προσφυγικές κατοικίες

Το Υπουργείο Εξωτερικών 
ανακοίνωσε ότι ο Θεόδωρος 
Δ. Γκότσης αναλαμβάνει νέος 
εκπρόσωπος Τύπου του 
Υπουργείου Εξωτερικών. 
Ως γνωστό, ο κ. Γκότσης, ο 

οποίος είναι διπλωμάτης κα-
ριέρας με προηγούμενη υπη-
ρεσία στη Μόνιμη Αντιπρο-
σωπεία της Κύπρου στις 
Βρυξέλλες, μέχρι πρόσφατα 
εκτελούσε καθήκοντα Γενικού 
Προξένου της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας στο ΗΒ.

Εφιαλτικά τα σενάρια για το νέο γήπεδο

Μπροστά σε εφιαλτικά σενάρια βρίσκο-
νται οι ομάδες οι οποίες στεγάζονται στο 
νέο γήπεδο της Λεμεσού (ΑΕΛ, Απόλλω-
νας και Άρης) αλλά και η ευρύτερη κοινω-
νία, αφού η άδεια η οποία δόθηκε από την 
Κομισιόν για τη χρήση του είναι προσω-
ρινή και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να 
ανακληθεί, όπως αποκαλύφθηκε σε χθε-
σινή συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου 
της Βουλής. 
Αναφέρθηκε μάλιστα ότι ήδη το θέμα 

βρίσκεται υπό εξέταση από τους αρμόδι-
ους θεσμούς της ΕΕ, που ενημερώθηκαν 
από τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαη-

λίδη, καθώς και ότι σε περίπτωση που 
κριθεί ότι υπήρξε κρατική ενίσχυση, η Κο-
μισιόν θα απαιτήσει είτε να ανακτηθεί το 
γήπεδο και να μην το διαχειρίζονται τα 
τρία σωματεία της Λεμεσού, είτε να επι-
βληθεί πολλαπλάσιο ενοίκιο σε σχέση με 
αυτό το οποίο συμφωνήθηκε (400 χιλ. 
ευρώ) και το οποίο έτσι και αλλιώς είναι 
αμφίβολο κατά πόσο μπορούν να το κα-
λύψουν τα τρία σωματεία. Ο βουλευτής 
του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, άσκησε 
έντονη κριτική για τους χειρισμούς της κυ-
βέρνησης Αναστασιάδη και του ΚΟΑ. «Ο 
λόγος που φτάσαμε σε αυτούς τους 
κίνδυνους είναι γιατί ανεγέρθηκε το 
γήπεδο -και μάλιστα με πολλές σκιές 
στην πορεία του έργου, αφού το τελικό 
κόστος είναι περίπου το διπλάσιο από 
αυτό που είχε αρχικά υπολογιστεί- 
χωρίς να έχουν διευθετηθεί τα θέματα 
που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση 
του γηπέδου», είπε μεταξύ άλλων.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΩΚΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑΜΠΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ

Πέτρα του Ρωμιού | Φέρεται να την βίασε, να την στραγγάλισε και να την πέταξε στον γκρεμό

Κατοικίες: Πιο 
μικρές, πιο ακριβές

Ακτοπλοϊκή σύνδεση 
Λάρνακα – Πειραιάς
Τον ερχόμενο Αύγουστο ξε-

κινά η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
του λιμανιού της Λάρνακας 
με το λιμάνι του Πειραιά. Η 
διαχειρίστρια εταιρεία του λι-
μανιού Λάρνακας Kition 
Ocean Port ανακοίνωσε επί-
σημα την έναρξη του δρομο-
λογίου με το οποίο η Λάρνακα 
εξασφαλίζει σημαντικό μερίδιο 
της σύνδεσης αφού από την 
πόλη θα εκτελεστούν φέτος 
τα δρομολόγια του Αυγούστου 
και του Σεπτέμβρη. Τη διά-
σκεψη χαιρέτισαν ο δήμαρχος 
Λάρνακας, ο πρόεδρος του 
ΕΒΕ, ο διευθυντής της Κίτιον 
και εκπρόσωπος της εταιρείας 
Scandro Holdings.
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Εν συντομία

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ

Έπεσε οροφή... 
λεωφορείου !

Παρ' ολίγον νέα τραγωδία, 
αυτή τη φορά στο Φάληρο.  
Στο λεωφορείο της γραμμής 

040, που πραγματοποιούσε 
δρομολόγιο Πειραιάς-Σύντα-
γμα με περίπου 40 επιβάτες, 
έπεσε ένα μεγάλο κομμάτι 
της οροφής. «Ευτυχώς δεν 
υπήρχαν όρθιοι επιβάτες, αλ-
λιώς θα τους είχε πάρει το 
κεφάλι» είπε, ο Διονύσης Κα-
ντιώτος, επιβάτης του λεω-
φορείου. «Στα καλά καθού-
μενα ξεκόλλησε ένα τμήμα 
της οροφής και έπεσε κάτω. 
Φωνάζαμε στον οδηγό να 
σταματήσει γιατί δεν το αντι-
λήφθηκε αμέσως. Τελικά μας 
κατέβασε».

Τέμπη | 4 μέρες πριν τη σύγκρουση η ΡΑΣ προειδοποιούσε τον ΟΣΕ
Οι σημαντικές ευθύνες του ΟΣΕ αναφορικά με το σιδη-

ροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αναδεικνύονται μέσα 
από νέες αποκαλύψεις, καθώς έγγραφο της Ρυθμιστικής 
Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) προς τον ΟΣΕ, έκρουε τον 
κώδωνα του κινδύνου, μόλις τέσσερις ημέρες πριν από 
την τραγωδία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε 
το Mega, έκθεση της ΡΑΣ, με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 
του 2023 επισημαίνει ότι «παρατηρήθηκαν επαναλαμβα-
νόμενα τεχνικά προβλήματα στις αλλαγές τροχιάς». 

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν καταγραφεί 
συμβάντα/εκτροχιασμοί αμαξοστοιχιών, που οφείλο-
νταν σε ανθρώπινο παράγοντα (λάθος χειρισμού 
Σταθμάρχη), καθώς και παρατηρήθηκαν επαναλαμ-
βανόμενα τεχνικά προβλήματα στις αλλαγές τροχιάς», 
σημειώνεται χαρακτηριστικά. 
Η ίδια έκθεση, με αναφορά σε προηγούμενη, κάνει λόγο 

και για τρία εναπομείναντα προβληματικά σημεία που 
χρειάζονται εποπτεία και προσθέτει ότι θα επανεξετα-
στούν. Επιπλέον η Ρυθμιστική Αρχή δίνει άδεια λειτουρ-
γίας. «Η συντήρηση των σιδηροδρομικών υποδομών 
αποτελεί βασικό καθήκον του ΔΥ ΟΣΕ. Η σπουδαιότητα 
της συντήρησης των σιδηροδρομικών υποδομών και οι 

πρόσφατες εγκρίσεις θέσης σε λειτουργία σταθερών εγκα-
ταστάσεων (δομικών υποσυστημάτων), ιδίως της Υπο-
δομής (ύπαρξη και εφαρμογή των απαιτούμενων εγχειρι-
δίων / φακέλων συντήρησης) θέτει σε υψηλή 
προτεραιότητα την εποπτεία του συγκεκριμένου τομέα» 
υπογραμμίζει η ΡΑΣ, ορίζοντας τον ΟΣΕ ως αρμόδιο για 
να διορθώσει τις παραλείψεις. 
Εν τω μεταξύ, εικοσιέξι ημέρες πριν τη σύγκρουση στα 

Τέμπη αποφεύχθηκε μία ακόμη τραγωδία, όπως δείχνει 
νέο έγγραφο που αποκαλύπτει το OPEN. Μηχανοδηγός 
καταγγέλλει στην Hellenic Train πως ο ίδιος μαζί με συ-
ναδέλφους του είδαν έντρομοι να εκτελούνται εργασίες 
κατά τη διάρκεια ενός δρομολογίου. 
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού παρουσίασε 

την αναφορά ενός μηχανοδηγού που έγινε στις 9 Φε-
βρουαρίου προς την Hellenic Train και τον ΟΣΕ. Η ανα-
φορά μάλιστα κοινοποιήθηκε και στους σταθμάρχες και 
τους μηχανοδηγούς. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ένας μη-
χανοδηγός αναφέρεται στο περιστατικό και σημειώνει ότι 
ενώ κινούνταν το τρένο, είδε μπροστά του έναν εκσκαφέα 
για τον οποίο δεν είχε καμία ενημέρωση. 

«Κινούμασταν επί μονής γραμμής καθόδου και συνα-
ντήσαμε μηχάνημα στην κομμένη γραμμή ανόδου. Ο εκ-
σκαφέας με προεκτάσεις εκτελούσε εργασίες την ώρα 
της διέλευσής μας, άρα δεν είχε ενημέρωση από την κυ-
κλοφορία. Το μηχάνημα εκτελούσε εργασίες και καθώς 
διερχόμασταν στη διπλανή γραμμή, αντικρίσαμε έντρομοι 
την προέκτασή του να στρέφεται στην άλλη κατεύθυνση 
παράλληλα προς την αμαξοστοιχία. Δηλαδή, ζήτημα λε-
πτών χειρισμών και εκατοστών».

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Μετά από 56 χρόνια συνεχούς λειτουρ-
γίας το εργοστάσιο παραγωγής δοχείων 
φαγητού της Tupperware στη Θήβα βά-
ζει λουκέτο με μια αιφνιδιαστική απόφαση 
της αμερικανικής πολυεθνικής που μάλι-
στα θέλει να κλείσει το εργοστάσιο μέσα 
στις επόμενες ημέρες με fast track διαδι-
κασίες, βγάζοντας στην ανεργία 150 ερ-
γαζομένους και τις οικογένειές τους. 
Το λουκέτο στο εργοστάσιο ανακοινώ-

θηκε πριν από τρεις ημέρες όταν η διοί-

κηση της εταιρείας ανακοίνωσε στους ερ-
γαζόμενους ότι αποφασίστηκε το κλείσιμο 
της συγκεκριμένης παραγωγικής μονάδας 
που λειτουργεί ανελλιπώς από το 1967. 
Η αμερικανική πολυεθνική, όπως καταγ-

γέλλει η ΓΣΕΕ, πιέζει τους εργαζομένους 
να υπογράψουν οικειοθελείς αποχωρή-
σεις με λίγο περισσότερα χρήματα από 
τις νόμιμες αποζημιώσεις προκειμένου να 
βάλει fast track λουκέτο μέχρι τα μέσα 
Απριλίου καθώς σε διαφορετική περί-
πτωση θα πρέπει σύμφωνα με τον νόμο 
θα πρέπει να προχωρά σε συγκεκριμένο 
ποσοστό απολύσεων κάθε μήνα. Να ση-
μειωθεί ότι η Tupperware επέλεξε να δια-
τηρήσει στην Ελλάδα μόνο τις δραστηριό-
τητες αποθήκευσης και διανομής, 
συνεχίζοντας να πουλάει προϊόντα μέσω 
του δικτύου διανομέων και πωλητών.

Την πεποίθηση πως πρέπει να διερευ-
νηθεί περαιτέρω το φορτίο της εμπορι-
κής αμαξοστοιχίας, που συγκρούστηκε 
με το μοιραίο τρένο και προκλήθηκε μία 
εκ των μεγαλύτερων τραγωδιών που 
είδε ποτέ η χώρα, στα Τέμπη, εξέφρασε 
ο Αλέξης Κούγιας. 
Ο γνωστός δικηγόρος, ο οποίος εκ-

προσωπεί μετά το δυστύχημα, οικογέ-
νειες θυμάτων της τραγωδίας, ανέφερε 
κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε εκ-

πομπή του Mega, πως «από την πρώτη 
στιγμή είπα ότι πρέπει να διερευνή-
σουμε, σε ποια συχνότητα σε μετωπικές 
συγκρούσεις τρένων που κινούνται ηλε-
κτρική ενέργεια, έχει προκληθεί έκρηξη 
και πυρκαγιά, και διαπιστώσαμε και 
εμείς αυτό που διαπιστώσατε και εσείς», 
πως κάτι αντίστοιχο δηλαδή δεν έχει 
συμβεί πουθενά αλλού στον κόσμο. 
Συμπληρώνει στη συνέχεια πως στην 

περίπτωση των Τεμπών έχουμε μία 

πρωτοφανή πυρκαγιά, μήκους 80 μέ-
τρων, της οποίας προηγήθηκε έκρηξη. 

«Επικεντρωθήκαμε στις ευθύνες των 
σταθμαρχών και δεν ασχοληθήκαμε κα-
θόλου με το ποιος και πού φόρτωσε την 
εμπορική αμαξοστοιχία. Ποιοι φόρτωσαν 
το τρένο, τι φόρτωσαν στο τρένο και 
ποιοι οι ιδιοκτήτες των προϊόντων», 
αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αποκλείεται τέτοια έκρηξη να έγινε μόνο από τη σύγκρουση»

ΤΟ «ΒΑΡΥ» ΚΛΙΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

Μπούμερανγκ για ΝΔ το «όλοι φταίμε»
Μία προς μία καταρρίπτονται οι πολιτι-

κές-επικοινωνιακές γραμμές άμυνας που 
έχουν χαράξει οι επικοινωνιολόγοι του Μα-
ξίμου μετά την τραγωδία στα Τέμπη, με 
αποτέλεσμα να στηρίζονται πλέον μόνο 
στη συμμαχία με τον χρόνο. 
Η διαφαινόμενη πρόθεση του Κυριά-

κου Μητσοτάκη να μετατοπίσει τις κάλ-
πες για τον Μάιο υπαγορεύεται από 
την προσδοκία να «αποφορτιστεί στα-
διακά η κοινωνία», ώστε σε συνδυασμό 
με πολιτικές αποφάσεις της κυβέρνησης, 
όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, 
να μεταβληθεί το αρνητικό κλίμα για τη 
Ν.Δ. Ωστόσο, Ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι 
συνομιλητές του Κ. Μητσοτάκη αναγνω-
ρίζουν εντούτοις ότι «τίποτα δεν θα είναι 
όπως πριν» μετά το σιδηροδρομικό δυ-
στύχημα, επικαλούμενοι αφενός τις καθη-
μερινές ακηδεμόνευτες κινητοποιήσεις και 
αφετέρου τα πρώτα δημοσκοπικά ευρή-

ματα που αποτυπώνουν τις βαριές απώ-
λειες για την παράταξη. 
Το μότο «όλοι φταίμε», που λανσάρει 

μάλιστα ο Κ. Μητσοτάκης, μετατρέπεται 
σε μπούμερανγκ για τη Ν.Δ. Ο Χρήστος 
Σπίρτζης αποδόμησε στο ΣΚΑΪ με τεκμη-
ριωμένα στοιχεία την πρωθυπουργική 
προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών, ενώ 
ταυτόχρονα ακύρωσε τον παραπλανητικό 
ισχυρισμό της κυβέρνησης πως «κρύβε-
ται» ο πρώην υπουργός Μεταφορών μετά 
το πολύνεκρο δυστύχημα.

 Νέο «τσουνάμι» 
ακρίβειας

Νέες ανατιμήσεις στο 
«ράφι» αναμένουν παράγο-
ντες της αγοράς, καθότι ο 
πληθωρισμός παραμένει σε 
υψηλό επίπεδο και τον Φε-
βρουάριο. 
Σύμφωνα με τη Eurostat, 

ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 
διαμορφώθηκε στο 6,5%, κάτι 
που συνεπάγεται νέες αυξή-
σεις τιμών, οι οποίες αφο-
ρούν σε μεγάλο βαθμό τα 
τρόφιμα.

Κορυφαίος 
προορισμός για 
συνταξιούχους
Στη δεκάδα των πιο προ-

σιτών προορισμών, διεθνώς, 
για εγκατάσταση μετά τη συ-
νταξιοδότηση, περιλαμβάνεται 
η Ελλάδα, σύμφωνα με έρευ-
να της βρετανικής ασφαλιστι-
κής εταιρίας, REASSURED.  
Η εταιρεία συγκέντρωσε έξι 

παραμέτρους που λαμβάνουν 
υπόψη οι περισσότεροι συ-
νταξιούχοι: το ετήσιο επίπεδο 
ηλιοφάνειας, το μέσο προσ-
δόκιμο ζωής, τον δείκτη κό-
στους διαβίωσης, το μέσο κό-
στος διαμονής, το μέσο κό-
στος μεταφορών και το πο-
σοστό του συνολικού πληθυ-
σμού ηλικίας άνω των 65.

Tupperware | Στο δρόμο 150 εργαζόμενοι
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      Ειδήσεις σε 2’

Τοξική ομίχλη 
στην Ταϊλάνδη

Σε πυκνή ομίχλη εξαιτίας 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
βρίσκεται από τις αρχές της 
εβδομάδας η Μπανγκόκ στην 
Ταϊλάνδη, με τους κατοίκους 
να είναι αναγκασμένοι να κυ-
κλοφορούν με μάσκα. Περί-
που 200.000 άνθρωποι ει-
σήχθησαν στο νοσοκομείο 
αυτή την εβδομάδα με προ-
βλήματα υγείας που συνδέο-
νται με την ατμοσφαιρική ρύ-
πανση, ανακοίνωσαν οι υγει-
ονομικές αρχές. Πάνω από 
1,3 εκατομμύριο άνθρωποι 
έχουν αρρωστήσει από τις 
αρχές της χρονιάς λόγω της 
ρύπανσης του αέρα, διευκρί-
νισε το υπουργείο Δημόσιας 
Υγείας.

Απεβίωσε η 
Τράουτε Λάφρεντζ
Το τελευταίο εν ζωή μέλος 

της γερμανικής, αντιναζιστικής 
οργάνωσης «Λευκό Ρόδο», 
πέθανε στις 6 Μαρτίου στη 
Νότια Καρολίνα σε ηλικία 103 
ετών. Ομάδα φιλειρηνιστών 
φοιτητών, διένειμε αντιπολε-
μικά φυλλάδια στο πανεπι-
στήμιο του Μονάχου από το 
1942-43, καλώντας τον λαό 
να ξεσηκωθεί ενάντια στο κα-
θεστώς. Σύμφωνα με το ίδρυ-
μα, η Λάφρεντζ γνώρισε τον 
Χανς Σολ -έναν από τους 
ιδρυτές της ομάδας - μαζί με 
την αδερφή του Σόφι και τον   
Κρίστοφ Προμπστ, το καλο-
καίρι του 1941. 
Ήταν εκείνη που  στις 18 

Φεβρουαρίου 1943, ενημέ-
ρωσε τις οικογένειες για τις 
συλλήψεις της Σόφι, του Χανς 
και του φίλου τους. Οι τρεις 
νέοι καταδικάστηκαν σε θά-
νατο δια αποκεφαλισμού σε 
μια δίκη-εξπρές και εκτελέ-
στηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου 
1943. Ο Χανς και η Σόφι Σολ 
έγιναν σύμβολα στη Γερμανία 
για το θάρρος τους και για τη 
μεταχείριση που τους επιφύ-
λαξε το ναζιστικό καθεστώς.  
Πολλά σχολικά ιδρύματα 

σήμερα φέρουν το όνομά 
τους.

Καταγγελία «βόμβα» | Ο Πάπας βοήθησε να «συγκαλυφθεί» η κακοποίηση παιδιών
Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β’ «ήξερε» για περιπτώσεις κακοποί-

ησης παιδιών από καθολικούς ιερείς στην Πολωνία και βοήθησε να 
τις συγκαλύψει πριν γίνει Πάπας το 1978, υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο. 
Ο Ολλανδός δημοσιογράφος Έκε Όβερμπεκ πέρασε πάνω από 
μια δεκαετία ψάχνοντας αρχεία και συνεντεύξεις με θύματα και μάρ-
τυρες για το «Maxima Culpa», το οποίο έχει προκαλέσει κατακραυγή 
στην πατρίδα του Πάπα, την Πολωνία. «Βρήκα στοιχεία ότι όχι μόνο 
γνώριζε… για περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ των 
ιερέων του στην Αρχιεπισκοπή της Κρακοβίας, αλλά βοήθησε επίσης 
να συγκαλύψει αυτές τις υποθέσεις», είπε ο Όβερμπεκ στο Γαλλικό 
Πρακτορείο πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου. Ο Όβερμπεκ – ο 
οποίος ζει στην Πολωνία για περισσότερα από 20 χρόνια – είχε ήδη 
δημοσιεύσει έναν απολογισμό-βόμβα με θύματα παιδεραστών ιερέων 
το 2013. Μερικά από τα έγγραφα που αναφέρονται στο νέο του 
βιβλίο προέρχονται από τα αρχεία της μυστικής αστυνομίας της κομ-

μουνιστικής εποχής, κάτι για το οποίο επικρίθηκε. 
O Όβερμπεκ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι “τα αρχεία της Ρω-

μαιοκαθολικής Εκκλησίας είναι κλειστά για τους δημοσιογράφους”, 
ένα εμπόδιο που συναντούν και άλλοι που εξετάζουν τις κατηγορίες 
κατά του Ιωάννη Παύλου Β’. Η πολωνική εκκλησία αρνήθηκε να πα-
ράσχει έγγραφα στο δικαστικό σώμα και σε μια δημόσια εξεταστική 
επιτροπή που διερευνά υποθέσεις εκκλησιαστικής κακοποίησης ανη-
λίκων. 
Ο Όβερμπεκ είπε ότι έλεγξε τα ευρήματά του με άλλες πηγές, συ-

μπεριλαμβανομένων των θυμάτων, των μαρτύρων και των μαρτυ-
ριών τους. «Ήμουν το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησαν για όσα 
πέρασαν ως παιδιά», πρόσθεσε ο Όβερμπεκ, λέγοντας ότι οι επι-
ζώντες φοβούνταν να βγουν δημόσια. «Σε αυτή τη χώρα, τα θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς φοβούνται… θα έπρεπε 
να είναι το αντίστροφο», επέμεινε.

Περισσότεροι από 6.000 τόνοι σκουπιδιών έχουν συσ-
σωρευθεί στο Παρίσι, οι εργασίες υγροποιημένου φυσι-
κού αερίου (LNG) ανεστάλησαν και τα σιδηροδρομικά 
δρομολόγια ακυρώθηκαν την Τετάρτη, καθώς τα συνδι-
κάτα να καλούν τους εργαζόμενους σε μια επίδειξη δύ-
ναμης, την ώρα που η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 
συστήματος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν 
οδεύει προς ψήφιση στο κοινοβούλιο. 
Οι διαμαρτυρίες εστιάζουν κυρίως στα σχέδια για αύ-

ξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη, στα 64 
από τα 62 που ισχύει σήμερα. Οι νομοθέτες αναζητούν 
συμβιβαστικό κείμενο πριν την τελική ψηφοφορία στη 
Γερουσία και την Εθνοσυνέλευση, σήμερα Πέμπτη. 
Το στρατόπεδο του Μακρόν έκανε μια ύστατη προ-

σπάθεια να εξασφαλίσει αρκετές ψήφους στη συνέλευση, 
όπου δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, και υπολογίζει 
να στηριχθεί στο συντηρητικό κόμμα Les Republicains, 
αν και οι τάξεις του είναι διχασμένες για το θέμα. 

Ο Μακρόν και η κυβέρνησή του λένε ότι οι αλλαγές 
στο συνταξιοδοτικό σύστημα είναι απαραίτητες για να 
διατηρηθεί ο συνταξιοδοτικός προϋπολογισμός σε θετικό 

πρόσημο. Ωστόσο, το διακύβευμα για τον πρόεδρο δεν 
είναι μόνο τα οικονομικά οφέλη, αλλά και τα μεταρρυθμι-
στικά του διαπιστευτήρια, σύμφωνα με το Reuters. 
Επίσης, οι αποκλεισμοί σε τέσσερις τερματικούς σταθ-

μούς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) παρατάθη-
καν. Αρκετά πλοία με LNG που κατευθύνονται προς τη 
Γαλλία, έχουν αλλάξει πορεία προς άλλους τερματικούς 
σταθμούς στη Βρετανία, την Ολλανδία και την Ισπανία, 
από τότε που ξεκίνησαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις. 
Το κλείσιμο των τερματικών σταθμών για άλλη μια εβδο-
μάδα θα επηρέαζε σημαντικά τη δυνατότητα της Γαλλίας 
να εξάγει φυσικό αέριο σε γειτονικές χώρες. 
Η TotalEnergies δήλωσε ότι δεν μπόρεσαν να γίνουν 

οι παραδόσεις από τα διυλιστήρια πετρελαίου και τις 
αποθήκες καυσίμων της. Το διυλιστήριο Fos στη νότια 
Γαλλία που λειτουργεί από τη θυγατρική της ExxonMobil, 
Esso δεν ήταν επίσης σε θέση να διακινήσει προϊόντα 
προς τα έξω.

«ΠΝΙΓΗΚΕ» ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΕΝΩ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Γαλλία | «Παραλύει» ξανά από τη νέα πανεθνική απεργία

Τουρκία | Η μία τραγωδία μετά την άλλη

Τραγικές στιγμές ζουν κάτοικοι περιο-
χών στην Τουρκία που επλήγησαν από 
τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ της 6ης Φε-
βρουαρίου μετά τις σφοδρές βροχοπτώ-
σεις των τελευταίων ωρών που προκάλε-
σαν πλημμύρες αλλά και τον θάνατο 
τουλάχιστον δέκα ανθρώπων, ανάμεσά 
τους και ένα παιδί 1,5 ετών. 
Οι περιοχές που δέχθηκαν το μεγαλύ-

τερο χτύπημα ήταν η Σανλιούρφα, όπου 
έχασαν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, 

και η Αντιγιαμάν όπου μετράει έναν νεκρό 
από τις πλημμύρες. Όπως έγινε γνωστό 
οι τέσσερις νεκροί στη Σανλιούρφα έχα-
σαν τη ζωή τους σε υπόγεια διάβαση που 
πλημμύρισε. 
Άλλοι πέντε από τους νεκρούς εντοπί-

στηκαν σε υπόγειο διαμέρισμα στην πε-
ριοχή Ταντογκάν. Σύμφωνα με τη Yeni 
Safak πρόκειται για πέντε Σύρους που 
ανασύρθηκαν από τα σωστικά συνεργεία. 
Σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία 

αντιμετώπισης καταστροφών στη Σανλι-
ούρφα έπεσαν 111 χιλιόστα βροχή ανά 
τετραγωνικό μέτρο τις τελευταίες 24 ώρες 
ενώ στα 136 χιλιοστά ανά τ.μ. μετρήθηκαν 
τα ποσά της βροχής στην Αντιγιαμάν.  
Κατά την ίδια πηγή στις δύο αυτές πε-

ριοχές αγνοούνται πέντε άνθρωποι ενώ 
επιχειρούν περισσότεροι από 500 διασώ-
στες και πάνω από 30 δύτες.

ΦΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

Τρόμος για τα πυρηνικά στη Ζαπορίζια
Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, 

πέρασε σε κατάσταση ‘black out’ για έκτη 
φορά στη διάρκεια του πολέμου ανακοί-
νωσε η ουκρανική εταιρεία Energoatom 
λέγοντας ότι η σύνδεση με το ουκρανικό 
σύστημα ηλεκτροδότησης χάθηκε λόγω 
ρωσικού πυραυλικού πλήγματος. «Αν δεν 
αποκατασταθεί η εξωτερική τροφοδο-
σία του πυρηνικού σταθμού με ηλε-
κτρική ενέργεια, ενδέχεται να σημει-
ωθεί ατύχημα που θα έχει επιπτώσεις 
σε όλο τον κόσμο», τονίζει η εταιρεία, 
προειδοποιώντας ότι «υπάρχει αρκετό 
καύσιμο για δέκα ημέρες». Από την 
πλευρά τους οι διορισμένοι από τη Ρωσία 
αξιωματούχοι στην κατεχόμενη περιοχή 
της επαρχίας Ζαπορίζια στη νότια Ουκρα-
νία κατήγγειλαν ότι η διακοπή της ηλε-
κτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό 
οφείλεται σε προβοκάτσια. 

«Η τελευταία γραμμή επικοινωνίας με-
ταξύ του κατεχόμενου πυρηνικού σταθμού 
της Ζαπορίζια και του ουκρανικού δικτύου 
ηλεκτροδότησης κόπηκε λόγω των επιθέ-
σεων με ρουκέτες» του ρωσικού στρατού, 
επεσήμανε η Energoatom. 
Η ανακοίνωση έγινε την ώρα που η Ου-

κρανία είναι στόχος νέου κύματος ρωσι-
κών πυραυλικών επιθέσεων, οι οποίες 
έπληξαν πολλές πόλεις και υποδομές της 
χώρας.

ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
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Ράλι για το bitcoin και το USDC μετά την παρέμβαση αμερικανικών Αρχών
Σε ράλι επιδίδονται τη Δευτέρα το Bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, μετά 

την παρέμβαση των αμερικανικών αρχών που ανακοίνωσαν σχέδια για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων από την κατάρ-
ρευση της Silicon Valley Bank (SVB) και 
ενώ η εταιρεία κρυπτονομισμάτων Circle δια-
βεβαίωσε τους επενδυτές ότι η σύνδεση με 
το δολάριο (peg) είναι ασφαλής. 
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ και 
η Federal Reserve ανακοίνωσαν μια σειρά 

μέτρων για τη σταθεροποίηση του τρα-
πεζικού συστήματος και 
ενημέρωσαν ότι οι κα-
ταθέτες της SVB θα 
έχουν πρόσβαση στις 
καταθέσεις τους τη 
Δευτέρα. Οι κινήσεις 
αυτές έγιναν την ώρα 
που οι αρχές πήραν 

υπό την κατοχή τους την Signature Bank με έδρα τη Νέα Υόρκη, στη δεύτερη 
τραπεζική χρεοκοπία μέσα σε λίγες ημέρες. 
Το Stablecoin USD Coin, το οποίο είχε χάσει τη σύνδεση 1:1 με το δολάριο 

και σημείωσε ιστορικό χαμηλό το Σάββατο λόγω ανησυχιών για την έκθεση 
της Circle, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το USDC, στη Silicon Valley 
Bank, ανακάμπτει. Κινείται στα 0,9917 δολάρια, πιο κοντά στην ισοτιμία και 
πάνω από τα χαμηλά της προηγούμενης εβδομάδας γύρω στα 0,88 δολάρια. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Circle, Jeremy Allaire, ανέφερε σε tweet ότι το 

αποθεματικό USDC ύψους 3,3 δισ. δολαρίων που κατέχει στην Silicon Valley 
Bank θα ήταν πλήρως διαθέσιμο όταν θα άνοιγαν οι αμερικανικές τράπεζες 
τη Δευτέρα. 
Το Bitcoin σημειώνει άνοδο περίπου 8% από τα χαμηλά της Κυριακής, δια-

πραγματευόμενο στα 22.568 δολάρια. 
Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι καταθέτες της Signature Bank της 

Νέας Υόρκης, η οποία έκλεισε την Κυριακή από τη χρηματοπιστωτική ρυθμι-
στική αρχή της πολιτείας της Νέας Υόρκης, θα αποζημιωθούν επίσης χωρίς 
ζημία για τους φορολογούμενους.

Αποκαλύψεις για το πώς έφτασε στο σημείο να χρεο-
κοπήσει η Silicon Valley Bank, έρχονται στη δημοσιότητα, 
με το Bloomberg να αναφέρει ότι μετά τα δημοσιεύματα 
που αφορούσαν τον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπε-
ζας, Γκρεγκ Μπέκερ για ξεπούλημα μετοχών, ξεκίνησαν 
οι πρώτες αγωγές των μετόχων. 
Δημοσιεύματα όπως αυτό της Wall Street Journal 

ανέφεραν ότι στις 27 Φεβρουαρίου, μόλις δύο εβδομά-
δες πριν η μετοχή της SVB Financial Group πραγματο-
ποιήσει «διπλή βουτιά» και στη συνέχεια κλείσει η ίδια η 
τράπεζα, ο Γκρεγκ Μπέκερ πούλησε 12.451 μετοχές 
αξίας 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων. 
Επιπλέον, την ίδια ημέρα ο Γκρεγκ Μπέκερ απέκτησε 

ακριβώς τον ίδιο αριθμό μετοχών χρησιμοποιώντας δι-

καιώματα προαίρεσης μετοχών με τιμή 105,18 δολάρια 
η καθεμία. 
Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω τράπεζα κατά κύριο λόγο 

δανειοδοτούσε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups). Οι δρα-
στηριότητές της διακόπηκαν την περασμένη Παρασκευή, 
μετά από bank run το οποίο οδήγησε στη μεγαλύτερη 

τραπεζική πτώχευση από την οικονομική κρίση. 
Σύμφωνα με το Reuters ο Γκρεγκ Μπέκερ με βιντεο-

σκοπημένο μήνυμά του στους υπαλλήλους της Silicon 
Valley Bank την Παρασκευή, έκανε λόγο για «αδιανόητα 
δύσκολες» 48 ώρες πριν από την κατάρρευση της 
τράπεζας. «Με αδιανόητα βαριά καρδιά είμαι εδώ για να 
δώσω αυτό το μήνυμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τι περ-
νούσε από το μυαλό σου και αναρωτιόμουν για τη δουλειά 
σου, το μέλλον σου» σημείωσε υποκριτικά ο ίδιος. 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Bloom-

berg, ένα χρόνο πριν από την κατάρρευση της Silicon 
Valley Bank, ο Γκρεγκ Μπέκερ εμφανίστηκε στην τηλεό-
ραση του Bloomberg διαφημίζοντας την «εξαιρετική» 
απόδοση της τράπεζας το 2021.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΕΝΙΟΥ ΓΙΑ SVB

Μικρό κίνδυνο μετάδοσης στην Ευρώπη του 
προβλήματος, που προέκυψε από την κατάρρευση 
της αμερικανικής Silicon Valley Bank (SVB), δια-
βλέπει ο καθηγητής χρηματοοικονομικών στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου, Σταύρος Ζένιος, τονίζοντας 
ωστόσο ότι το πρόβλημα πρέπει να παρακολου-
θείται στενά. 
Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ζένιος είπε ότι κίνδυ-

νος μετάδοσης υπάρχει μέσω του καναλιού των κε-
φαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture 
capitals) και των νεοφυών επιχειρήσεων (start up). 
Πρόκειται, εξήγησε, για μια μεγάλη οικονομική δρα-
στηριότητα, η οποία αντιμετώπιζε πιέσεις χρημα-
τοδότησης λόγω των αυξημένων επιτοκίων. Αυτές 
οι πιέσεις χρηματοδότησης σε συνδυασμό με λάθη 
της SVB προκάλεσαν αυτή την κρίση, η οποία 
βάζει ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις πάνω σε αυτόν 
τον επιχειρηματικό τομέα. «Άρα στις ΗΠΑ υπάρχει 
μεγάλη ανησυχία για μετάδοση. Στην Ευρώπη είναι 
δύσκολο αυτή τη στιγμή να εκτιμήσει κάποιος, διότι 

δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τις οικονομικές 
δραστηριότητες και διασυνδέσεις», είπε. 
Πάντως, ήδη το Υπ.ο Οικονομικών του ΗΒ ανα-

κοίνωσε ότι η Silicon Valley Bank UK, θυγατρική 
της SVB, τέθηκε σε διαδικασία πτώχευσης και ότι 
χειρίζεται το θέμα των πελατών της θυγατρικής 
εταιρείας κατά προτεραιότητα. «Η πρώτη εκτίμηση 
είναι ότι το πρώτο κύμα οικονομικής μεταδοτικότη-
τας είναι σε άλλες μικρές τράπεζες, σε μεγάλο 
βαθμό, που είχαν δραστηριότητες με την SVB.

ΔΥΟ ΜΟΛΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ, Ο CEO ΠΟΥΛΗΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΞΙΑΣ 3,6 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Στα μέσα της προηγούμε-
νης εβδομάδας, ο οίκος 
Moody’s Investors Service 
Inc προειδοποίησε την SVB 
Financial Group, μητρική 
εταιρία της τράπεζας Silicon 
Valley Bank, για τις ανησυ-
χητικές εξελίξεις, καθώς ο οί-
κος χρηματοπιστωτικών αξιο-
λογήσεων προετοιμάζονταν 
να υποβαθμίσει την πιστολη-
πτική ικανότητας της τράπε-
ζας. Το τηλεφώνημα, το 
οποίο περιέγραψαν δύο πη-
γές που έχουν λάβει γνώση 
της κατάστασης, ενεργοποί-
ησε τη διαδικασία για τη θεα-
ματική κατάρρευση της τρά-
πεζας, καθώς πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη τραπεζική κα-
τάρρευση, από την οικονο-
μική κρίση του 2008.

Εξαφανίστηκε μισό τρισ. σε δύο μέρες!
Από την Νέα Υόρκη ως το Τόκιο οι με-

τοχές των τραπεζών δέχθηκαν την Τρίτη 
τεράστιες πιέσεις για δεύτερη ημέρα, κα-
θώς παρά τις ανακοινώσεις Μπάιντεν και 
ρυθμιστικών Αρχών στις ΗΠΑ, η ανησυχία 
για την δυνατότητα των χρηματοπιστωτι-
κών ιδρυμάτων να ανταπεξέλθουν στα 
πολύ αυξημένα επιτόκια εν μέσω οικονο-
μικής κρίσης εντείνεται. Ήδη ανεστάλη η 
διαπραγμάτευση και της First Republic 
Bank, που προστέθηκε στη λίστα των Sili-
con Valley Bank και Signature Bank. 
Όπως γράφει το Bloomberg, πριν 

ακόμα ανοίξουν τα ευρωπαϊκά χρηματι-
στήρια, η απώλεια κεφαλαιοποίησης στον 
τραπεζικό κλάδο είχε φτάσει τα 465 δισ. 
δολάρια, δηλαδή πάνω από δύο ελληνικά 
ΑΕΠ, με βάση τους MSCI World Finan-
cials και EM Financial. Η Ασία βρέθηκε 
«στο κόκκινο», με τον Nikkei στο Τόκιο και 
τον HangSeng στην Σαγκάη να χάνουν 

πάνω από 2% και τους τραπεζικούς κλά-
δους να καταγράφουν πολύ μεγαλύτερες 
απώλειες. Η Ευρώπη που πήρε τη σκυ-
τάλη στη συνέχεια, το έκανε με το βλέμμα 
στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ και 
την επιλογή της σε σχέση με τα επιτόκια 
του δολαρίου. Σε δεινή θέση δείχνει να εί-
ναι η Credit Suisse που υποχώρησε ως 
15% σε νέο ιστορικό χαμηλό την προ-
ηγούμενη μέρα.

Silicon Valley | Ξεκίνησαν οι πρώτες αγωγές από πελάτες για απάτη

Στην HSBC η Silicon Valley του ΗΒ για £1
«Αναχώματα» επιχειρεί να 

δημιουργήσει η Βρετανία στον 
απόηχο της ηχηρής κατάρ-
ρευσης της καλιφορνέζικης 
Silicon Valley Bank καθώς ο 
βρετανικός κλάδος της τράπε-
ζας, η οποία βρίσκεται υπό 
πτώχευση, πωλήθηκε στη γι-
γάντια βρετανική τράπεζα 
HSBC έναντι του συμβολικού 
ποσού της μιας στερλίνας. 
Σύμφωνα με ταυτόχρονες 

ανακοινώσεις του βρετανικού 
υπουργείου Οικονομικών και 
της HSBC, η «HSBC UK Bank», βρετα-
νική θυγατρική του τραπεζικού γίγαντα, 
«αποκτά τη Silicon Valley Bank UK Li-
mited (SVB UK) έναντι 1 λίρας», αναφέρει 
η ανακοίνωσή της βρετανικής τράπεζας. 

«Η Silicon Valley Bank (UK) πωλήθηκε 
σήμερα στην HSBC. (…) Οι πελάτες της 

SVB UK θα μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στις καταθέ-
σεις τους και στις τραπεζικές 
υπηρεσίες τους κανονικά από 
σήμερα», διευκρινίζει το 
υπουργείο Οικονομικών στην 
ανακοίνωσή του. Στις 10 Μαρ-
τίου, η SVB UK κατείχε δάνεια 
ύψους περίπου 5,5 δισεκ. 
λιρών και καταθέσεις περίπου 
6,7 δισεκ. λιρών, σύμφωνα με 
την HSBC, η οποία αναφέρει 
πως «τα ενεργητικά και τα 
χρέη των μητρικών οίκων της 

SVB UK έχουν αποκλεισθεί από τη συναλ-
λαγή». Οι βρετανικές χρηματοπιστωτικές 
Αρχές έδρασαν κατεπειγόντως όλο το 
σαββατοκύριακο μετά την ανακοίνωση 
της πτώχευσης της SVB ώστε να καθησυ-
χάσουν τις αγορές και να επιχειρήσουν να 
περιορίσουν τις ζημιές.

«ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝ» ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΣΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Μικρός ο κίνδυνος μετάδοσης στην Ευρώπη

Ο Moody’s είχε 
προειδοποιήσει 

την SVB

Χρυσός: Ασφαλές 
καταφύγιο και σε 
αυτήν την κρίση...
Συνεχίσε τις τελευταίες μέ-

ρες την ανοδική του πορεία 
ο χρυσός, μετά και το «άλμα» 
της τάξης του 2% την Παρα-
σκευή, καθώς οι επενδυτές 
επιστρέφουν στα ασφαλή κα-
ταφύγια εν μέσω των εξελί-
ξεων στον τραπεζικό κλάδο. 
Σε άνοδο βρίσκονται και 

υπόλοιπα μέταλλα, καθώς το 
επενδυτικό κλίμα «γέρνει» 
υπέρ της λιγότερο επιθετικής 
νομισματικής πολιτικής εκ μέ-
ρους της Ομοσπονδιακής 
Τράπεζας τωνΗΠΑ (Fed). 
Η χρεοκοπία της Silicon 

Valley Bank προκάλεσε έντο-
νες ανησυχίες για πιθανές 
δευτερογενείς επιπτώσεις σε 
όλο το χρηματοπιστωτικό σύ-
στημα. Σε αυτό το κλίμα ο 
χρυσός «σκαρφάλωσε» σε 
υψηλό ενός μήνα και τα βα-
σικά μέταλλα ενισχύθηκαν, 
καθώς το δολάριο και οι απο-
δόσεις των κρατικών ομολό-
γων υποχώρησαν λόγω των 
εικασιών ότι η Fed θα επι-
βραδύνει το ρυθμό αύξησης 
των επιτοκίων.
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Στο πλαίσιο της επετείου του θανάτου του Γερμανού φιλόσοφου, 
κοινωνιολόγου και κομμουνιστή Καρλ Μαρξ, την Κυριακή 14 Μαρ-
τίου συγκεντρώθηκαν αρκετοί υποστηρικτές του στο κοιμητήριο 
του Highgate στο Λονδίνο για να καταθέσουν στέφανα στο μνήμα 
του το οποίο αναγράφει επάνω «Εργαζόμενοι όλων των χωρών 
ενωθείτε»  
Η ετήσια Αγόρευση του Μαρξ σημείωσε αυξημένη προσέλευση 
με αρκετούς κομμουνιστές και σοσιαλιστές να τιμούν τη μνήμη του 
επαναστατικού στοχαστή, παρά τις βεβηλώσεις που δέχτηκε ο τά-
φος του τα τελευταία χρόνια. Στο μνημόσυνο του Καρλ Μαρξ πα-

ρεβρέθηκαν πολλοί αντιπρόσωποι από διάφορες χώρες όπως και 
αρκετά μέλη από κομμουνιστικά κόμματα ενώ το παρών τους έδω-
σαν και μέλη του ΑΚΕΛ Βρετανίας. Συγχαίροντας όλους τους ερ-
γαζομένους για τις προσπάθειες που καταβάλλουν μέσω των απερ-
γιών στο ΗΒ, ο Διεθνής Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Kevan Nelson κάλεσε τον λαό να ενωθεί. Συγκεκριμένα δήλωσε 
«Αν δεν εργαστούμε συλλογικά, αν δεν κάνουμε μαζικές εκστρατείες 
και αν δεν απεργήσουμε, θα μας κλέψουν τα πάντα. Αυτό περι-
λαμβάνει το NHS και το κράτος πρόνοιας».  

Σοφία Κωνσταντινίδη

Μέλη του ΑΚΕΛ Βρετανίας παρευρέθηκαν στο μνημόσυνο του Καρλ Μαρξ
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΒΕΒΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΟΣΜΟΥ

....να γίνεται με αφορμή την είδηση ότι τα έσοδα 
του δήμου αναμένεται να αυξηθούν κατά £5,7 εκα-
τομμύρια το επόμενο έτος, εξαιτίας των προστίμων 
που επιβάλλονται σε οδηγούς τόσο στο πλαίσιο 
των LTN όσο και στο πλαίσιο του προγράμματος 
«σχολικοί δρόμοι» (school streets). 
Παράλληλα, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι έχουν 
υποστεί μια σειρά από πρωτοφανείς λεκτικές επι-
θέσεις και απειλές στους προσωπικούς τους λογα-
ριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την 
αρχηγό του δημοτικού συμβουλίου, την κυπριακής 
καταγωγής Peray Ahmet, να μοιράζεται μια σειρά 
από στιγμιότυπα οθόνης από το Twitter ως απο-
δεικτικό στοιχείο. Νωρίτερα, είχε γράψει σε ανάρ-
τησή της: «Έχω ένα μικρό παιδί και μια ηλικιωμένη 
μητέρα που ζουν στο δήμο. Χρειάζεται εγώ και οι 
συνάδελφοί μου να ζούμε με φόβο;» 
Υπό το πρίσμα αυτό, ο Lammy καταδίκασε αυτές 
τις ακραίες συμπεριφορές: «Θέλω, επίσης, να εκ-

φράσω την υποστήριξή μου στον δημοτικό σύμ-
βουλο Mike Hakata, ο οποίος ηγήθηκε αυτού του 
έργου, και στην επικεφαλής του συμβουλίου μας 
Peray Ahmet. Και οι δύο είναι αφοσιωμένοι σύμ-
βουλοι και οι προσωπικές επιθέσεις εναντίον τους 
για αυτό το θέμα ήταν απαράδεκτες». 
Ο Cllr Hakata, μέλος της επιτροπής για το Κλίμα, 
το Περιβάλλον και τις Μεταφορές, τόνισε ότι η εφαρ-
μογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έγινε σε «δο-
κιμαστική βάση» και ότι «οι αρμόδιοι του δήμου 
εργάζονται ήδη για την τροποποίηση του σε μια 
προσπάθεια να βελτιώσουν τη ροή της κυκλοφο-
ρίας σε περιοχές που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύ-
τερα προβλήματα». Και πρόσθεσε: «Έχω εκφράσει 
στο δημοτικό συμβούλιο, εξ ονόματος των κατοί-
κων, τις ανησυχίες και την άποψή για άμεση ανα-
θεώρηση του σχεδιασμού. Χαίρομαι που το συμ-
βούλιο δεσμεύτηκε να κάνει αλλαγές για τη 
βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας», κατέληξε.

Ανησυχία, προβληματισμός και... απειλές
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ DAVID LAMMY ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

....ο άνθρωπος που απλόχερα πρόσφερε την 
βοήθεια του, πάντα χαμογελαστός, ο άνθρωπος 
που αγαπήσαμε για τις αξίες και το ήθος του, δεν 
είσαι όμως πια μαζί μας. 
Από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Hellenic Tv 
μου εμπιστεύτηκες την πρώτη εκπομπή του σταθ-
μού “Αύριο είναι Κυριακή”, και η οποία ασταμάτητα 
κάθε Σάββατο βράδυ υπάρχει ακόμη, κοντά μου 
στα πρώτα τότε βήματα η καταξιωμένη τώρα δη-
μοσιογράφος Ματρώνη Δικαιάκου. Άρχισαν σιγά 
σιγά  να εμφανίζονται διάφορες εκπομπές με αρ-
κετούς αξιόλογους συναδέλφους και να εμπλουτί-
ζονται τα προγράμματα και ο σταθμός.  
Λίγο αργότερα σκεφτήκαμε να επενδύσουμε στην 
Παιδεία μας, με την δεύτερη εκπομπή μου «Δρά-
ξασθε Παιδείας» κάθε Τρίτη βράδυ.  
Αργότερα και πάλι πρώτοι εμείς ως Hellenic TV 
αναμεταδίδαμε κάθε Κυριακή και μεγάλες εορτές, 
την Ακολουθία της Θείας Λειτουργίας και τις λοιπές 

Ιερές ακολουθίες από την Εκκλησία μου, τους Αγί-
ους Δώδεκα Αποστόλους. 
Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε πως υπήρξες 
και πρωτεργάτης και από τα ιδρυτικά μέλη του Ελ-
ληνικού Ραδιοσταθμού της παροικίας μας LGR. 
Όλοι μας σου χρωστάμε κάτι. 
Υπήρξες ο τηλεοπτικός “πατέρας” μας.  
Όσο και αν σε στεναχωρούσαμε, πάντα είχες 
χρόνο για τον καθένα μας και όχι μόνο χρόνο προ-
σωπικό για να μας διαθέσεις, αλλά δεν αρνήθηκες 
και σε κανέναν, τον οποιονδήποτε τηλεοπτικό 
χρόνο αρκεί να έβγαινε κάτι αξιόλογο κάτι ενδιαφέ-
ρον κάτι σημαντικό. 
Όλος σου ο χρόνος μέρα νύχτα και τα χρήματα 
σου όπως μας έλεγες, αναλώθηκαν σε αυτόν τον 
σταθμό.  
Καμάρι για σένα ο σταθμός!!! 
Περήφανη η Παροικία και όλοι μας για σένα!!! 
Τον δικό μας Dr Τάκη Φελλά!!!» 

Κηδεύεται σήμερα ο Δρ Τάκης Φελλάς
ΜΕ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΤΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣΑΠΟ ΣΕΛ 2ΑΠΟ ΣΕΛ 2
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Η "εξομολόγηση" του Κύπρου Χρυσάνθη, το 
ποίημα που γεννήθηκε από το λατρεμένο μας 
ποιητή της Λευκωσίας αμέσως μετά την εισβολή 
του Αττίλα το 1974, γίνεται η καθαρή φωνή των 
μαθητριών και μαθητών της σύγχρονης Ελ-
λάδας!  Μια φωνή που κρατά τη μνήμη άγρυπνη 
και τη συγκίνηση άσβεστη.  
Αυτό τονίζεται σε δελτίο Τύπου του Γυμνασίου 
Ζηπαρίου, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: 
«Με αφορμή τον 9ο πανελλήνιο μαθητικό διαγω-
νισμό "Κύπρος - Ελλάδα - Ομογένεια: εκπαιδευ-
τικές γέφυρες" (2022-2023) που τελεί υπό την Αι-
γίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και 
της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και υλοποιείται με την έγκριση του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας 
σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, 
ομάδα μαθητριών και μαθητών όλων των τάξεων 
του Γυμνασίου Ζηπαρίου στην Κω μελοποίησαν 
με την ενθάρρυνση και την καθοδήγηση της κα-
θηγήτριας μουσικής του σχολείου κ. Γεωργίας 
Χαραλαμποπούλου το ποίημα "εξομολόγηση" του 
Κύπρου Χρυσάνθη.  
Το ποίημα που επί 49 ολόκληρα χρόνια συμβο-
λίζει το δράμα του κυπριακού Λαού και συμπυ-
κνώνει όλον τον πόνο και την Αλήθεια των γεγο-
νότων εκείνης της πλέον οδυνηρής περιόδου της 
σύγχρονης ιστορίας μας, μπαίνει ξανά στα χείλη 
των νέων, τραγουδιέται και πάλλεται, ζωντανεύει 
μέσα από τη μουσική του. Και μαζί με αυτό, ζω-
ντανεύουν και τα αιτήματα που περικλείει». 
Η υπεύθυνη καθηγήτρια για τη διδασκαλία και 
το συντονισμό της πρωτότυπης αυτής σύλληψης 
κ. Γεωργία Χαραλαμποπούλου, εκπαιδευτικός 
μουσικής, διατυπώνει στην «Παροικιακή» με ιδι-
αίτερη καθαρότητα και σαφήνεια τα βαθιά και 
ακλόνητα "θέλω" της οπτικοακουστικής αυτής δη-
μιουργίας: «Στις μέρες μας που το Κυπριακό έχει 

απογυμνωθεί από την ανθρώπινη πλευρά του 
και τείνει να εκπέσει σαν μια γεωπολιτική εκκρε-
μότητα, η συγκεκριμένη εργασία του Γυμνασίου 
Ζηπαρίου αντιστέκεται στην απλούστευση μιας 
χρόνιας πολιτικής μοιρολατρίας και κάνει την υπό-
θεση των αγνοουμένων, ένα ηχηρό και ζωντανό 
αίτημα. Πόσο μάλλον όταν το ποίημα "εξομολό-
γηση" του Κύπρου Χρυσάνθη απηχεί και αγκα-

λιάζει κάθε ανθρώπινο δράμα 
που προκαλείται από την αδικία 
και αποζητά την αποκατάσταση, 
την εξιλέωση, την ανακούφιση. 
Η μουσική πάντοτε έφερνε στα 
χείλη του Λαού σπουδαίους ποι-
ητές και τεράστια ποιήματα. 
Όπως τώρα... 
Φωτεινοί εκπαιδευτικοί συ-

νεχίστε να εμπνέετε τα παιδιά 
μας! Συγχαρητήρια στο Δημό-
σιο Γυμνάσιο Ζηπαρίου και 
όλους τους συμμετέχοντες για 
την υπέροχη, ενδεχομένως ιστο-
ρική δημιουργία!

Ποίημα της εισβολής του Κύπρου Χρυσάνθη μελοποίησε σχολείο της Κω στην Ελλάδα 

Ο κ. Σιζόπουλος θα παρευρεθεί σε εκδήλωση της ΕΔΕΚ Η.Β. 

στην οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο του για το Κυπριακό. 
 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της αδελφότητας στο Finchley, 
το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 στις 7.15μμ. 

 
Θα ακολουθήσει δείπνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε 
με τον Γιώργο Κουττουκη στο 07949211155.

Στο Λονδίνο ο Πρόεδρος 
της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος



Η Κύπρια Δημοτική Σύμβουλος Gina Needs για την Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας
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Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας της Γυναίκας και της προώθη-
σης της ισότητας φύλων, η κυπρια-
κής καταγωγής Δημοτική Σύμβουλος 
και μέλος της Επιτροπής του δήμου 
για την «Ασφάλεια και Συνοχή της Κοι-
νότητας’», Gina Needs προέβη σε δή-
λωση υπογραμμίζοντας τους ιστορι-
κούς αγώνες των γυναικών για την 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους ενώ 
ταυτόχρονα έκανε έκκληση για περαι-
τέρω προσπάθειες εξάλειψης των φυ-
λετικών διακρίσεων. 
Πιο συγκεκριμένα δήλωσε «Η Πα-

γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 
Μαρτίου γιορτάζει τα κοινωνικά, τα οι-
κονομικά, τα πολιτιστικά και τα πολιτικά 
επιτεύγματα των γυναικών. Αυτή η 
μέρα γιορτάζεται πάνω από εκατό χρό-
νια με την πρώτη συγκέντρωση γυναι-

κών στο Ηνωμένο Βασίλειο να πρα-
γματοποιείται το 1911. 
Τα χρώματα που συμβολίζουν την 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι 
το μωβ, το πράσινο και το λευκό. Το 
μωβ συμβολίζει την δικαιοσύνη και την 
αξιοπρέπεια. Το πράσινο συμβολίζει 
την ελπίδα και το λευκό την αγνότητα. 
Αυτά τα χρώματα προήλθαν από την 
Κοινωνική και Πολιτική Ένωση των 
Γυναικών στο ΗΒ το 1908. Το θέμα 
της φετινής μας εκστρατείας για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας είναι 
ο ‘’Ενστερνισμός της ισότητας’’ (#Em-
braceEquity.) Ισότητα σημαίνει ίση 
αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων 
παρά τις διαφορετικότητες τους. «Εν-
στερνισμός της ισότητας» σημαίνει 
πως λειτουργούμε δίκαια.» Συνεχίζο-
ντας, η Gina Needs τόνισε τη σημασία 

για περαιτέρω δράσεις που να επιτα-
χύνουν την ισοτιμία των φίλων. Υπεν-
θύμισε τον στόχο της πολιτικής του δή-
μου που ονομάζεται «Πιο δίκαιο 
Enfield» και προσβλέπει στην «πα-
ροχή υποστήριξης προς τις ευάλωτες 
γυναίκες και την αντιμετώπιση της ανι-
σότητας που βιώνουν πολλές σε ολό-
κληρο τον δήμο.» 
Ολοκληρώνοντας παρότρυνε τους 

κατοίκους του Enfield να ευχαριστή-
σουν όλες τις γυναίκες στη ζωή τους 
και να συμπορευτούν στον αγώνα για 
τον ενστερνισμό της ισότητας. 
Για να σηματοδοτήσει το γεγονός 

αυτό ο δήμος, στις 8 Μαρτίου η ση-
μαία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυ-
ναίκας είχε αναρτηθεί στο Δημοτικό 
Κέντρο του Enfield.  

Σοφία Κωνσταντινίδη

Στιγμές διασκέδασης από το Καρναβάλι για το playgroup «Αστεράκια» 
 Το  playgroup “Aστεράκια” γιόρτασε το Καρ-

ναβάλι με μια όμορφη εκδήλωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 25 και 26 Φεβρουαρίου και ση-
μείωσε μεγάλη επιτυχία. Το εγχείρημα αυτό, 
αγκαλιάστηκε με ιδιαίτερη χαρά και αγάπη τόσο 
στο Ελληνικό κέντρο και στο Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο. Με τραγούδι, χορό, χειροτεχνίες και πα-
ραδοσιακά εδέσματα, οι 200 οικογένειες που πα-
ρευρέθηκαν, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 
και να ´ρθουν πιο κοντά στην παράδοση μας! 
Για εβδομαδιαία μαθήματα αλλά και μελλοντικές 

παραστάσεις όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
www.asterakia.co.uk.           
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8 Μαρτίου 2023 και ο αγώνας των γυναικών για 
πραγματική ισότητα συνεχίζεται... Η ανισότητα με-
ταξύ των δύο φύλων υπήρχε ανέκαθεν; Η μητριαρ-
χία (γένος από τη μητέρα και όχι από τον πατέρα) 
και η θέση της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο, είναι 
το θέμα της σημερινής στήλης και απαντά στο ερώ-
τημα αυτό.  

Η μητριαρχία ήταν μια φάση στην ιστορική ανάπτυξη του πρωτό-
γονου κοινοτικού συστήματος, που την χαρακτήριζε η προέχουσα 
θέση και ο ρόλος της γυναίκας μέσα στην οικονομία και στην κοινωνία.  
Η μητριαρχία στηρίζεται στον τρόπο παραγωγής, που υπήρχε την 

εποχή εκείνη στο πρωτόγονο κοινοτικό σύστημα, όπου η ιδιοκτησία 
της γης και των εργαλείων παραγωγής ήταν κοινή, όπως κοινή ήταν 
και η παραγωγή και τα προϊόντα της. 
Τα κύρια αίτια που διαμόρφωσαν το μητριαρχικό σύστημα είναι τα 

ακόλουθα: 
Όλοι οι λαοί στα κατώτερα στάδια της ανάπτυξής τους πέρασαν 

από το θεσμό του ομαδικού γάμου.  
Οι άνθρωποι γνώριζαν τη μητέρα τους, όχι όμως και τον πατέρα 

τους. 
Επειδή λοιπόν δεν μπορούσε να καθοριστεί η καταγωγή, παρά 

μόνο από τη μητρική πλευρά, ήταν φυσικό να γίνει παραδεκτή και 
να επικρατήσει μόνο η μητρική συγγένεια. 
Όταν παντρευόταν η γυναίκα, παρέμενε στη φυλή, που την αποτε-

λούσαν φατρίες από γένη, ενώ αντίθετα ο άντρας περνούσε στη 
φυλή (στη γενιά που ανήκε στη φυλή) της γυναίκας του. 
Το ουσιωδέστερο, όμως, αίτιο της μητριαρχίας ήταν το ότι η μητέρα, 

η γυναίκα - μέσα σε τέτοιο κινούμενο ανδρικό πληθυσμό - κρατούσε 
στα χέρια της την οικονομία της φυλής. 
Το κυνήγι, που το έκαναν οι άντρες, δεν μπορούσε να δώσει σίγουρα 

μέσα για τη συντήρηση. Η εργασία ήταν πιο παραγωγική στον τομέα 
της γεωργίας και στην αρχή οι γυναίκες προπαντός ασχολούνταν μ' 
αυτή. Ο ρόλος της γυναίκας μεγαλώνει στο βαθμό που αναπτύσσεται 
η οικιακή οικονομία. Οι φροντίδες για την κατοικία, η διατήρηση της 
φωτιάς του σπιτιού, οι προμήθειες, η εργασία στον λαχανόκηπο, η 
ετοιμασία των φαγητών κλπ., αποτελούσαν τις κύριες ασχολίες της 
γυναίκας. Κάτω από το καθεστώς του πρωτόγονου κοινοτικού συ-
στήματος, η οικιακή οικονομία έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο. Είχε ένα 
χαρακτήρα συλλογικό η δε γυναίκα ήταν η αρχιεπιμελήτρια και των 
οικιακών εργασιών.  
Με την εμφάνιση και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ο ρόλος της 

γυναίκας περιορίζεται, ο άντρας γίνεται τώρα η βασική παραγωγική 
δύναμη μέσα στη φυλή, στην κοινωνία. Όλος ο πλούτος, 
τα εργαλεία παραγωγής, τα ζώα,και αργότερα οι δούλοι, γίνονται 

σιγά - σιγά ιδιοκτησία του άντρα. 
Η γυναίκα περιορίζεται σε δεύτερη μοίρα, για το λόγο ότι η οικιακή 

οικονομία αποτελεί τώρα μόνο ένα απλό συμπλήρωμα της βασικής, 
της κύριας παραγωγής.  
Η γυναίκα, που ήταν ελεύθερη και κυρίαρχη ως εκείνη τη μέρα,γί-

νεται τώρα η υπηρέτρια του άντρα. 
Όπως εύστοχα έγραψε ο Γερμανοεβραίος διαλεκτικός υλιστής φι-

λόσοφος, Καρλ Μαρξ "το γκρέμισμα της μητριαρχικής κυριαρχίας 
υπήρξε η μεγάλη, η ιστορική ήττα του γυναικείου φύλου. Ο άντρας 
πήρε τώρα και τη διακυβέρνηση του σπιτιού, η γυναίκα καθαιρέθηκε, 
υποδουλώθηκε, έγινε ένα όργανο απόλαυσης του άντρα και ένα 
απλό μέσο αναπαραγωγής." 
Η αστική επιστήμη αρνιέται την ύπαρξη της μητριαρχίας επειδή 

δεν συμφέρει στην άρχουσα αστική, καπιταλιστική τάξη. 
Όπως αρνιέται και το καθεστώς του πρωτόγονου κοινοτικού συ-

στήματος (της πρωτόγονης κομμούνας) σαν της πρώτης οικονομικής 
και κοινωνικής φάσης στην ιστορική εξέλιξη όλων των λαών. 
Οι κάθε λογής αστοί σοφοί βεβαιώνουν ότι μόνο η πατριαρχία - 

που χαρακτηρίζεται από την κυρίαρχη θέση του άντρα στην οικονομία, 
και μέσα στις φυλετικές κοινότητες - υπήρξε ανέκαθεν. 
Μπορούμε εύκολα φυσικά να εννοήσουμε, να καταλάβουμε τους 

λόγους αυτής της διαβεβαίωσης: η πατριαρχία, που εμφανίστηκε 
κατά την τελευταία περίοδο του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος, 
είναι κι' όλας συνδεδεμένη με την εμφάνιση της ατομικής ιδιοκτησίας, 
και αν βέβαια παραδεχτούμε ότι είναι το σύστημα που υπήρξε ανέ-
καθεν, τότε και η ατομική ιδιοκτησία, είναι θεσμός που υπάρχει ανέ-
καθεν, θεσμός αιώνιος. 
Τα άφθονα ντοκουμέντα που προσκόμισε η επιστήμη της εθνολο-

γίας, ντοκουμέντα, που επιβεβαιώνουν την πραγματική ύπαρξη της 
μητριαρχίας, υποχρέωσαν τους αστούς σοφούς να τροποποιήσουν 
τις απόψεις τους. Όμως, για ταξικούς λόγους δεν εγκατέλειψαν την 
ουσία των θέσεών τους. Ενώ παραδέχονται την ιστορική ύπαρξη 
της μητριαρχίας, ισχυρίζονται ότι αυτή (η μητριαρχία) ήταν μια ειδική 
περίπτωση, μια εξαίρεση, που εμφανίστηκε σε «κατώτερους» λαούς, 
σε «κατώτερες» φυλές (ράτσες), στις έγχρωμες φυλές λόγου χάρη. 
Κατά τις αντιλήψεις των αστών «σοφών» οι λαοί, οι φυλές της «ανώ-
τερης» ποιότητας δεν γνώρισαν τη μητριαρχία, αλλά μόνο την πα-
τριαρχία. 
Η ψευτιά αυτών των απόψεων και θεωριών αποκαλύφτηκε από 

τον ιστορικό υλισμό, που στηρίχτηκε σε δεδομένα άκρως επιστημο-
νικά και αναμφισβήτητα. 
Έτσι είναι επιστημονικά βεβαιωμένο σήμερα, ότι στις πρώτες φάσης 

της εξέλιξης του πρωτόγονου κοινοτικού συστήματος, η μητριαρχία 
υπήρξε το μοναδικό, καθολικό, για όλους τους λαούς, χωρίς καμιά 
εξαίρεση, σύστημα.

8 Μαρτίου: Παγκόσμια μέρα της γυναίκας 

Του Βασίλη  
Κωστή

Μάνα μου, μητέρα μου, μαμά μου! Μάνα είναι 
μόνο μία!  
Ως Μητέρα, η γυναίκα είναι η αρχή της ζωής, δη-

μιουργεί τη ζωή και είναι η ίδια η ζωή. Η Μητέρα  
γεννά την ζωή και την οδηγεί στην τελειότητα με 
αγάπη, στοργή, αυτοθυσία, αυταπάρνηση και αφο-
σίωση. Η Μάνα γίνεται ασπίδα για να αντιμετωπίσει 
κάθε κίνδυνο και να γίνει θυσία για την ευτυχία 
των παιδιών της και λέαινα αν χρειαστεί για να τα 

βοηθήσει ή να τα σώσει απ΄ ό,τι θεωρεί η ίδια κακό! Η Μαμά 
πάντα χαρίζει γαλήνη, στήριγμα και ελπίδα. Η Μάνα δεν γνωρίζει 
σύνορα, χρώμα και φυλή. Είναι το πιο τρυφερό και αγαπητό πλά-
σμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι σύμβολο ενότητας και η προ-
σωποποίηση της παντοτινής και ανιδιοτελούς αγάπης, της αφο-
σίωσης, της στοργής και της θυσίας. Δεν χωρά αμφιβολία ότι σε 
κάθε στιγμή της ζωής μας, σε χαρά και λύπη, σε καλές και δύσκο-
λες ώρες, η μάνα είναι αυτή που συμπάσχει με έναν ιδιαίτερο 
τρόπο. Προικισμένη με τη δύναμη και την ομορφιά της αγάπης, 
αποτελεί τον πόλο έλξης της ανθρώπινης ζωής και ευτυχίας.  
Η αγκαλιά της μητέρας αποτελεί το αιώνιο σύμβολο αγάπης, 

φροντίδας, ελπίδας, καταφυγής του κάθε πονεμένου από κατα-
βολής κόσμου. Όπως η Παναγιά…Η μητέρα αποτελεί το στήριγμα 
κάθε οικογένειας. Η μητέρα είναι ο μαγικός εκείνος δεσμός που 
κρατά ενωμένη την οικογένεια, πολυμελής ή μονογονεϊκή. Γιατί 
ακόμα και οι γυναίκες που πήραν τη γενναία απόφαση να κρατή-
σουν και να μεγαλώσουν το παιδί τους μόνες τους, χωρίς την πα-
ρουσία συζύγου, είναι και αυτές μητέρες. Έχουν τις ίδιες αγωνίες 
και τις ίδιες φιλοδοξίες για το μέλλον του παιδιού που έφεραν 
στον κόσμο. 
Δεν υπάρχει τίποτε πιο όμορφο, πιο αγνό και πιο τρυφερό από 

το άκουσμα της λέξης Μάνα. Είναι η πρώτη λέξη που λέμε σαν 
παιδιά, η λέξη που λέμε όταν πονάμε και αυτή όταν είμαστε χα-
ρούμενοι.  Κλείνει μέσα τόση υπομονή και καλοσύνη, που στο 
άκουσμά της αισθανόμαστε ρίγος και συγκίνηση. Το έργο της 
είναι και συνδεδεμένο με την πρόοδο της κοινωνίας. Η μάνα πλά-
θει ψυχές. «Δώστε  μου καθώς πρέπει μητέρες για να φτιάξω μια 
τέλεια κοινωνία!» Η μάνα φέρνει στον κόσμο τα παιδιά, τα θρέφει 

με το γάλα της και τους μεταδίδει τις ηθικές αρχές και τους κανόνες 
της κοινωνίας που ανήκει. 
Η αποστολή της δεν είναι απλή γιατί συνειδητά ή ασυνείδητα 

διαμορφώνει το χαρακτήρα των παιδιών της. Το να είσαι μάνα, 
σημαίνει ότι έχεις απολαύσει το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής. 
Όμως, και οι ευθύνες είναι τεράστιες, γιατί είναι ευθύνες απέναντι 
στη ζωή. Καθημερινά κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες αφού 
είναι υποχρεωμένη να μοιράζεται ανάμεσα στην οικογένεια, την 
καριέρα, το σπίτι και να είναι πανταχού παρούσα όποτε της ζητη-
θεί.  
Τιμώντας τη Μάνα, τιμούμε το ανθρώπινο γένος. Εκφράζουμε 

με τον καλύτερο τρόπο την ευγνωμοσύνη μας για τη ζωή που χα-
ρίζει, τις θυσίες που κάνει, για όλα αυτά που συμβολίζει. 
Η 19η Μαρτίου φέτος είναι αφιερωμένη στο πιο αγαπημένο 

πρόσωπο, την μορφή της Μητέρας. Γιορτάζει ένα πρόσωπο ιερό, 
ένα πρόσωπο σπουδαίο που δεν είναι άλλο από τον άνθρωπο 
που έδωσε ζωή σε όλους μας. Ύμνοι έχουν γραφεί για την λατρεία 
που τρέφει στα παιδιά της. Μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις, παραμύ-
θια, τραγούδια, ρητά και σοφά λόγια αναφέρονται στο όνομά της 
και τις θυσίες της.  
Είναι μία γιορτή με συμβολικό χαρακτήρα γιατί θα έπρεπε να 

γιορτάζουμε την παρουσία της στην ζωή μας 365 μέρες τον χρόνο 
και να τιμούμε τον άνθρωπο που μας έδωσε πνοή, που μας 
έδωσε ζωή. Είναι απλά η μικρότερη ευκαιρία να εκφράσουμε στη 
γυναίκα αυτή την αγάπη, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μας.  
Η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρωταρχική πηγή αναφοράς στην 

"γιορτή της μητέρας".  Ήταν γιορτή της άνοιξης όπου λατρευόταν 
η Γαία, η μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. 
Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη της η Ρέα η σύζυγος του 
Κρόνου, μητέρα του Δία και θεά της γονιμότητας.  
Στην Ελλάδα, γιορτάστηκε για πρώτη φορά η Γιορτή της Μητέρας 

στις 2 Φεβρουαρίου του 1929, για να συνδυαστεί η Γιορτή αυτή 
με τη χριστιανική γιορτή της Υπαπαντής. Τελικά, κατά τη διάρκεια 
της δεκαετίας του 1960, η γιορτή μεταφέρθηκε από τις 2 Φε-
βρουαρίου στη 2ο Κυριακή του Μαΐου. 
Μία νεότερη εκδοχή ήταν η αποκαλούμενη "Mothering Sunday", 

που μας μεταφέρει στην Αγγλία του 1600. Αυτή η μέρα γιορταζόταν 

την 4η Κυριακή της Σαρακοστής προς τιμή όλων των μητέρων 
της Αγγλίας. Κατά την διάρκεια αυτής της μέρας, οι υπηρέτες που 
έμεναν στα σπίτια των αφεντικών τους έπαιρναν μία μέρα άδεια 
για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να περάσουν την ημέρα 
με τις μητέρες τους.  
Καθώς ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη η γιορτή  

μεταβλήθηκε προς τιμή της "Μητέρας Εκκλησίας" αλλά με τον 
καιρό οι δύο έννοιες συγχωνεύτηκαν. Έτσι ο κόσμος τιμούσε ταυ-
τόχρονα την μητέρα και την εκκλησία.  

«Μητέρα σ΄αγαπώ!» «Χρόνια πολλά» σε όλες τις μητέρες! 
Στις τυχερές που μπόρεσαν να γίνουν μητέρες!

H γιορτή της μητέρας

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλολόγου
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Με αφορμή την σιδηροδρομική τραγωδία στην 
Ελλάδα, θα εκθέσω για πολλοστή φορά τις από-
ψεις μου επί του θέματος των ιδιωτικοποιήσεων.  
Μια από τις ιδεολογικές αγκυλώσεις των απαντα-
χού νεοφιλελεύθερων είναι η εμμονή στις ιδιωτι-
κοποιήσεις κρατικών οργανισμών (προτιμούν πά-
ντα τους κερδοφόρους).  

Παρόλο που η παγκόσμια εμπειρία έχει αποδείξει ότι κατά συ-
ντριπτική πλειοψηφία οι ιδιωτικοποιήσεις δεν ωφέλησαν το δημόσιο 
συμφέρον, ζήμιωσαν το κράτος και την κοινωνία, εντούτοις υπάρ-
χουν ακόμη φανατικοί νεοφιλελεύθεροι και άλλοι αδαείς και άσχετοι 
που τις ευνοούν. 
Δεν είναι ο κατάλληλος χώρος εδώ να παρουσιάσουμε τα άκρως 

αρνητικά στοιχεία από διάφορες χώρες για την ιδιωτικοποίηση του 
ηλεκτρισμού, των αεροδρομίων, του νερού, των λιμανιών και της 
τηλεφωνίας. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με στοιχεία, άρθρα και με-

λέτες και μπορεί εύκολα ο κάθε ενδιαφερόμενος να προστρέξει να 
τα βρει και να βρει ακόμη που και πως έγιναν επανακρατικοποι-
ήσεις κρατικών οργανισμών που είχαν ιδιωτικοποιηθεί. (Αγγλία, 
Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Καλιφόρνια ΗΠΑ, χώρες Λατινικής 
Αμερικής). 
Περιπτωσιολογικές μελέτες ιδιωτικοποιήσεων ανά χώρα, οι 

οποίες διενεργήθηκαν από το διεθνούς φήμης ινστιτούτο ΤΝΙ που 
ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1974, αναδεικνύουν ότι τα προγράμματα 
ιδιωτικοποιήσεων όχι μόνο δεν ενισχύουν τα κρατικά ταμεία, την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των ιδιωτικοποιημένων εται-
ρειών που θα τις δικαιολογούσαν, αλλά τροφοδοτούν και φαινόμενα 
νεποτισμού, διαφθοράς και κερδοσκοπίας από τους επιχειρηματι-
κούς παίκτες, όπως είναι οι χρηματοοικονομικοί και νομικοί σύμ-
βουλοι, αλλά και οι λογιστικές εταιρείες, σε μια εποχή που οι κοι-
νωνικές επιπτώσεις της λιτότητας είναι ολοφάνερες.  
Τα συμπεράσματα της μελέτης, είναι προσβάσιμα στο διαδίκτυο 

και στην ελληνική γλώσσα. Πληκτρολογήστε στο Google «Η βιο-
μηχανία Ιδιωτικοποιήσεων στην Ευρώπη» και θα έχετε μπροστά 
σας την έκθεση. 
Επίσης αν πληκτρολογήσετε σκέτα «ιδιωτικοποιήσεις» θα βρείτε 

επίσης πολλά στοιχεία. Εξαίρετο είναι και το άρθρο, «Ιδιωτικοποι-
ήσεις: 8 μύθοι για την ληστεία του αιώνα» και όχι μόνο. Δύσκολα 
πλέον βρίσκεις κάποιον σοβαρό αναλυτή που να μπορεί να υπο-
στηρίξει τέτοιου είδους ληστείες. 
Προσωπικά επέβλεψα δεκάδες μεταπτυχιακές εργασίες στο με-

ταπτυχιακό πρόγραμμα δημόσιας διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Λευκωσίας σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και του Mediterranean 
Institute of Management στο ΚΕΠΑ. 
Οι φοιτητές μας μελέτησαν περιπτώσεις από όλο τον κόσμο και 

για όλα τα θέματα (Λιμάνια, αεροδρόμια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία 
και νερό) και τα αποτελέσματα πανομοιότυπα. Ζημιά στο κράτος 
και την κοινωνία, πολλά κέρδη για τους ιδιώτες!!

Ιδιωτικοποιήσεις 

Του Βάσου 
Γεωργίου  

Η στήλη αυτή αναφέρθηκε πριν λίγους μήνες 
στο θέμα της Κυπριακής Σημαίας που βρίσκεται 
εκεί στο στάδιο ποδοσφαιρικής ομάδας στο Βό-
ρειο Λονδίνο, όπου είναι παρών σε κάθε ποδο-
σφαιρική συνάντηση για τα τελευταία πλέον 20 
χρόνια. Ας μη ξεχάσουμε το γεγονός ότι απα-
γόρευσαν την ανάρτηση της τον περασμένο 
Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022 μέχρις ότου η 

στήλη το γνωστοποίησε, και έγιναν διαβήματα για να επιτραπεί 
η ανάρτηση της και πράγματι αυτό έγινε. Όμως οι εχθροί της Κύ-
πρου και όσοι ενοχλούνται από την παρουσία της Κυπριακής 
Σημαίας πονηρά, αν όχι διαβολικά, και επέτρεψαν την ανάρτηση 
της, εν τούτοις έπραξαν κάτι, που αποδεικνύει ότι κάποιος ή 
ακόμα και κάποιοι ίσως που εργάζονται είτε στο στάδιο η οι τε-
χνικοί υπεύθυνοι. 
Κατέληξαν να τακτοποιήσουν την τοποθεσία συστημάτων κά-

μερας ούτως ώστε κατά την διάρκεια του αγώνα να μην προ-
βάλλεται η Σημαία όπως προηγουμένως. Και σε περίπτωση που 
υπήρχε πιθανότητα να προβληθεί, ο φακός εστιαζόταν στο κα-
τώτερο μέρος της Σημαίας όπου φαινόταν μόνο το λευκό, ούτε 
καν έστω ένα κλαδί. Αυτό το συμβάν δεν είναι μεμονωμένη περί-
πτωση. 
Αυτό κατά την γνώμη μου είναι σκάνδαλο μεγάλο και όσο 

αφορά το ποιος η ποιοι είναι υπεύθυνοι για τέτοια κίνηση, επι-
βάλλεται να γίνουν έρευνες. Ποιος άρχισε αυτή την εκστρατεία 
με στόχο να μην προβάλλεται η Κυπριακή Σημαία; Υπάρχουν 

πιο παλιοί ποδοσφαιρικοί αγώνες. Πώς διεξάγονταν πριν και 
πως προβάλλονταν η Κυπριακή Σημαία; Ας συγκρίνει κάποιος 
πως ήταν  πριν και πως είναι τώρα. 
Ίσως επαναληφθεί και σε άλλους αγώνες «αύριο». Το μεγάλο 

ερώτημα που τίθεται  είναι γιατί υπάρχει σε αυτό το στάδιο η 
ανωμαλία και όχι σε άλλα; 
Έχουν λάβει χώρα έρευνες και έχουν διαπιστωθεί μερικά πρά-

γματα. Το πρόβλημα τώρα είναι πως μπορούμε να ανταπεξέλ-
θουμε στο εμπόδιο αυτό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Όπως είχα 
αναφέρει προ πολλού χρειάζεται να διεξαχθεί ένα υπόμνημα 
που να ζητά την κανονική προβολή της Κυπριακής Σημαίας. Δεν 
είναι τυχαίο που οι κάμερες αποφεύγουν την προβολή. Υπάρχει 

η πεποίθηση ότι έχουν δοθεί οδηγίες στους χειριστές. Μήπως 
αυτό γίνεται εν γνώση των διευθυντών ή υπάρχουνε αυτοί που 
τους κάνουν ό,τι θέλουν; 
Το τι έχουν δεχθεί να μας  δώσουν είναι δώρο άδωρο και μας 

το έδωσαν έτσι για να μας ξεφορτωθούν. Εύχομαι όταν αναθεω-
ρήσουν  το θέμα αυτό να το δουν χωρίς επιείκεια προς τους 
υπαίτιους και να καταλάβουν τουλάχιστον ότι αυτό που έπραξαν 
δεν είναι σωστό από κάθε άποψη. 
Νομίζουν πως όταν καθίσουνε όλοι γύρω από το τραπέζι για 

να συνομιλήσουν, θα είναι εύκολο γι’ αυτούς έχουν την εντύπωση 
ότι θα πούμε πως δεν αξίζει τον κόπο αφού δεν προβάλλεται 
στα τηλεοπτικά κανάλια. Έτσι νομίζουν αλλά εμείς πρέπει να 
διαβεβαιώσουμε ότι όχι μόνοι θα μείνει η Κυπριακή Σημαία εκεί 
που είναι αλλά και οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται παλιά.  
Οτιδήποτε άλλο θα θεωρηθεί ως ήττα. Έτσι ας αφήσουν τις 

κουτοπονηριές τους. Τα έχουμε καταλάβει όλα. Εάν χρειασθεί 
θα ονομάσουμε όλους τους υπεύθυνους για την θλιβερή αυτήν 
κατάσταση.   
Ο Κύπριος δεν τα βάζει κάτω! Εδώ που τα λέμε υπάρχουν και 

πολλοί Άγγλοι φίλαθλοι που μας υποστηρίζουν, ας μην το ξεχνούν 
αυτό. Είναι πολύ ενοχλητικό να βλέπεις ότι η κάμερα σκόπιμα 
αποφεύγει να προβάλει την Κυπριακή Σημαία. Στον επόμενο 
αγώνα, παρακαλώ παρακολουθήστε πως χειρίζονται τον φακό 
για να αποφύγουν την προβολή της Σημαίας. Και πέστε μου πα-
ρακαλώ αν κάνω λάθος που λέω ότι έχει να κάνει με κάποιους 
από «μέσα». Πολύ ενοχλητικό αυτό.  

Γιατί προσπαθούν να παραγκωνίσουν την Κύπρο;

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Το θέμα είναι το ταξίδι! 
Σήμερα θα ασχοληθώ λίγο με τη σημασία της 

λέξης πολιτισμός! Με πιάνει καμιά φορά η μανία 
να πολεμήσω για τον δικό μου πολιτισμό. Τι 

εννοώ να πολεμήσω; Θέλω να κρατήσω τις αρχές 
μου, θέλω να διατηρήσω τις ρίζες μου, την καταγωγή 
μου.  
Ο κάθε ένας από εμάς διανύει το δικό του ταξίδι 

προς τη δική του Ιθάκη. Την Ιθάκη που ξεκινάει από την γέννηση 
του, μέχρι και το τέλος του ταξιδιού,  μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη 
τελικά. Το θέμα είναι το ταξίδι και όχι η Ιθάκη.  
Ο πολιτισμός φτιάχνεται ανάλογα με το πoιο ταξίδι ακολουθεί ο 

κάθε ένας από εμάς. Και ο δικός μου πολιτισμός φτιάχτηκε μέσα 
από το ταξίδι που μου άνοιξε δρόμους και με έμαθε να ζω, να 
αγαπώ, και να πιστεύω στον συνάνθρωπο μου.  

«Και δεν βιάστηκα στο ταξίδι διόλου. Χρόνια πολλά διήρκεσε και 
έπεται συνέχεια. Και έγινα πλούσιος με όσα κέρδισα στον δρόμο 
μου. Και συνεχίζω να μαζεύω πραμάτειες και ιδανικά μυρωδικά!» 
Οι ρίζες μας λοιπόν αγαπητοί μου, και ότι πήραμε και παίρνουμε  

από το δικό μας ταξίδι προς την δική μας Ιθάκη, είναι τα πιο σημα-
ντικά, και όχι το φτάσιμο εκεί. Το δικό μου ταξίδι πιστεύω πως με 
έδωσε πολλά ιδανικά μυρωδικά.  
Ο πολιτισμός φτιάχνεται στη πορεία της ζωής μας, και είναι πολύ 

σημαντικό να τον διατηρούμε και να σεβόμαστε την ιστορία. 
Εγώ γεννήθηκα εκεί που η μέρα άρχιζε με την ανατολή του ήλιου. 

Εκεί που οι άνθρωποι δούλευαν με τα γυμνά τους χέρια τη Γη για 
το καθημερινό μερίδιο στο βραδινό τραπέζι. Εκεί που η ελιά και το 
κρεμμύδι έγινε συνήθεια και το κρασί κρατούσε ζωντανό το αίμα 
στις φλέβες των ανθρώπων. Γεννήθηκα εκεί που ο ήλιος κρατούσε 
συντροφιά στο ζευγολάτη, μέχρι την ώρα που θα δύσει. Εκεί που η 
καλημέρα έγινε ο σύνδεσμος της ράτσας μας, και η κουβέντα ήταν 
απαραίτητη να λάβει χώρα σε κάθε μας συνάντηση. 
Μεγάλωσα εκεί που τα βράδια στο πεζούλι τη γειτονιάς μας 

έπρεπε να κάνουμε συνάντηση. Εκεί που ανταμώναμε για να μά-

θουμε τα νέα. Συντροφιά με το φεγγάρι θα έπρεπε να λέμε τα μα-
ντάτα, και να μάθουμε για τους ερωτευμένους. Μεγάλωσα εκεί 
που η καληνύχτα ήτανε κουράγιο για την επόμενη τη μέρα.  
Μεγάλωσα εκεί που στο τραπέζι  μας ήταν ο νόμος να κρατάμε 

σιωπή. Εκεί που το ψωμί το βρέξαμε με δάκρυ και ιδρώτα. Εκεί 
που οι καρέκλες στο τραπέζι ήταν πέντε, και θα έπρεπε να ήταν 
κρατημένες. Εκεί που υπήρχε η ευλογία του Θεού.  
Μεγάλωσα εκεί που ο πατέρας ήτανε ο φάρος που οδηγούσε 

στη στεριά. Εκεί που το «όνομα» άνοιγε τις πόρτες. Εκεί που η οι-
κογένεια έτρωγε το φαγητό από την ίδια κούπα. Εκεί που η αγάπη 
βασίλευε στα σπλάχνα των ανθρώπων, και η καρδιά μας ήταν πά-
ντοτε γιομάτη. 
Γιατί λοιπόν επιμένω και αγωνίζομαι για τον πολιτισμό μας;  
Γιατί δυστυχώς βλέπω ότι λοξοδρομούν κάποιοι άνθρωποι και 

παρασύρουν τις νέες γενεές σε περιπέτειες και παραποιούν τόσο 
την αλήθεια όσον αφορά τον δικό μας πολιτισμό.  
Είμαι φανατικός τηλεθεατής της παραδοσιακής βραδιάς και θυ-

μήθηκα που είδα γνωστούς ηθοποιούς να διαβάζουν στην κυπριακή 
διάλεκτο μεταφρασμένο κείμενο του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας  
του Σαίξπηρ και ενθουσιάστηκα! Συγχαρητήρια στον μεταφραστή 
που τόλμησε και που με αυτό τον τρόπο διατηρεί την κυπριακή 
διάλεκτο και την καταγωγή της. Πολλές από τις κυπριακές λέξεις 
όπως γνωρίζουμε προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, 
και εμείς οι Κύπριοι είμαστε οι μόνοι που διατηρούμε στη διάλεκτο 
μας πολλές από αυτές τις λέξεις.  
Είναι πολλοί οι Κύπριοι που αξίζουν συγχαρητήρια για όλες τις 

προσπάθειες που κάνουν, γράφοντας κυπριακή ποίηση και 
στοίχους στην κυπριακή διάλεκτο, και συγχαίρω και όλους όσοι 
ασχολούνται με εκπομπές, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές με θέμα 
τους την κυπριακή κουλτούρα, τα ήθη και έθιμα και την κυπριακή 
παράδοση γενικά.  
Ακόμα θα ήταν ευχής έργον αν η κυπριακή γλώσσα, και τολμώ 

να πω, γλώσσα, έμπαινε και στα σχολεία. Υπάρχουν αρκετά 

κείμενα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διδαχή 
με σκοπό την διατήρηση της δικής μας κληρονομιάς, της δικής 
μας ιστορίας, του δικού μας πολιτισμού. 
Όλοι οι μεγάλοι ποιητές ασχολήθηκαν με την κυπριακή γλώσσα, 

με πρώτον και καλύτερο τον Βασίλη Μιχαηλίδη, και οι νεότεροι 
που είναι πολλοί και καταξιωμένοι λογοτέχνες. 
θα ήταν καλό να μην χάνουμε ευκαιρίες και να προωθούμε τον 

δικό μας πολιτισμό, την δική μας κουλτούρα, τη δική μας ιστορία, 
τα δικά μας ήθη και έθιμα.  
Ας αναλογιστούμε τις ευθύνες μας ο κάθε ένας από εμάς και ας 

κάνουμε ότι είναι δυνατό να διαφυλάξουμε τα αγαθά του λαού 
μας, γιατί διαφορετικά… κακή μας τύχη… θα χαθούμε και δεν θα 
έχουμε ταυτότητα. Θα γίνουμε αγνώριστοι με όλα αυτά τα ξενόφερτα 
που μας έχουν κατακλύσει!  
Ας έχουμε πάντα στο νου τα νέα παιδιά, και ας στηρίζουμε κάθε 

προσπάθεια που γίνεται προς διατήρηση όλων των αγαθών που 
κληρονομήσαμε. 
Δεν λέω, η γλώσσα μας είναι ελληνική, και τη μαθαίνουμε στην 

εντέλεια, και είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Έλληνες, αλλά και 
η Κυπριακή γλώσσα,  είναι η ιστορία μας, η κουλτούρα μας, είναι 
μέρος του πολιτισμού μας. 
Και όπως είπα και σε άλλες περιπτώσεις… ο άνθρωπος είναι ο 

πολιτισμός… και ο πολιτισμός είναι ο άνθρωπος!  
Καλή σας μέρα

Του Βασίλη 
Παναγή
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:35 
Παράξενη Συνάντηση (1986). 
Mε τους  Άτζελα Γκερέκου, Τίμο 
Περλέγκα, Κώστα Αποστολίδη. 
Ο Αλέξης είναι ένας αθλητικός 
ρεπόρτερ που κάνει έρευνα για 
τα κυκλώματα στο χώρο του 
αθλητισμού. Την ίδια περίοδο 
γνωρίζει την Άννα, ένα παρά-
ξενο κορίτσι και σύντομα ανα-
πτύσσεται 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.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 16 MARTΙΟΥ 
00:25Καταραμένη Ώρα 
(1968). Μελόδραμα με τους 
Κώστα Κακκαβά, Δούκισσα, 
Ντίνα Τριάντη. Η ταινία αρχίζει 
με το ευτυχισμένο ζευγάρι να 
χαριεντίζεται με το σπλάχνο 
τους στο κρεβάτι. Μετά εμφα-
νίζεται μια πρώην του συζύγου 
και στο επόμενο πλάνο ο Κα-
καβάς θρηνεί για τη σύζυγό του 
χωρίς να καταλάβουμε τι έχει 
συμβεί. Πέθανε; Την κοπάνησε; 
Άγνωστο. Μισή ώρα αργότερα 
μαθαίνουμε ότι έχει πεθάνει 

ενώ στο μεταξύ ο πατέρας έχει 
βρει μία σωσία της γυναίκας 
του που είναι και τραγουδιάρα, 
και την φέρνει στο σπίτι και την 
εμφανίζει ως τη χαμένη μητέρα 
του άρρωστου παιδιού του. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 
23:00 Τα Δολάρια της 
Ασπασίας (1967). Κωμωδία 
με τους Νίκο Ρίζο, Νικήτα 
Πλατή, Νίκο Φέρμα. Tρία ανε-
πρόκοπα αδέλφια, ο Λαλάκης, 
ο Πέτρος και ο Γιώργος, για 
επιβίωση σπουδάζουν τον μι-
κρό αδελφό τους Λεωνίδα, που 
θέλει να γίνει δικηγόρος κάνο-
ντας δουλειές του ποδαριού. 
Ονειρεύονται να αποκτήσουν 
δικά τους καταστήματα: ο Λα-
λάκης θέλει καμπαρέ, ο Πέτρος 
κομμωτήριο κι ο Γιώργος κα-
φενείο. Η τύχη δεν τους βοη-
θάει, και συχνά πέφτουν θύ-
ματα άλλων κομπιναδόρων. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 
00:10 Μαζί σου για Πάντα 
(1966). Αισθηματική ταινία με 
την Κάτια Αναλυτή, Ερρίκο 
Μπριόλα, Μάνο Κατράκη.  
Ένας εργάτης αρραβωνιασμέ-
νος με την ιδιοκτήτρια του ερ-
γοστασίου που δουλεύει, μετά 

από παράκληση της μάνας του 
βγαίνει με μια φτωχή κοπέλα, 
η οποία είναι άρρωστη και σύ-
ντομα θα πεθάνει.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 
20:45 Λόγια Σιωπής (2002). 
Ντοκυμαντέρ με τη Ρωξάννη 
Ζήκα. H ταινία προτείνει τη νοη-
ματική γλώσσα ως μια γέφυρα 
επικοινωνίας των κωφών και 
των ακουόντων. O καθένας θα 
βρει τα λόγια και τις εικόνες 
μέσα του, που τον κάνουν να 
ανακαλύψει κάτι πιο πέρα από 
την προφορική ομιλία.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 
22:00 The Bachelor 2 (2017). 
Κωμωδία με τους Γιάννη Τσι-
μιτσέλη, Βασιλική Τρουφάκου, 
Νίκο Βουρλιώτη. Οι Αντώνης, 
Ρένος και Τζίμης εκδράμουν 
στην Κρήτη για να «συμπαρα-
σταθούν» στον φίλο τους Κώ-
στα, ο οποίος ετοιμάζεται να 
παντρευτεί την κόρη ενός κρη-
τίκαρου παλαιάς κοπής. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:00 
Μιας Πεντάρας Νιάτα (1967). 
Κωμωδία με τους Γιάννη Μιχα-
λόπουλο, Στέφανο Ληναίο, 

Έλλη Φωτίου. Δύο νεόνυμφοι 
προσπαθούν να αντιμετωπί-
σουν το οικονομικό τους πρό-
βλημα, ο άντρας όμως αντιδρά 
στο ενδεχόμενο να εργαστεί η 
σύζυγός του. Αυτή τον πείθει 
να πιάσει κρυφά δουλειά στην 
εταιρεία του, παριστάνοντας 
την αδερφή του, κάτι που θα 
δημιουργήσει κωμικές κατα-
στάσεις και προβλήματα, αφού 
το αφεντικό τους θα την συ-
μπαθήσει και θα της κολλήσει. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:00 
Miss Pepsi (1994). Θέατρο  με 
τους Δάνη Κατρανίδη, Άντζελα 
Γκερέκου, Θεμιστοκλή Πάνου. 
Ο Φρανσουά επωφελούμενος 
από την απουσία της γυναίκας 
του γυρνάει σπίτι με την χαρι-
τωμένη Πέπσι. Η Πέπσι του μι-
λάει για την ιστορία της ζωής 
της. Περνούν τη νύχτα μαζί και 
ξημερώνει η μέρα ενός πολύ 
σημαντικού επαγγελματικού 
ραντεβού. Η επίσκεψη του κύ-
ριου Φατς βρίσκει τον Φραν-
σουά αναστατωμένο και τα 
πράγματα πάνε από το κακό 
στο χειρότερο. Τότε ʽʼεισβάλειʼʼ 
και η Πέπσι. 
ΤΡΙΤΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:30.     
Τ ‘Αδέλφια μου (1966). Δράμα 

με Ντίνα Τριάντη, Νικήτα 
Πλατή, Θανάση Μυλωνά. Ο 
Κώστας αναζητεί τα 3 παιδιά 
του που χάθηκαν στην κατοχή 
μετά Στο μεταξύ, ο Μανώλης, 
φτωχός, ερωτευμένος με την 
Καίτη, γίνεται μεγάλος λαϊκός 
τραγουδιστής χάρη στην βοή-
θεια της φίλης του Σόνιας η 
οποία είναι  τραγουδίστρια κι 
ερωτευμένη με έναν πλούσιο 
τον Στέλιο, του οποίου η μη-
τέρα δεν τη θέλει για νύφη. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 21:55 
Ο Τελευταίος Παρτιζάνος 
(2018). Ο Μανώλης Γλέζος μι-
λάει για τη ζωή του, το διαρκή 
επαναστατικό αγώνα του και 
την ελληνική Ιστορία των τελευ-
ταίων δεκαετιών. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ   
22:30 Θυμήσου Αγάπη μου 
(1969). Αισθηματικό μελό-
δραμα με τους Κώστα Καρρά, 
Μπέτη Αρβανίτη, Γιώργο Τζώρ-
τζη, Βέρα Κρούσκα, Χρήστο 
Πολίτη. Στα φοιτητικά της χρό-
νια, η γυναίκα ενός πλούσιου 
βιομηχάνου ήταν ερωτευμένη 
με ένα φίλο του σημερινού άν-
δρα της και το παρελθόν της 
έρχεται να την κυνηγήσει.
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ΠΕΜΠΤΗ 16/3 
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 17/3 
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 18/3 
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 19/3 
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 20/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
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 21/3 
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 22/3 
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 16 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: Παράξενη 
Συνάντηση (1986) 
00:25 Έλ/κη ταινία: Καταραμένη Ώρα 
(1968) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 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:  
Εορτη ́των Τριων́ Ιεραρχών 
21:10 Ελ/κή ταινία: Άδικος Κόσμος 
(2011) 
23:00 Ελ/κή ταινία: Τα Δολλάρια της 
Ασπασιίας (1967)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 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: 
World Travel Market 2022  
20:00 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:45 Ελ/κή ταινία: Λόγια Σιωπής 
(2002) 
22:00 Ελ/κή ταινία: The Bachelor 2 
(2017) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 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: Μιας Πεντάρας 
Νιάτα (1967) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 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: Miss 
Pepsi 
22:45 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 21 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: Τ'Αδέλφια μου 
(1966) 
21:50 Ελ/κή ταινία: Ιαγουαρ́ος (1994) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 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: Φτασ́αμεε!... 
(2004) 
21:55 Ο Τελευταίος Παρτιζάνος 
(2018)
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Σούπερ Λιγκ 
Mεγάλη νίκη του Ολυμπιακού 
επί της ΑΕΚ, στην κορυφή ο ΠΑΟ

Europa Conference League 
ΑΕΚ vs West Ham

Ηεκπληκτική πορεία της ΑΕΚ στο Europa   
Conference League φαίνεται να σταματάει 
στη φάση των «16» της διοργάνωσης 

μετά την ήττα με 2-0 μέσα στη Λάρνακα από την 
Γουέστ Χαμ. Πλέον ο επαναληπτικός στην Αγγλία 
φαίνεται πως θα είναι διαδικαστικής σημασίας. 
Αυτό φυσικά, δεν μειώνει με τίποτα την εξαιρε-

τική ευρωπαϊκή πορεία που είχε φέτος η ομάδα 
της Λάρνακας, καθώς έφτασε να αγωνίζεται σε 
ευρωπαϊκή διοργάνωση μέχρι τον Μάρτη. 
Στην ΑΕΚ Αρένα, η Γουέστ Χαμ ήταν πολύ απο-

τελεσματική και έφυγε με ένα «καθαρό» 2-0 από 
τη Λάρνακα. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την 
αγγλική ομάδα ήταν ο Τζαμαϊκανός επιθετικός 
Μάικλ Αντόνιο, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ 
της ομάδας του (36', 45'+2'). 
Σε άλλους αγώνες, η Νις πήρε το διπλό επικρα-

τώντας με 1-0 της Σερίφ Τιρασπόλ στο Κισινάου, 
ενώ η Βιγιαρεάλ και η Άντερλεχτ άφησαν ανοικτούς 
λογαριασμούς για την επόμενη Πέμπτη (16/3) στο 

«Estiadio de la Ceramica», μετά το 1-1 στον 
πρώτο αγώνα στις Βρυξέλλες. 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των 

πρώτων αναμετρήσεων για τη φάση των «16» του 
Europa Conference League έχουν ως εξής: 

 
Λάτσιο (Ιταλία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 1-2 
(18΄ Πέδρο - 45΄ Παυλίδης, 62΄ Κέρκεζ) 
 
Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-1 
(57΄ Ντρέγιερ - 28΄ Τριγκέιρος) 
 
Σερίφ (Μολδαβία) - Νις (Γαλλία) 0-1 
(45΄+3΄ Αμραουί) 
 
Στις 15/3 θα γίνει η ρεβάνς Μπασακσεχίρ 

(Τουρκία)-Γάνδη (Βέλγιο, ενώ όλες οι υπόλοιπες  
θα διεξαχθούν στις 16/3. Η κλήρωση της προημι-
τελικής και της ημιτελικής φάσης θα γίνει στις 17 
Μαρτίου. 

Νίκη που του δίνει αέρα 
διεκδίκησης του φετινού 
Πρωταθλήματος της Σού-

περ Λιγκ, πήρε ο Ολυμπιακός 
επικρατώντας με 3-1 της ΑΕΚ 
στην ΟΠΑΠ Αρένα. 
Για την 26η αγωνιστική οι «ερυ-

θρόλευκοι» πήραν τρεις πολύτι-
μους βαθμούς και μπήκαν για τα 
καλά στη διεκδίκηση του τίτλου, 
ενόψει των play off. Οι Μουκουντί 
(50΄-αυτογκόλ), Μπακαμπού (53΄) 
και Κανός (67΄) σκόραραν για τους 
νικητές, ενώ μείωσε για την ΑΕΚ 
ο Τσούμπερ στο 81΄. 

 
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε 

την κανονική περίοδο του πρωτα-
θλήματος με ιδανικό τρόπο       

καθώς πέρασε με νίκη 2-0 από 
το Περιστέρι κόντρα στον Ατρό-
μητο και επέστρεψε στην κορυφή 
της βαθμολογίας μετά την ήττα 
της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό. 
Πλέον μπαίνει στα play off με 
δύο βαθμούς διαφορά απ’ τους 
«κιτρινόμαυρους».  
Ο ΠΑΟΚ με το γκολ του Μπρά-

ντον Τόμας στο 30΄ επικράτησε με 
1-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό 
Στάδιο, και παρέμεινε σε τροχιά 
διεκδίκησης του τίτλου. 

 
Στις αναμετρήσεις της 26ης 

αγωνιστικής, τελευταίας της κα-
νονικής περιόδου, του πρωταθλή-
ματος της Super League σημειώ-
θηκαν τα εξής αποτελέσματα: 

ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-3 
Άρης - ΠΑΣ Γιάννινα 3-1 
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός  0-2 
Βόλος - ΠΑΟΚ 0-1 
Ιωνικός - Αστέρας Τρίπολης 1-0 
Λεβαδειακός - ΟΦΗ 2-0 
Παναιτωλικός - Λαμία 1-1 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες) 
1. Παναθηναϊκός 61, 2. ΑΕΚ 

59, 3. Ολυμπιακός 56, 4. ΠΑΟΚ              
53, 5. Άρης 40, 6. ΝΠΣ Βόλος         
39, 7. Παναιτωλικός 29, 8. Ατρό-
μητος 29, 9. ΟΦΗ  26, 10. Αστέ-
ρας Τρίπολης 25, 11. Γιάννινα  
23, 12. Ιωνικός18, 13. Λαμία 17, 
14. Λεβαδειακός 17.

Κύπρος | Aποτελέσματα 1ης αγωνιστικής των play offs

Το πρόγραμμα και τα απο-
τελέσματα 1ης αγωνιστι-
κής είναι: 

 
Α' ΟΜΙΛΟΣ  
Ομόνοια - ΑΠΟΕΛ 1-1 
Πάφος FC - Άρης 2-2 
ΑΕΚ – Απόλλων 0-1 

Β' ΟΜΙΛΟΣ 
 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - 

ΕΝ Παραλιμνίου 2-1 
Ανόρθωση - Δόξα Κατωκο-

πιάς 3-1 
Νέα Σαλαμίνα - Ακρίτας Χλώ-

ρακας 4-1 
ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-1 

Βαθμολογία:  
Α΄ ΟΜΙΛΟΣ: ΑΠΟΕΛ 60, ΑΕΚ 

57, Άρης 54, Πάφος 51, Απόλ-
λων 47, Ομόνοια 42. 
Β’ ΟΜΙΛΟΣ: Νέα Σαλαμίνα 

41, Απόλλων 36, ΑΕΛ 35, Καρ-
μιώτισσα 30, ΕΝΠ 21, Δόξα 21, 
Ολυμπιακός 19, Ακρίτας 12.

Με 48 ομάδες και 104 αγώνες 
θα διεξαχθεί το Μουντιάλ του ‘26

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 
2026 θα έχει 104 αντί 64 
αγώνες, λόγω της διευρυ-

μένης μορφής με 48 ομάδες, 
όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η 
FIFA. 
Η διοργάνωση του 2026, η 

οποία θα φιλοξενηθεί από κοινού 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον 
Καναδά και το Μεξικό, θα είναι 

η πρώτη όπου συμμετέχουν 48 
ομάδες. 

«Το Συμβούλιο της FIFA ενέ-
κρινε ομόφωνα την προτεινόμενη 
τροποποίηση στη μορφή αγώνων 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 
από 16 ομίλους των τριών σε 12 
ομίλους των τεσσάρων με τις δύο 
πρώτες και τις οκτώ καλύτερες 
τρίτες ομάδες να προχωρούν 

στον γύρο των 32», επιβεβαίωσε 
η FIFA. 
Το Παγκόσμιο Κύπελλο 32 

ομάδων στο Κατάρ πέρυσι είχε 
συνολικά 64 αγώνες που ολοκλη-
ρώθηκαν σε 29 ημέρες.  

O τελικός του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου FIFA 2026 θα διεξα-
χθεί την Κυριακή, 19 Ιουλίου 
2026.
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Chancellor Jeremy Hunt   
unveils a Budget for growth

A revolution in childcare, 
a £27 billion tax cut for 
business and a trio of 

freezes to help families with 
the cost-of-living headlined the 
Chancellor’s Spring Budget on 
Wednesday. 

Aimed at achieving long-term, 
sustainable economic growth 
that delivers prosperity for the 
people of the United Kingdom, 
the Spring Budget breaks down 
barriers to work, unshackles busi-
ness investment and tackles      
labour shortages head on. 

Chancellor of the Exchequer, 
Jeremy Hunt said: “Our plan is 
working – inflation falling, debt 
down and a growing economy. 

“Britain is on a lasting path to 
growth with a revolution in child-
care support, the biggest ever 
employment package and the 
best investment incentives in 
Europe.” 

The Chancellor announced 30 

hours of free childcare for every 
child over the age of 9 months, 
with support being phased in 
until every single eligible work-
ing parent of under 5s gets this 
support by September 2025. 

The government will also pay 
the childcare costs of parents on 
Universal Credit moving into work 
or increasing their hours upfront, 
rather than in arrears – removing 
a major barrier to work for those 
who are on benefits. The maxi-
mum they can claim will also  
be boosted to £951 for one child     
and £1,630 for two children – an      
increase of around 50%. 

The Chancellor went on to set 
out plans to continue to support 
households with cost-of-living 
pressures including keeping the 
Energy Price Guarantee at £2,500 
for the next three months and 
ending the premium that over 4 
million households pay on their 
prepayment meter, bringing their 

charges into line with compara-
ble customers who pay by direct 
debit. Taken together with all 
the government’s efforts to help 
households with higher costs, 
these measures bring the total 
support to an average of £3,300 
per UK household over 2022-23 
and 2023-24. 

To help household budgets 
further, the planned 11 pence rise 
in fuel duty will be cancelled, 
maintaining last year’s 5p cut for 
another twelve months, saving 
a typical driver another £100 on 
top of the £100 saved so far since 
last year’s cut. 

The generosity of Draught 
Relief has also been significantly 
extended from 5% to 9.2%, so that 
the duty on an average draught 
pint of beer served in a pub both 
does not increase from August 
and will be up to 11 pence lower 
than the duty in supermarkets. 
The commitment to duty on a pub 
pint being lower than the super-
market has been termed the 
“Brexit Pubs Guarantee” by the 
Chancellor, and this change will 
also be enjoyed by every pub in 
Northern Ireland thanks to the 
Windsor Framework. 

The Chancellor also set out a 
comprehensive plan to remove 
the barriers to work facing those 
on benefits, those with health 
conditions and older workers. An 
increase in the pensions Annual 
Allowance from £40,000 to 
£60,000 and the abolition of the 
Lifetime Allowance will remove 

the disincentives to working for 
longer. A new ‘Returnerships’ 
skills offer for older workers and 
more stringent Universal Credit 
job search requirements also 
feature in the plan that will boost 
the UK’s workforce, fill vacancies 
and support economic growth. 

In line with the government’s 
vision for the UK to be the best 
place in Europe for companies 
to locate, invest and grow, a new 
policy of ‘full expensing’ will be 
introduced for the next three years 
to boost business investment in 
an effective cut to corporation tax 
of £9 billion per year. This makes 
the UK the joint most competitive 
capital allowances regime in the 
OECD and the only major Euro-
pean economy to have such a 
policy.  

The independent Office for 
Budget Responsibility (OBR) fore-
cast that this will increase busi-
ness investment by 3% for every 
year it is in place. Mr Hunt sig-
nalled an intention to make this 
scheme – which covers equip-
ment for factories, computers 
and other machinery - permanent 
when responsible to do so. 

Accompanying forecasts by 
the OBR confirm that with the 
package of measures Mr Hunt 
set out on Wednesday, the eco-
nomy is on track to grow with 
inflation halved this year and debt 
falling. This comes alongside the 
confirmation that there are no 
new tax rises within the Spring 
Budget.

Christodoulides’ official visit to Greece was very substantive

Government Spokesman 
Konstantinos Letymbio-
tis has described the 

first official visit of Cyprus Pre-
sident Nikos Christodoulides 
to Greece as very substantive, 
noting that the Supreme Coun-
cil set up for the intergovernmen-
tal cooperation between Cyprus 
and Greece institutionalizes the 

excellent relations between the 
two countries, with a view to 
achieve better cooperation in 
attaining common objectives. 

In statements in Athens, Letym-
biotis noted that Christodoulides 
briefed the leaders of the Greek 
parliamentary parties on the prio-
rities of the Cypriot government, 
especially as regards the Cyprus 

issue, about his proposal for a more 
active involvement of the EU in 
efforts to break the impasse and 
for the immediate resumption of 
the negotiations within the UN 
framework. 

He went on to say that Christo-
doulides’ visit also contributed to 
his exchange of views with Prime 
Minister Mitsotakis, President 
Katerina Sakellaropoulou and lea-
ders of the parliamentary parties. 

Christodoulides returned to 
Cyprus on Wednesday for a meet-
ing with the UN Under-Secretary-
General Rosemary DiCarlo, which 
took place in the framework of 
contacts on the Cyprus problem, 
and to prepare for the European 
Council meeting next week. 

Asked if President Christodou-
lides feels that he is supported by 
Greece, the spokesman recalled 
that Mitsotakis himself said in his 
statements that they view the EU’s 
more active involvement in the 

efforts on the Cyprus problem posi-
tively. 

He stressed that the President 
is currently focusing on preparing 
the ground for the resumption of 
the negotiations. He will fly to 
Brussels a day before the Euro-
pean Council meets to hold a pri-
vate meeting with the President 
of the European Council, Charles 
Michel, to thoroughly elaborate 
on his proposal for a more active 
involvement of the EU.  

Asked about the invitation  
extended by President of France 
Emmanuel Macron to President 
Christodoulides to pay a visit to 
Paris, Letymbiotis said that during 
arrangements made for a meet-
ing between Christodoulides and 
Macron on the sidelines of the 
European Council, the will for a 
visit to Paris was expressed, with 
a view to discuss more extensi-
vely and in more detail Christo-
doulides’ proposal.

The UK Government’s 
support for a settlement 
to the long-standing 

Cyprus issue based on a bi-
zonal, bi-communal federa-
tion has been reiterated by 
the Minister for Europe at the 
Foreign Office, Leo Docherty. 

He was responding to a ques-
tion by Theresa Villiers MP dur-
ing a Foreign Office questions 
sessions in the House of Com-
mons on Tuesday afternoon. 

The pro-Cypriot Conservative 
north London MP noted in her 

question that “there are some 
striking parallels between the 
2022 invasion of Ukraine by 
Russia and the 1974 invasion 
of Cyprus by Turkey,” as they 
both involved “aggressive incur-
sions into the sovereign territory 
of another country.” 

She then asked whether the 
Foreign Secretary would call on 
Turkey “to remove its troops from 
Cyprus and enable Cypriots to 
determine their own future.” 

In his response, Docherty 
said that the UK led the interna-
tional response to Turkish ac-
tions in 1974 including through 
drafting the UN Security Coun-
cil Resolution 353, which called 
for the immediate withdrawal 
of Turkish troops. 

“Of course, the best way to 
address the situation in Cyprus 
is through a just and lasting set-
tlement, in line with UN para-
meters, based on the model of 
a bi-zonal, bi-communal fede-
ration,” added the minister. 

He concluded by assuring that 
the UK would continue “to acti-
vely engage in pursuit of this.” 

Docherty reiterates 
support for Cyprus in 
reply to Villiers question

Hundreds of thousands 
of workers went on 
strike yesterday in what 

is believed to be the biggest 
walkout since the current wave 
of industrial action began. 

Teachers, university lecturers, 
civil servants, junior doctors, 
London Underground drivers 
and BBC journalists were among 
those who took to picket lines 
around the country to coincide 
with budget day. 

Members of several trade 
unions were involved in the      
action amid widespread anger 
over issues including pay, jobs, 
pensions and conditions. 

No trains were running on any 
London Underground lines due 
to the strike by Aslef and the Rail, 

Maritime and Transport union 
(RMT). 

Despite talks being held bet-
ween unions and the govern-
ment, the public sector strikes 
remain deadlocked.  

Some of the strikes, such as 
those by teachers, were only held 
in England - where hundreds of 
thousands of pupils had to stay 
home. 

Members of the National Union 
of Journalists working at BBC 
Local across England held a 
24-hour strike in a row over 
programme cuts. 

Meanwhile, junior doctors in 
the British Medical Association 
continued yesterday a three-day 
stoppage they launched on 
Monday over pay.

Hundreds of thousands of 
workers join biggest walkout



On Monday 13th March, 
President of the National 
Federation of Cypriots  

in the UK, Christos Karaolis, 
was invited by the Royal Com-
monwealth Society to attend the      
annual ‘A Service of Celebration 
for Commonwealth Day’ at West-
minster Abbey, the first presided 
over by His Majesty King Charles 
III as monarch and Head of the 
Commonwealth.  

In the presence of the King, 
the Queen Consort, the Prince 
and Princess of Wales, the Duke 
and Duchess of Edinburgh, the 
Princess Royal, Vice Admiral Sir 
Tim Laurence, and representa-
tives from all 56 Commonwealth 
countries, the service celebrated 
the people and cultures of all of 
the Commonwealth nations.  

The theme for this year’s Com-
monwealth Day was 'Forging a 
Sustainable and Peaceful Com-
mon Future,' and was expressed 
through musical performances, 
testimonies and readings. 

Representing Cyprus was flag 
bearer Theo Lucas, a young  

UK Cypriot musician, who took 
part in a procession of Common-
wealth member states’ flags,  
and the Amalgamation Choir,  
an all-women choir that flew in 
especially from Cyprus to perform 
at the event.  

Led by conductor  Vasiliki 
Anastasiou the choir performs 
‘a cappella’ original compositions 
with traditional music influences 
as well as re-arranged songs 
from the Mediterranean and the 
Balkans.  

The King delivered the Com-
monwealth Day Message from 
the Great Pulpit. He recalled how 
much the Commonwealth had 
meant to his late mother, Queen 
Elizabeth II.  

“Commonwealth Day was      
an occasion of particular pride 
for my beloved mother, the late 
Queen - a treasured opportunity 
to celebrate our Commonwealth 
family, to whose service she 
dedicated her long and remark-
able life,” Charles said, adding, 
“In succeeding Her Majesty as 
Head of Commonwealth, I draw 

great strength from her example, 
together with all that I have learnt 
from the extraordinary people I 
have met over so many years.” 

He highlighted that the        
Commonwealth family of nations  
has a combined population of 
2.6 billion, about a third of the 
world's total.  

The King went on to say that 
its collective efforts can advance 
its defining values of “peace and 
justice; tolerance, respect and 
solidarity; care for our environ-
ment and for the most vulnerable 
among us.” 

Federation President Christos 
Karaolis said on the day that, 
“The annual service is an impor-
tant event to mark the diversity 
and unity of the 56 nations of the 
Commonwealth and their contri-
bution and commitment to the 
promotion of democracy, human 
rights and equality everywhere. 
It filled us all with pride to see 
Cyprus taking centre stage this 
year with the participation of 
Amalgamation Choir, who are 
the first Cypriot choir to perform 

at the event.” 
The Amalgamation Choir was 

invited by the Royal Common-
wealth Society to perform at the 
Service of Celebration for Com-
monwealth Day, at Westminster 
Abbey.  

The Cyprus Ministry of Foreign 
Affairs together with the National 
Federation of Cypriots in the UK 
strongly supported the Choir's 
participation, and the costs were 
sponsored by the Cyprus Deputy 
Ministry of Culture, the Royal 
Commonwealth Society, the A.G 
Leventis foundation, Stelios      
Philanthropic foundation and the 
Cyprus Handicrafts centre. 

Following the service,          
King Charles hosted a reception 
at Buckingham Palace for   
Commonwealth leaders.  

The Commonwealth repre-
sents a global network of 56 
countries, having been joined 
by Gabon and Togo in 2022.  

Commonwealth Day has 
been celebrated on the second 
Monday in March every year 
since 1977. 
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Federation President attends 
Commonwealth Day service

Rishi Sunak: No plans 
to return Parthenon 
sculptures to Greece

Rishi Sunak has said there 
are "no plans" to change 
a law which prevents the 

permanent return of the Parthe-
non Marbles to Greece. 

The sculptures were contro-
versially removed from one of 
the world's most historic monu-
ments in Athens by British diplo-
mat Lord Elgin in the early 19th 
century and shipped to the UK. 

In January, there were reports 
the British Museum was drawing 
up an agreement with Greece to 
loan back the Marbles in a long-
term "cultural exchange." 

British Museum chairman 
George Osborne, the former 
chancellor, has reportedly been 
a driving force behind the effort, 
by exploring ways for the sculp-
tures to be displayed in Greece. 

Sunak's comments to journal-
ists appear to put him at odds 
with his fellow Tory. 

The 1963 British Museum   
Act prevents the institution from 
giving away objects from its  

collection, except in very limited 
circumstances. 

Speaking to reporters during 
a trip to San Diego in the US, 
Sunak said: "The UK has cared 
for the Elgin Marbles for genera-
tions. Our galleries and museums 
are funded by taxpayers because 
they are a huge asset to this 
country. 

"We share their treasures with 
the world, and the world comes 
to the UK to see them. The      
collection of the British Museum 
is protected by law, and we have 
no plans to change it." 

The Parthenon Project, which 
has been backed by MPs from 
different political parties to settle 
the issue, said on Sunday the 
British Museum's Parthenon 
collection could be returned to 
Greece under a long-term cultural 
partnership agreement. 

Decisions about the care and 
management of specific collec-
tions are a matter for the museum 
and its trustees.

Annita Demetriou elected new DISY president
Annita Demetriou is the 

new president of the 
Democratic Rally (DISY) 

after winning the party’s leader-
ship election on Saturday. 

Demetriou, 37, managed to 
fend off the contest by rival  
candidate Demetris Demetriou, 
to become DISY’s first woman 
president as well as the youngest. 

Demetriou, is also the first 
woman Speaker of the House 
of Representatives, a role she 
currently serves. 

The election was called after 
DISY leader Averof Neofytou lost 
his bid to become Cyprus’ next 
president in the February 2023 
elections. 

The party has faced turmoil, 

after the current President of the 
Republic, Nikos Christodoulides 
– who was a DISY member – 
announced he was running as an 
independent against Neofytou, 
thus splitting the party vote. 

Demetriou becomes DISY’s 
fifth president in the party’s         
47 years of existence. Previous  
leaders were founder Glafcos 

Clerides, Yiannakis Matsis, 
Nicos Anastasiades and Averof 
Neofytou. Clerides and Anasta-
siades also served as Presi-
dents of the Republic. 

A total of 79 polling stations 
operated for Saturday’s election, 
in Cyprus and abroad. Total voter 
turnout was at 41% (20,708 
votes), DISY announced.
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Lucy Loizou elected a  
Fellow of the International 
Academy of Family Lawyers

Congratulations to UK 
Cypriot Lucy Loizou, a 
solicitor and partner of 

The International Family Law 
Group LLP, who has been elec-
ted a Fellow of the International 
Academy of Family Lawyers. 

IAFL is a worldwide associa-
tion of practising lawyers who are 
recognised by their peers as the 
most experienced and skilled 
family law specialists in their res-
pective countries. Less than 150 
family lawyers in England and 
Wales have been awarded this 
accolade. 

IAFL was formed in 1986 as 
the International Academy of 

Matrimonial Lawyers to improve 
the practice of law and adminis-
tration of justice in the area of 
divorce and family law through-
out the world. 

Lucy handles complex finan-
cial cases relating to divorce and 
separation and has worked on 
several matters involving medium 
to high net worth assets often in-
cluding an international element. 
She has expertise in dealing with 
difficult trust and corporate assets 
and in cases concerning finan-
cial provision for children under 
Schedule 1 Children Act 1989. 

She works with the Greek and 
Cypriot community in England, 
having become the ‘go to’ family 
lawyer for Greek/Cypriot families. 
She presents The Family Law 
Show fortnightly on LGR and has 
done so for over 13 years. She 
writes for Parikiaki newspaper, 
various legal journals, as well as 
lecturing to other family lawyers 
globally. 

You can contact Lucy at       
The International Family Law 
Group LLP on 0203 178 5668 
or lucy.loizou@iflg.uk.com

Enfield marks International Women’s Day

UK Cypriots recognised for going the extra 
mile in service to the borough of Haringey

The amazing achievements 
that the Haringey commu-
nity has been able to make 

together were highlighted last 
week when Deputy Mayor Cllr 
Lester Buxton, alongside Captain 
Peter Baker, Deputy Lieutenant 
of Haringey, hosted the 2023 
Haringey Heroes Award Cere-

mony. 
This year there were nearly 

100 winners who have gone that 
extra mile to keep people in the 
community safe, fed and warm; 
make our young people feel in-
spired to learn and those who have 
been caring and compassionate 
to neighbours, family and friends. 

From foodbanks to police officers, 
the awards have recognised many 
of the unsung heroes across the 
borough for their dedication and 
service. 

Three UK Cypriots were recog-
nised - Christalla Evdokimou, for 
her work at the Cypriot Community 
Centre in Wood Green; Erim Metto 
for his work at the Turkish Cypriot 
Community Association in Green 
Lanes, Haringey; and Ali Osman 
for police community work. 

Deputy Mayor, Cllr Lester 
Buxton, who presented the awards 
said: “It was an honour to meet 
with some of this year’s heroes 
from our community and thank 
them for the amazing work they 
do across our Borough. Harin-
gey is in safe hands and that is 
because of people like our com-
passionate heroes serving, caring 
and supporting those that need 
it most.” 

There was also a special men-
tion to the Haringey Athletics 
Team who won both the London 
Youth Games and the Jubilee 
Trophy in 2022. 

Cllr Gina Adamou, Mayor of 
Haringey said: “This fantastic club 
really shows off the best of Ha-
ringey and what our young people 
can achieve, and we are incredibly 
proud of what they have done. I 
look forward to presenting their 
certificates to them at our Full 
Council meeting later this month.” 

Haringey Heroes runs every 
year and gives residents the   
opportunity to nominate people 
or organisations in the community 
for outstanding achievements, 
caring for vulnerable people or 
just being a supportive friend or 
family member. 

Look out for the launch of the 
next Haringey Heroes early in 
the new year.

To mark International 
Women’s Day on 8 March, 
Enfield held a special 

event in the Council Chamber 
at Enfield Civic Centre, to        
honour inspirational women in 
the borough. 

The Mayor of Enfield Doris 
Jiagge, Leader of Enfield Coun-
cil Cllr Nesil Caliskan, Deputy 
Lieutenant for Enfield (The Kings 
Representative) Ann Gable and 
representative for the Opposition 
Group Cllr Maria Alexandrou, 
gave speeches to honour the 
event. 

In her speech, Cllr Maria        
Alexandrou said, “March 8th is 
a day to honour the achieve-

ments of women and shine a light 
on women’s rights. Today, I 
want to honour an extraordinary 
woman - Malala Yousafzai who 
made headlines advocating 
education for girls. She is the girl 
who was shot in the head for 
going to school - that didn’t stop 
her. She continues to speak out 
for the rights of girls and women 
and became the youngest per-
son to receive the Nobel Peace 
prize at the age of 17.” 

She added, “Malala is on a 
first name basis with many world 
leaders and is a peace envoy, 
promoting the right to equality. 
In her Nobel prize acceptance 
speech, she thanked her father 

for not clipping her wings and 
allowing her to fly. Malala focuses 
on quality education and equal 
rights. I believe a thirst for edu-
cation can unlock your potential 
in the world to new adventures.” 

Cllr Alexandrou continued, “The 
Suffragettes secured women’s 
right to vote over 100 years ago 
and the colour purple symbolises 
their fight and signifies justice and 
dignity. We cannot allow injustice 
in the world, We cannot allow 
bullets to win, We live in a world 
where the US Supreme Court 
bans abortion but not guns, tak-
ing away women’s reproductive 
rights. 

“Saudi Arabia recently            
announced they are sending a 
woman - Rayyanah Barnawi -  into 
space and congratulations to her 
for smashing gender stereotypes, 
but she still needs a man’s per-
mission to marry? If we can fly 
to the moon and soon to Mars, 
surely we can make equality a 
reality for women. 

“Serena Williams is one of the 
greatest athletes of all time, but 
she achieved her 23 grand slams 
in the face of vile racism and 
sexism.  

“We live in a world of gender-
based violence, where girls are 

kidnapped, forced into marriage 
and forbidden to go to school. Just 
this week, it’s been reported that 
in Iran, that over 1000 students, 
mostly girls, from 91 schools have 
been poisoned in their class-
rooms. Gender inequality is the 
root cause of abuse - Education 
is the key to equality and equity. 
That’s why we must EMBRACE 
EQUITY.” 

Cllr Alexandrou continued, 
“Malala rightly says ‘we cannot 
all succeed when half of us are 
held back and if one girl with an 
education can change the world, 
just imagine what 130m can do.’ 
I want to finish with one of her 
wisest quotes: ‘no struggle can 
ever succeed without women 
participating side by side with 
men. There are two powers in 
the world - one is the sword, the 
other is the pen. There is a third 
power stronger than both - that 
of woman’.” 

Following the speeches and 
presentations, a reception and 
buffet lunch took place in the 
Mayor’s Parlour. 

International Women’s Day 
celebrates women’s social,   
economic, cultural and political 
achievements and calls for 
gender equality. 

WE’RE HIRING 
 
 
 

is looking for talented individuals to join our ever-evolving team!  
 

Entrants must be enthusiastic, and either be skilled across                   
multidisciplinary systems or possess the eagerness to learn and         

develop new skills across different platforms. 
 

We are looking for individuals to be content creators and work as part 
of a team, contributing to our development as an organisation.  

Ideal applicants should be bi-lingual and be able to read and write 
 in both English and Greek. 

 
FULL or PART TIME 

 
If this sounds like something you’re interested in,  
then do not hesitate to email bc@parikiaki.com  

 
We look forward to hearing from you! 

On Sunday 2 April 2023 
at 12:00, the National 
Federation of Cypriots 

in the UK will be organising a 
Doxology to commemorate and 
pay tribute to all those who sac-
rificed their lives during the 1821 
revolution and EOKA struggle 
of 1955-59.  

The Doxology will take place 
at St John the Baptist Greek 
Orthodox Church, Wightman 
Road, London N8 0LY.  

His Excellency the High 
Commissioner of the Republic 
of Cyprus in the UK, Mr Andreas 
Kakouris will be the Guest 
Speaker. 

We kindly ask you to RSVP by 
emailing enquiries@cypriotfed-
eration.org.uk or by calling 020 
8445 9999.

Mayor of Haringey Cllr 
Gina Adamou was joined 
by Leader Cllr Peray 

Ahmet, Deputy Lieutenant Peter 
Baker, students from St Thomas 
More School and many others 
on Monday morning to mark 
Commonwealth Day by raising 
the Commonwealth Flag at 
George Meehan House. 

Cllr Adamou said, “We are here 
to celebrate Commonwealth Day 

and I feel very privileged to be 
here to raise the flag along with 
my fellow councillors, my Deputy 
Mayor and members of the com-
munity. It’s a very important day; 
my own family came from Cyprus 
…so to me it means a lot. Here 
in Haringey, we have people 
from all over the world who are 
part of the Commonwealth family, 
so it gives me great pleasure to 
raise the flag.”

Raising the Commonwealth 
flag in Haringey

Doxology on 2nd April
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Mayor’s Skills Academies helping Londoners 
access training and employment opportunities

Dennis Skinner is a much 
loved and respected Brit-
ish former politician who 

served as Member of Parliament 
(MP) for Bolsover, Derbyshire, for 
49 years (1970 to 2019).  

He is a member of the Labour 
Party, and is known for his left-wing 
opinions, republican ideals, and 
sharp humour.  

He was famous for heckling  
in the House of Commons and  
during the Queen’s Speech cere-
mony, when lawmakers hear the 
government’s agenda announced 
by the monarch. 

Some of his best quips: -  
 
-   2017:  ‘Get your skates on; 

first race is half past two’, refer-
ring to the ceremony clashing 
with the Queen’s annual day out 
at the Ascot horseraces. 

 
-   2013: After the Royal Mail 

was privatised he caused a stir 
by shouting ‘Royal Mail for sale. 
Queen’s head privatised.’ 

 
-    2000: Skinner shouted: ‘Tell 

her to read the Guardian’ after 
the newspaper launched a new 
campaign calling for Britain to 
become a republic. 

 
The late Queen Elizabeth was 

known to have taken these in 
good humour. Harold Wilson, the 
Labour Prime Minister (1964 – 
1970 and 1974 – 1976) with whom 
the Queen enjoyed her warmest 
prime-ministerial relationship, 
felt privately that her late Majesty 
was always, deep in her heart, 
‘a Labour girl’.  

 
Dementia campaigner  
and singer 

 
Skinner’s mother and sister 

had dementia. Skinner himself, 
now 91, is razor-sharp, doing the 
Killer Sudoku every day. He began 
singing old songs to his mother. 

Remarkably, despite her demen-
tia, she remembered them, and 
would join in.  

Dr Ian Le Guillou, from the 
Alzheimer’s Society, says that 
songs can bring back happy 
memories and make patients feel 
empowered and engaged. “The 
short-term memory is one of the 
first things to go, because it’s not 
so ingrained in the brain,” he says.  

There’s no known cure for  
dementia, so if a sing-song helps, 
it has to be worth a try. 

So then Skinner started visiting 
Derbyshire care homes to sing to 
elderly patients with dementia. 
This has been known to help them 
retain some of their rapidly fading 
memories, often leading group 
renditions of his mother’s favou-
rite, ‘Getting to know you.’ 

Skinner says he sang in the 
school choir and would sing in 
clubs and pubs while working as 
a coal miner, developing a pas-
sion for music.   

“If there is a little bit that we can 
do to enhance their lives. I know 
that they had a happier time as 
a result of all of the singing and 
the use of brain co-ordination with 
their feet and hands and all the 
rest of it. I know that those two and 
a half hours helped those people 

in that room.” 
Dr Le Guillou says that the 

Alzheimer’s Society is funding a 
centre for PhD students to study 
how arts and music can benefit 
people with dementia.  

“Singing is not only an enjoy-
able activity, but an excellent way 
to bring people and their carers 
together to express themselves 
and socialise with others. At 
Alzheimer’s Society, we often 
hear of people at our Singing for 
the Brain support groups, not only 
having fun, but positively relating 
to music - even when many other 
memories are hard to recall.” 

Susan Drayton, the Clinical 
Lead for Nursing at Dementia UK, 
agreed that singing is an inclusive 
activity for patients that can prove 
calming and enjoyable.  

Ms Drayton says it also has an 
effect on recall. “Music can stimu-
late the brain and help reconnect 
someone with a past memory or 
experience, which can aid com-
munication and improve relation-
ships.”  

(Photograph:  
Dennis Skinner,  

by Nick Sinclair / Collection 
of the National Portrait Gallery) 

 
James Neophytou

Vocal balm: Singing cure of Rt Hon Dennis Skinner

The Lefkara Association of 
Great Britain is 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

The Mayor of London’s Skills 
Academies supports Lon-
doners get into careers and 

the capital’s long-term economic 
growth. The Mayor’s Skills Aca-
demies helps Londoners to gain 
the skills they need to enter good 
work in the digital, green, health, 
hospitality and creative industries.  

Capital City College Group 
has secured £1.5 million to run four 
academy Hubs to support the 
construction, hospitality, digital 
and creative sectors. 

We are proudly working with 
the Mayor of London and a      
fantastic range of businesses to 
produce these skills academies.  

Our Mayor’s Skills Academies 
are all credited by The Quality 
Mark which identifies our acade-
mies to be excellent, industry-
relevant training in the capital.  

The Quality Mark represents 
our commitment to including a 
combination of sector specific 
questions, and wider cross cutting 
issues like diversity and inclusion, 
sustainability, Good Work and the 
engagement of under-represented 
groups. 

Depending on your individual 
learning situation, we can offer 
additional support through the 
Mayor’s European Social Fund 
Skills Academies academy to: 

- Incorporate effective careers 
advice and guidance, job search 
support, employer contact and 
occupational profiling to help you 
find the job that’s right for you. 

- Combine effective wrap 
around support, personal support, 

and employability support to help 
you become fully confident and 
develop experience, skills and 
competencies needed to secure 
employment. 

- Improve your chances of   
securing employment with orga-
nisations that are committed to 
“Good Work”; to ensure you have 
regular working patterns and 
London living wage. 

- Incorporate employer led 
training to equip you with the 
skills that are directly sought by 
employers. 

CCCG comprises City and   
Islington College, Westminster 
Kingsway College and the       
College of Haringey, Enfield and 
North East London (CONEL), 
as well as apprenticeship and 
training provider Capital City 
College Training. 

Each of the four hubs will be led 
by one of the Group’s colleges.

The Holy Metropolis of      
Trimythontos is pleased 
to inform you that it has 

proceeded with the start of the 
fixing, housing and maintenance 
works of the ancient Holy Church 
of Agios Athanasios of Pentas-
choinitos in the area of Pentas-
choinos in Agioi Theodoros, 
Larnaca, Cyprus.   

After the long-term excavations 
of the Department of Antiquities, 
the drawing up of the final study 
plans by our staff of scholars and 
the signing of the relevant con-
tracts, the works began on Janu-
ary 15, 2022, with the customary 
consecration performed by His 
Eminence Metropolitan Trimy-
thundos.   

The total budget of the project, 
which the Fundraising Commit-
tee of Agios Athanasios Penta-
schinitos undertook to cover with 
various events and contributions, 
amounts to approximately 
€400,000, while at the same time 
it has proceeded with the prepa-
ration of a study for the surroun-
ding area.   

The Holy Church of Agios 
Athanasios Pentaschinitos, a 
9th century building on the tomb 
of the local patron, who lived 
around the middle of the 7th 
century, is one of the oldest and 
most important monuments, but 
also a place of pilgrimage for 
our Metropolis and all of Cyprus.   

First of all we ask for your 
prayer and support for the suc-
cessful completion of this great 
work. Every contribution, big or 
small, is welcome and appreci-
ated and we assure you that it 
will be put to the best possible 
use.   

For information about the    
entire project and its history, con-
tact the President of the Fund-
raising Committee of the Holy 
Church of Agios Athanasios Pen-
taschinitou, Archimandrite Grigo-
rio Ioannidis (tel. 99882272), 
while for contributions to the 
Vice-President of the Commis-
sion Mr. Georgia Poitaridou (tel. 
99809574), who will issue the 
legal proof of collection.   

 
From the Holy Metropolis 

Notice of the charity  
committee of St Athanasios 
Pentaschoinitos

The last seven days have 
certainly been a political 
shambles for the Conser-

vative Party, both nationally and 
locally, and the dramas seem 
never to end.  

Last week, the Labour Party 
managed to hold the Tottenham 

Hale by-election with a landslide 
victory polling 818 votes com-
pared to a miserable 81 votes 
polled by the Tories who came 
fourth. This was to be expected 
because the Haringey Tories 
campaigned on the wrong issues 
and had nothing to offer the 
good people of Tottenham Hale.  

People are worried with the 
cost of living, rising crime, the 
state of the NHS, and are confi-
dent that only a Labour govern-
ment in Westminster and locally 
can deal with these problems. 

The Tories have gone to war 
with the BBC sports commenta-
tors for their criticism of the gov-
ernment's reckless handling of 
refugees coming into the country. 
Do not be fooled by the Tories, 
this is a diversion tackle to sway 
away in dealing with the real prob-
lems facing the country.  

We have become accustomed 
to the Tory tactics trying to sway 
away from the economic crisis, 
the strikes taking place week in 
week out; Tories are weak and 
unable to tackle the real issues.   

The Tories honesty believe by 
pursuing a hostile policy towards 
immigration they will win the next 
general election. They are either 
deluded or live in Mars. The 
Tories should do the honourable 
thing and call for a general elec-
tion and allow the people of      
Britain to decide who they want 
to run the government.  

13 years of Tory misrule, the 
first five years with coalition with 
the Liberal Democrats who done 
more damage to themselves 
than the country. 

Crisis after crisis due to Tory mismanagement
by  
 
George A. 
Savva
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NEPOMAK UK visits the  
University of Oxford’s Ashmolean Museum

Tanweer Productions     
and award-winning Greek 
director Angelos Frantzis 

present My Name Is Eftihia, a 
film portraying the hectic life  
and great work of Greek lyricist       
Eftihia Papagianopoulou whose 
talent enriched Greek music. 

Based on a script by Katerina 
Bei, it film draws inspiration from 
the passions and weaknesses of 
Eftihia’s exuberant personality and 
unconventional character, which 
are reflected in her lyrics that have 

become some of the greatest and 
most timeless hits. Songs such as 
Perasmenes Mou Agapes, Oniro 
Apatilo, Eime Aitos Horis Ftera, 
Iliovasilemata, E Fantasia, Eise E 
Zoi Mou, Mandubala, St’Apostoli 
To Koutouki, Petradaki Petradaki, 
Mou Spasane Ton Baglama, Dio 
Portes Ehi E Zoi (To Telefteo Vradi 
Mou), and Rihte Sto Giali Farmaki.  

Kariofilia Karabeti and Katia 
Goulioni play the lyricist at two 
different stages of her life. The 
roles of those closest to her are 

played by Dina Michailidou, Pig-
malion Dadakaridis, Thanos Toka-
kis, Pavlos Orkopoulos, Evangelia 
Siriopoulou, Lila Baklesi, Eugenia 
Samara and Yianis Drakopoulos.  

Renowned Greek artists of the 
‘50s and ‘60s come alive through 
a cast of well-known actors 
such as Andreas Constantinou, 
Antonis Loudaros, Krateros Kat-
soulis, Matthildi Maggira, Chrisa 
Ropa, Haris Mavroudis, Leonidas 
Kakouris, Katerina Didaskalou 
and singer-songwriter Fivos  
Delivorias.  

The film synopsis reads: A      
recently married young girl is 
travelling from Aidini (Smyrna) to 
Greece with her mother and two 
daughters. On board the ship, she 
decides not to let life pass her by 
but to live her own way, and that 
she does! She writes endlessly 
on napkins, cigarette boxes and 
bills, she smokes, falls passiona-
tely in love, casually gambles in 
luxurious salons and in illegal 
basements. She’s a teacher who 
becomes an actress performing 
in streets and theatres, a poet  
who becomes the greatest Greek 
folk songwriter, collaborating with 
the renowned music personalities 
of Greece, from Vassilis Tsitsanis 
and Apostolos Kaldaras, to Mano-
lis Ηiotis, Antonis Repanis and 
Manos Hadjidakis, bravely assert-
ing herself to a cruel and typically 
male-dominated world. 

My Name Is Eftihia is released 
in select cinemas on 24th March.

My Name Is Eftihia, a film about the life 
of the greatest Greek female lyricist

On Saturday 11th March, 
NEPOMAK UK members 
visited the University of 

Oxford’s Ashmolean Museum.  
Dr Anja Ulbrich provided a 

guided tour for members through 
the Ashmolean’s collection of 
Cypriot antiquities, from Eteo-
cypriot inscriptions to Cypro-
Phoenician jugs.  

Members also had the opportu-
nity to go behind the scenes and 
handle the artefacts themselves 
in interactive sessions.  

The Ashmolean holds one of 
the three most significant Cyp-
riot collections in the UK. In 
2021, NEPOMAK UK visited the      
Fitzwilliam Museum for a guided  
tour of its Cypriot collection by 
Dr Anastasia Christophilopoulou. 

The visit to the British Museum 
was the first NEPOMAK UK trip 
of its kind in 2020, with a guided 
tour of its Cypriot collection by 
Dr Thomas Kiely. 

NEPOMAK UK President 
Adrian Patsalos spoke about the 
event on the day, saying, “Our 
museum events are an important 
way of imparting the historic cul-
ture of Cyprus to our youth. Get-
ting our members in touch with 
their heritage makes them more 
engaged in our community and 
with Cyprus itself.  

“We were also grateful to be 
joined by the Cultural Attaché of 
the High Commission of Cyprus in 
the UK, Mr Marios Theocharous, 
and are always thankful for the 
support and connection we have 

with the High Commission.” 
The aim of NEPOMAK UK is 

to bring together young Cypriots 
from across the UK to promote 
and celebrate Cypriot culture, 
heritage and networking amongst 
its members. 

This is achieved through      
numerous social, cultural and 
networking events, ranging from 
club nights, boat parties and 
summer balls, to arranging visits 

from Cypriot cultural groups and 
organising large networking eve-
nings for young Cypriot profes-
sionals and business people. 

The next event will be at the 
Greek Cypriot Brotherhood on 
Sunday 26 March at 1pm, for a 
day filled with fun, interactive 
Cypriot dances. Admission is free 
but registering your attendance 
is required. You can do so via 
https://cydances.eventbrite.com

Celebrate this Mother’s 
Day with beautiful 
flowers from Elunique!  

It’s not too late to order a gor-
geous bouquet of roses or a lush 
arrangement of spring blooms to 
gift to your mother, grandmother, 
stepmother, mother-in-law etc 
this Sunday 19th March.  

Wonderful arrangements are 
available for you to pick up and 
go, but if there’s something spe-
cific you’re after, make sure you 
call to order on 020 8076 8252 
to guarantee you get what you 
want! 

As well as flowers, why not 
spoil them with a range of other 
gifts including candles and plants, 
as well as lovely Mother’s Day 

cards, all under one roof. 
Visit Elunique at 11 Green Hill 

Parade, Great North Road, New 
Barnet EN5 1ES. You won’t be 
disappointed. 

Mother's Day, also known as 
Mothering Sunday, is held on the 
fourth Sunday of Lent and hon-
ours mothers and other mother 
figures. 

Many people visit their mother 
to take cards and gifts such as 
cakes, flowers, chocolates, jew-
ellery and clothing, whilst others 
choose to treat her to a brunch, 
lunch or afternoon tea in a res-
taurant or hotel, a beauty treat-
ment or fun outing. Those who 
cannot visit their mother usually 
send gifts or cards. 

Shop Mother’s Day 
flowers at Elunique



  22      | Thursday 16 March 2023

Our specialist Lemon Tree Day Care 
Services provide a supportive and engag-
ing environment for older adults. 

Based in Southgate and Winchmore 
Hill, this service enables people to remain 

living at home or in the care of family mem-
bers for as long as possible delaying the 
need for short-term respite care or perma-
nent residential placements, while also     
giving caregivers a much-needed break. 

Day guests have the opportunity to make 
friends, engage in stimulating activities 
and participate in enjoyable group events. 
This helps older adults to stay active and 
healthy as it improves mental and physical 
health, both of which will help to maintain 
independence.  

Guests can also enjoy home-made, nutri-
tious and healthy hot meals and snacks. 

Based within our care homes, our profes-
sional team have over 30 years of experi-
ence in providing a broad spectrum of care 
and medication management for older 
adults and those living with dementia, who 
need assistance or supervision during the 
day.  

We recognise the importance of offering 
local families a flexible approach to care 
- blending living at home with peace of mind 
knowing that their loved one receives the 
highest quality of care in a warm and friendly 
environment. 

We offer half and full-day services and 
can accommodate guests at short notice 
with the additional benefit of early drop off, 
late collection as well as weekend and     
public holiday availability.  

We offer discounts for those who use our 
service on a regular basis, and this is a 
cost-effective way of managing care costs.  

Day care with us is also a great way for 
older people to become familiar with the 
surroundings of a care home and can ease 
the transition of moving into a care home 
when and if the time is right. 

Care is at the heart of what we do best 
and every member of our hand-selected 
team is chosen for his or her empathy and 
dedication to the profession. All our day 
guests are invited to a free trial day where 
they can experience our services and our 
staff can assess their personal needs and 
interests to tailor our activities so that they 
are as engaging and relevant as possible.  

We also offer full-time Nursing, Dementia 
and Residential Care - contact our team 
to find out more. 

Adult day care services now available in Enfield 

Supporting families looking after a loved one on a day-to-day basis

To find out more about our day care 
services visit autumn-gardens.com 
or book your free trial day by calling 

020 8344 2600.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Pearl 
 
Ti West’s brilliant X was one 

of last year’s most unexpected 
delights especially for fans of the 
horror genre. Now West brings 
to the screen another chapter 
from X, again starring Mia Goth 
as the eponymous heroine. The 
action for this “X-traordinary 
Origin Story” takes place in 1918 
during the influenza pandemic. 
Pearl is a lonely woman living 
with her German immigrant par-
ents on their Texas farm while 
her husband is away serving in 
World War I. She longs to hear 
from him and spends most of her 
time looking after her paralysed 
father or obeying her domineering 
mother’s endless demands. Her 
life is dull and her occasional 
highlight is when she chops off 
the head of a goose and feeds it 
her pet crocodile in the lake. She 
soon begins to sneak out the farm 
to go to the movies at her local 
cinema and also flirt with the  
attractive projectionist. She also 
dreams of becoming a chorus girl 
and can’t believe her luck when 
a touring company comes to 
town seeking dancers for their 
new show… 

A wonderful technicolour 
movie which plays like a twisted 
version of THE WIZARD OF OZ, 
where unlike Dorothy its frustra-
ted heroine uses even the Scare-
crow to satisfy her sexual desires. 
Goth is rapidly becoming the 
new scream queen and delivers 
a spellbinding performance as 
the unhinged heroine. She also 
acts as co-writer along with West 
and has developed here a role 
to die for! 

 

Winners 
 

This adorable Iranian/Scottish 
film, written and directed by 
Hassan Nazer, is a love letter to 
cinema. He sets his action in 

Tehran and follows the story of an 
Oscar statuette that goes missing 
which accidentally ends up in the 
middle of nowhere. Two children 
- 9-year-old Yahya and his best 
friend Leyla find the statuette in 
the countryside but without un-
derstanding its significance and 
priceless value. But Yahya, like 
the boy in CINEMA PARADISO, 
is obsessed with the movies and 
it won’t be too long before he puts 
two and two together… 

It is a delightful superbly direc-
ted by Nazer and exquisitely per-
formed especially by the children. 
A real treat for cinema lovers! 

 

Allelujah 

Richard Eyre’s film adapta-
tion of Alan Bennett’s stage play 
was premiered at last October’s 
London Film Festival. The script 
is written by Heidi Thomas and 
the action takes place in a geria-
tric ward in a small Yorkshire 
hospital which is threatened with 
closure thanks to the current 
government’s appalling policies.  

Jennifer Saunders plays the 
ever so efficient Sister Gilpin, 
while the rest of the starry cast 
includes Judi Dench. Derek 
Jacobi and Julia McKenzie as 
the elderly patients who join in 
the fight against closure. Alan  

Bennett’s original dialogue 
sparkles and Eyre directs effi-
ciently this topical film even 
though it lacks cinematic flair. 

Scream VI 

The successful but by now 
very tired franchise, created by 
Kevin Nicholson, first began in 
1996 under Wes Craven’s expert 
direction. Only Courtney Cox from 
the original cast is still around 
as the opportunistic reporter who 
made a mint from her books about 
the Ghostface killings.  

Following last year’s chapter 
the story continues when four 
survivors leave Woodboro for 
New York but as fate would have 
it the brutal killings begin all over 
again all around them… 

It is enjoyable with many refe-
rences to the previous films but 
it is hardly scary like the first few 
in the series. It will probably be 
a huge success so expect ano-
ther chapter next year! 

 

Little English 

This marks the assured direc-
torial debut of writer/director 
Pravesh Kumar, who sets the 
action of his likable film in Slough.  

Simmy (Rameet Rauli), is a 
young Punjabi bride whose wed-
ding night turns into a disaster 
when her British Asian husband 
runs away. She is stuck at home 
with her husband’s relatives with-
out a passport and unable to 
communicate with anyone since 
she speaks no English. But she 
finds a ray of hope when her 
husband’s younger brother Harry 

(Viraj Junega) arrives on the 
scene… 

It is a charming film that works 
thanks to the winning chemistry 
between the young two leads. It 
is a well observed comedy about 
the British Asian way of life in 
England told with understanding 
and humour.  

 

Lonesome 

Australian writer/director Craig 
Boreham tells the story of Casey 
(Josh Lavery), a young country 
man, who hitchhikes to Sydney 
in order to escape from a small 
town scandal. He is still scarred 
from his past experiences and 
finds solace in having plenty of 
sex until he meets Tib (Daniel 
Gabriel), another sexually pro-
miscuous man also haunted by 
his own demons. Curiously these 
two men form a strong bond 
despite their differences… 

This plays like an extremely 
explicit version of MIDNIGHT 
COWBOY where the young pro-
tagonist struggles to make his 
mark in the big city. This is cer-
tainly not for the easily offended! 
(Peccadillo) 

 

Chris Rock:  
Selective Outrage 

The celebrated stand-up comic 
delivers an unforgettable show 
to an enthusiastic audience in a 
packed Baltimore theatre.  

At the opening he lightly jokes 
about last year’s incident with 
Will Smith before he begins his 
funny routine about race, Meghan 
and her baby. Even though he 
combines his routine with extreme 
foul language it is still good clean 
fun until towards the end he   
explodes with rage and spits fire 
and vitriol about the notorious 
Will Smith incident.  

It is certainly a cathartic experi-
ence for the performer and pos-
sibly for some of the audience 
too! (Netflix)  

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

George Savvides 

Bonnie Elizabeth Parker 
and Clyde Chestnut 
(Champion) Barrow, the 

notorious American criminal 
duo, wreaked havoc during the 
early 1930’s with a series of 
bank robberies though their 
preference was for small stores 
and rural funeral homes. Not 
something we are told, neither 
that they did all of this with the 
assistance of an equally disre-
putable gang. They murdered 
dozens along the way and yet 
America was smitten with their 
love for each other. As my 
mother used to say “Mono sdin 
Amerigi”- thank god she never 
lived to witness today’s global 
madness. Of course it didn’t end 
well, ambushed and shot to 
death by police in 1934. It’s the 
stuff of legends and with such 
infamy it was inevitable that 
films, books and plays would 
follow. Some of you may have 
seen the 1967 Arthur Penn 
movie with Warren Beatty and 
Faye Dunaway which was con-
troversial in its time leading to 
more explicit portrayals of sex 
and violence on screen. The 
film's ending became iconic as 
"one of the bloodiest death 
scenes in cinematic history." 
Then along came Sam Peckin-
pah, Martin Scorsese, Quentin 
Tarantino et al.  

So today we have Bonnie & 
Clyde (Garrick Theatre), touted 
as “London’s Most Wanted 
Musical” with tickets being sold 
at “criminally good” prices. Many 
years ago the West End was 
flooded with publicity about a 
one man show that was going 
to “lift the lid on the inner secrets 
of the workings of the Mafia.” I 
remember thinking if that’s the 
case, this actor would be lucky 
to be alive. Lesson learned, 
don’t believe the hype. It was 
a travesty, probably one of the 
dullest shows I’ve ever had to 
review. I’m not saying that Nick 
Winston’s production is in that 
category, but I seemed to be in 
a perpetual state of waiting for 
the show to fire off bullets of 
tension and violence rather than 
the safe and sanitised narrative 
that it is. Somewhere between 
Ivan Menchell’s well researched 
writing and adapting it for the 
stage, the fireworks and brutali-
ty got lost. My overriding feeling 
is this would work far better as 
a drama than a musical. 

The gruesome twosome are 
played by Jordan Luke Gage, 
who is likeable and sings well, 
but is far too charming and cute 
to believe he spent four years 
mowing down folk. Frances 
Mayli McCann is similarly soft 
and sensuous but the killer   
instinct seems to have been 
suppressed in her portrayal. 
That said, they are an alluring 

coupling and she has a cracking 
voice, even if Don Black and 
Frank Wildhorn’s score offer 
few opportunities to demon-
strate her range. The talented 
supporting cast are underused 
and only Jodie Steele’s Blanche 
makes her mark with a charac-
terful voice and feisty persona. 
Murders most foul made safe 
and soft. I wanted more bang for 
my buck. 

Meanwhile Sotira Kyriakides 
enjoys two evenings of double 
entendres… 

The gay legend and racon-
teur Quentin Crisp; film-maker 
and artist Derek Jarnan; come-
dian and actor Frankie Howerd; 
playwright and novelist Patrick 
Hamilton: what do they all have 
in common? They were all brave 
enough to wear their individua-
lity and idiosyncrasies on their 
sleeves, despite social con-
ventions and prejudices. Mark  
Farrelly has written and per-
forms theatrical tributes to each 
of these amazing personalities, 
and two of these plays have just 
had a short run at Wilton’s 
Music Hall. 

In Quentin Crisp: Naked 
Hope and Jarman, Farrelly       
is dazzling in his portrayal of 
each of his subjects, vividly 
bringing to the fore what made 
them different, charismatic and 
appealing. Each moment is re-
lished by actor and audience 
alike, as Farrelly becomes Crisp 
or  Jarman, with scripts packed 
with their insights, witticisms 
and humour in the face of       
adversity. After 'Naked Hope', 
Farrelly movingly confides to 
the audience that some years 
ago he nearly committed sui-
cide. At the time, he happened 
to see a recording of Crisp per-
forming which reminded him of 
Crisp's resilience, inspiring him 
to carry on. The plays are trium-
phant in their humanity and, if 
you missed them, you should 
look up future performances  
of these - and the plays about 
Howerd and Hamilton - on 
Farrelly's website, www.mark-
farrelly.co.uk 

 
BONNIE & CLYDE –  

www.bonnieandclyde-
musical.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Fine young  
criminals 
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With the celebrations of 
International Women's 
Day and Mother’s Day, 

I thought it would be a good time 
to remind all of the amazing power 
a woman has, as some people 
tend to forget. Yes, to those women 
who love being a woman and 
value all that it brings with it; Of 
course in a gender equal world 
that is diverse, equitable and in-
clusive of all, where difference 
should be valued and celebrated, 
why should we not appreciate the 
powerful role of the female and 
what it accounts for?! 

I am one of those that enjoys 
being a woman of strength and 
tenacity, capable of tough and 
tender, a balance of raw and real 
and carrying it with feminine 
grace. I am not afraid to get out 
there and do some hard work and 
I am also not afraid to get out there 
and ooze femininity; it is not a sign 
of weakness as many people often 
think. Being a woman in itself 
carries the stigma that we are of 

weak essence and reliant depen-
dency - this may have been true 
in the past, and there are some 
that still want or feel the need and 
choose to live like this, but in this 
day and age, where most rela-
tionships are of equal choice and 
not the old, betrothed arranged 
marriages set by family for wealth 
advantages, this does not apply, 
when women have equal rights 
to work, use our brain effectively 
and live a comfortable life inde-
pendently and uniquely in how 
we choose to do so. 

Let's not forget how we are 
designed, like that of puzzle 
pieces to complement each other, 
the male and female fit together 
equally to create more life, giving 
birth to more males and females; 
I am sure we all know the biology 
here but it is pretty awesome by 
its very nature.  

Yes, women can think differ-
ently from men, but surely that's 
a good thing at times when one 
or the other is not thinking straight 

and the other party may offer a 
different perspective on a matter 
in order to find a good solution 
with equilibrium.  

The old saying: ‘Behind every 
great man there’s a great woman,’ 
came from the influence, oppor-
tunity and privilege of a mother, 
that we would of course expect 
and hope would want only the 
best for her son. If a female part-
ner can offer the same nurturing 
quality to her partner, then it would 
also hopefully be with good intent 
and for a good desired outcome. 

Let's remind ourselves of the 
power of women during the war 
- women were called up for work as 
mechanics, engineers, munitions 
workers, building ships, aero-
planes, in the auxiliary services as 
air raid wardens, fire engine and 
bus drivers. By 1945, millions of 
women were working to supply 
the military with aircraft, ships and 
ammunition.  

Women filled manufacturing 
and agricultural positions, while 

some provided support on the front 
lines as nurses, doctors, ambu-
lance drivers, translators and, 
in rare cases, on the battlefield.  

Women are often thought to 
have worked at the surface of 
mines, but in reality, women did in 
fact hold roles that required them 
to work underground before this 
became illegal due to the concern 
safety risk of sexual harassment, 
violence directed at them by their 
male colleagues and by illegal 
miners. The underground condi-
tions left women especially vulner-
able and the law was changed to 
women and girls being able to 
work on the surface of the mine 
only. They worked at various jobs 
ranging from loading wagons to 
sorting coal. 

All this tells us women are 
powerful in their own right - there 
are many women who are scien-
tists, astronauts, strong athletes, 

natural bodybuilders with strength; 
women are not stupid as often 
portrayed in many jokes. There 
are many women who have  
become more than financially 
comfortable using their brain.   

Women are most certainly dif-
ferent by design, in thought, as 
well as aesthetically, it is so for a 
reason, all for which should be 
embraced and not misunderstood 
or mistaken for weakness and of 
poor mind. Women are capable 
of being both a scientist and 
mother at the same time.  

Let's embrace being capable 
of not only beautiful mothers, 
daughters, wives or partners, but 
being able to be seen as strong 
and powerful, handling challen-
ges with grace and patience, 
turning to others when we need 
a helping hand and giving help 
to others when needed. 

Women, please don't let the 

side down, use your power for the 
good of all others, don't abuse your 
power of femininity for undesir-
able selfish acts, instead let's show 
ourselves as good, strong, kind, 
positive and beautiful individuals 
that we are all capable of being. 

Thank you to all women who 
look out for each other and thank 
you to all the gentleman who show 
respect for all women and sup-
port them in this world where a 
pleasant balance is required. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 
 

Join me for the Art of Female 
Empowerment with Bellydance 
classes every Tuesday, 7pm at 
the Cypriot Community Centre, 
Wood Green N22 5HJ. 
 
www.samsarabellydancer.co.uk 
Facebook: Samsara Kyriakou

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

Women’s Day

Cooking with Loulla Astin 
Vegan Cypriot rice pudding

Rizogalo translates as 
Ρύζι/Rice and Γάλα/Milk. 
In this recipe I have swap-

ped the milk for a dairy free milk 
substitute, making it suitable for 
Lent and vegans.  

This fragrant Cypriot rice pud-
ding is also made with rosewater 
and cinnamon. It's thick and 
creamy and evokes memories 
of my childhood, with my Yiayia 
(grandmother) cooking it for us on 
her small, brass paraffin stove! 
She would always sprinkle a 
thick layer of cinnamon and extra 
sugar on top. We loved to lick 
the bowl afterwards! 

 
Ingredients (serves 6): 

150g pudding rice or any 
short grain rice such as Arborio 

200 ml water 
175g caster sugar 
725g carton of coconut, soy, 

nut, or any other dairy free milk 
2 tsp cornflour diluted in a little 

coconut milk  
2 tbsp rosewater 
1 tsp vanilla extract 
250ml any plant based cream 
 

For topping: 
Ground cinnamon 
Unsalted, chopped pistachios 

or almonds 
 

Method: 
Place the rice with the water 

in a heavy based pan and place 
over a medium heat, bring to the 

boil, lower heat and stir occa-
sionally until most of the water 
has been absorbed. Do not burn 
the rice! 

Pour the coconut milk and 
sugar into the rice, stir and when 
it comes to the boil, turn the heat 
down to medium and simmer 
gently, stirring frequently; it takes 
quite a bit of stirring but is well 
worth it. Cook until the milk has 
reduced and thickened - it will 
take about 25 minutes. Don’t 
overcook the rice, it should be 
just cooked but not mushy. 

In a small bowl, whisk the 
cornflour (diluted in a little coco-
nut milk), the rosewater, vanilla 
extract and cream, stir into the 
rice and cook for about 2 minutes, 
then remove from the heat. 

Place into small or large glass 
dishes, sprinkle with ground 
cinnamon and pistachio nuts. 
The rice pudding will thicken 
when cold. Enjoy warm or cold.  
Καλή Σαρακοστή! 

 
Follow Loulla on Facebook:  

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 



John Travolta moved to tears during 
Oscars tribute to Olivia Newton-John 

John Travolta paid an emotional tribute to his good friend and 
Grease co-star, Olivia Newton-John at the Oscars on Sunday night.  

The actor presented the new Memoriam segment at the 
Academy Awards ceremony, which honours some of Hollywood's 
greatest stars who passed away over the last year. He then held 
back tears as he gave a nod to Olivia, who died of breast cancer 
in August 2022 following a 30-year battle with breast cancer. 

“They've touched our hearts, they've made us smile, and became 
dear friends. Who we will always remain hopelessly devoted to,” 
he said, tributing the song Olivia sung in iconic musical Grease 
back in 1978. 

With tears in his eyes, John welcomed Lenny Kravitz to the stage 
to perform his 2004 hit Calling All Angels on the piano, while a 
slideshow showing black-and-white photos of Hollywood legends 
who've recently passed away played on the stage screen. They 
included Olivia Newton-John, Angela Lansbury, Irene Papas, 
composer Vangelis, Raquel Welch, and many more.   

John said in an Instagram post at the time of Olivia’s passing:  
“My dearest Olivia, you made all of our lives so much better. Your 
impact was incredible. I love you so much. We will see you down 
the road and we will all be together again. Yours from the first 
moment I saw you and forever! Your Danny, your John!” 
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Andrea Georgiou 

Australian Cypriot 
directs rom-com 
Finally Me 

 
New romantic comedy Finally 

Me, a cross between My Big Fat 
Greek Wedding and Bring it On, 
was released in Australia on Tues-
day, marking Australian Cypriot 
Jason Stevens’ directing debut. 

“My background is Greek, so 
I was able to draw on humour 
from my own family and the Greek 
community... In many ways this 
film is a tribute to my Pappou and 
his Greek Cypriot heritage. He 
came to Australia with zero in 
his pockets and a family to feed 
and worked so hard. I weaved 
his story into the film,” the former 
Rugby League player said in an 
interview. 

Set in the ‘90s, Finally Me  

follows Soula Mitsos (Jazz Laker), 
a plus-size teenager of Greek 
heritage who works after school 
in her family’s take-away souv-
laki store. Her father wants her 
to marry a Greek boy named 
Jimmy and take over the store, 
but Soula dreams of becoming 
a cheerleader for her school 
Westend High.  

Her dream becomes a            
reality when she’s unexpectedly 
chosen on the team, though the 
opportunity is laced with much 
opposition, including from her 
arch-nemesis, Taylor White (Alea 
O’Shea), who’ll use every dirty 
trick in the book to succeed. How-
ever, Soula’s greatest battle will 
come from within as she strug-
gles to believe that she belongs. 

Tony Nikolakopoulos, Tiarnie 
Coupland, Josh Heuston, Naomi 
Sequeira and Rhys Muldoon  
co-star in the film.

Pop star HRVY plays a head-
line London show at O2 Shep-
herd's Bush Empire on Saturday 
22 April.  

Joining him as special guests 
on the night are UK Cypriots 
Junior Andre and Antigoni. 

Junior, 17, is the son of Aus-
tralian Cypriot star Peter Andre 
and ex-wife Katie Price. His first 
single Slide topped the iTunes 
charts a day after it was released 

back in June last year.  
Singer-songwriter Antigoni is 

the daughter of celebrity chef, 
Tonia Buxton and husband Paul. 
Song releases include Long Way 
Home, You Can Have Him, Never 
Gonna Love, Hit List and Red Flag 
among many others, featuring the 
contrasting influence of hip-hop, 
pop and bouzouki music.  

Antigoni took part in reality TV 
show Love Island in 2022.

Junior Andre and Antigoni special      
guests at HRVY’s London show
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Community Football Community YouthGreece Football

Barnet Football Club are 
Isuzu FA Trophy Semi- 
Finalists after beating 

Maidstone United 4-3 on penal-
ties. 

Dean Brennan named new 
signing Jordan Cropper in his 
starting XI to face The Stones. 
David Moyo was also named in 
the squad ahead of Nicke Kabam-
ba. Jamar Loza was named in 
the matchday squad for the first 
time this season after coming 
back from injury. 

Barnet suffered a huge blow 
within the first five minutes as 
Harry Smith was taken off due 
to a back injury. Nicke Kabamba 
came on as his replacement. 

Despite the early domination 
of the game The Stone took the 
lead after 15 minutes. Roarie 
Deacon with the goal from the 
edge of the Barnet box. 

The Bees weren’t behind for 
long as Finley Potter got his head 
on the end of Ryan De Havilland’s 
corner to get his first profes-
sional goal and the equalizer for 
Barnet. 

15 minutes later Barnet took 
the lead through David Moyo. A 
scramble on the goal line after 
a Barnet corner. Eventually David 
Moyo got the ball over the line to 
complete the first half come-
back. 

Moments later Barnet had the 
ball in the back of the net again. 
Nicke Kabamba robbed the ball 
from the feet of Dan Barden and 
put the ball in the empty net. How-
ever, the referee gave a free-kick 
to Maidstone. 

The hosts came close just  
before the break but were denied 
by a strong save from Laurie 

Walker. 
It wasn’t the start to the second 

half The Bees wanted as Maid-
stone dominated the early stages 
of the second half. That domina-
tion paid off as they managed to 
win themselves a penalty which 
Solomon Wanjau-Smith conver-
ted. 

There were few chances for 
both teams in the second half as 
the game went to penalties. 

The first two penalties were 
converted by both clubs with Harry 
Pritchard and Nicke Kabamba 
scoring for The Bees. Solomon 
Wanjau-Smith who scored a pen-
alty during the game, hit the bar 
during the shoot-out which allowed 
England International, Ryan De 
Havilland to put The Bees ahead. 
Both clubs scored their fourth 
penalty before Laurie Walker 
saved former Barnet forward, 

Jack Barham’s effort to send 
Barnet into the Isuzu FA Trophy 
Semi-Final. 

Barnet will now face Gateshead 
away in the semi Final. 

A superb 89th minute equaliser 
from Sak Hassan gave the Yellows 
a point in the Capital.  

It was a slow start to the match, 
the only chance for either side 
coming from our Skipper, Reece, 
who hit the underside of the 
crossbar from a free kick - the 
third away match in a row where 
he has hit the crossbar! On the 
19th minute, the hosts took the 
lead, great work on the left-hand 
side and the ball was tapped in 
by Felix Ahorlu. Sak almost pulled 
a goal back, but after going round 
three players his shot was well 
saved. 

In the second half, we created 
lots of half chances, but none 

troubling the keeper, only troubling 
the window that was almost hit 
and some birdlife! With 12 minutes 
to go, George Cocklin was intro-
duced to the pitch, and he man-
aged to help change the game. 
He started off pinging some lovely 
passes cross-field and in the 89th 
minute he played the perfect ball 
towards Sak who controlled the 
ball perfectly and volleyed into 
the near side of the goal! 

Haringet Borough lost 2-1 to 
Bowers and Pitsea weekend and 
beat Herne Bay 1-0 on Tuesday. 

St Panteleimon FC beat Aveley 
2-1 on saturday keeping their 
chase on for a promotion spot 
in the Spartan South Midlands 
League Premier but were unfor-
tunate on Tuesday to lose in the 
Middlesex FA Senior Charity Cup 
semi final to Northwood 2-2     
losing on penalties.

Omonia Youth U18 
Gold reach final 

 
There was cup joy for some, 

but despair for other teams from 
community grassroots club 
Omonia Youth FC, who are spon-
sored by Diamond Corp. Ltd. 

All three Under 18 teams won 
their respective cup matches 
with all games being played at 
Enfield Grammar School’s 3G 
pitch.  

Most significantly, David Pon-
cia and Savva Zavros’ Under 18 
Gold booked their place in the 
Cup Final thanks to a superb per-
formance which saw them come 
from behind twice.  

The match went all the way with 
the Under 18 Gold prevailing in 
a tense penalty shoot-out after 

the match finished 2-2 after 
extra time.  

Playing against a team that is 
a year older, the boys took the 
game to their opponents and  
always looked the better team. 
Against the same opponents, the 
Under 18 Gold lost earlier in the 
season and so to beat them this 
time around in such an important 
match shows how far they have 
progressed and developed.  

Well done to all involved. 
In the Spring Cup, Adam       

Demetri’s Under 18 Silver also 
had to come from behind as they 
reversed a 3-1 deficit to win 4-3 
to top their mini-group.  

Goals from Astrid Ngouabeu 
and a hat-trick from Brodie 
Theodorou-Ney capped a fine 
come-back.

Olympiakos recorded its 
first derby win of the sea-
son, beating AEK 3-1 

away to bring the Yellows down 
from the top and let Panathinaikos, 
victorious at Atromitos on Sunday, 
finish first at the end of the regu-
lar season.  

AEK suffered its first loss at its 
new ground, the “Agia Sophia 
OPAP Arena,” as the Reds over-
came AEK’s dominance in the first 
half to score three times in the first 
22 minutes of the second half, 
first through an Harold Moukoudi 
own goal and then via Cedric 
Bakambu and Sergi Canos.  

When Olympiakos was left with 
10 players, with the second 
booking of Pep Biel, AEK threw 
everything at the visitors, got one 
goal from Steven Zuber, but could 
not stage a full comeback. 

This has allowed Panathinai-
kos to return to the top spot right 

at the end of the regular season, 
following its 2-0 win at Peristeri. 

After a first half that was inter-
rupted for more than 30 minutes 
due to a pitch invasion by the 
home fans and clashes with riot 
police, Greek striker Fotis Ioan-
nidis made the difference for the 
Greens, first with a solo effort 
that stunned Atromitos keeper 
Andreas Gianniotis and then with 
a penalty kick that confirmed the 
visitors’ win. 

Topping the table after the 
regular season, ahead of the 
10-game playoffs in a round-
robin system, is important for the 
Greens, as they have left AEK 
two points behind.  

In other games on Sunday 
Levadiakos beat OFI 2-0, Ioni-
kos downed Asteras Tripolis 1-0 
and Panetolikos drew 1-1 with 
Lamia. 

 So now the group stages. 

Sam Sampson wins 
bronze medal in 
Judo Open

Congratulations to Cypriot 
Judoka Sam Sampson, 
who recently won a 

bronze medal at the 2023 Liver-
pool Judo Open after a long day 
of fighting. 

Sam, a UK Cypriot judoka 
based in London, trains at the 
prestigious Sobell Judo Club in 
Islington, North London. He  
travelled to Liverpool to kick off 
his year of competitions.  

Taking on a large pool of       
opponents in the -81kg cate-
gory, Sam battled though a long 
day to take a 3rd place bronze 
medal. 

This result marks Sam’s first 

international medal for Cyprus 
after re-qualifying for their         
national team for the 22-23  
season.  

After a strong start to the year, 
Sam is now looking to continue 
his international success as he 
eyes up competitions in Denmark, 
Italy and beyond in preparation 
to rejoin the IJF European Tour 
after making his debut late last 
year. 

 The 27 year old aims to bring 
the same success to one of the 
largest stages in competitive 
judo, opportunity to be here and 
compete” remarked Sam. 

 Well done Sam!



Michael Yiakoumi

Fixtures: 
Thursday 16th March 2023 
UEFA Europa League Round 16 2nd leg 
Arsenal v Sporting Lisbon 20.00pm BT Sport 2 
Real Betis v Manchester United 20.00pm BT Sport 1 
UEFA Europa Conference Round 16 2nd Leg 
West Ham v AEK 20.00pm BT Sport 3 
Cyprus Football 
Doxa v Karmiotissa (Relegation Group) 
Friday 17th March 2023 
Premier League 
Nottingham Forest v Newcastle United 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
APOEL v Pafos (Championship Group) 
Akritas v Enosis (Relegation Group) 
Saturday 18th March 2023 
Premier League 
Aston Villa v Bournemouth 
Brentford v Leicester City 
Southampton v Tottenham Hotspur 

Wolverhampton Wanderers v Leeds United 
Chelsea v Everton 17.30pm Sky Sports 
FA Cup Quarter Final  
Manchester City v Burnley 17.45pm BBC! 
Vanarama National League 
Barnet v Notts County 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Hornchurch 15.00pm White Hart Lane, Lon-
don N17 7PJ 
Isthmian League North 
Wroxham v New Salamis 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon v Arlesey Town 15.00pm Hertingfordbury Park, 
West St, Hertford SG13 8EZ 
Cyprus Football 
Apollon v Omonia Nicosia (Championship Group) 
Nea Salamis v AEL (Relegation Group) 
Greece Football 

Championship Group 
AEK Athens v Panathinaikos 
Aris v PAOK 
Volos v Olympiakos 
Relegation Group 
Asteras Tripolis v Panatolikos 
Atromitos v Ionikos 
OFI v Levadiakos 
Lamia v PAS Giannina 
Sunday 19th March 2023 
Premier League 
Arsenal v Crystal Palace 14.00pm Sky Sports 
FA Cup Quarter Final  
Sheffield United v Blackburn Rovers 12.00pm ITV 
Brighton v Grimsby 14.15pm BBC 1 
Manchester United v Fulham 16.45pm 
Cyprus Football 
Aris Limassol v AEK Larnaca (Championship Group) 
Olympiakos Nicosia v Anorthosis (Relegation Group) 
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Premier League

Arsenal restored their five-
point advantage at the 
top of the Premier League 

in outstanding fashion with a 
ruthless victory at Fulham. 

Mikel Arteta’s side responded 
to Manchester City’s narrow vic-
tory at Crystal Palace on Satur-
day night by wrapping up this 
win by half-time as they opened 
up a 3-0 lead with a devastating 
attacking display. 

Gabriel Martinelli had already 
had a goal narrowly ruled out for 
offside by the Video Assistant 
Referee (VAR), before defender 
Gabriel headed in Leandro Tros-
sard’s corner after 21 minutes – 
the first of a trio of assists for the 
Belgian. 

Trossard then crossed for Mar-
tinelli to beat the static Antonee 
Robinson to head home at the far 
post five minutes later, before 
providing the delivery for captain 
Martin Odegaard’s cool finish in 
first-half stoppage time. 

Fulham mounted a belated 
threat after the break as visiting 
keeper Aaron Ramsdale denied 
Bobby de Cordova-Reid, while 
Tosin Adarabioyo headed against 
the woodwork. 

Arsenal, however, were always 
in control and Arteta was able 
to re-introduce influential striker 
Gabriel Jesus for the first time 
since he required knee surgery 
after being injured playing for 
Brazil against Cameroon at the 
World Cup for a 13-minute cameo. 

Newcastle revived their bid to 
finish in the Premier League’s top 
four with a battling victory over 
Wolves at St James’ Park. 

Substitute Miguel Almiron 
scored the winner with 12 min-
utes left as the Magpies ended 
a run of three straight defeats in 
all competitions to leapfrog Liver-
pool into fifth on goal difference 
and move within four points of 
fourth-placed Tottenham, who 
have played two games more. 

Hwang Hee-chan, another 
substitute, had levelled for Wolves 
seconds after coming on to can-
cel out Alexander Isak’s towering 
first-half header. 

West Ham earned a point 
against Aston Villa which saw 
David Moyes’ struggling side 
move out of the Premier League 
relegation places on goal differ-
ence. 

Villa striker Ollie Watkins con-

tinued his impressive form as he 
broke the deadlock with a 17th-
minute header from left-back 
Alex Moreno’s sublime cross for 
his sixth goal in seven games. 

The lively Said Benrahma took 
his opportunity to respond for the 
hosts from the penalty spot nine 
minutes later, firing his spot-kick 
out of reach of World Cup winner 
Emiliano Martinez after Leon 
Bailey’s foul on Lucas Paqueta. 

Manchester United manager 
Erik ten Hag has defended Case-
miro after a Premier League red 
card against bottom club South-
ampton that leaves the midfielder 
facing a four-match ban. Case-
miro was dismissed after 34      
minutes of the 0-0 draw for a 
tackle on Carlos Alcaraz, but Ten 
Hag has not ruled out an appeal. 
As Casemiro was also dismissed 
against Crystal Palace last month, 
an additional game will be added 
to an automatic three-match ban, 
meaning he won’t be able to play 
a domestic match again until the 
trip to Nottingham Forest on 15 
April. It shows, he had played 
over 500 games in big leagues 
and never been sent off. Now it 
has happened twice.” 

Manchester City needed a 
second-half penalty from striker 
Erling Haaland to break the       
resistance of a dogged Crystal 
Palace and secure a 1-0 win at 
Selhurst Park in the Premier 
League on Saturday. 

Liverpool came crashing down 
to earth as Bournemouth stunned 
Juergen Klopp’s side with a 1-0 
victory to move out of the Premier 
League’s relegation zone on 
Saturday,  

Tottenham Hotspur took full 
advantage of Liverpool’s slip-up 
as they lifted the gloom of a dis-
mal 10 days to beat Nottingham 
Forest 3-1 at home thanks to 
Harry Kane’s double. 

Tottenham, who exited the FA 
Cup and Champions League and 
lost to Wolverhampton Wander-
ers in the league in their last three 
games, cemented themselves in 
fourth place with 48 points from 
27 games with Liverpool on 42 
from a game less. 

Chelsea’s resurgence conti-
nued as they made it three con-
secutive wins in all competitions 
with a 3-1 victory at Leicester City 
who have now lost four league 
games in a row to leave manager 
Brendan Rodgers under pres-
sure. But the pressure is lifting 
off Graham Potter after goals 
by Ben Chilwell, Kai Havertz and 
Mateo Kovacic earned them the 
points at Leicester. 

Everton eased their rele-
gation fears as they became the 
first side to beat Brentford in the 
league since October — Dwight 
McNeil’s goal after 35 seconds 
sealing the points. 

Leeds United twice came 
from a goal down to draw 2-2 
at home to in-form Brighton and 
Hove Albion, although they end-
ed the day back in the bottom 
three. 

West Ham took a big 
step towards the quar-
ter-finals of the Europa 

Conference League with a com-
fortable first-leg victory at AEK 
Larnaca. 

Michail Antonio scored two 
first-half goals for David Moyes’ 
side, who have now won all nine 
of their matches in the competi-
tion this term. 

It was no more than the 
Hammers deserved with Antonio 
almost adding a third after the 
break when he drove a low effort 
against the right-hand post. 

The Cypriot hosts caused the 
visitors some early problems but 
West Ham grew in confidence 
and took the lead when unmarked 
Antonio headed Said Benrahma’s 
left-wing delivery into the right 
corner. 

With the Premier League side 
searching for a second, Pablo 
Fornals drove wide of the left post 
moments before Antonio doubled 
the lead when he collected a pass 
on the edge of the area and su-
perbly curled an effort around his 
marker into the top-right corner. 

Having made wholesale chan-
ges to his starting line-up, Moyes 
also made several substitutions 

after the break to keep players 
fresh – the Hammers’ top priority 
clearly being to retain their     
Premier League status. 

The changes impacted on their 
overall control of the game, but 
they were still organised enough 
to hold off their spirited opponents 
and create openings, with Lucas 
Paqueta missing a late opportu-
nity to add to the scoring. 

Nevertheless, having gone 
close to Europa League glory last 
term by reaching the semi-finals, 
Moyes will have been pleased 
with his side’s overall performance. 

The Scot has made no secret 
of his ambition to win this com-
petition – which would also pro-
vide a route back into Europe next 
term – and on the evidence of this 
season it would be difficult to back 
against them becoming the first 
English side to lift the trophy. 

Tickets still available for the 
Europa Conference last 16 game 
between West Ham and AEK. 
You can buy tickets directly from 
West Ham United at the ticket 
office 19 and 20 where tickets are 
sold for the AEK section £20 
each. Offices are open from 10am 
to 5pm. ID will be required. Call 
0333 030 1966.

AEK Larnaca ready 
to battle in London 

Tickets still available for the game
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(από Κάτω Λεύκαρα, Κύπρος) (from Kato Lefkara, Cyprus)

15.07.1943 – 23.02.2023

Andreas Doukaki
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Αντρέας Δουκάκη
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 
Ανδρέα Δουκάκη σε ηλικία 79 ετών την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023. 
Ο Αντρέας γεννήθηκε στα Κάτω Λεύκαρα και έμεινε εκεί μέχρι τα 9 του 
πριν μετακομίσει στο Λονδίνο με την οικογένεια του. Καταλείπει την 
πολυαγαπημένη του σύζυγο Κλόη, τους γιους του Κρίστοφερ, Λούι και 
Μαίκλ, τα εγγόνια του Λούκα, Λίλι, Αντρέα και Μάρκους, τις δύο του 
αδερφές Χρυστάλα και Παναγιώτα, τον αδερφό του Γιώργο και τα 

αποθανόντα αδέρφια του Μαρούλα και Χάρι. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 από τον 

καθεδρικό ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ - Golders 
Green Road, London, NW11 8HL στις 10.30πμ. Θα ακολουθήσει στις 
12.30μμ η ταφή στο κοιμητήριο και κρεματόριο του New Southgate 

N11 1EZ. Στις 2.00μμ θα γίνει η παρηγοριά στο Ariana Banqueting Hall, 
North London Business Park, Oakleigh Road South, London, N11 1NP. 

Για όποιον επιθυμεί, θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών 
για το νοσοκομείο Royal Free.

It is with great sadness that we announce the passing of our dearest 
Andreas Doukaki at the age of 79 on 23rd February 2023. 

Andreas was born and raised in Kato Lefkara until he was 9 years old 
and then he moved to London with his family. Andreas leaves behind 

his beloved wife Chloe, his sons Christopher, Loui and Michael, 
his grandchildren Lucas, Lily, Andreas and Marcus, his two sisters 

Christalla and Panayiota, his brother George and his departed 
siblings Maroulla and Harry. 

The funeral service will take place on Thursday 23rd March 2023 at 
The Greek Orthodox cathedral of the Holy Cross & St.Michael - 

Golders Green Road, London, NW11 8HL at 10:30am. Followed by a 
burial at New Southgate cemetery and crematorium, N11 1EZ at 

12:30pm. A wake will follow at 2.00pm at the Ariana Banqueting Hall, 
North London Business Park, Oakleigh Road South, London, N11 1NP. 

There will be a donation box for the Royal Free Hospital 
for those who wish to donate.

(γεννημένος  στη Φασούλα, Λεμεσός) (born in Fasoula, Limasol)

15.08.1936 – 23.02.2023

Andreas Neophytou
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του 
πολυαγαπημένου μας Αντρέα Νεοφύτου, ο οποίος απεβίωσε 
ειρηνικά στην οικία του την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, 
περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του. Ήταν 

αφοσιωμένος σύζυγος για 68 χρόνια της Φροσούλας και 
πατέρας στα 7 του παιδιά: Βάνια, Νεόφυτος, Ελπίδα, Αντωνία 
Ρολάντος, Ρέγινος και Κλαύδιος. Ο Αντρέας υπήρξε στοργικός 
πεθερός στον Χρηστάκη, την Κέιτι, τον Στέφανο, τον Λάκη, 
την Μέρι, την Μαρία και την Στέλλα όπως και επίσης 

παιχνιδιάρικα τρυφερός με τα 17 εγγόνια και 9 δισέγγονα του. 
 

Γεννημένος στη Φασούλα, Λεμεσού στην Κύπρο στις 15 
Αυγούστου 1936 με γονείς Ελπίδα και Νεόφυτος 

Νεοφύτου, ο Αντρέας ήταν ο μεγαλύτερος από 7 αδέρφια τα 
οποία αγαπούσε πολύ. Μετά τον γάμο του με τη Φροσούλα, 
μετανάστεψαν με τα παιδιά τους στο Λονδίνο το 1971, για μια 
καλύτερη ζωή για την οικογένεια τους, την οποία και είχαν. 

 
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 21 Μαρτίου από τον ιερό 

ναό Αγίου Δημητρίου στις 12.30μμ και η ταφή στο 
κοιμητήριο του Edmonton στις 2.00μμ. Θα ακολουθήσει η 
παρηγοριά στο Ariana Banqueting Hall, North London 
Business Park, Oakleigh Road South, London N11 1NP. 

 
Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών για το κέντρο 
περίθαλψης North London που τον βοήθησε πολύ στην 

σύντομη του μάχη με τον καρκίνο.

It is with great sorrow that we announce the loss of our 
beloved Andreas Neophytou, who passed away peacefully at 
his home on the 23rd of February, surrounded by his family. 
He was a devoted husband to his wife of sixty-eight years 

Frosoulla and a father to their seven children, Vania, 
Neophytos, Elpida, Antonia, Rolandos, Reginos, and 

Klavthios. Andreas was a caring father-in-law to Christakis, 
Katie, Lakis, Stephanos, Mary, Maria, and Stella,  

as well as a playfully loving grandfather and great-grandfather 
to seventeen grandchildren and nine great-grandchildren.  

  
Born in Fasoula, Limassol in Cyprus on the 15th of August 
1936 to parents Elpida and Neophytos Neophytou, Andreas 
was the eldest of seven siblings, who he loved dearly. After 

marrying Frosoulla they emigrated with their children to 
London in 1971 to build a fruitful life for their family, whom 

he has shared a beautiful life with.  
  

The funeral will take place on the 21st of March at St. 
Demetrios church at 12.30pm. This will be followed by the 
burial at Edmonton cemetery at 2.00pm. The wake will be 
held at Ariana Banqueting Hall, North London Business 

Park, Oakleigh Road South, London N11 1NP. 
  

There will be a donation box for the North London Hospice 
who helped him immensely throughout his short battle with 

cancer.

Ανδρέας Νεοφύτου
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† ΠΡΩΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023 θα είναι η πρώτη 
επέτειος του μνημόσυνου της πολυαγαπημένης μας 
Άννας. Ο τελευταίος χρόνος ήταν σπαρακτικός χωρίς 
την παρουσία της, αλλά πάντα θα θυμόμαστε την 

αγάπη, την ευγένεια και το χιούμορ της. 
Θα είναι πάντοτε στις καρδιές μας. 

Το μνημόσυνο θα τελεστεί από την εκκλησία της 
Παναγίας, Trinity Road, London N22 8LB 

και καλούμε όλους όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη 
της να παρευρεθούν.

Άννα Ελένη 
Αντωνίου

 † ONE-YEAR MEMORIAL

Anna Eleni 
Antoniou

It will be our beloved Anna’s one-year memorial 
anniversary on Sunday 26th March 2023. This past 
year has been heartbreaking without her, but we will 

always remember her love, kindness and humour. 
She is in our hearts forever and always. 

The memorial will take place at St. Mary's Church, 
Trinity Road, London N22 8LB and we invite all who 

wish to honour her memory to attend.

(από Ακανθού, Κύπρος)(from Akanthou, Cyprus)

Μιχάλης Χατζησαββή

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

Michael Hajisavvi, who passed away 
on Thursday 2nd March 2023, at the age of 99. 

In the midst of this sadness, the family takes great 
comfort in the fact that Michael lived a very long and 

happy life and died without any great suffering or 
pain, surrounded by his family, and is now at peace. 

Michael leaves behind his daughter Sotiroulla, 
grandchildren Maria and her husband Harry, Nicholas, 
and Michael, and great-grandchildren Loucas, Sotiris, 
and Gina, as well as many relatives in the Hajisavvi 

family - including his only surviving sibling, his 
brother George - and many friends. 

The funeral will take place on Friday 24th March 
2023 at 1:00pm at St John the Baptist Church, 
Wightman Road, Harringay, London N8 0LY. The 

burial will be at 2:30pm at New Southgate cemetery, 
Brunswick Park Road, London N11 1JJ, 

followed by the wake at Ariana Banqueting Hall, 
North London Business Park, N11 1NP  
(opposite the entrance to the cemetery). 

Flowers are welcome or alternatively there will be 
a collection box placed at the church and wake 

for the family's chosen charity. 22.12.1923 – 02.03.2023

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου 

Μιχάλη Χατζησαββή ο οποίος απεβίωσε 
την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 99 ετών.  

Εν μέσω της λύπης που αισθανόμαστε, 
παρηγοριά μας είναι το γεγονός ότι ο Μιχάλης έζησε 
μια μακροχρόνια και χαρούμενη ζωή, και πέθανε 

χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία ή πόνο, 
περιτριγυρισμένος από την οικογένεια του, 

και τώρα έχει αναπαυτεί εν ειρήνη. 
Ο Μιχάλης αφήνει την κόρη του Σωτηρούλα, τα 

εγγόνια του Μαρία και τον σύζυγό της Χάρι, Νικόλα 
και Μιχάλη, τα δισέγγονα του Λουκά, Σωτήρη και 
Τζίνα και λοιπούς συγγενείς της οικογένειας 

Χατζησαββή, - συμπεριλαμβανόμενο τον μοναδικό 
εν ζωή αδερφό του Γιώργο - και φίλους. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 24 Μαρτίου 
2023 στη 1.00μμ από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου 
του Βαπτιστού Wightman Road, Harringay, London 
N8 0LY και η ταφή στις 2.30μμ στο κοιμητήριο New 
Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Ariana 
Banqueting Hall, North London Business Park, 

N11 1NP (απέναντι από την είσοδο του κοιμητηρίου. 
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. 

Εναλλακτικά θα υπάρχει κουτί συλλογών 
στην εκκλησία και την παρηγοριά με τις εισφορές 

να πηγαίνουν σε φιλανθρωπική οργάνωση 
της επιλογής της οικογένειας.

Michael Hajisavvi
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL
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Androniki Sofroniou
† ΠΡΩΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΙ 17ο ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The one-year and 17-year memorial of our 
beloved dad and mum, Gregory and Androniki 

Sofroniou will take place on Saturday 18th 
March at 10.00am at the Twelve Apostles 

church Kentish Lane, Brookmans Park, 
Hatfield, Herts. AL9 6NG. 
They are forever missed. 

We invite all who honour their memory to 
attend. 

From family: Nina and Peter, 
Andy and Angelina.

Gregory Sofroniou
† ONE - YEAR AND 17th MEMORIAL

(γεννημένος στην Ακανθού, Κύπρο)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, αδερφού, θείου και 
παππού Σταύρου Σοφοκλέους (Στιβ) την Πέμπτη 9 
Μαρτίου στη Λευκωσία, Κύπρο, μετά από μία 
περίοδο τεσσάρων μηνών όπου ταλαιπωρούνταν 
τρομερά. Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ, τον οποίο 

συνέλαβαν και κράτησαν σε στρατόπεδο 
συγκέντρωσης για περισσότερα από δύο χρόνια όπου 
υπέφερε πολύ. Το 1961 μετακόμισε στο ΗΒ, όπου ως 

ένας από τους πρώτους εισαγωγείς τροπικών 
τροφίμων ξεκίνησε την δική του επιχείρηση. 

Το 1992 αφυπηρέτησε στην πολυαγαπημένη του 
Κύπρο, στο χωριό της Πάνω Δευτεράς. 
Θα λείψει πολύ στην οικογένεια 

και τους φίλους του. 
Αφήνει την όμορφη σύζυγό του Σκευούλα, τον γιο του 
Άντρου, την κόρη του Μαρία, τον γαμπρό του Φίλιπ 

Θεοφίλου και τα εγγόνια του Σταύρο, Άντρεα, 
Άντζελο και Χάνα Θεοφίλου. 

Η κηδεία του τελέστηκε την Τρίτη 14 Μαρτίου 
στις 3.00μμ από την εκκλησία της Παναγίας 

Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Κύπρο.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

12.11.1936 - 09.03.2023

(born in Akanthou, Cyprus)

Stavros Sophocleous 
(Steve)

Σταύρος Σοφοκλέους 
(Στιβ) 

It is with great sadness that we announce the loss of 
our beloved husband, father, brother, uncle 

and grandfather Stavros Sophocleous (Steve) 
on Thursday 9th March in Nicosia, Cyprus 

after having suffered enormously for the last four 
months of his life. 

He was a freedom fighter for EOKA who was 
captured and held in a concentration camp for over 

two years where he suffered greatly. He then moved to 
the UK in 1961, where he built up a very 

successful business as one of the first importers of 
tropical foods in the UK. He retired to his beloved Cy-

prus, to the village of Pano Deftera in 1992. 
 

He will be greatly missed by his family and friends. 
 

He leaves behind his beautiful wife Skevoulla, his son 
Andrew, his daughter Maria, his son-in-law 

Phillip Theophilou and his grandsons, Stavro, 
Andrea, Angelo and Hannah Theophilou. 

His funeral was held on Tuesday 14th March 
at 3.00pm at the church Panagia Palouriotissa, 

Nicosia, Cyprus.

† DEATH ANNOUNCEMENT 

Το πρώτο και 17ο ετήσιο μνημόσυνο των 
πολυαγαπημένων μας γονιών Γκρέκορι και 
Ανδρονίκη Σωφρονίου θα τελεστεί το 

Σάββατο 18 Μαρτίου στις 10.00πμ από την 
Ελληνορθόδοξο Κοινότης Δώδεκα 

Αποστόλων Kentish Lane, Brookmans Park, 
Hatfield, Herts. AL9 6NG. 
Θα μας λείπουν για πάντα. 

Προσκαλούμε όλους όσοι θέλουν να τιμήσουν 
τη μνήμη τους όπως παρευρεθούν. 
Εκ της οικογένειας: Νίνα και Πίτερ, 

Άντι και Αντζελίνα 

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, 

προγιαγιάς και αδερφής Αλεξάνδρας Νικολάου την 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 96 ετών. 
Αφήνει τον σύζυγό της Παύλο, τις κόρες Χέλεν, 

Αντρούλλα και Κατερίνα, πέντε εγγόνια, ένα 
δισέγγονο, δύο αδερφούς και μια αδερφή. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου στη 
1.00μμ από τον ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης, 

Friern Barnet Lane, N20 0NL και η ταφή θα 
ακολουθήσει στις 2.30μμ στο κοιμητήριο New 

Southgate.
20.12.1926 – 24.02.2023

Αλεξάνδρα Νικολάου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από Πατρίκι, Κύπρος)
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The one-year memorial of our beloved father, grandfather and great-grandfather Adamos 
Pavlou Lambrou (Pekkos) from Gaidouras of Cyprus, will take place on Sunday 19th of March 2023, 

at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Rd, London N22 8LB, 
and we invite all those who honour his memory to attend. 

He is greatly missed. Let his memory be eternal. 
With thanks: Michael, Peter, Stefanos & Christiana, his 13 grandchildren and his 6 great-grandchildren.

Tελούμε τη προσεχή Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού και προπάππου, Αδάμου Παύλου Λάμπρου (Πέκκου) από το χωριό Γαϊδουράς της Κύπρου, 

στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd, London N22 8LB 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν. 
Η απουσία του είναι πολύ αισθητή. Αιωνία του η μνήμη. 

Οι τεθλιμμένοι: τα παιδιά του Μιχαήλ, Πέτρος, Στέφανος και Χριστιάνα, τα 13 εγγόνια, 
καθώς και τα 6 δισέγγονά του.

† ONE-YEAR MEMORIAL

Adamos Pavlou Lambrou (Pekkos)  
(From Gaidouras, Cyprus)

30/12/1941 – 25/3/2022
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