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Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία  
απεργούν και «αναστατώνουν» NHS

«Μετά τις 12.30, μια παρά άκουσα 
φωνές και βρισιές. Βλέπω ότι παίρ-
νουν ένα σκαμπό από το μαγαζί 
που είναι στη γωνία και βαράνε ένα 
αυτοκίνητο. Το κλώτσαγαν. Και 
έφυγε ένα άσπρο....           Σελ. 7                                                              

Δολοφονία 19χρονου στη Θεσσαλονίκη: 
«Σας παρακαλώ μη με χτυπάτε άλλο»

Επανέλαβε στήριξη σε  
ομοσπονδιακή λύση ο Μπλίνκεν 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμέ-
νουν αποφασιστικά υπέρ της 
στήριξης μια διζωνικής, δικοινο-
τικής ομοσπονδίας στην Κύπρο 
και θα συνεχίσουν να εργάζονται 
προς ...                            Σελ. 5                  

 Πολλές εκατοντάδες εργαζόμενοι 
της  βρετανικής εταιρείας Serco, 
που προσφέρει υπηρεσίες εστία-
σης, καθαρισμού, μεταφοράς και 
άλλες στα βρετανικά νοσοκομεία, 
ξεκίνησαν την Δευτέρα...    Σελ. 9

«Πάρτε ταξί, μην περιμένετε ασθενοφόρο», λένε σε θύματα καρδιακής προσβολής!

Επιστολή δυσπιστίας κατά Τζόνσον από ακόμα έναν βουλευτή του τον Τομπάιας Έλγουντ

Εnglish Section 17-27Εnglish Section 17-27

Απολογία χωρίς παραίτηση 
για το Partygate

Σελίδες  4, 10 ,17 & 18 

Σε παγερή απομόνωση 

Αβέρωφ Νεοφύτου και ΔΗΣΥ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ

Σελ. 6

Τζόνσον: «Πολιτική, ανθρωπιστική, στρατιωτική καταστροφή μια ρωσική εισβολή στην Ουκρανία»

Ο Τζόνσον στο Κίεβο: Η Βρετανία στέκεται στο πλευρό του ουκρανικού λαού

 Λαμπρά εγαίνια για το νέο  

εστιατόριο Greens Kitchen  

στο Palmers Green

Σελ. 2 & 21  Σελ. 2 & 21  

Απολογία χωρίς παραίτηση 
για το Partygate

Σελίδες  4, 10, 17 & 18 

Σελ. 6
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Πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 29 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί, 
σε μια σεμνή τελετή, τα εγκαίνια του εστιατορίου (Cafe) Greens 
Kitchen στο Palmers Green, στην καρδία της παροικίας. Τον αγιασμό 
τέλεσε ο Μητροπολίτης Κολωνίας κ. Αθανάσιος. Παρών ήταν και ο 
Κύπριος βουλευτής του Εργατικού κόμματος, Πάμπος Χαραλάμπους 
(Enfield-Southgate). 
Ο Θεοφιλέστατος, στον σύντομο χαιρετισμό του μετά τον αγιασμό, 

ευχήθηκε στην οικογένεια Παπαχαραλάμπους καλές δουλειές, χαρά, 
υγεία και ευτυχία και ανέφερε ότι είναι πολύ χαρούμενος όταν βλέπει 
την παροικία να προχωρεί και να ευημερεί σε αυτή την φιλόξενη 
χώρα πού ζούμε.  
Ο κ. Πάμπος Χαραλάμπους είπε ότι η χαρά του είναι μεγάλη που 

επαναλειτουργεί το εστιατόριο (Cafe) Greens Kitchen, υπό νέα δι-
εύθυνση. Όπως είπε, για μήνες τώρα όταν περνούσε από την πε-
ριοχή διερωτούνταν, πότε θα ανοίξει ξανά το εστιατόριο πού ως τα-
κτικός πελάτης που ήταν, απολάμβανε το πρόγευμά του ή το 
καφεδάκι του ή την ευχάριστη ατμόσφαιρα και τη φιλοξενεία του. 
Ευχήθηκε κι αυτός με τη σειρά του, ό,τι καλύτερο και καλές επιτυχίες 
στους ιδιοκτήτες. 
Παρόντες, εκτός από την οικογένεια Παπαχαραλάμπους, ήταν και 

οι εργολάβοι της οικογένειας Alla (D & R Building Maintenance) που 
ανέλαβαν το έργο της ανακαίνισης, το οποίο διεκπεραίωσαν στην 
εντέλεια και με μεγάλη δεξιοτεχνία.  
Ιδιοκτήτες είναι ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους, η σύζυγος του 

Στέλλα και οι θυγατέρες του Γιαννούλα και Θεοδώρα που έχει ανα-
λάβει και την ευθύνη της διεύθυνσης.  
Λόγω την πανδημίας και του Brexit, οι εργασίες ανακαίνισης είχαν 

καθυστερήσει, αλλά ακόμη και όταν ήταν όλα έτοιμα, ο  Δ. Παπαχα-
ραλάμπους ως τελειομανής που είναι, ήθελε να έχει πρώτα το feed-
back από τις εντυπώσεις των πελατών του και να τις λάβει υπόψη 
πριν αρχίσει να λειτουργεί κανονικά το cafe. Γι’ αυτό το λόγο, τους 
τελευταίους δύο μήνες πρόσφερε δωρεάν φαγητό για να καταγράψει 
τις απόψεις των πελατών, όχι μόνο για την ποιότητά τους, αλλά και 
για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών. Είτε αυτό αφο-
ρούσε τα πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα και τα ποτήρια που θα χρησι-
μοποιούσε, είτε αυτό αφορούσε τα καθίσματα και πόσο αναπαυτικά 
θα ήταν! 
Ίσως να είναι ο μοναδικός σε ολόκληρη την παροικία, που έκανε 

πράξη κι εφάρμοσε στο έπακρο την ιδέα της καλής εξυπηρέτησης, 
στη βάση των όσων οι ίδιοι οι πελάτες είχαν να προτείνουν. Ερωτη-
θείς γιατί το έκανε αυτό, μας είπε με υπερηφάνεια: «Θέλω ο πελάτης 
να έρχεται να μας δοκιμάζει, να φεύγει ικανοποιημένος και να το λέει 
και σε άλλους. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση».  
Επίσης, παρόντες στα εγκαίνιά ήταν ο Κώστας Γεωργίου, ο Δώρος 

Παστού, ο Διευθυντής της «Παροικιακής», Πάμπος Χαραλάμπους, 
συγγενείς και φίλοι.    
Για να απολαύσετε το φαγητό σας, είτε αυτό είναι πρόγευμα, είτε 

είναι μεσημεριανό, σε ένα ευχάριστο, οικογενειακό περιβάλλον, απο-
λαμβάνοντας την ποιότητα, την μοντέρνα και ομολογουμένως πολύ 
ωραία διακόσμηση, επισκεφθείτε το Greens Kitchen που βρίσκεται 
στο 345 Green Lanes, Palmers Green N13 4TY, τηλέφωνο 0208 
882 8855, email: greenspalmers@gmail.com. Take away είναι ευ-
πρόσδεκτο. Οι ώρες λειτουργίας του είναι Δευτέρα με Σάββατο, από 
τις 6.00πμ μέχρι τις 4.30μμ, ενώ, την Κυριακή από τις 8.00πμ μέχρι 
τις 3.30μμ. Η Θεοδώρα και η ομάδα της είναι έτοιμοι να σας εξυπη-
ρετήσουν. 
Η «Π» τους εύχεται καλή δουλειά και καλές επιτυχίες!

Εγκαίνια του

KITCHENGreens KITCHEN



Μια επικαιροποιημένη έκθεση για τα πάρτι 
στην Ντάουνινγκ Στριτ εν καιρώ lockdown 
θα δημοσιευθεί από την Σου Γκρέι μόλις 

η αστυνομία ολοκληρώσει τις σχετικές έρευνες. Η 
ανώτερη δημόσια λειτουργός, η κα Γκρέι, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι “η άσκηση ηγεσίας ήταν ατυ-
χής”  σε 16 “συγκεντρώσεις – πάρτι” στην Ντάου-
νινγκ Στριτ όταν ίσχυαν οι περιορισμοί του lock-
down στην Αγγλία.   
Ωστόσο, η πλήρης έκθεση δεν έχει κυκλοφορήσει 
ενώ η αστυνομία διερευνά εάν σε αυτές τις συνα-
θροίσεις παραβιάστηκαν οι κανόνες Covid.  
“Έλλειψη ορθής συμπεριφοράς, αποτυχία ηγεσίας 
και κακή κρίση” είναι μεταξύ αυτών που καταλογί-
ζονται στον Βρετανό πρωθυπουργό από την  
έκθεση της Σου Γκρέι. Αποσπάσματα του πορί-
σματος παραδόθηκαν την Δευτέρα (31/01)  στον 
κ. Τζόνσον, ο οποίος, απευθυνόμενος στο κοινο-
βούλιο, τόνισε ότι αναγνωρίζει τα συμπεράσματά 
του. Ταυτόχρονα ζήτησε συγγνώμη από τον  
βρετανικό λαό προσθέτοντας ότι κατανοεί την οργή 
που νιώθει η κοινωνία. Ο Independent (01/02) 
γράφει στον πρωτοσέλιδο τίτλο του : “Αποτυχία 
της ηγεσίας” και στο σχετικό ρεπορτάζ τονίζει ότι ο 
Μπόρις Τζόνσον αναγκάστηκε να προβεί σε μια 
ταπεινωτική ομολογία στην Βουλή των Κοινοτήτων 
μετά την δημοσιοποίηση της επίμαχης έκθεσης 
Γκρέι για τα φερόμενα πάρτι στην πρωθυπουργική 
κατοικία και αλλού, μεσούντος του αυστηρού  
lockdown.  
Ειδικότερα, επισημαίνει o Independent,  η έκθεση 
της Σου Γκρέι αποκάλυψε ότι η Μητροπολιτική 
Αστυνομία  διενεργεί έρευνες για τα 12 διαφορετικά 
πάρτι στην πρωθυπουργική κατοικία και σε άλλα 
κυβερνητικά κτήρια, περιλαμβανομένων τριών στα 
οποία φέρεται να πήγε ο Βρετανός πρωθυπουρ-
γός. Με δριμύτητα σχολίασε τον πρωθυπουργό 
 ο επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, σερ Κιρ 
Στάρμερ, τονίζοντας ότι η συμπεριφορά του Μπόρις 
Τζόνσον αποτελεί κοροϊδία στο πρόσωπο όλων 
των Βρετανών που τήρησαν τα μέτρα και τον  
κάλεσε να πράξει το σωστό και να παραιτηθεί.  
Εξίσου σκληρή κριτική άσκησαν στον Μπόρις Τζόν-
σον και μέλη τού κόμματός του, όπως η τέως πρω-
θυπουργός Τερέζα Μέι, η οποία τόνισε ότι ο Τζόν-
σον “είτε δεν είχε διαβάσει τα περιοριστικά μέτρα 
είτε δεν τα είχε κατανοήσει –όπως θα περίμεναν 
από αυτόν οι πολίτες– ή θεωρούσε ότι δεν ίσχυαν 

για αυτόν”. 
 
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της Τρίτης  
 
"Τώρα να δημοσιεύστε όλη την έκθεση" απαιτεί  
η Daily Mail, που θεωρεί ότι η δημοσιοποίηση 
μιας "αδύναμης ενημέρωσης 12 σελίδων" έχει εγεί-
ρει περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις.  
Οι Times γράφουν ότι οι ντετέκτιβ εξετάζουν  
τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις κοινωνικών  
συναθροίσεων  στις οποίες ενέχεται άμεσα ο  
Μπόρις Τζόνσον. "Mamma Mia!" – ο πηχυαίος  
τίτλος στην πρώτη σελίδα της Sun. Η εφημερίδα  
αναφέρεται στη συγκέντρωση που έγινε στο πρω-
θυπουργικό διαμέρισμα στην  Ντάουνινγκ Στριτ. 
Σε αυτή τη συνάθροιση  ακούσθηκαν να παίζονται 
στο διαπασών τραγούδια του συγκροτήματος Abba 
καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας. “Ήταν το βράδυ 
που ο Ντόμινικ Κάμινγκς , εγκατέλειπε το ρόλο του 
ως  επικεφαλής σύμβουλος του πρωθυπουργού”, 
μας ενημερώνει η Sun.   
Ο Guardian περιγράφει ένα “τείχος οργής” που 
αντιμετωπίζει ο πρωθυπουργός από  βουλευτές 
του Συντηρητικού κόμματος.   
Οι Financial Times αναφέρουν ότι τα συμπερά-
σματα της έκθεσης Γκρέι είναι ακόμα μία απόδειξη 
ότι ο Μπόρις Τζόνσον “είναι ακατάλληλος για το 
αξίωμα του πρωθυπουργού”.  
Η Daily Mirror εκτιμά  ότι ο κ. Τζόνσον έχει  
"μηδενική ντροπή" αφού  στη Βουλή των Κοινοτή-
των αρνήθηκε και πάλι να πα-
ραιτηθεί.  
Η Daily Telegraph σημειώνει 

ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός επιδιώκει να “κα-
ταστείλει την αυξανόμενη οργή” μεταξύ των δικών 
του βουλευτών.  
H Daily Express παραδέχεται ότι ο κ. Τζόνσον 
"έκανε λάθος" και τον καλεί  “να πράξει το σωστό" 
στο μέλλον.  
 

Ο αντιπερισπασμός του Partygate   
  
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεσμεύ-
θηκε να δώσει 88 εκατομμύρια λίρες στην Ουκρα-
νία για να εξασφαλίσει τη σταθερή διακυβέρνηση 
και την ενεργειακή ανεξαρτησία της από τη Ρωσία, 
και σχεδιάζει επίσης να επεκτείνει τις κυρώσεις 
κατά της Μόσχας σε περίπτωση εισβολής στο  
γειτονικό έθνος. 
Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις στα σύνορα, ο Μπό-
ρις Τζόνσον υποσχέθηκε να “συνεχίσει να υπερα-
σπίζεται την κυριαρχία της Ουκρανίας έναντι όσων 
επιδιώκουν να την καταστρέψουν” και προέτρεψε 
τη Ρωσία να “κάνει ένα βήμα πίσω και να συμμε-
τάσχει σε διάλογο για να βρεθεί διπλωματική λύση 
ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοχυσία”. 
Ωστόσο, το ταξίδι στο Κίεβο, όπου ο πρωθυπουρ-
γός πραγματοποίησε συνομιλίες με τον πρόεδρο 
Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγινε καθώς ο Τζόνσον  
αντιμετωπίζει  "τη μεγαλύτερη κρίση της πρωθυ-
πουργίας του", σημειώνει η εφημερίδα της Ουκρα-
νίας Kiev Post. 
Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Tass μετέδωσε 

το περασμένο Σαββατοκύριακο 
ότι ο Τζόνσον αναμένεται να 
πραγματοποιήσει τηλεφωνική 

συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν 
"για να ξεκινήσει διπλωματικό διάλογο για την Ου-
κρανία". 
Αλλά η κλήση αναβλήθηκε τη Δευτέρα, όταν  
ο Τζόνσον πέρασε σχεδόν δύο ώρες στη Βουλή 
των Κοινοτήτων δίνοντας εξηγήσεις στους βου-
λευτές σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης 
Γκρέι.    
Καθώς ο πρωθυπουργός αντιμετώπιζε εκκλήσεις 
να παραιτηθεί λόγω των “κορονοπάρτι” στην  
Ντάουνινγκ Στριτ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ  
Μακρόν “άρπαξε την πρωτοβουλία” και παρενέβη 
για να έχει συνομιλίες   για την κρίση με τον πρό-
εδρο Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily 
Telegraph. 
“Οι επικριτές του Τζόνσον διερωτώνται εάν εκμε-
ταλλεύεται αυτή την ξένη κρίση για να παρεκκλίνει 
από τα αυξανόμενα πολιτικά δεινά στο εσωτερικό”, 
μετέδωσε το Sky News. 
  

Οι αντιδράσεις από τα διεθνή μέσα  
ενημέρωσης  

 
“Τα φιλικά προς το Κρεμλίνο ΜΜΕ χλεύασαν  
ανελέητα τον Τζόνσον εν όψει του ταξιδιού του 
στην Ουκρανία”,  μας ενημερώνει η Daily Mail. 
"Ακόμα και οι μαθητές γελούν μαζί του", μετέδωσε  
το τηλεοπτικό κανάλι NTV, το οποίο ανήκει στη 
Ρωσική Gazprom Media. 
“Ο Τζόνσον είναι γνωστό ότι είναι εντελώς υπό τον 
έλεγχο της νεαρής συζύγου του, αλλά ταυτόχρονα 
έχει τις φιλοδοξίες ενός Ρωμαίου αυτοκράτορα", 
μετέδωσε το NTV. Σύμφωνα με  Fox News το 
σκάνδαλο "Partygate" έχει "προκαλέσει οργή" στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.“Τα δραματικά γεγονότα στη 
Βουλή των Κοινοτήτων αυτή την εβδομάδα  ανέ-
τρεψαν τα σχέδια του Τζόνσον” έγραψαν οι New 
York Times. Κατά την Politico  ορισμένοι ξένοι 
ανταποκριτές με έδρα το Λονδίνο αγωνίζονται να 
"εξηγήσουν την οργή του μεγάλου βρετανικού  
κοινού στο αντίστοιχο κοινό τους". Η Ντέμπορα 
Μπονέτι , η οποία γράφει για την ιταλική εφημερίδα 
Il Giornale και είναι διευθύντρια της Ένωσης Ξένου 
Τύπου στη βρετανική πρωτεύουσα, δήλωσε:  
«Μιλούσα με τον εκδότη μου και μου έλεγε: "Έτσι, 
αυτός ο τύπος εξελέγη πριν από δύο χρόνια, όλοι 
ήξεραν ότι ήταν ψεύτης, οπότε γιατί όλοι είναι τόσο 
έκπληκτοι που λέει ψέματα;".
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου                                                                                       με τον Βύρωνα Καρύδη

“Έλλειψη ορθής συμπεριφοράς, αποτυχία ηγεσίας και κακή κρίση”, 
καταλογίζονται στον Μπόρις Τζόνσον

Όνειδος για την Σκότλαντ Γιαρντ τα μισογυνικά και ρατσιστικά μηνύματα αστυνομικών
Συγγνώμη από τους πολίτες ζή-

τησε επισήμως η Σκότλαντ Γιαρντ 
στη Βρετανία αφότου εσωτερική 
έρευνα έφερε στο φως μία «κουλ-
τούρα εκφοβισμού, φυλετικών 
διακρίσεων, μισογυνισμού και 
σεξουαλικής παρενόχλησης» στο 
αστυνομικό τμήμα του Τσάρινγκ 
Κρος, όπου οι αστυνομικοί αντάλ-
λασσαν μηνύματα που ξεπερνούν 
κάθε όριο χυδαιότητας. Η εμπιστο-
σύνη των πολιτών στη Μητροπολι-
τική Αστυνομία του Λονδίνου έχει 

κλονιστεί τα τελευταία χρόνια έπειτα 
από σειρά αποκαλύψεων, αλλά και 
την απαγωγή, το βιασμό και τον 
φόνο της Σάρας Έβεραρντ από 
αστυνομικό. Στην έκθεσή της, η υπη-
ρεσία περιγράφει κάποια από τα  
χυδαία μηνύματα που αντάλλασσαν 
οι αστυνομικοί: «Δέρνεις ποτέ την 
κυρά σου; Σε αγαπάνε περισσότερο 
έτσι. Σοβαρά, αφότου το έκανα, δεν 
με αφήνει σε ησυχία. Χτύπα την και 
θα σε αγαπήσει. Είναι στην ανθρώ-
πινη φύση»... Σε μια άλλη περί-

πτωση, αστυνομικός έστειλε μηνύ-
ματα σε συνάδελφό του γράφοντας: 
«Θα σε βίαζα ευχαρίστως» και  
«Αν ήμουν ελεύθερος, με χαρά θα 
σε χλωροφόρμιζα». 

 
 Aστυνομικός είχε το παρατσούκλι 

«πανάθλιος βιαστής», επειδή κυκλο-
φορούσαν φήμες ότι έφερνε γυναί-
κες στο τμήμα για να κάνει σεξ μαζί 
τους ή επειδή του άρεσε να τις  
παρενοχλεί.Κυκλοφορούσαν επίσης 
προσβλητικά μηνύματα για τους 

μουσουλμάνους, τους Αφρικανούς, 
τους Σομαλούς, το Άουσβιτς και όχι 
μόνο. Αστυνομικοί «αστειεύονταν» 
ότι θα έφτιαχναν σκυλοτροφή από 
παιδιά από την Αφρική, αποκαλού-
σαν τους Σομαλούς «αρουραίους» 
και χαρακτήρισαν «ληστή» έναν 
μαύρο άνδρα.  Οι άνθρωποι με ανα-
πηρίες αποκαλούνταν «καθυστερη-
μένοι». Ορισμένα από τα μηνύματα 
ήταν τόσο αισχρά που το πρακτο-
ρείο Reuters δεν τα συμπεριέλαβε 
στο ρεπορτάζ του.
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«Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ»

Ο Τομπάιας Έλγουντ έγινε ένας ακόμα βουλευτής του βρετανι-
κού Συντηρητικού Κόμματος που γνωστοποίησε δημοσίως ότι 
υποβάλλει επιστολή δυσπιστίας κατά του Πρωθυπουργού Μπόρις 
Τζόνσον στο αρμόδιο κομματικό όργανο, την Επιτροπή 1922. 
Ο πρώην Υφυπουργός Άμυνας και νυν πρόεδρος της κοινο-

βουλευτικής επιτροπής άμυνας γίνεται έτσι ο πιο προβεβλημένος 
βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος που τάσσεται εμπράκτως 
υπέρ της καθαίρεσης του Μπόρις Τζόνσον. Συνολικά οι βουλευτές 
των Τόρις που έχουν δηλώσει ότι έχουν υποβάλει επιστολή δυ-
σπιστίας πλησιάζουν τους δέκα, ενώ περισσότεροι είναι αυτοί 
που έχουν δημοσίως επικρίνει τον Πρωθυπουργό ή έχουν με 
σαφήνεια αποσύρει τη στήριξή του προς το πρόσωπό του. 
Για την αυτόματη πρόκληση εσωκομματικής ψηφοφορίας κα-

θαίρεσης του Πρωθυπουργού απαιτούνται 54 επιστολές δυσπι-
στίας. Μόνο ο Πρόεδρος της Επιτροπής 1922 σερ Γκρέιαμ Μπρέι-
ντι γνωρίζει ανά πάσα στιγμή με ακρίβεια πόσες επιστολές έχουν 

υποβληθεί. Ανακοινώνοντας την απόφαση να υποβάλει την επι-
στολή του εντός της ημέρας, ο κ. Έλγουντ είπε το πρωί στο Sky 
News ότι «είναι ώρα να επιλυθεί» η κρίση που έχει προκληθεί 
από το ‘partygate’, δηλαδή τα πάρτι εν μέσω lockdown στα οποία 
εμπλέκεται και ο Μπόρις Τζόνσον. 
Νεότερες πληροφορίες των εφημερίδων Guardian και Telegraph 

τοποθετούν τον Πρωθυπουργό σε τρία ακόμα συναθροίσεις που 
ερευνώνται από τη Μητροπολιτική Αστυνομία. «Είναι φρικτό οι 
Συντηρητικοί βουλευτές να πρέπει διαρκώς να το υπερασπίζονται 
αυτό έναντι του βρετανικού κοινού», είπε ο κ. Έλγουντ, προσθέ-
τοντας ότι το κόμμα «αναπόφευκτα θα διολισθήσει προς ένα 
πολύ άσχημο μέρος». 
Κάλεσε δε τον Πρωθυπουργό να πάρει τον έλεγχο και να προ-

καλέσει ο ίδιος ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. 
Η κίνηση του κ. Έλγουντ έρχεται μία ημέρα μετά από την κατά-

θεση επιστολής δυσπιστίας από τον βουλευτή Πίτερ Άλντους. 

Επιστολή δυσπιστίας κατά Τζόνσον από ακόμα έναν βουλευτή του

ΕΚΘΕΣΗ ΓΚΡΕΥ: «ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ�Σ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

«Συγγνώμη» από τον Τζόνσον για το partygate μετα την έκθεση Γκρέι
Ζητώντας «συγγνώμη» για όσα η κυβέρνηση δεν έπραξε 

σωστά και για το χειρισμό του λεγόμενου ‘partygate’ ξεκίνησε 
ο Μπόρις Τζόνσον την έκτακτη δήλωσή του στη Βουλή των 
Κοινοτήτων μετά τη δημοσιοποίηση της αναφοράς της ανώτε-
ρης κρατικής αξιωματούχου Σου Γκρέι για τα πάρτι στην Ντά-
ουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown. Η κ. Γκρέι επικρίνει την «απο-
τυχία ηγεσίας και κρίσης» στην καρδιά της βρετανικής 
κυβέρνησης, τονίζοντας ότι πολλές από τις συναθροίσεις που 
διερεύνησε δεν έπρεπε να επιτραπεί να γίνουν και δεν δικαιο-
λογούνται. Ο κ. Τζόνσον επανέλαβε ότι κατανοεί τον θυμό των 
πολιτών από τους οποίους έχει ζητήσει μεγάλες θυσίες εν μέσω 
πανδημίας. «Δεν είναι αρκετό να ζητάμε συγνώμη, αλλά πρέπει 
να κοιτάξουμε στον καθρέφτη», είπε ο Πρωθυπουργός, προ-
σθέτοντας ότι αποδέχεται πλήρως τα συμπεράσματα της Σου 
Γκρέι καθώς και την σύστασή της για αλλαγές στον τρόπο λει-
τουργίας της Ντάουνινγκ Στριτ και του Γραφείου Υπουργικού 

Συμβουλίου. Ανακοίνωσε λοιπόν, μεταξύ άλλων, τη σύσταση 
γραφείου Πρωθυπουργού και το διορισμό μόνιμου γραμματέως 
στο Νούμερο 10 ώστε να επιλυθεί αυτό που η Σου Γκρέι επι-
κρίνει στην έκθεσή της ως «κατακερματισμένες και περίπλοκες 
δομές ηγεσίας». 
Ο ηγέτης των Εργατικών της αξιωματικής αντιπολίτευσης 

σερ Κιρ Στάρμερ επισήμανε ότι ο Μπόρις Τζόνσον είναι πλέον 
αντικείμενο αστυνομικής έρευνας, καθώς η έκθεση Γκρέι απο-
καλύπτει πως η Μητροπολιτική Αστυνομία ερευνά μεταξύ άλλων 
το πάρτι στις 20 Μαΐου 2020 στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ 
στο οποίο ο Πρωθυπουργός έχει παραδεχθεί ότι παραβρέθηκε, 
αλλά και συνάθροιση στο διαμέρισμα του πρωθυπουργικού 
ζεύγους στις 13 Νοεμβρίου 2020, τη νύχτα που αποπέμφθηκε 
από τη θέση του πρωθυπουργικού συμβούλου ο Ντόμινικ Κά-
μινγκς. Επίσης, η προκάτοχός του Τερέζα Μέι τον επέκρινε για 
τη μη τήρηση των κανόνων του lockdown.

ΟΡΓΗ� ΣΤΟ ΗΒ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΜΗ ΜΑΘΕΥΤΕΙ ΠΟΤΕ ΑΝ Ο ΤΖΟΝΣΟΝ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ PARTYGATE 

«Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν αν ο Πρωθυπουργός έχει διαπράξει αδίκημα»
Την οργισμένη αντίδραση της αντιπολίτευσης προκαλεί η πι-

θανότητα να μην αποκαλυφθεί κατά πόσο ο Πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο στο πλαίσιο 
της αστυνομικής έρευνας για το partygate. 
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διεξάγει έρευνα 

για 12 καταγγελλόμενα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ και σε 
άλλα κυβερνητικά κτίρια εν μέσω lockdown. Εφόσον διαπιστώ-
σει παραβάσεις, αναμένεται να επιβάλει χρηματικά πρόστιμα. 
Ερωτηθείς σχετικά εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ είπε 

ότι εναπόκειται στην αστυνομία να δημοσιοποιήσει τα αποτε-
λέσματα των ερευνών της. Λίγο αργότερα εκπρόσωπος της 
Αστυνομίας είπε ότι η συνήθης πρακτική είναι να μη δίνονται 
πληροφορίες για την ταυτότητα των ανθρώπων στους οποίους 
επιβάλλονται πρόστιμα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Η σκιώδης ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος Άντζελα Ρέινερ 

αμέσως σχολίασε: «Δεν το πιστεύω ότι χρειάζεται να το πω, 
αλλά οι πολίτες έχουν δικαίωμα να ξέρουν αν ο Πρωθυπουργός 
διαπιστωθεί από την αστυνομία πως έχει διαπράξει αδίκημα». 

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών σερ Εντ Ντέιβι 
έκανε λόγο για «οσμή συγκάλυψης από το Νούμερο 10» και 
σχολίασε πως «ακόμα και ο Ρίτσαρντ Νίξον πίστευε ότι μια 
χώρα αξίζει να γνωρίζει κατά πόσο ο ηγέτης είναι της είναι 
απατεώνας». 
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει επίσης η αναπαραγωγή από 

τον Μπόρις Τζόνσον κατά την τεταμένη κοινοβουλευτική συζή-
τηση της Δευτέρας του αποδεδειγμένα ψευδούς ισχυρισμού 
ακροδεξιών στοιχείων πως ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ 
Στάρμερ δεν είχε διώξει ως όφειλε τον παιδεραστή παρουσιαστή 
του BBC Τζίμι Σάβιλ όταν ήταν επικεφαλής της Γενικής Εισαγ-
γελίας. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων σερ Λίντσεϊ 
Χόιλ απηύθυνε παρατήρηση προς τον Πρωθυπουργό χαρα-
κτηρίζοντας το σχόλιό του «ανάρμοστο».  
Πάντως εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ δήλωσε πως ο 

Μπόρις Τζόνσον εμμένει στην κατηγορία που απηύθυνε προς 
τον κ. Στάρμερ αξιοποιώντας την κοινοβουλευτική ασυλία του.



 5      | Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

«Θα συνεχίσουμε το 
άνοιγμα στο Βαρώσι»
Με αποφασιστικότητα θα 

συνεχιστεί η πρωτοβουλία για 
το Βαρώσι, με σεβασμό στα 
περιουσιακά δικαιώματα και 
στο πλαίσιο των αποφάσεων 
του ΕΔΑΔ, δήλωσε ο Τ/κ ηγέ-
της σχολιάζοντας τις πρόσφα-
τες δηλώσεις του Προέδρου 
της Δημοκρατίας και τον χα-
ρακτηρισμό «νομική παγίδα» 
για την «επιτροπή ακίνητης 
περιουσίας». 
Όπως μεταδίδεται στα κατε-

χόμενα, σε γραπτή του δή-
λωση χθες το απόγευμα ο 
Ερσίν Τατάρ συνδέει τις δη-
λώσεις του Προέδρου Ανα-
στασιάδη με τις προεδρικές 
εκλογές του 2023 και υποστη-
ρίζει ότι στόχο έχουν υποψη-
φίους που ενθάρρυναν τους 
Ε/κ από το Βαρώσι να υπο-
βάλουν αίτηση στην «επι-
τροπή ακίνητης περιουσίας», 
λέγοντας ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας είχε χαρακτηρί-
σει λάθος – όπως είπε – την 
προσφυγή Ε/κ σε αυτή την 
«επιτροπή».

                    
      Ειδήσεις σε 2’ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΣΟΥΛΙΔΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Επανέλαβε στήριξη σε ομοσπονδιακή λύση ο Μπλίνκεν
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν αποφασιστικά 

υπέρ της στήριξης μια διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπον-
δίας στην Κύπρο και θα συνεχίσουν να εργάζονται προς 
αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός 
Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν, καλωσορίζο-
ντας τον Κύπριο ομόλογό του, Ιωάννη Κασουλίδη, στην 
Ουάσιγκτον. Σε δηλώσεις πριν από τη συνάντησή τους, 
ο κ. Μπλίνκεν υπογράμμισε επίσης ότι «η διμερής 
σχέση είναι ισχυρότερη από ποτέ», με τον κ. Κασουλίδη 
να απαντά ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει τη συνάντησή 
τους για να εξερευνήσει τομείς όπου μπορούν να κά-
νουν τη σχέση ακόμα πιο δυνατή. 
Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νεντ 

Πράις, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης 
ότι ο κ. Μπλίνκεν συνεχάρη τον κ. Κασουλίδη για την 
επιστροφή του στο Υπουργείο Εξωτερικών και επανέ-
λαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για εμβάθυνση της συνερ-
γασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία, μεταξύ άλλων 
μέσω του μηχανισμού 3+1 με την Ελλάδα και το Ισ-
ραήλ. 
Μπλίνκεν και Κασουλίδης «συζήτησαν μια σειρά από 

διμερή και περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανο-
μένης της σημασίας του συντονισμού των ενεργειών 
για υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακε-
ραιότητας της Ουκρανίας. Τόνισαν επίσης τη σημασία 
της αύξησης της επιστημονικής συνεργασίας σε θέματα 
όπως η κλιματική αλλαγή και η αναδυόμενη τεχνολογία 

μέσω της επικείμενης υπογραφής μιας διμερούς Συμ-
φωνίας για την Επιστήμη και την Τεχνολογία», πρό-
σθεσε ο κ. Πράις. 
Είπε επίσης ότι ο κ. Μπλίνκεν εξέφρασε τη συνεχή 

υποστήριξη των ΗΠΑ στις κυπριακής καθοδήγησης, 
υπό τη διευκόλυνση των ΗΕ, προσπάθειες για επανέ-
νωση του νησιού ως μια διζωνική, δικοινοτική ομο-
σπονδία με πολιτική ισότητα προς όφελος όλων των 
Κυπρίων. 
Στις δηλώσεις πριν από τη συνάντηση ο κ. Μπλίνκεν 

καλωσορίζοντας τον κ. Κασουλίδη στο Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ, έκανε αναφορά σε «οικείο έδαφος» για τον Κύ-

πριο Υπουργό Εξωτερικών. «Ο Υπουργός Εξωτερικών 
ανέλαβε πρόσφατα, αλλά για τρίτη φορά», είπε και εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του για τη σχέση μεταξύ ΗΠΑ 
και Κύπρου. 

«Νομίζω ότι η διμερής σχέση είναι ισχυρότερη από 
ποτέ. Βλέπουμε να υπάρχει συνεργασία σε μια ολό-
κληρη σειρά από τομείς, που περιλαμβάνει την ασφά-
λεια αλλά και την επιστήμη και την τεχνολογία. Διατρέχει 
πραγματικά ολόκληρη τη γκάμα», σημείωσε ο κ. Μπλίν-
κεν. 
Αναφερόμενος στις προσπάθειες για διευθέτηση του 

Κυπριακού, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι «παραμένουμε 
αποφασιστικά υπέρ της στήριξης μιας διζωνικής, δικοι-
νοτικής ομοσπονδίας και θα συνεχίσουμε να εργαζό-
μαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Και πρέπει να πω 
ότι ήμασταν ικανοποιημένοι από την ανανέωση της 
εντολής στα Ηνωμένα Έθνη μόλις πριν από μια εβδο-
μάδα». 
Τόνισε ότι είχαν να μιλήσουν για πολλά, κάτι που 

όπως ανέφερε «αντανακλά το γεγονός ότι σε τόσα 
πολλά διαφορετικά επίπεδα αυτή η σχέση έχει γίνει ευ-
ρύτερη αλλά και βαθύτερη». 
Ο κ. Κασουλίδης ανέφερε από την πλευρά του ότι εί-

ναι πρόθεσή του να αξιοποιήσει αυτή τη συνάντηση 
για να εντοπίσει και να εξερευνήσει τομείς όπου μπο-
ρούν να κάνουν τη σχέση αυτή ακόμα πιο δυνατή και 
ακόμη πιο βαθιά.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΜΑΣ

Πολιτικά τα ζητήματα που καθυστέρησαν στην έλευση του Φ.Α.

Ν. Συλικιώτης: Κινδυνεύει η ενεργειακή επάρκεια της χώρας
Από το καλοκαίρι μέχρι το τέλος του χρόνου ενδεχομένως 

να υπάρξουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, λόγω των τερά-
στιων αδυναμιών που έχει η ΑΗΚ στα δίκτυα διανομής και με-
ταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και λόγω της έλλειψης 
προσωπικού στην Αρχή Ηλεκτρισμού, τόνισε το μέλος του 
Πολιτικού γραφείου του ΑΚΕΛ Νεοκλής Συλικιώτης, λέγοντας 
ότι κινδυνεύει η ενεργειακή επάρκεια της χώρας. 
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ σημείωσε ότι 

όταν γίνει το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, θα είναι πιο ακριβή 
η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ υπογράμμισε ότι η μη 
έλευση φυσικού αερίου στην Κύπρο θα κοστίσει πολλά εκα-
τομμύρια. Όπως είπε, δε θα μπορέσει η ΑΗΚ να λειτουργήσει 

τις μονάδες για το φυσικό αέριο, λέγοντας ότι θα υπάρχουν 
μόνο οι προμηθευτές για τις ΑΠΕ που θα κάνουν συμφωνίες 
με μεγάλες επιχειρήσεις και όχι με τους καταναλωτές. Παράλ-
ληλα ο κ. Συλικιώτης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν έχει 
ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό, λέγοντας ότι συνεχώς 
αυτοσχεδιάζει. Υπέδειξε ότι πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές 
επιλογές και αναφέρθηκε στις εισηγήσεις που κατέθεσε χθες 
το ΑΚΕΛ σε συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και την 
Υπ. Ενέργειας λέγοντας ότι είναι υλοποιήσιμες. Σημείωσε μά-
λιστα ότι υπήρξε θετική ανταπόκριση από τους κυβερνώντες. 
Ακόμα επισήμανε ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος με-
τακυλείται και στις τιμές άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

Και επίσημα πίσω 
στην Κυβέρνηση 

ο Κούσιος
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

στο Προεδρικό Μέγαρο, στην 
παρουσία του Προέδρου της 
Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστα-
σιάδη, η τελετή διαβεβαίωσης 
του νέου Υφυπουργού παρά 
τω Προέδρω κ. Κυριάκου Κού-
σιου. Σε χαιρετισμό του στην 
τελετή, ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης είπε ότι «ενασκώντας 
τις εξουσίες που μου παρέχο-
νται από το Σύνταγμα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, προ-
χωρώ σήμερα στον διορισμό 
του κ. Κυριάκου Κούσιου, ενός 
συνεργάτη από το παρελθόν, 
στενότατου φίλου από το πα-
ρελθόν, στη θέση του Υφυ-
πουργού παρά τω Προέδρω. 
Η ανάγκη προέκυψε σαν 

αποτέλεσμα των προσωπι-
κών προβλημάτων που οδή-
γησαν τον μέχρι σήμερα Υφυ-
πουργό Βασίλη Πάλμα να 
παραιτηθεί.

Οι καθυστερήσεις και οι αναβολές για το φυσικό 
αέριο ανάγονται στη σφαίρα της πολιτικής ζωής και 
όχι στους τεχνοκράτες τόνισε ο τέως πρόεδρος της 
ΡΑΕΚ Γιώργος Σιαμμάς. 
Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ επι-

σήμανε ότι ήταν πολιτικά τα ζητήματα που καθυστέ-
ρησαν στην έλευση του φυσικού αερίου, λέγοντας 
ότι τα τεχνικά προβλήματα πάντα λύνονται. Σημεί-
ωσε ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για το θέμα 
του φυσικού αερίου. 
Επίσης ο Γιώργος Σιαμμάς τόνισε ότι δεν θα εμπο-

δίσει το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας, αν σχεδιαστεί 

σωστά ο μειοδοτικός διαγωνισμός, κάνοντας λόγο 
για πολιτική απόφαση. Ανέφερε δε ότι αν υλοποιείτο 
ο διαγωνισμός του 2011 μεταξύ ΔΕΦΑ και εταιρείας 
Shell για την έλευση φυσικού αερίου, σήμερα θα 
ήταν πιο χαμηλή η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. 
Παράλληλα είπε ότι είναι φιλόδοξος ο στόχος που 

τέθηκε από την κυβέρνηση για ολοκλήρωση του τερ-
ματικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Βασι-
λικό το καλοκαίρι του 2023.  

Από αναβολή σε αναβολή  
Από αναβολή σε αναβολή οδεύει η εισαγωγή φυ-

σικού αερίου, στην οποία επενδύθηκαν οι ελπίδες 
για μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για ολο-

κλήρωση του έργου μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, 
τώρα μιλούν για τον Ιούλιο του 2023 και οδεύουμε 
σε νέα παράταση του χρονοδιαγράμματος. 
Έίχε προηγηθεί νέα σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στην οποία 
συμμετείχαν ο νέος πρόεδρος της Δημόσιας Επιχεί-
ρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), Νίκος Καστελλανής 
και οι Υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας, Κων-
σταντίνος Πετρίδης και Νατάσα Πηλείδου.



 6    | Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2022

Σε παγερή απομόνωση Αβέρωφ Νεοφύτου και ΔΗΣΥ 

MONDIAL FORWARDING LTD - VACANCY
 
Mondial Forwarding are an independent family run freight forwarder and warehouse service provider. We specialise in the transportation of goods to and from Greece, Corfu,  
Crete and Cyprus as well as both long- and short-term storage solutions. We require the following positions to be filled at our UK depot in Enfield. Import and Export Clerks 
 
Requirements of the role: 

-Liaising with customers and the overseas offices to arrange international cargo shipments 
-Providing customers with shipping quotations  
-Responsible for issuing specific shipping documents and raising customer invoices 
-Understanding of freight forwarding procedures (training will also be provided) 
Skills 
-Computer literacy, competency in Microsoft office is essential  
-Excellent communication skills both written and verbal (Greek speaking preferred but not essential) 
-A good degree of numeracy  
-Team player and ability to multitask  
-Fast learner and capability to meet tight deadlines  
-A quick thinker with a ‘can do it’ attitude  
 
If you feel you are the suitable candidate and would like to enquire about the role, please email your CV along with a brief covering letter to George - exports@mondialtransport.co.uk 

Στην πρόωρη τροχιά των προεδρικών εκλογών του 2023

•Ούτε καν στο τηλέφωνο δεν 
του βγαίνουν πολιτικοί αρχη-
γοί για να κουβεντιάσουν 
έστω μαζί του για προεδρικές 
 
•«Πονά πολύ» το κυβερνών 
κόμμα το δημόσιο ξεκαθάρι-
σμα από αρχηγούς άλλων 
πολιτικών κομμάτων πως 
δεν υπάρχει έδαφος διαβού-
λευσης  
 
•Έμεινε παρέα με τους ακρο-
δεξιούς και ΕΛΑΜ, το εδώ  
Παράρτημα της φασιστικής  
Χρυσής  Αυγής  
 
•Κινήσεις αντιπερισπασμού 
με προβοκατόρικες ενέργειες 
στο χώρο της αντιπολίτευσης 
ενώ «εξαφάνισαν» το Νίκο 
Χριστοδουλίδη γιατί «τσι-
μπά» ψηφοφόρους του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου 
 
•Ο Κασουλίδης σε ρόλο «γα-
λάζιου λαγωνικού» για περι-
συλλογή αποδεκατισμένων 
ομάδων του ΔΗΣΥ  

Σε χειμωνιάτικη «παγερή  
απομόνωση» βρίσκεται το κυ-
βερνών κόμμα του ΔΗΣΥ και  
ο αρχηγός του Αβέρωφ Νεοφύ-
του, θέση στην οποία τον οδή-
γησαν οι προσωπικές επιλογές 
του και οι χειρισμοί που έκανε 
για τις προεδρικές εκλογές του 
2023. Διαπιστώνοντας ότι δεν 
έχει καν τη στήριξη της ολότητας 
των οπαδών της παράταξης του 
επιστράτευσε τον Πρόεδρο Ανα-
στασιάδη και τον έτερο βετε-
ράνο πολιτικό Γιαννάκη Κασου-
λίδη. 
Αυτή τη στιγμή το μοναδικό 
κόμμα που διατηρεί στενή συ-
νεργασία με το Συναγερμό είναι 
το ΕΛΑΜ, το εδώ Παράρτημα 
της φασιστικής  Χρυσής  Αυγής. 
Από τα υπόλοιπα κόμματα κα-
νένα απολύτως κόμμα δεν  
εκφράζει την προθυμία να συ-
νεργαστεί με το κυβερνών 
κόμμα γιατί δεν θέλουν να ταυ-
τιστούν με τις καταστροφικές 
πολιτικές του τόσο στο  
Κυπριακό όσο και στην εσωτε-
ρική διακυβέρνηση.  
Πληροφορίες μας από κομμα-
τικές πηγές αναφέρουν ότι ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου έχει περιπέ-
σει σε κατάσταση μελαγχολίας, 

με το δημόσιο ξεκαθάρισμα από 
αρχηγούς άλλων πολιτικών 
κομμάτων πως δεν υπάρχει 
έδαφος διαβούλευσης μαζί του 
για τις προεδρικές εκλογές.  
Είναι χαρακτηριστική η περί-
πτωση πολιτικού αρχηγού με 
τον οποίο στο παρελθόν είχαν 
πολύ στενή συνεργασία «και 
μέσα και έξω από τη Βουλή»,  
ο οποίος δεν βγαίνει καν στο τη-
λέφωνο εάν δεν γνωρίζει εκ των 
προτέρων για το θέμα που θέλει 
να του μιλήσει, διαμηνύοντας 
του κάθε φορά να αποφύγει 
κατά τη συνομιλία τους ανα-
φορά στις προεδρικές εκλογές. 
Βεβαίως ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
θερίζει ότι έσπειρε! Η μανιώδης 
προσπάθεια του να ανακηρυ-
χθεί προεδρικός υποψήφιος για 
να εξουδετερώσει το συντομό-
τερο τους εσωκομματικούς του 
αντιπάλους, κυρίως το Νίκο  
Χριστοδουλίδη, το «ανερχόμενο 
αστέρι» στο χώρος της δεξιάς 
και ακροδεξιάς, δεν ήταν χωρίς 
συνέπειες. 
Τα κόμματα που κινούνται στον 
ευρύτερο χώρο της Δεξιάς, 
όπως και τα κόμματα του  
κεντρώου χώρου, αποδίδουν 
στον Αβέρωφ Νεοφύτου και στο 

ΔΗΣΥ τάσεις αυταρχισμού και 
δεσποτισμού, ερμηνεύοντας την 
ενέργεια του να εξαγγείλει υπο-
ψήφιο και στη συνέχεια να  
ζητήσει «συνεργασία» ως 
πράξη που αντίκειται στις αρχές 
της υγιούς συνεργασίας μεταξύ 
των πολιτικών δυνάμεων. 
Μπροστά σ’ αυτή την κατά-
σταση η κυβερνώσα παράταξη 
του ΔΗΣΥ ακολουθεί την γνω-
στή τακτική της  με κινήσεις 
αντιπερισπασμού σε μια προ-
σπάθεια αν «ενσπείρει ζιζάνια» 
στο χώρο της αντιπολίτευσης 
και κυρίως στο ΑΚΕΛ, στο  
μεγαλύτερο κόμμα της αντιπο-
λίτευσης. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση επιστράτευσε τα γνωστά 
παπαγαλάκια της στα μέσα ενη-
μέρωσης που αναπαράγουν και 
παραφουσκώνουν σεναριολο-
γίες για «τριβές» ενώ την ίδια 
ώρα «εξαφάνισαν» από την 
 πολιτική σκηνή τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη, ο οποίο «τσιμπά»  
από τους ψηφοφόρους της  
Δεξιάς και Ακροδεξιάς σε βάρος 
της υποψηφιότητας Αβέρωφ 
Νεοφύτου. 
Ρόλο «γαλάζιου λαγωνικού» για 
περισυλλογή αποδεκατισμένων 
ομάδων του ΔΗΣΥ ανέλαβε ο 
Γιαννάκης Κασουλίδης ο οποίος 
επιχειρεί  με τη βοήθεια των Δυ-
τικών φίλων του «να επαναφέ-
ρει στο μαντρί», οπαδούς του 
κόμματος οι οποίοι είναι απο-
γοητευμένοι με την καταβαρά-
θρωση του Κυπριακού από τη 
διακυβέρνηση Αναστασιάδη – 
ΔΗΣΥ. 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Η ΚΥΠΡΟΣ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, 
 
 ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑ-
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡ-
ΜΟΥ 
 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΑΚΕΛ Στέ-
φανος Στεφάνου δήλωσε πως 
κατά τη συνεδρία της Κεντρικής 
Επιτροπής του κόμματος,  
το  περασμένο Σάββατο, επα-
ναβεβαιώθηκε ομόφωνα η δια-
πίστωση του κόμματος ότι η 
 Κύπρος χρειάζεται «μία προ-
οδευτική αλλαγή» και «πρώτα 

από όλα να απαλλαγεί από τη 
διακυβέρνηση του Συναγερμού, 
η οποία στα χρόνια της διακυ-
βέρνησής της έχει οδηγήσει την 
Κύπρο στον πάτο και έχει προ-
καλέσει πάρα πολλά αδιέξοδα 
σε όλα τα βασικά ζητήματα που 
καθορίζουν την πορεία του  
τόπου και του λαού». 
Ο Στ. Στεφάνου πρόσθεσε ότι 
αποφασίστηκε η συζήτηση στην 
κομματική βάση, με τις Νέες  
Δυνάμεις και τους φίλους του 
ΑΚΕΛ ώστε η ηγεσία να απο-
κομίσει τη δική τους άποψη και 
τις προσεγγίσεις τους σε σχέση 
με την προσπάθεια που θα κα-
ταβληθεί ενόψει των προεδρι-
κών εκλογών του Φεβρουαρίου 
του 2023. 
Όπως δήλωσε ο  Στεφάνου η 
Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ 
επαναβεβαίωσε ομόφωνα τη 
θέση ότι το Κόμμα θα συνεχίσει 
πιο εντατικά και συγκεκριμένα 
την προσπάθεια για να επιτευ-
χθεί συνεργασία με τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης και ως εκ 
τούτου το επόμενο διάστημα θα 
αναπτύξει εντατικότερο διάλογο 
με τα κόμματα που διαπιστώ-
νουν πως η Κύπρος χρειάζεται 
την αλλαγή. 
Ο Στ. Στεφάνου δήλωση ότι 
εντατικοποιούνται οι συζητήσεις 
με όλα τα κόμματα της αντιπο-
λίτευσης και πρωτίστως με  
το ΔΗΚΟ για να διαπιστωθεί αν 
υπάρχει προοπτική συνεργα-
σίας ενόψει προεδρικών εκλο-
γών.  
Ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι 
έχουν γίνει ήδη άτυπες συνα-
ντήσεις με τον Πρόεδρο του 
ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο 
και συμφώνησαν στην θέση ότι 
πρέπει να πετύχουν αλλαγή στη 
διακυβέρνηση. 
Πρόσθεσε ότι στο διάλογο που 
θα γίνει είναι ελεύθερο το κάθε 
κόμμα να καταθέσεις τις δικές 
του θέσεις τόσο όσον αφορά 
στον υποψήφιο, τόσο και για τις 
προγραμματικές θέσεις. 
Ο Στ. Στεφάνου σημείωσε 
ωστόσο ότι θα διευκολύνει την 
συζήτηση αν αποκλειστούν τα 
ονόματα των αρχηγών των κομ-
μάτων. 
Ο Γ.Γ. της Κ.Ε.  του ΑΚΕΛ τόνισε 

ότι Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος 
Χριστοδουλίδης αποτελούν  
μέρος της κυβέρνησης ΔΗΣΥ - 
Αναστασιάδη από την οποία 
πρέπει να απαλλαγεί ο τόπος. 
Την ίδια ώρα χαρακτήρισε αυ-
θαίρετο τον τίτλο σε δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Φιλελεύθε-
ρος» ότι στο ΑΚΕΛ στρώνουν 
το χαλί στον Γιώργο Παμπο-
ρίδη. 
Ο Στ. Στεφάνου είπε ότι την  
συζήτηση που αφορά στο 
όνομα του υποψήφιου, το ΑΚΕΛ 
θα την κάνει μέσα από τις εσω-
κομματικές του διαδικασίες που 
περιλαμβάνει διάλογο και με τις 
κομματικές ομάδες βάσης. 
Σημείωσε τέλος ότι το ΑΚΕΛ θα 
εξαντλήσει όλα τα περιθώρια 
ώστε να επιτευχθούν συνεργα-
σίες και αν αυτό δεν γίνει κα-
τορθωτό τότε θα αποφασιστούν 
τα επόμενα βήματα. 
Εξάλλου κληθείς να σχολιάσει 
δηλώσεις της βουλεύτριας του 
κόμματος Ειρήνης Χαραλαμπί-
δου ότι μια υποψηφιότητα του 
Γιώργου Παμπορίδη δεν μπορεί 
να αποτελεί επιλογή του ΑΚΕΛ 
για τις προεδρικές εκλογές  
ο ηγέτης του ΑΚΕΛ συνέστησε 
υπομονή επικαλούμενος την 
αρχαία ρήση "τοις φρονίμοις 
ολίγα". 
"Όλοι θα πρέπει να κάνουν 
υπομονή. Έχουμε διαδικασίες 
στο κόμμα που περιλαμβάνει 
και τις νέες δυνάμεις. Αυτό το 
πράγμα το έχουμε ξεκαθαρίσει", 
είπε ο Στ. Στεφάνου. 
Πρόσθεσε πως "από τη στιγμή 
που η ηγεσία του κόμματος και 
τα στελέχη του κόμματος κά-
νουν υπομονή για να κάνουμε 
συζήτηση εντός του κόμματος, 
αλλά για να κάνουμε και τη  
συζήτηση με τις δυνάμεις της 
αντιπολίτευσης που θα επιθυ-
μούσαμε να έχουμε μια συνερ-
γασία, με στόχο να πετύχουμε 
τον τερματισμό της διακυβέρνη-
σης του τόπου από τον  
Συναγερμό και να έχουμε μιαν 
προοδευτική αλλαγή, αυτό  
καλύπτει όλους". 
"Άρα τοις φρονίμοις ολίγα",  
κατέληξε.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ
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Λιγνάδης: «Καταπέλτης» το βούλευμα που παρατείνει 
την προσωρινή κράτησή του

Τ  ην παράταση κατά έξι μήνες της προσω-
ρινής κράτησης του ηθοποιού και σκηνο-
θέτη Δημήτρη Λιγνάδη αποφάσισαν οι  

δικαστές του αρμόδιου συμβουλίου, βάσει του 
υπ΄αριθ. 88/2022 βουλεύματος το οποίο εκδό-
θηκε στις 20 Ιανουαρίου 2022. 

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, αφενός εξαλεί-
φουν οποιονδήποτε κίνδυνο άρσης της προσω-
ρινής κράτησης θα υπήρχε υπό το δεδομένο ότι 
τον Φεβρουάριο συμπληρώνεται ένας χρόνος 
από τη σύλληψη και την προφυλάκιση του  
Δημήτρη Λιγνάδη και αφετέρου προχωρούν σε 
συγκεκριμένα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την 
αξιολόγηση του υλικού της δικογραφίας.    
Σημειώνεται ότι ο Λιγνάδης αναμένεται να καθίσει 
στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου 
Αθηνών στις 11 Φεβρουαρίου κατηγορούμενος 
για τέσσερις συνολικά βιασμού, σε βάρος ανδρών 
εκ των οποίων οι τρεις ήταν ανήλικοι όταν φέρεται 
να έλαβαν χώρα οι συγκεκριμένες κακοποιητικές 
πράξεις. Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται 
τις κατηγορίες κάνοντας λόγο για «σκευωρία», η 
οποία εξυφάνθηκε προκειμένου να πληγεί ο ίδιος 
αλλά και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. 
 «Αμετανόητος μέχρι και σήμερα» 
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δικαστές κρίνουν 

ότι προσωρινή κράτηση του Λιγνάδη πρέπει να 
παραταθεί καθώς ο πρώην επικεφαλής του Εθνι-
κού Θεάτρου εμφανίζεται, ακόμη και σήμερα,  
αμετανόητος για τις πράξεις τις οποίες φέρεται 
να έχει τελέσει. Επιπλέον, οι δικαστές εκτιμούν 
ότι ο Λιγνάδης είναι επικίνδυνος τέλεσης νέων 
αξιόποινων πράξεων σε περίπτωση που αφεθεί 
ελεύθερος ενώ σκιαγραφούν την προσωπικότητα 
και τη συμπεριφορά του σκηνοθέτη και ηθοποιού 
με τα ίδια μελανά χρώματα όπως έχουν κάνει και 
οι συνάδελφοί τους στο παρελθόν. 
Υπενθυμίζεται ότι στο βούλευμα παραπομπής 
του Δημήτρη Λιγνάδη, ο κατηγορούμενος εμφα-
νιζόταν ως «άτομο επικίνδυνο, με πάθη και  
εμμονές εμφορούμενο από έντονα αντικοινωνικά 
αισθήματα», ενώ επισημαινόταν ότι η δράση του 
έχει 30ετή διάρκεια καθώς και ότι από το υλικό 
της δικογραφίας προκύπτουν «σοβαρές ενδείξεις 
ενοχής για την πράξη του βιασμού κατά συρροή 
που του αποδίδεται».

Συνήγορος 24χρονης: «Θα ζητήσουμε αντιδείγμα ούρων 
- Να βεβαιωθούμε με τεστ DNA ότι ανήκει στη Γεωργία»

ΕΝΦΙΑ: Το 80% των πολιτών θα 
πληρώσει μικρότερο φόρο

Α νακοίνωση για τα 
αρνητικά αποτε-
λέσματα των το-

ξικολογικών εξετάσεων 
της 24χρονης που κατήγ-
γειλε ότι έπεσε θύμα βια-
σμού στη Θεσσαλονίκη, 
έδωσε στη δημοσιότητα ο 
δικηγόρος της Θανάσης 
Ζιώγας. Αναφορικά με το 
αλκοόλ επισημαίνει πως 
«δεν μπορεί να γίνει ανα-
γωγή από τους μεταβολί-
τες αιθανόλης που ανι-
χνεύονται στα ούρα στο 
μέγεθος και στη βαρύτητα 
μέθης». Όσον αφορά δε, 
τις ναρκωτικές ουσίες και 
ειδικότερα το λεγόμενο 
χάπι βιασμού, η ανεύρεσή 
του, όπως τονίζει, «ούτως 
ή άλλως ήταν απολύτως 
αδύνατη», διότι το δείγμα 

ούρων που εξετάστηκε 
λήφθηκε τουλάχιστον 18 
ώρες μετά την καταγγελία, 
ενώ ανιχνεύεται, κατά τον 
ίδιο, μέχρι τις 12 ώρες. 
 
Θα ακολουθήσουν και 
νέες εξετάσεις 
Ο κ. Ζιώγας σημειώνει, 
επιπλέον, ότι θα ακολου-
θήσουν και νέες εξετάσεις 
στο αντιδείγμα των ούρων 
που έχει διατηρηθεί στο 
εργαστήριο του ΑΠΘ, 
αλλά και πιο εξειδικευμέ-
νες εξετάσεις σε άλλα 
στοιχεία του οργανισμού 
της 24χρονης, όπως στο 
τριχωτό της κεφαλής και 
στα δείγματα dna που ήδη 
ανιχνεύτηκαν. 
«Τώρα αρχίζει ο πραγμα-
τικός αγώνας για τη Γεωρ-

γία, που είχε το θάρρος να 
καταγγείλει τον βιασμό 
της, αλλά και για όλες εκεί-
νες τις γυναίκες που έχουν 
βιώσει στο παρελθόν αντί-
στοιχες καταστάσεις και 
σκέφτονται σήμερα να  
καταγγείλουν. Διότι για 
όλες αυτές τις γυναίκες σί-
γουρα δεν υπάρχουν ούτε 
θα υπάρξουν αποτελέ-
σματα τοξικολογικών εξε-
τάσεων. Υπάρχει μόνο το 
στιγματιστικό βίωμα που 
αποτελεί τη μόνη κινητή-
ριο δύναμη για την καταγ-
γελία τους. Και αυτό το 
βίωμα πρέπει να βοηθή-
σουμε όλοι να ντυθεί με το 
φως της δικαιοσύνης.  
Η αρχή γι’ αυτό έγινε. 
Έπεται συνέχεια… -», κα-
ταλήγει ο δικηγόρος.

Μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 13% ανακοί-
νωσε το πρωί της Τετάρτης ο πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης. 
«Με το νέο πλαίσιο, 8 στους 10 συμπολίτες μας 
θα πληρώνουν ακόμα μικρότερο ΕΝΦΙΑ. Αρκετοί 
θα καταβάλουν το ίδιο ποσό. Ενώ, μία μικρή μει-
οψηφία, περίπου 6%, θα δει μια λελογισμένη 
επιβάρυνση», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Μη-
τσοτάκης διευκρινίζοντας ότι το πλήρες σχέδιό 
για την ακίνητη περιουσία θα παρουσιάσει σε 
λίγο ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊ-
κούρας. «Ελάφρυνση 30% θα έχουν, στο εξής, 
τα ακίνητα αξίας μέχρι 100.000 ευρώ αντί των 
60.000 ευρώ, που ίσχυε έως τώρα. Η κλιμάκωση 
του φόρου γίνεται δικαιότερη. Και σ’ αυτόν έχει 
ενσωματωθεί και ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ 
που παύει να υφίσταται», είπε ακόμη, προσθέ-
τοντας πως «η συνολική μείωση των επιβαρύν-
σεων για τους πολίτες ανέρχεται στα 
350.000.000 ετησίως αντί των 70.000.000 που 
προέβλεπε ο προϋπολογισμός».

Σ  υγκλονίζουν οι μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής 
Χαριλάου στην Θεσσαλονίκη όπου, κατά τις πρώτες 
πρωϊνές ώρες της Τρίτης, έγινε το φονικό με θύμα 

έναν δεκαννιάχρονο άντρα. 
Ο 19χρονος φαίνεται να υπέκυψε από ακατάσχετη αιμορ-
ραγία, ενώ οι δύο τραυματίες παρελήφθησαν από το 
ΕΚΑΒ και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο 
Παπανικολάου όπου, σύμφωνα με την αστυνομία, νοση-
λεύονται εκτός κινδύνου. Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει 
καρέ καρέ τι συνέβη την Τρίτη λίγο μετά τα μεσάνυχτα: 
«Μετά τις 12.30, μια παρά άκουσα φωνές και βρισιές. 
Βλέπω ότι παίρνουν ένα σκαμπό από το μαγαζί που είναι 
στη γωνία και βαράνε ένα αυτοκίνητο. Το κλώτσαγαν. Και 
έφυγε ένα άσπρο αυτοκίνητο από τα φανάρια τέρμα δεξιά. 
Φύγανε μετά έξι άτομα από κάτω. Ήρθε και μια κλούβα 
της αστυνομίας. Μέχρι τη μια και κάτι γινόταν ένας πανι-
κός». 
Άλλος κάτοικος της περιοχής σημείωσε πως ήταν μεγάλη 
παρέα και επιτέθηκε στα τρία παιδιά, ενώ επίσης άργησε 
η επέμβαση της ΕΛΑΣ «Έπεσε ξύλο ανάμεσα σε συμμο-
ρίες παιδιών. Ακούστηκαν βρισιές για Άρη και ΠΑΟΚ.  
Κάποια στιγμή ήρθε και η αστυνομία. Κάποιοι έφυγαν με 
ΙΧ. Το ασθενοφόρο που ήρθε έκατσε τουλάχιστον μία ώρα. 
Ακόμα έχει αίματα», δήλωσε ο ίδιος. Και πρόσθεσε: 

«Ακούσαμε φωνές, σπασίματα. Και το ρολόι της ΔΕΗ είναι 
σπασμένο. Δε ξέρω τι πετούσαν. Δε βγήκε κανείς από 
την πολυκατοικία. Ήταν μεγάλη παρέα. Ποιος να βγει;  
Η αστυνομία άργησε να έρθει». Επιχειρηματίας της γειτο-
νιάς που διατηρεί κατάστημα με ψιλικά περιέγραψε πως 
είδε από το μπαλκόνι της τα παιδιά μαχαιρωμένα σε μια 
λίμνη αίματος, ενώ οι αστυνομικοί τής ζήτησαν το υλικό 
από τις κάμερες. Όπως ανέφερε: «Από το μπαλκόνι είδα 
τα παιδιά που ήταν μαχαιρωμένα εδώ. Ήρθε αστυνομία, 
ασθενοφόρο. Πάρα πολύς κόσμος. Πολλή αστυνομία. Και 
μου ζήτησαν να ανοίξω το μαγαζί για να πάρουν το κατα-
γραφικό. Το ένα παιδί ήταν ξαπλωμένο κάτω. Φαινόταν 
πάρα πολύ αίμα γύρω από το παλικάρι αυτό». 
 
23χρονος χούλιγκαν, σεσημασμένος ο συλληφθείς 
 
Ο συλληφθείς για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη είναι 
23 χρόνων, αλβανικής καταγωγής, με άδεια διαμονής στη 
χώρα και σεσημασμένος στις Αρχές. 
Τα στοιχεία που έχει σε βάρος του η Ελληνική Αστυνομία 
είναι συντριπτικά, ενώ το πιο ουσιαστικό είναι ότι τον έχει 
αναγνωρίσει ένας από τους τραυματίες, ο οποίος ήταν 
μαζί με τον 19χρονο Άλκη, λίγο πριν πέσει νεκρός.

Δολοφονία 19χρονου στη Θεσσαλονίκη: «Σας παρακαλώ μη με 
χτυπάτε άλλο»
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Όσον το Φως Μεγάλωνε

Γωνιά Ποίησης 

                      Του Ειρήναρχου Στεφάνου

Κάποτε ήμουνα κι ’εγώ, παιδάκι σαν 
 και σένα, 

Όμως με μια διαφορά,  
από τ ’αδικημένα! 

Μικρός δεν καταλάβαινα,  
την λέξη αδικία, 

γι’ αυτό χαιρόμουν την ζωή,  
γεμάτος ευτυχία! 

Εξάχρονο με στείλανε,  
να πάω το σχολείο, 

να δουν φως τα μάτια μου,  
της Γης το μεγαλείο!  

Άρχισαν τα προβλήματα,  
Σκέψεις – Μελαγχολία,  

Όσον το ΦΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕ –  
ΣΚΟΤΟΣ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ! 

Δάσκαλούς μου τους άκουα,  
Ρωτούσα,  

μ ’απαντούσαν, Πολλές φορές μου  
θύμωναν, παράξενα κοιτούσαν! 

Πάψε την περιέργεια,  
Μην ψάχνεις – δεν η βρίσκεις, 

Λύση για σε βιώσιμος,  
είναι σ ‘αυτή που  

χτίσεις! Να μην διαμαρτύρεσαι,  
κόντρα στο μερτικό σου,  
αυτός είναι ο δρόμος σου,  

ζωής το ριζικό σου! 
Άλλοι γεννιούνται στα βουνά,  

άλλοι μες  
στα παλάτια, άλλοι μέσα στην Έρημο,  

άλλοι μέσα στα Χωράφια! 
Άλλοι έχουσι και τρων, άλλοι πεινούν  

και κλαίσι, 
Έτσιν ο κόσμος, μάθετο, Σ’αρέσει,  

Δεν Σ’αρέσει! 
Άραγές να έχουν δίκαιο,  
Αλήθεια είναι τούτη, 

άλλοι να ζήσουν φτωχικά,  
και άλλοι με ανέσεις, πλούτη! 

Μεγάλωσα – αυξήθηκε το χάσμα  
μεταξύ μας, 

αγώνας ατελείωτος η άνιση ζωή μας! 
Γνωρίζεις λύση φίλε μου;  
πες μου κ ’εμένα να ξέρω 
Με νίκησαν οι σκέψεις μου,  
πονώ και υποφέρω!!!

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών στο Κόβεντρι και στο Leeds

Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος Κόβεντρι χορο-
στάτησε του Όρθρου και προεξήρχε 
της Θείας Λειτουργίας ο Θεοφιλέ-
στατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μά-
ξιμος την Κυριακή 30 Ιανουαρίου.  
Συλλειτούργησαν ο Πρωτοπρε-
σβύτερος π. Θεόδωρος Πολυβίου 
και ο Διάκονος π. Παντελεήμων 
Maxfield. Μετά το πέρας της Θείας 

Λειτουργίας ο Θεοφιλέστατος χειρο-
θέτησε Αναγνώστη τον κ. Σιλβέστρο 
Τιμοθέου. Επίσης ευλόγησε το νέο 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους 
ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα τους 
καθήκοντα. Τον Επίσκοπο Μελιτη-
νής υποδέχθηκε με ενθουσιασμό  
η Κοινότητα του Κόβεντρι και προ-
σέφεραν εορταστικό γεύμα προς  
τιμήν του.         

Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των 
Τριών Ιεραρχών Leeds επισκέφτηκε 
ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
κ. Νικήτας όπου και προέστη της 
Θείας Λειτουργίας. 

 
Συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκε-
λος Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνω-

στόπουλος, o Πρεσβύτερος κ. Σταύ-
ρος Μπόζος και ο Αρχιδιάκονος  
κ. Γεώργιος Τσουρούς. Μετά το πέ-
ρας της Θείας Λειτουργίας μαθητές 
και μαθήτριες του Ελληνικού  
Σχολείου μίλησαν για την πολύ-
πλευρη συμβολή των μεγάλων  
φωστήρων της Ορθοδοξίας, ειδικά 
στην Παιδεία. Ακολούθησε γεύμα 
προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου

Επιστολή περί Κυπριακού στη νέα Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου από οργάνωση ομογενών της Βρετανίας

Την πεποίθησή τους ότι ως νέα και 
δυναμική ηγέτιδα από μία μικρή  
νησιωτική χώρα «θα υπερασπιστεί 

δίχως φόβο τις δημοκρατικές αξίες 
και θα στηρίξει τη φωνή των  
Κυπρίων για δικαιοσύνη», εκφρά-

ζουν με συγχαρητήρια επιστολή 
προς την Ρομπέρτα Μετσόλα τα 
μέλη του Συμβουλίου Βρετανοκυ-
πρίων, με αφορμή την ανάδειξη της 
πολιτικού από τη Μάλτα στην προ-
εδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου. 
  
Η επιστολή της παροικιακής οργά-
νωσης της Βρετανίας σημειώνει την 
ευχαρίστηση και τον εντυπωσιασμό 

που προκάλεσε η δήλωση της  
κ. Μετσόλα περί της σημασίας της 
επανένωσης της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. «Μας δίνει ελπίδα για  
το μέλλον», σημειώνουν οι υπογρά-
φοντες, τονίζοντας ότι τα περισσό-
τερα μέλη της οργάνωσης είναι πρό-
σφυγες ή παιδιά προσφύγων που 
αγωνίζονται για τα ανθρώπινα  
δικαιώματα όλων των Κυπρίων. 
  
«Προερχόμενη από ένα μικρό νησί 
και εσείς, έχετε μια κατανόηση και 
ενσυναίσθηση για τη θέση της  
Κύπρου, η οποία απειλείται αδιά-
κοπα από τον Τούρκο επιτιθέμενο. 
Τονίζουμε ότι η Τουρκία πρέπει να 
σταματήσει άμεσα κάθε νέα πρό-
κληση είτε στα Βαρώσια ή στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανα-
φέρει η επιστολή. 
  
Κλείνει με την επισήμανση ότι  
«έχει έρθει η ώρα για να γίνει ξανά 
πλήρης η Κύπρος, καθώς αυτό θα 
είναι αναγκαίο για την ειρήνη στη 
Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή». 
  
Την επιστολή εκ μέρους του Συμ-
βουλίου Βρετανοκυπρίων υπογρά-
φουν οι Δώρος Παρτασίδης, Μαρί 
Νίκολσμπι, Δρ Ντένις Ζήνων, Τζον 
Στεργίδης και Δρ Σάββας Χατζηφι-
λίππου.
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Εργαζόμενοι στα νοσοκομεία απεργούν και 
«αναστατώνουν» το σύστημα υγείας

Π  ολλές εκατο-
ντάδες εργαζό-
μενοι της  βρε-

τανικής εταιρείας 
Serco, που προσφέρει 
υπηρεσίες εστίασης, 
καθαρισμού, μεταφο-
ράς και άλλες στα  
βρετανικά νοσοκομεία, 
ξεκίνησαν την Δευτέρα 
απεργία δύο εβδομά-
δων καταγγέλλοντας τη 
μισθολογική ανισότητα. 
Περίπου 600 εργαζό-
μενοι της εταιρείας  
αυτής, υπεργολάβος 
του εθνικού συστήμα-
τος υγείας της Βρετα-
νίας (NHS), ξεκίνησαν 
σήμερα απεργία δύο 
εβδομάδων σε τρία  

νοσοκομεία του Λονδί-
νου (St Barts, Royal 
London και Whipps 
Cross), επεσήμανε  
εκπρόσωπος του συν-
δικάτου Unite, που εκ-
προσωπεί τους εργα-
ζομένους.   
Το Unite εξήγησε σε 
ανακοίνωσή του την 
Παρασκευή ότι οι εργα-
ζόμενοι στην Serco 
λαμβάνουν έως και 
κατά 15% χαμηλότε-
ρους μισθούς σε 
σχέση με άλλους εργα-
ζόμενους που κάνουν 
το ίδιο έργο και έχουν 
προσληφθεί απευθείας 
από το NHS. 
Η Serco πρότεινε πρό-

σφατα αύξηση μισθών 
κατά 3% με αναδρο-
μική ισχύ από τον 
Απρίλιο του 2021.  
Οι εργαζόμενοι αυτοί 
“αντιμετωπίζουν τους 
ίδιους κινδύνους” μό-
λυνσης από covid-19, 
όπως “και οι εργαζόμε-
νοι που έχουν προσλη-
φθεί απευθείας από το 
NHS. Για ποιο λόγο 
πληρώνονται πολύ λι-
γότερο, ενώ αντιμετω-
πίζονται με άσχημο 
τρόπο” από τη Serco, 
κατήγγειλε η Σάρον 
Γκρέιαμ γενική γραμ-
ματέας του Unite. 
Η Τάντι ΜακΌλεϊ, αρ-
μόδια της Serco για τη 

σύναψη συμβολαίων 
με το νοσοκομείο  
St Barts, απάντησε ότι 
η εταιρεία "είναι εξαιρε-
τικά απογοητευμένη 
από την απεργία της 
Unite" παρά την προ-
τεινόμενη αύξηση μι-
σθών. "Ελπίζουμε ότι 
εκτενέστερες συνομι-
λίες με τη Unite (...) θα 
επιτρέψουν να βρεθεί 
μια λύση", πρόσθεσε. 
Όμως ο Σιάραν Νάι-
ντου, εκπρόσωπος της 
Unite, δήλωσε ότι 
προς το παρόν δεν διε-
ξάγονται συζητήσεις 
μεταξύ του συνδικάτου 
και της Serco.

Κοντά σε ανάκληση της υποχρεωτικότητας  
των εμβολιασμού στους υγειονομικούς

Η βρετανική κυβέρνηση σκοπεύει να ανα-
καλέσει το μέτρο της υποχρεωτικότητας 
του εμβολιασμού κατά της Covid-19 για 

τους υγειονομικούς υπαλλήλους, έπειτα από 
τις προειδοποιήσεις ότι το σύστημα υγείας 
(NHS) -- ευρισκόμενο ήδη στα όριά του -- θα 
μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με τεράστιες 
ελλείψεις προσωπικού. 

Ο υπουργός Υγείας, Σάτζιντ Τζάβιντ, δήλωσε 
πως η κυβέρνηση θα ξεκινήσει διαβούλευση 
για το κατά πόσο το μέτρο -- που είχε αποφα-
σιστεί τον περασμένο Νοέμβριο -- εξακολουθεί 

να είναι απαραίτητο. Υπεραμύνθηκε πάντως 
της κυβερνητικής στρατηγικής, σημειώνοντας 
πως το μέτρο ήταν αναγκαίο στα τέλη του  
περασμένου έτους, δεδομένης της σοβαρότη-
τας της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού. 

«Ο εμβολιασμός παραμένει η καλύτερη 
γραμμή άμυνας απέναντι στην Covid-19»,  
δήλωσε ο Τζάβιντ στη Βουλή των Κοινοτήτων, 
υπογραμμίζοντας ωστόσο πως βάσει των  
νεότερων επιδημιολογικών δεδομένων δεν  
θεωρεί ότι είναι επιβεβλημένος ο υποχρεωτικός 
εμβολιασμός των εργαζομένων στο NHS.

Ξεκίνησε ο εμβολιασμός των ευάλωτων παιδιών 5-11 ετών

Η Βρετανία ξεκίνησε αυτή 
την εβδομάδα τον εμ-
βολιασμό κατά του  

κορωνοϊού των παιδιών ηλικίας 
5-11 που διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο από την Covid-19, 
 ανακοίνωσε το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας της χώρας. Το NHS  
τόνισε ότι τα παιδιά αυτής της 
ηλικιακής ομάδας που υπάγο-
νται σε ομάδα κλινικού ρίσκου 
ή που συγκατοικούν με κάποιον 
που είναι ανοσοκατεσταλμένος, 
θα μπορούν να λάβουν ένα 
πρώτο εμβόλιο κατά της Covid-
19, σύμφωνα με τη σύσταση 
που εξέδωσε τον περασμένο 
μήνα η Κοινή Επιτροπή για τον 

Εμβολιασμό και την Ανοσοποί-
ηση (JCVI). «Θα ήθελα να  
διαβεβαιώσω τους γονείς και 
τους κηδεμόνες ότι κανένα νέο 
εμβόλιο για παιδιά δεν θα είχε 
εγκριθεί αν δεν πληρούνταν  
τα προβλεπόμενα πρότυπα 
ασφάλειας, ποιότητας και απο-
τελεσματικότητας», δήλωσε η 
υπουργός Δημόσιας Υγείας και 
Εμβολίων του Ηνωμένου Βασι-
λείου Μάγκι Θρουπ. Στα παιδιά 
θα προσφερθούν δύο δόσεις 
των 10 μικρογραμμαρίων του 
εμβολίου Pfizer/BioNTech, το 
1/3 της δόσης για τις μεγαλύτε-
ρες ηλικίες.
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Ο ΜΠΟΡΙΣ ΤΖΟΝΣΟΝ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ

«Πολιτική, ανθρωπιστική, στρατιωτική καταστροφή»
«Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα ήταν πο-

λιτική καταστροφή, ανθρωπιστική καταστροφή 
και κατά τη γνώμη μου θα ήταν επίσης για τη 
Ρωσία, για τον κόσμο, στρατιωτική κατα-
στροφή», είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
Μπόρις Τζόνσον μετά από τη συνάντησή του 
στο Κιέβο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ 
Ζελένσκι υπό τη σκιά των ανησυχιών για εισβολή 
της Ρωσίας επί ουκρανικού εδάφους. 
Η συγκέντρωση 100.000 Ρώσων στρατιωτών 

στα σύνορα της Ουκρανίας είναι μία «ζοφερή 
πραγματικότητα», πρόσθεσε ο κ. Τζόνσον, ο 
οποίος τόνισε πως η χώρα του μαζί με τη Δύση 
έχει στηρίξει εμπράκτως την Ουκρανία.  
Ανακοίνωσε κονδύλι 88 εκατομμυρίων λιρών 

για ενίσχυση της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων ως 
προς την ενεργειακή της ανεξαρτησία, ενώ ανα-
φέρθηκε και στο βρετανικό σχέδιο ενισχυμένων 
κυρώσεων κατά ρωσικών συμφερόντων κατά 
τρόπο «αυτόματο» σε περίπτωση εισβολής, όχι 
ως πράξη εχθρική προς τη Ρωσία, όπως τόνισε, 
αλλά ως μήνυμα στήριξης της ακεραιότητας και 
ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. 
Συμπλήρωσε ότι ο ουκρανικός λαός έχει το 

αναφαίρετο δικαίωμα να ενταχθεί σε όποιον ορ-
γανισμό επιθυμεί και τόνισε ότι «είναι ζωτικής 
σημασίας η Ρωσία να οπισθοχωρήσει και να 
επιλέξει την οδό της διπλωματίας», κάτι που 
όπως σημείωσε «είναι ακόμα πιθανό». 
Επανέλαβε το μήνυμα που στέλνει το τελευ-

ταίο διάστημα στον ρωσικό λαό, ότι δηλαδή οι 
Ουκρανοί θα προβάλουν «αιματηρή αντίσταση», 
καλώντας τους γονείς και τις μητέρες των Ρώ-
σων στρατιωτών να το αναλογιστούν αυτό. 
Απορρίπτοντας ισχυρισμούς ότι η Βρετανία 

και οι ΗΠΑ υπερβάλλουν το μέγεθος της απει-
λής, είπε ότι οι πληροφορίες ασφαλείας κάνουν 
λόγο για έναν «ξεκάθαρο και υπαρκτό κίνδυνο» 
και για επικείμενη ρωσική εισβολή. 
Ο Πρόεδρος Ζελένσκι είπε ότι ο συνομιλητής 

του τον διαβεβαίωσε για τη βρετανική υποστή-
ριξη της ακεραιότητας της χώρας του και εξέ-
φρασε την ευγνωμοσύνη του μεταξύ άλλων για 
την ετοιμότητα του Λονδίνου να επιβάλει ευρύ-
τερες κυρώσεις κατά ρωσικών συμφερόντων σε 
περίπτωση εισβολής, καθώς και για την παρά-
δοση βρετανικών αμυντικών αντιαρματικών 
όπλων στον ουκρανικό στρατό. 
Τόνισε ότι οι συμπατριώτες του «θα πολεμή-

σουν μέχρι τέλους» και ότι θα πρόκειται για έναν 
«ευρωπαϊκό πόλεμο», όχι μια σύρραξη μόνο με-
ταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. 
Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ 

Στριτ, ο κ. Τζόνσον θα έχει τελικά τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν την Τετάρτη. 
Το προγραμματισμένο για τη Δευτέρα τηλεφώ-
νημα δεν έγινε, διότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
υπερασπιζόταν τον εαυτό του και την κυβέρνηση 
έναντι της επικριτικής έκθεσης της Σου Γκρέι για 
το ‘partygate’ 
Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, στη συνε-

δρίαση του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου 
στο Λονδίνο το πρωί, λίγο πριν ο Μπόρις Τζόν-
σον αναχωρήσει για το Κίεβο, ο αρχηγός των 
ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου 
ναύαρχος σερ Τόνι Ραντάκιν προέβη σε ενημέ-
ρωση για τα στρατιωτικά δεδομένα στα ρωσο-
ουκρανικά σύνορα. 
Όπως είπε, «ένα σημαντικό ποσοστό της χερ-

σαίας δύναμης μάχης της Ρωσίας έχει πλέον 
συγκεντρωθεί στα δυτικά σύνορα, εκ παραλλή-
λου με μία επιχείρηση εκφοβισμού, όπως στρα-
τιωτικές ασκήσεις σε μία κλίμακα που δεν έχουμε 
δει ποτέ πριν». 
Πρόσθεσε ότι οι ρωσικές ενέργειες «ταιριάζουν 

με το μοτίβο εξαναγκασμού και εκφοβισμού που 
επιδιώκει την υπονόμευση των αξιών και των 
αρχών της Δύσης». 
Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο, ο 

σερ Τόνι ενημέρωσε τους υπουργούς για τον 
δυνητικό αντίκτυπο που θα έχει για τη Βρετανία 
μία ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και 
για τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό 
του κινδύνου και για ενθάρρυνση της Μόσχας 
να επιδιώξει διπλωματική επίλυση της έντασης. 
Ο Πρωθυπουργός Τζόνσον είπε στους 

Υπουργούς του ότι η κατάσταση είναι «βαθιά 
ανησυχητική» και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις 
αποκλιμάκωσης από την πλευρά της Ρωσίας.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΒΙΚΤΟΡ ΟΡΜΠΑΝ

Ουκρανικό: «Οι διαφορές μπορούν να ξεπεραστούν»
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορ-

μπάν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στη Μόσχα, 
έκρινε ότι "οι διαφορές" μεταξύ των Δυτικών και 
της Ρωσίας σε σχέση με την Ουκρανία μπορούν 
να γεφυρωθούν και μια "αποδεκτή" συμφωνία 
για όλους είναι "δυνατή". 

 "Η κατάσταση είναι σοβαρή, οι διαφορές ση-
μαντικές (...) αλλά μπορούν να ξεπεραστούν", 
δήλωσε ο Βίκτορ Ορμπάν στους δημοσιογρά-
φους μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρό-
εδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. 

"Είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία που 
να εγγυάται την ειρήνη, την ασφάλεια της Ρω-
σίας και να είναι επίσης αποδεκτή από τα μέλη 
του ΝΑΤΟ", πρόσθεσε. 

  Ο Ούγγρος πρωθυπουργός, η επίσκεψη του 
οποίου μεσούσης της κρίσης μεταξύ Ρωσίας και 
Δύσης επικρίθηκε από την αντιπολίτευση στη 
χώρα του, εξήγησε ότι βρίσκεται στη Μόσχα σε 
"ειρηνευτική αποστολή". 
Ο Ορμπάν δήλωσε ότι δεν είδε εκ μέρους του 

Πούτιν προθέσεις κάποιας επιθετικότητας προς 
την κατεύθυνση της Ουκρανίας. Αναφερόμενος 
στη συνεργασία με τη Ρωσία, ο Βίκτορ Ορμπάν 
επισήμανε ότι έχει συναντηθεί 12 φορές με τον 
Πούτιν, στα 13 χρόνια συνεργασίας αλλά η ση-
μερινή συνάντηση είναι η πιο σημαντική. 

"Μαζί συνεργαζόμαστε 13 χρόνια. Και σήμερα 
συναντιόμαστε για 12η φορά", δήλωσε ο Ορ-
μπάν, προσθέτοντας ότι λόγω των γεωπολιτικών 
εξελίξεων στον κόσμο δεν θα ήταν υπερβολή 
να πει ότι η σημερινή συνάντηση είναι η πιο ση-
μαντική. 

 "Η επίσκεψή μου είναι ειρηνοποιός, επειδή 
μπόρεσα να πω ότι η Ευρωπαϊκή λνωση είναι 

ενωμένη και ότι ούτε ένας Ευρωπαίος αξιωμα-
τούχος δεν θα ήθελε σύγκρουση με τη Ρωσία", 
επέμεινε, ζητώντας "να χρησιμοποιηθούν όλα 
τα διπλωματικά εργαλεία για να μειωθούν οι 
εντάσεις". Ο Ορμπάν επισήμανε το "ουγγρικό 
μοντέλο", αυτό μιας χώρας μέλους της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ που διατηρεί "ταυτόχρονα εξαιρετικές 
σχέσεις με τη Ρωσία". 

  Στην εξουσία από το 2010, ο Ορμπάν οικο-
δόμησε μια φιλική σχέση με τον ηγέτη του Κρεμ-
λίνου με φόντο μια επιδείνωση των σχέσεων με 
τις Βρυξέλλες. Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Μό-
σχα ότι ετοιμάζει εισβολή στη γειτονική Ουκρανία 
αναπτύσσοντας δεκάδες χιλιάδες άνδρες στα 
σύνορά της. Η Μόσχα αρνείται ότι υπάρχει οποι-
αδήποτε βούληση για πόλεμο και ζητεί από το 
ΝΑΤΟ να αποχωρήσει από τη γειτονιά της Ρω-
σίας. Οι ΗΠΑ απέρριψαν τα ρωσικά αιτήματα 
όσον αφορά το ΝΑΤΟ αλλά άφησαν ανοικτή την 
πόρτα για συζητήσεις άλλων θεμάτων, όπως η 
ανάπτυξη πυραύλων.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ� ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων Covid στο ΗΒ

Τις 112.458 έφτασαν τα κρούσματα κορωνοϊού 
που επιβεβαιώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 
τελευταίο 24ωρο. 
Είναι απολογισμός αυξημένος σε ημερήσια 

και εβδομαδιαία βάση, κάτι όμως που αποδίδεται 
σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή της μεθόδου κα-

ταμέτρησης των κρουσμάτων. 
Πλέον η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας Ηνωμέ-

νου Βασιλείου προσμετρά και περιστατικά επα-
ναμόλυνσης σε Αγγλία και Β. Ιρλανδία, εφόσον 
η δεύτερη λοίμωξη επιβεβαιώνεται περισσότερο 
από 90 ημέρες μετά από την πρώτη. Μέχρι τώρα 
η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείτο μόνο στην Ουα-
λία και εν μέρει στη Σκωτία. 
Οι θάνατοι που επιβεβαιώθηκαν στο 24ωρο 

ήταν 219. Σε κυλιόμενη επταήμερη βάση οι θά-
νατοι είναι μειωμένοι κατά 12%. 
Τα νεότερα στοιχεία καταδεικνύουν μία μικρή 

αύξηση των νοσηλευόμενων φορέων κορωνοϊού 
σε ημερήσια βάση, που αριθμούν πλέον 15.669. 
Σε εβδομαδιαία σύγκριση, ωστόσο, ο αριθμός 
αυτός είναι μειωμένος κατά περίπου 10%. 
Ο αριθμός των διασωληνωμένων συνεχίζει να 

μειώνεται, έχοντας πέσει στους 511. 
Εξάλλου, την τρίτη δόση του εμβολίου έχουν 

κάνει πλέον πάνω από 37,3 εκατομμύρια πολί-
τες, δηλαδή το 64,9% των κατοίκων από 12 
ετών και πάνω.



Το Σάββατο 
15 Ιανουαρίου 
2022 είδα τη 
συνομιλία του 
συγγραφέα , 
φιλόλογου και 
πρώην εκπαι-
δευτικού, Κώ-
στα Λυμπουρή 
με την τηλεπα-
ρουσιάστρια, 
Μαρίνα Μα-
λένη στην  
εκπομπή του 
ΡΙΚ ARTcafe. 
Το θέμα οι άνθρωποι 
(ψυχασθενείς) στο ψυχια-
τρικό ίδρυμα ΑΘΑΛΑΣΣΑ 
την περίοδο 1964 -1974  
- κοινωνικές προεκτάσεις, 
προκαταλήψεις και όχι 
μόνο, και άλλες πτυχές. 
Συν μέσα στο βιβλίο εκτυ-
λίσσονται ταυτόχρονα τα 
πολιτικά γεγονότα σε 
 Κύπρο, Ελλάδα και στην 
παγκόσμια σφαίρα, την 
εν λόγω 10χρονη πε-
ρίοδο, η οποία αποτελεί  
μια σημαντική φάση της  

σύγχρονης ιστορίας, που 
καθόρισε πολλά και 
άφησε ανεξίτηλα σημά-
δια. Η προσέγγιση του 
συγγραφέα ανοίγει μάτια! 
It is an eye-opener! 
Έδωσε νέα διάσταση  
σε όλες τις πλευρές  του   
θέματος των ψυχασθε-
νειών. 
Η ΑΘΑΛΑΣΣΑ είναι ένα 

ξεχωριστό βιβλίο, που 
πρέπει να διαβαστεί από 
όλους.  
Πιάνω πολλά από τον 

Κώστα Λυμπουρή. 

Ενδεικτικά: 
Υπηρετούμε τον  ▪

άνθρωπο. 
Η ψυχική ασθένεια ▪

εξισώνει τους ανθρώ-
πους. 

Ο αναγνώστης να ▪
ευχαριστιέται το μυθιστό-
ρημα. 

Ο Κώστας Λυμπου-▪
ρής είναι ένας υπέροχος 
ουμανιστής, γνήσιος  
άνθρωπος, αυθεντικός 
χωρίς ψιμύθια. 

Τιμά το χωριό του, ▪
Δίκωμο και την Κύπρο!
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Του Βασίλη 
Κωστή

ΑΘΑΛΑΣΣΑ 

Οι πιο κακοί 
μαθητές είναι 
οι δάσκαλοι. 

Σε αυτό το συμπέρα-
σμα κατέληξα. Καθυ-
στερημένα βέβαια 
αφού αυτήν την δια-
πίστωση την είχαν 
κάνει  οι πρόγονοί 
μας, ρήση: «Δά-
σκαλε που δίδα-
σκες και λόγο (ή 

νόμο) δεν εκράτεις». Είναι εύκολο 
να διδάσκεις αλλά αυτά που διδάσκεις 
θα πρέπει να  τα τηρείς ή να εφαρμό-
ζεις κι εσύ ο ίδιος.  
Όλοι γενικά οι φιλόλογοι θα έχουν 

αναλύσει κάποιο ποίημα, μυθιστό-
ρημα, διήγημα ή μια ταινία που το 
κύριο θέμα αφορά τον θάνατο.  
Ας υποθέσουμε ότι θα αναλύσουμε  

το θέμα του «θανάτου» στον «Επιτά-
φιο» του Ρίτσου ή στην ταινία «Δύ-
σκολοι Αποχαιρετισμοί: Ο μπαμπάς 
μου». Και τα δύο αυτά ήταν στην ύλη 
των Νέων Ελληνικών στα A Level  στο 
παρελθόν και το αναφέρω  αυτό για 
ενημέρωση. Ενδιαφέρον θέμα όταν 
ξέρεις να το αναλύεις σωστά με την 
βοήθεια κάποιου φίλου ψυχολόγου… 
Και ξέρετε γιατί; Επειδή όταν υπάρ-
χουν  διαφορετικές προσεγγίσεις του 
θέματος από  δύο επαγγελματίες με 
διαφορετικό υπόβαθρο, τότε τα  
συμπεράσματα είναι τόσο αξιόλογα 
που πραγματικά συνεπαίρνει τους 
 ίδιους αλλά και τους μαθητές που θα 
έχουν το προνόμιο να χαρούν μια  
τέτοια ανάλυση. Ακόμη πιο όμορφο 
είναι ότι θα μπορούν να εξοικειωθούν 
με τον θάνατο και έτσι δεν θα τους 
φοβίσει όταν έρθει η στιγμή να τον 
αντιμετωπίσουν και την ίδια στιγμή θα 
κατανοούν και τις συμπεριφορές  
οικείων τους. 

O κάθε άνθρωπος περνάει μέσα 
από μία σειρά συναισθηματικών 
εμπειριών (τα στάδια του πένθους) 
όταν έρχεται αντιμέτωπος με τον  
θάνατο ενός αγαπημένου προσώπου, 
με μία ανίατη ασθένεια ή με κάποια 
άλλη μορφή πένθους πχ τον χωρισμό 
ενός ζευγαριού, ή την απώλεια ενός 
φίλου δηλαδή, περνάει μέσα από  
κάποιες φάσεις μέχρι τελικά να απο-
δεχτεί το μοιραίο –τον θάνατο, την 
απώλεια.  
Ο ψυχικός πόνος που προκαλεί το 

πένθος εξελίσσεται σε φάσεις που  
είναι γνωστές ως «Τα πέντε στάδια 
του πένθους», όπου στην ουσία  
φωτογραφίζουν την προσπάθεια του 
πενθούντα να διεργαστεί το πένθος 
του και είναι τα ακόλουθα:  

Άρνηση ▪
Θυμός ▪
Διαπραγμάτευση  ▪
Κατάθλιψη ▪
Αποδοχή. ▪

Ανάλυση λοιπόν της ψυχικής κατά-
στασης κάποιου που έρχεται στη 

θέση να αντιμετωπίσει τον θάνατο θα 
κάνουμε σήμερα. Τα πέντε στάδια  
ψυχικής κατάστασης που περνάμε 
ΟΛΟΙ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή  
είναι πλέον γεγονός… και για δάσκα-
λους και για μη δάσκαλους…Τα στά-
δια του πένθους και της απώλειας 
 είναι κοινά για όλους, ανεξάρτητα από 
την μόρφωση, το κοινωνικό επίπεδο 
και το πολιτισμικό υπόβαθρο του  
καθενός.  Και ξαφνικά εκεί που ήταν 
όλα καλά, έρχεται εκείνο το τηλεφώ-
νημα που πάντα φοβόσουν. Αν ο άν-
θρωπος σου δεν είχε κάποια αρρώ-
στια τότε η είδηση σου δημιουργεί κι 
ένα διπλό σοκ. Άρνηση φυσικά η αντί-
δραση σου. «Δεν είναι δυνατόν να 
έχει συμβεί, δεν το πιστεύω…Άρα  
άρνηση της πραγματικότητας. Πρό-
κειται για μία προσωρινή ψυχολογική 
αντίδραση, έναν αμυντικό μηχανισμό 
που επιτρέπει τη μείωση της έντονης 
αρχικής φάσης του πόνου.   
Οι αντιδράσεις ποικίλλουν από  

άνθρωπο σε άνθρωπο. Βλέπουμε  
ανθρώπους να μένουν άφωνοι και 
αποσβολωμένοι, άλλους να καταρρέ-
ουν, άλλους να έχουν τάση φυγής  
ή αντίθετα να ζητάνε να μάθουν όσες  
περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν 
για τον εκλιπόντα, θέλουν να παρευ-
ρεθούν στο σημείο που συνέβη ο  
θάνατος σε περίπτωση τροχαίου για 
παράδειγμα, να έχουν δίπλα τους, 
μαζί τους ή στα χέρια τους αντικείμενα 
που τους θυμίζουν το αγαπημένο τους 
άτομο. 
Ακολουθεί ο Θυμός. Σε αυτό το στά-

διο μάς γίνεται παρέα ο έντονος  
ψυχικός πόνος. Φυσικά δεν μπορεί 
να γίνει αποδεκτός και κατανοητός 
γιατί είμαστε τόσο μα τόσο θυμωμέ-
νοι. Μας φταίνε οι γιατροί, μας φταίει 
ο άνθρωπος μας που έφυγε και μας 
άφησε μόνους, ορφανούς … Δεν θα 
το πιστέψετε αλλά το άτομο «προ-
τιμά» να βιώσει το συναίσθημα του 
θυμού. Και γιατί; Επειδή ο θυμός είναι 
συναίσθημα που έχει ενέργεια και 
 δίνει «δύναμη». Τα βάζουμε και με 
τους κοντινούς μας αλλά και με τον 
Θεό. Και να ήταν μόνο αυτό; Οι πεν-
θούντες αρκετά συχνά παραπονιού-
νται και για σωματικούς πόνους όπως 
για πόνους στην πλάτη, το κεφάλι, πι-
κρή γεύση στο στόμα, στεγνό ή ξηρό 
λαιμό, δύσπνοια, ταχυπαλμίες, ζαλά-
δες και ρίγη κλπ. Να θυμάστε όμως 
κι αυτό: άσπρισαν τα μαλλιά του σε 
ένα βράδυ! Ναι, συμβαίνει κι αυτό! 
Η Διαπραγμάτευση  είναι το τρίτο 

στάδιο. Το άτομο που πενθεί αναρω-
τιέται τι θα μπορούσε να είχε κάνει 
για να αποτρέψει την απώλεια του 
αγαπημένου του προσώπου. Σκέψεις 
όπως  «γιατί δεν ζήτησαν δεύτερη 
γνωμάτευση από άλλο γιατρό»  
ας πούμε  θα ήταν προσωρινή λύση 
εκεί που ζητάς απεγνωσμένα απά-
ντηση στο θλιβερό γεγονός.  Σκέφτε-
ται, έχοντας ενοχικά συναισθήματα τι 

θα μπορούσε ο ίδιος να αλλάξει ή να 
κάνει για να αποφύγει την απώλεια. 
Κι από την άλλη θα μπορούσε να σκε-
φτεί για παράδειγμα: Αν δεν έλειπα 
εκείνη την μέρα θα ήμουνα εκεί κοντά 
του και θα έκανα αυτό και εκείνο. 
 Ή αν τηλεφωνούσα θα μου έλεγε ότι 
δεν ήτανε καλά τελευταία και θα ήτανε 
τώρα διαφορετικά τα πράγματα.  
Κατάθλιψη: To τέταρτο στάδιο και το 

πιο δύσκολο γιατί καλείται ο άνθρω-
πος που πενθεί να αντιληφθεί και  
συνειδητοποιεί την απώλεια.  
Δεν υπάρχουν πλέον χαλάκια για να 

κρύβει τον πόνο του. Έτσι έρχεται σε 
επαφή με τα συναισθήματα της  
θλίψης, της αβεβαιότητας, του φόβου 
και της στενοχώριας. Αρχίζει η συνει-
δητοποίηση της σοβαρότητας της 
απώλειας, όπου και η αναγνώρισή 
της συνάδει με τη φάση της κατάθλι-
ψης. Δύσκολο πολύ δύσκολο  
στάδιο… Αν πούμε για κλάμα η απά-
ντηση είναι ναι. Πολύ κλάμα. Όμως 
βοηθάει γιατί είναι ένας τρόπος εκτό-
νωσης ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Και 
πολλές φορές λες: Μα που βρέθηκε 
τόσο κλάμα! Πόσο κλάμα! Το άτομο 
που θρηνεί δεν μπορεί να βιάσει τον 
εαυτό του να αποδράσει από αυτό το 
στάδιο γιατί πρέπει να θρηνήσει.  
Χρειάζεται να το κάνει για να μπορέσει 
να αναγνωρίσει τα συναισθήματά του 
και να έρθει σε επαφή με αυτά και να 
πάψει να τα αποφεύγει ώστε να  
σταματήσει να τα φοβάται. Για να  
ορθοποδήσει ξανά ο παθών πρέπει 
να συμβιβαστεί με όλο αυτό! 
Τέλος η Αποδοχή… Τυχεροί όσοι  

καταφέρνουν σε ένα χρόνο να  
βρίσκονται σε αυτό το στάδιο. Πρέπει  
να ξέρετε ότι κάποιος μπορεί να μην 
φτάσει εδώ ποτέ. Άρα δεν θα μπορέ-
σει να ξεπεράσει τον θάνατο του αγα-
πημένου του. Τίποτε άλλο δεν μένει 
από το να πει «Δόξα τον Θεό που 
είχα τέτοια μάνα, τέτοιον πατέρα κλπ 
και αξιώθηκα να τους χαρώ να με 
 χαρούν.  Δεν τους έχω στενοχωρήσει 
και  με λάτρευαν και  τους εκτιμούσα 
και τους σεβόμουνα  πάντα γιατί ήταν 
μοναδικοί…Το να αντιμετωπίσετε την 
απώλεια είναι σε τελική ανάλυση μια 
βαθιά προσωπική και μοναδική εμπει-
ρία. Μπορεί να μας βοηθήσουν τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα που είναι  
κοντά μας σε αυτό… Το καλύτερο που 
μπορείτε να κάνετε είναι να επιτρέ-
ψετε στον εαυτό σας να αισθανθεί 
ανεμπόδιστα την θλίψη που σας 
πλημμυρίζει. Με το να αντιστεκόμαστε 
απέναντι στο αναπόφευκτο, το μόνο 
που πετυχαίνουμε είναι να παρατεί-
νουμε την φυσική διαδικασία της 
επούλωσης. Γιατί σε αυτή την διαδι-
κασία δεν έχει πραγματική σημασία 
αν είναι δάσκαλος, ερευνητής  
ή εργάτης. Απλά όταν η υπόθεση  
γίνεται προσωπική οι θεωρίες δεν 
έχουν θέση!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου

Τώρα για θάνατο θα μιλάμε;
Μυθιστόρημα βασισμένο σε γεγονότα

Βρετανία 

Η Βρετανία θα είναι 
από τις πρώτες 
χώρες που θα 

βγει από την πανδημία 
του κορωνοϊού! 
Η είδηση, πρόσφατη,  

είναι στην κυπριακή εφη-
μερίδα "Καθημερινή" με 
βάση άρθρο στη βρετα-
νική εφημερίδα "Οι Και-
ροί" / "The Times"•  
Ηνωμένο Βασίλειο ή Βρε-
τανία είναι ο σωστός  
πολιτικός όρος, η σωστή 
πολιτική ονομασία Ηνω-
μένο Βασίλειο και Βρετα-
νία είναι συνώνυμα. 
Πλήρης ονομασία Ηνω-

μένο Βασίλειο Μεγάλης 
Βρετανίας και Βορείου  
Ιρλανδίας, που είναι συ-
νώνυμο με Βρετανία. 
Μεγάλη Βρετανία είναι 

μόνο τρεις χώρες: 
Αγγλία  ✓
Ουαλία  ✓
Σκωτία  ✓

Ηνωμένο Βασίλειο είναι 
αυτές οι τρεις χώρες που 
αποτελούν τη Μεγάλη 
Βρετανία συν η Βόρεια  
Ιρλανδία (δεν έχει σημαία, 
ήταν αποικία και ενσωμα-
τώθηκε!) δηλαδή είναι 

τέσσερις χώρες. 
Νομοθετική εξουσία 

Ηνωμένου Βασιλείου:  
Η Βουλή των Κοινο-▪

τήτων.  
Η Βουλή των Λόρδων ▪

που, είναι κατάλοιπο της 
πολιτικής και κοινωνικής 
ιστορίας, έχει μόνο συμ-
βουλευτικό ρόλο. 
Εκτελεστική εξουσία 

Ηνωμένου Βασιλείου: 
Η κυβέρνηση του κόμ-

ματος  που εξασφαλίζει 
την πλειοψηφία των βου-
λευτών στη Βουλή των 
Κοινοτήτων  μετά από  
πανεθνικές εκλογές.  
Ο αρχηγός του κόμμα-

τος αυτού αναλαμβάνει 
Πρωθυπουργός και διορί-
ζει τους Υπουργούς,  
σχηματίζει κυβέρνηση.  
Σε περίπτωση που  

κανένα κόμμα δεν εξα-
σφαλίσει πλειοψηφία, 
σχηματίζεται κυβέρνηση 
συνασπισμού, και αν αυτό 
δεν γίνει κατορθωτό, προ-
κηρύσσονται νέες πανε-
θνικές εκλογές. 
Το πολίτευμα του Ηνω-

μένου Βασιλείου είναι  
συνταγματική κοινοβου-

λευτική μοναρχία, αλλά ο  
ρόλος του πολιτικά ουδέ-
τερου μονάρχη (σήμερα 
βασίλισσα) είναι παραδο-
σιακά εθιμοτυπικός. 
Εκτός από την Αγγλία, 

οι άλλες τρεις χώρες του 
Ηνωμένου Βασιλείου, 
Ουαλία, Σκωτία και Βό-
ρεια Ιρλανδία, έχουν,  
η κάθε μία ξεχωριστά, 
δική τους τοπική, αποκε-
ντρωμένη βουλή και  
κυβέρνηση. 
Υπόψη. Καμία από τις 

τέσσερις χώρες που απο-
τελούν το Ηνωμένο Βασί-
λειο δεν έχει κυριαρχία 
κτλ. Το Ηνωμένο Βασίλειο 
έχει μια  κυριαρχία, μια 
διεθνή προσωπικότητα 
και εκπροσώπηση και ένα 
(το ίδιο) διαβατήριο για 
όλους τους πολίτες και 
των τεσσάρων χωρών 
που την αποτελούν. 
Υπόψη. Πληθυσμοί, 

περίπου:  
Αγγλία 56  εκ. 
Ουαλία   3  εκ. 
Σκωτία   6 εκ. 
Βόρεια Ιρλανδία 2 εκ.



Δεν χρειάζονται   πολλά για να 
νιώσει ο άνθρωπος υπερήφανος, 
να νιώσει ευχαρίστηση. 
Έστω μια μικρή αναφορά σε 

κάτι που στο πέρασμα το χρόνου βρέθηκε πολύ 
κοντά σε κάποιο μικρό ή και ακόμα ασήμαντο γε-
γονός για τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά για τον ίδιο 
ήταν κάτι που τον κατέστησε μέρος μιας έστω 
προσπάθειας να γίνει η αρχή για ένα ταξίδι που 
θα άφηνε αναμνήσεις μιας επιτυχημένης σε αυτή 
την περίπτωση…… ραδιοφωνικής καριέρας. 
Ήταν αρκετή μια μόνο λέξη να με κάνει να συγκι-
νηθώ και το μυαλό μου να ταξιδέψει αστραπιαία 
27 χρόνια πίσω.  Μια λέξη που ο ταξιδιώτης των 
τελευταίων 27 χρόνων έκλεισε την αναφορά του. 

« Ευχαριστώ»!  Από το ταξίδι μου αυτό να ξε-
χωρίσει μόνο αυτή η λέξη και να την πάρουν όσοι 
βρέθηκαν δίπλα μου σε αυτή μου την προσπά-
θεια και ταξίδεψαν μαζί μου γράφοντας μαζί μια 
ιστορία αγάπης! Μια ιστορία που κράτησε και συ-
νεχίζει την πορεία της, γεμάτη συναισθήματα πο  
μοιραστήκαμε και συνεχίζουμε να μοιραζόμαστε 
μέσα από τα ραδιοφωνικά κύματα με τη  
μαγευτική συνύπαρξη για την μοναδική αγάπη 
που μοιραζόμαστε, την αγάπη μας για τη μουσική 
και το τραγούδι, που μας ενώνει και μας κρατά 
δεμένους στα τακτικά μας ραντεβού! Ακούγοντας 
την αναφορά του για την αγάπη του και την με-
γάλη ευχαρίστηση που νιώθει για το απόλυτα 
ιερό έργο που επιτελεί, και που τα κατάφερε να 
παρασύρει μαζί του με την καλοσύνη που τον 
διακατέχει τους πολυπληθείς ακροατές του, κα-

τάλαβα ποσό σημαντικό ήταν για αυτόν το γεγο-
νός ότι.. τότε εικοσάχρονο παιδί που αποφάσισε 
να εμπλακεί σε αυτό το παράξενο και μυστήριο 
ταξίδι, είχα βάλει και εγώ έστω ένα μικρό χαλίκι.  
Στην αναφορά του σε αυτό το ταξίδι και για το ότι 
του συμπαραστάθηκα στην αρχή του ταξιδιού 
που θα ήταν μια Ιθάκη που στο ταξίδι της ήταν 
γεμάτη διαμάντια και ζουμπούλια, γεμάτη ιδανικά 
μυρωδικά, γεμάτη πραμάτειες και αγάπη που ει-
σέπραττε και συνεχίζει να εισπράττει, νιώθοντας 
το ποσό σημαντικό είναι να μπορεί κάποιος να 
ανοίγει τέτοιους δρόμους, ακούγοντας  λοιπόν 
την λέξη…. «Ευχαριστώ», ένιωσα πραγματικά 
μεγάλη ευχαρίστηση για το ότι μπόρεσα να δώσω 
ένα άνοιγμα στο ταξίδι αυτού του εικοσάχρονου 
που έβαζε σε εφαρμογή την προσπάθεια του να 
πραγματοποιήσει ένα όνειρο του.  Να κάνει ρα-
διόφωνο!  Η ευχαρίστηση του να δίνεις είναι από-
λυτο αίσθημα ικανοποίησης! Είμαι ευτυχής που 
ένιωσα αυτό το αίσθημα στην αναφορά του νιώ-
θοντας ότι ήμουν εκεί στο πρώτο του ξεκίνημα, 
στα πρώτα του βήματα,  και παρέμεινα ένας από 
τους πιστούς θαυμαστές του γιατί έδινε πάντα 
ολόκληρο τον εαυτό του σε όλη την πορεία του 
ταξιδιού του,  συν ταξιδεύοντας με τους πιστούς 
ακροατές του που τον ανάμεναν κάθε φορά στη 
στάση για το γεμάτο αγαπημένους μουσικούς 
ήχους ταξίδι. Ένα ταξίδι με πολλές περιπέτειες 
που συνοδευόταν πάντα με εγκάρδιες αναφορές 
που κρατούσαν τους συν ταξιδιώτες του σε μια 
ιδιαίτερη μαγευτική ατμόσφαιρα. 
Δεν χρειάζονται πολλά για να νιώσει κάποιος 

ευτυχισμένος και ικανοποιημένος για την οποι-
αδήποτε προσφορά του, φτάνει αυτή η πρό-
σφορα να συμβάλει στην επιτυχή προσπάθεια 
του οποιουδήποτε να πετύχει πραγματοποίηση 
του ονείρου, και μέσα από το όνειρο του να προ-
σφέρει και αυτός με τη σειρά του έστω λίγη χαρά 
η έστω κάποια ψυχική ικανοποίηση! Ένα ραδιο-
φωνικό ταξίδι! Αυτό κάνει και ο σημερινός ήρωας 
μας παρασύροντας μαζί του για τα τελευταία εί-
κοσι επτά χρόνια ονειροπόλους λάτρεις της Ελ-
ληνικής μουσικής που ταυτόχρονα μοιράζονται 
τις ενδιαφέρον και με ποιητικά συναισθήματα ανα-
φορές του τιμονιέρη αυτού του ταξιδιού.  Του δε-
ξιοτέχνη τιμονιέρη….! Να μείνεις όπως είσαι! Έτσι 
όπως σε γνώρισα τότε που ήρθες για πρώτη 
φορά στο ραδιόφωνο. Καλοσυνάτος με πολύ 
αγάπη για όλους, και με πολλή προθυμία για το 
πολύ όμορφο ταξίδι που διάλεξες να κάνεις. 
Την καλοσύνη σου και την αγάπη σου την μοι-

ράζονται πολλοί και θα παραμείνουν σε αυτό το 
ταξίδι που θα είναι είμαι σίγουρος γεμάτο από 
όμορφα τραγούδια, και γεμάτο με όμορφα ποι-
ητικά λόγια βγαλμένα μέσα από τη ψυχή σου! 
Καλή συνέχεια καλέ μου φίλε!  Είναι αυτά τα μι-
κρά περιστατικά που με κάνουν να νιώθω ότι τί-
ποτα δεν πάει χαμένο. Έστω και μια μικρή ανα-
φορά, έστω και ένας καλός λόγος σε όποια 
προσπάθεια που σκοπό έχει να δώσει έστω και 
λίγη ευχαρίστηση στους συνανθρώπους μας, 
χρειάζεται στήριξη και έτσι πρέπει να κάνουμε αν 
έχουμε την δυνατότητα. Να τη στηρίζουμε αυτές 
τις προσπάθειες.  Το αίσθημα της ικανοποίησης 
και της ευχαρίστησης είναι δικό σας όταν δίνετε! 
Δώστε αγάπη και δώστε συμπαράσταση ιδιαίτερα 
στους ανθρώπους που ονειρεύονται! Δώστε συ-
μπαράσταση και στήριξη ιδιαίτερα στα νέα παιδιά 

που θα είναι το μέλλον αυτής της κοινωνίας.  
Της κοινωνίας  που θέλει αλλαγή! Θέλει να φταίξει 
ταξίδια, αλλά να είναι ταξίδια γεμάτα με  τα αγαθά 
που θα φτιάχνουν παραστάσεις και στιγμές της 
ζωής με αγάπη, καλοσύνη, και ευτυχισμένες σκη-
νές για όλο τον κόσμο! Αυτός ο κόσμος θέλει αλ-
λαγή! Θέλει μια κουλτούρα που να γεννηθεί και 
να μεγαλώσει μέσα στην οικογένεια!  
Να μεγαλώσει στα σχολεία. Να μεγαλώσει και να 
πλάσει ταξίδια δίχως αρρωστημένα μυαλά, και 
δίχως μίσος! Να φτιάξει ταξίδια γεμάτα διαμάντια 
και καλές πραμάτειες! Ταξίδια που να αποθη-
κεύουν μνήμες με όμορφες διαδρομές που να εί-
ναι απαλλαγμένες από κακές αναμνήσεις! Απαλ-
λαγμένες από κακές συνήθειες!  
Ταξίδια να είναι γεμάτα με ιστορίες αγάπης, και 
να ξυπνούν οι άνθρωποι με όνειρα που θα τους 
δώσουν σκοπούς που θα φέρουν καλύτερες μέ-
ρες στην ανθρωπότητα! Να θυμάστε λοιπόν. Το 
να δίνει κανείς είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση 
και η μεγαλύτερη ικανοποίηση! Δώστε με την καρ-
διά σας αρχίζοντας με λίγη αγάπη στο  
συνάνθρωπο σας! Δώστε λίγο χρόνο σε κάποιο 
φίλο ή φίλη που σας καλεί στο τηλέφωνο. Μην 
βιαστείτε να πείτε…. σε αφήνω τώρα! Πάρτε τη-
λέφωνο εσείς. Μην περιμένετε να σας πάρουν οι 
άλλοι! Οι άλλοι θα χαρούν που ενδώσατε και θα 
το εκτιμήσουν!  
Δοκιμάστε το. Δώστε λίγη αγάπη στο συνάν-

θρωπο σας. Κάντε το σήμερα. Κάντε το και θα 
δείτε πόσο όμορφα θα νιώσετε!  

 
Αυτά για την ώρα.

Υπάρχει μία τουρκική παροιμία που λέει ότι «όταν  ένας ταύρος μπει σε παλάτι δεν 
γίνεται βασιλιάς, αλλά το παλάτι μετατρέπεται σε σταύλο.” 
Τώρα, με τα τελευταία γεγονότα γύρω από τα partygates και την έρευνα όχι μόνο της 

Sue Gray αλλά και της Αστυνομίας, η παροιμία κάπως έχει αλλάξει. «Όταν  ένας κλόουν 
(γελωτοποιός) μπει σε ένα παλάτι δεν γίνεται βασιλιάς, αλλά το παλάτι μετατρέπεται σε 
τσίρκουλο.” Δεν έχει σημασία αν ισχύε το πρώτο ή το δεύτερο. Η ουσία και το νόημα πα-
ραμένουν τα ίδια, μόνο που ο Καραγκιόζης είχε κάποια συναισθήματα τα οποία ο BOJO 
δεν κατέχει και στην περίπτωση αυτή μπορούμε κάλλιστα να πούμε ο «ταύρος» εξού και 
η original φράση της παροιμίας που μιλά για… σταύλο. Την στιγμή που γράφονται οι 

γραμμές αυτές (λίγο πριν να τυπωθεί η έκδοση της «Παροικιακής»), τα γεγονότα γύρω από τα partygates 
εξελίσσονται τόσο ραγδαία, με αποτέλεσμα να είναι κάπως δύσκολό να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα σε 
ό,τι αφορά την απόφαση της Αστυνομίας, αλλά και του Johnson για το αν θα παραιτηθεί ή όχι, καθώς και 
για την πλήρη έκθεση της Sue Gray. Σημασία δεν έχει πλέον αν θα υποβάλει την παραίτηση του ο 
Τζόνσον ή όχι. Η βλάβη σε αυτόν και στο κόμμα του έχει γίνει και δεν παραγίνεται και ο κόσμος δεν πρό-
κειται να ξεχάσει εύκολα, ούτε τα ψέματα του, μα ούτε και τις πράξεις του. Διότι ο κάθε ένας από εμάς 
είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του και το τι λέει ο ίδιος και και κανένας άλλος. Μάθαμε πλέον να μην 
εμπιστευόμαστε τον Johnson και το κόμμα του. Ο λαός έχασε κάθε ίχνος εμπιστοσύνης, διότι ο ψεύτης 
πρέπει να θυμάται τι είπε πριν και τι λέει  τώρα, και δεν είναι όλα “rhubarb” αλλά το τι μας λένε οι άλλοι 
είναι η όλη αλήθεια και υπάρχουν πολλά στοιχεία.  

Tα “Rhubarbs” μας τα πωλάει  ο ίδιος ο BOJO. Κατά τη διάρκεια της  κεντρικής συγκέντρωσης στο  
Δημαρχείο Enfield υπήρχε εκτενής συζήτηση γύρω από το θέμα των partygates για τα οποία οι Εργατικοί 
ζητούν την παραίτηση του κου  Johnson. Η αρχηγός των Εργατικών έθεσε τους λόγους για την άμεση 
παραίτηση του. Πολύ ενοχλητικό ήταν το γεγονός ότι οι Συντηρητικοί προσπάθησαν να δικαιολογήσουν 
τις αδικαιολόγητες πράξεις του BOJO. Ακόμη και αυτοί που έμειναν σιωπηλοί έδειχναν πόσο ένοχη ήταν 
η σιωπή τους. Άλλες φορές ήταν πρόθυμοι να σηκωθούν να  μιλήσουν. Αυτή τη φορά δεν είχαν το 
θάρρος να το πράξουν. Αυτοί είναι οι ίδιοι Συντηρητικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα κτυπήσουν αύριο 
την πόρτα σας για να ζητήσουν τη ψήφο σας με τις γνωστές ψευδείς προφάσεις τους. Υπήρξαν όμως και 
κάποιοι που είχαν την αναίδεια να σηκωθούν να υπερασπίσουν τον Boris Johnson. Δεν άντεξα την υπο-
κρισία τους και σηκώθηκα να τους υπενθυμίσω ότι στην 10 Downing Street έλαβαν μέρος άνω των  
16 Parties, δύο από αυτά, κατά την διάρκεια της παραμονής της κηδείας του Prince Phillip, συζύγου της 
Βασίλισσας και πρέπει όχι μόνο ο BOJO, αλλά και οι Συντηρητικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι που βρίσκονταν 
στην αίθουσα και που σηκώθηκαν να τον υπερασπίσουν να αισθάνονται. Ντρόπη. Ναι, ρε! Ντροπή σας! 
Η μακαριστή μητέρα μου είχε πάντοτε κρεμάμενη στο τοίχο του σπιτιού την φωτογραφία της Βασίλισσας 
Ελισάβετ. Τη ρώτησα γιατί. Η απάντηση της ήταν: «η Βασίλισσα είναι μέλος της οικογένειας μας». Κάθε 
χρόνο γίνεται μία έρευνα από ανεξάρτητη εταιρία και ρωτούν μερικούς  Δημοτικούς Συμβούλους, τι προ-
βλήματα αντιμετωπίζουμε. Μεταξύ άλλων τους ανάφερα για  πρώτη φορά όταν με ρώτησαν, ότι το Δη-
μαρχείο είναι μία μεγάλη οικογένεια όπου φυσικά θα υπάρχουν διαφορές αλλά με αγάπη μπορούμεν να 
τις λύσουμε. Όταν ο BOJO διοργάνωνε και λάμβανε μέρος στα parties, και περνούσαν τα φαγητά και τα 
ποτά, άλλοι κάτω από την επίβλεψη της αρχηγού του Enfield Nesil Caliskan διοργανώναμε κέντρα φα-
γώσιμων για όσους τα είχαν ανάγκη.  
Πέρασε ένας χρόνος και το πρόσωπο που διεξήγαγε την έρευνα με θύμησε τι είπα πριν ένα χρόνο που 

εγώ είχα ξεχάσει. «Δεν άκουσα ποτέ άλλο να εκφράσει αυτά που μου είπες πέρσι» μου είπε, «αλλά τα 
έχω μεταφέρει στους ανώτατους λειτουργούς του Δημαρχείου. Έκτοτε τα πράγματα όλο και βελτιώνονταν». 
Ούτε για μία στιγμή δεν το σκέφθηκε ο BOJO, διότι ήταν με την ιδέα ότι όλοι οι άλλοι φταίνε και ουδέποτε 
αυτός ο… νάρκισσος. Έτσι καλύτερα να υποβάλει την παραίτηση του. Μία μεγάλη οικογένεια  που  
ο BOJO αγνόησε Την στιγμήν που ο Johnson διοργάνωνε διασκεδάσεις, εμείς στο Enfield διοργανώναμε 
κέντρα τροφίμων που διανέμαμε υπό την επίβλεψη της αρχηγού του Δημαρχείου Cllr. Nesil Caliskan.  
Τα διανέμαμε σε εβδομαδιαία βάση σε οικογένειες και άτομα που τα είχαν ανάγκη. Δεκάδες χιλιάδες 
σπίτια είχαν πάρει δέματα τροφίμων κατά τους μήνες του λοκνταουν. Όταν ο BOJO διασκέδαζε  οι εθε-
λοντές απαντούσαν στις εκκλίσεις για βοήθεια προς τον συνάνθρωπό τους. Δημοτικοί Σύμβουλοι, υπάλ-
ληλοι του δημαρχείου, οι Εργατικοί Βουλευτές στο Enfield γύριζαν στα σπίτια για να δώσουν τρόφιμα και 
φάρμακα στον συνάνθρωπο τους. Το δημαρχείο διέθεσε £100,000 για την αγορά τροφίμων, ώστε κανείς 
να μη στερηθεί κατά τη διάρκεια του λοκνταουν. Oι διάφορες κοινότητες από Έλληνες, Αλεβήτες, 
Κούρδους, Τούρκους και άλλες εθνότητες έτρεξαν να προσφέρουν όποια βοήθεια μπορούσαν να παρέχουν 
στον συνάνθρωπο τους.     Αυτές οι κοινότητες μήπως θα ψηφίσουν Συντηρητικούς; ΟΧΙ. Μη γένοιτο.  
Τη στιγμή που ο BOJO χόρευε, άλλοι έκαμναν θυσίες. Ουδεμία ψήφος να δοθεί σε Συντηρητικό σε  
οποιανδήποτε περιοχή. Στείλτε ένα μήνυμα στους Συντηρητικούς και δώστε τους την κόκκινη  κάρτα. 

“When a clown (bull) enters the Palace he does not become a King. The Palace becomes a circus 
(barn)”  Turkish Proverb  
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 Οι Ήρωες και οι Κακοί 

Του Γιώργου 
Α. Σάββα

Δεξιοτεχνία!
Του Βασίλη 
Παναγή



Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου κα-
θιερώθηκε με πρωτοβουλία της  
Διεθνούς Ένωσης κατά του Καρκίνου 

(UICC), που εκπροσωπεί 800 οργανώσεις σε 
155 χώρες του κόσμου. 

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου για το 
2021 θα είναι μια διαφορετική απ’ ότι οι προηγού-
μενες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά 
όμως ιδιαίτερα σημαντική για να αναλογιστούμε 
για το ποιοι είμαστε και πως μπορούμε να συμ-
μετάσχουμε στη μάχη κατά του καρκίνου»,  
αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αντι-
καρκινικής Εταιρείας. «Τα κεντρικά μας συνθή-
ματα “Είμαι … Και Θα…” και “Είμαι… και Θέλω…
” αντιπροσωπεύουν όλους εμάς που θέλουμε 
έναν κόσμο καλύτερο και απαλλαγμένο από τον 

καρκίνο, έναν κόσμο που θα δίνει ίσες ευκαιρίες 
στους ανθρώπους που αγωνίζονται, που επιβιώ-
νουν. Φέτος οι δράσεις όλων μας ακόμα και  
οι πιο μικρές έχουν σημασία. Ενώστε τις δυνάμεις 
σας με τις δικές μας». Με τη λέξη «καρκίνος»  
χαρακτηρίζουμε ένα σύμπλεγμα νόσων που σχε-
τίζονται με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό και 
την ανοργάνωτη ανάπτυξη των προσβεβλημένων 
κυττάρων. Το 2018 σημειώθηκαν περισσότερες 
από 18 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρκίνου 
παγκοσμίως, από τις οποίες σχεδόν 5 εκατομμύ-
ρια αφορούσαν τον μαστό, τον τράχηλο της  
μήτρας, το παχύ έντερο και τη στοματική κοιλό-
τητα, δηλ. καρκίνους οι οποίοι θα μπορούσαν να 
είχαν ανακαλυφθεί πρώιμα και να αντιμετωπι-
στούν πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την επι-

βίωση των ασθενών και την ποιότητα ζωής τους. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Ογκολογίας, στη χώρα μας, εκτι-
μάται ότι διαγνώστηκαν το 2018 περίπου 67.000 
νέες περιπτώσεις καρκίνου, ενώ οι θάνατοι  
εξαιτίας της νόσου ήταν 32.000.  

 
O καρκίνος αποτελεί την δεύτερη κύρια αιτία 

θανάτου παγκοσμίως. 
 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(ΠΟΥ), ο καρκίνος αποτελεί την δεύτερη κύρια 
αιτία θανάτου παγκοσμίως και εκτιμάται ότι  
ευθύνεται για 9,6 εκατομμύρια θανάτους το 2018. 
Σε όλο τον κόσμο, περίπου 1 στους 6 θανάτους 
οφείλεται στον καρκίνο. Το 1/3 περίπου των θα-
νάτων από καρκίνο, οφείλονται στους 5 κυριότε-
ρους συμπεριφορικούς και διατροφικούς κινδύ-
νους: τον υψηλό δείκτη μάζας 
σώματος, τη χαμηλή κατανά-
λωση φρούτων και λαχανικών, 
την έλλειψη σωματικής δραστη-
ριότητας, τη χρήση καπνού και 
τη χρήση οινοπνεύματος. Οι λοι-
μώξεις που προκαλούν καρκίνο, 
όπως η ηπατίτιδα και ο ιός των 
θηλωμάτων του ανθρώπου 
(HPV), ευθύνονται για έως 25% 
των περιπτώσεων καρκίνου σε 
χώρες χαμηλού και μεσαίου ει-
σοδήματος. Η επίσκεψη στο για-
τρό στο τελικό στάδιο και η έλ-
λειψη πρόσβασης στη διάγνωση 
και τη θεραπεία αποτελούν συ-
χνό φαινόμενο. Το 2017, μόνο 
το 26% των χωρών χαμηλού ει-
σοδήματος ανέφεραν ότι στον 

δημόσιο τομέα διατίθενται γενικά παθολογοανα-
τομικές υπηρεσίες. Πάνω από 90% των χωρών 
υψηλού εισοδήματος ανέφεραν ότι οι υπηρεσίες 
θεραπείας είναι διαθέσιμες σε σύγκριση με λιγό-
τερο από 30% των χωρών χαμηλού εισοδήματος. 
Το 70% περίπου των θανάτων από καρκίνο 
αφορά χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
Η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντική στην πλει-
ονότητα των καρκίνων. Μη έγκαιρη διάγνωση ση-
μαίνει ότι οι ασθενείς διαγιγνώσκονται σε όψιμα 
στάδια της νόσου, όταν η θεραπεία ίασης μπορεί 
να μην αποτελεί πλέον επιλογή. Ορισμένοι από 
τους πιο συχνούς τύπους καρκίνου, όπως ο καρ-
κίνος του μαστού, ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας, ο καρκίνος του στόματος και ο καρκίνος 
του παχέος εντέρου έχουν υψηλά ποσοστά ίασης 
όταν ανιχνεύονται έγκαιρα και αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 
 

03.02.2022 Συμεών, Συμεωνία 
 

04.02.2022 Ισίδωρος, Ισιδώρα 
 

05.02.2022 Αγάθος, Αγάθη, Αγαθή 
 

06.02.2022 Φώτιος, Φωτια 
 

07.02.2022 Παρθένιος, Παρθενία 
 

08.02.2022 Θεόδωρος, Θεοδώρα 
 

09.02.2022 Νικηφόρος, Νικηφόρα, Παγκράτιος,  
Παγκρατία 

 
10.02.2022 Χαραλάμπης, Χαραλαμπία, Χαρίλαος

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου



Η Δημοκρα-▪
τική Ένωση 
κατηγορεί τον 
Μακάριο 

 
Σε φυλλάδιο 
που κυκλοφό-

ρησε η Δημοκρατική Ένωση με 
τίτλο «Μαύρο στον Μακάριο» 
και δημοσιεύτηκε στην πρώτη 
σελίδα της «Χαραυγής» την 
ημέρα των εκλογών (13 12. 
1959), αυτή  η ανίερη συμμαχία 
αριστερών  και ακροδεξιών σε 
μια απέλπιδα προσπάθεια να 
αμφισβητήσουν το κύρος του 
Μακαρίου, καλούσε το λαό να 
μην τον ψηφίσει για τους πιο 
κάτω λόγους: 
 
* ΓΙΑΤΙ υπέγραψε χωρίς τη  
θέληση και έγκριση του λαού 
τις ατιμωτικές  Συμφωνίες Ζυ-
ρίχης – Λονδίνου. 
 
* ΓΙΑΤΙ  επανέφερε στην Κύπρο 
την τουρκική κατοχή. 

 
* ΓΙΑΤΙ έγινε 
επίορκος και 
ενταφίασε τους 
προαιώνιους και 

ιερούς πόθους του λαού για την 
αυτοδιάθεση. 
 
* ΓΙΑΤΙ από Αρχιερέας μετα-
μορφώθηκε σε κομματάρχη. 
 
* ΓΙΑΤΙ ίδρυσε κόμμα, το οποίο 
συντηρεί με εκατοντάδες χιλιά-
δες λίρες, που προέχονται  
ουσιαστικά από τον λαό και 
έπρεπε να επιστρέφονται σ’ αυ-
τόν. 
 
* ΓΙΑΤΙ κατακουρέλιασε το κύ-
ρος της Εκκλησίας, ρίχνοντας 
τη σε εκλογικές διαμάχες. 
 
* ΓΙΑΤΙ  από  κήρυκας της αγά-
πης που έπρεπε να ήταν, γίνε-
ται  κήρυκας του μίσους και της 
διχόνοιας. 
 
* ΓΙΑΤΙ  εγκατέστησε στην  
πολιτική και κοινωνική μας ζωή  
την ευνοιοκρατία. 
 

* ΓΙΑΤΙ  οδηγεί τον τόπο στη 
φασιστική δικτατορία. 
 
* ΓΙΑΤΙ  στο όνομά του διαπράτ-
τονται ακατανόμαστα αίσχη. 
 
* ΓΙΑΤΙ καταστρέφει την παιδεία 
μας, μετατρέποντας τα σχολεία 
σε προεκλογικά κομματικά  
όργανα. 
 
* ΓΙΑΤΙ  αρνείται να δώσει  τη 
γη στους αγρότες. 
 
* ΓΙΑΤΙ  αρνείται να κατοχυρώ-
σει τα συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματα 
 
* ΓΙΑΤΙ  μας έδεσε σε καταστρο-
φικές στρατιωτικές συμμαχίες. 
 
* ΓΙΑΤΙ  αρνείται να έχει φιλικές 
σχέσεις με όλα τα κράτη του 
κόσμου.  
 

Τα Ψηφοδέλτια με τις  ▪
φωτογραφίες 

 
Στον προεκλογικό αγώνα ο Μα-
κάριος δεν εμφανιζόταν από 
χωριό σε χωριό ή από τον άμ-

βωνα για να υποστηρίξει την 
υποψηφιότητα του. Αυτό το 
έκαναν οι υποστηριχτές του,  
ιδιαίτερα ο Γλαύκος Κληρίδης, 
ο οποίος αντιμαχόταν τον ίδιο 
του τον πατέρα και διατυμπά-
νιζε παντού το αρχαίο ρητό ότι: 
«Πατρός τε και μητρός τε, 
πάντων ιερώτερον εστί η Πα-
τρίς».  Και για τον Γλαύκο Κλη-
ρίδη «Πατρίς» ήταν ο Μακά-
ριος!   
Στο θέμα των ψηφοδελτίων  
ο Μακάριος έπεισε τον Γιάννη 
Κληρίδη να χρησιμοποιηθεί ένα 
ψηφοδέλτιο με τις φωτογραφίες 
των δύο υποψηφίων χρησιμο-
ποιώντας το επιχείρημα ότι θα 
ήταν πιο απλό για τους ψηφο-
φόρους και γιατί αρκετός  
κόσμος ήταν ακόμη αγράμμα-
τος! Οι ψηφοφόροι καλούνταν 
να βάλουν έναν σταυρό (Χ) 
κάτω από τη φωτογραφία της 
προτίμησής τους. Στα δεξιά 
μπήκε η επιβλητική φωτογρα-
φία του Μακαρίου με τoν 
σταυρό και το  καλυμαύχι και 
που ήταν σε όλους γνωστή.  
Στα αριστερά μπήκε η φωτο-
γραφία του Γιάννη Κληρίδη που 

πολλοί ψηφοφόροι την έβλε-
παν για πρώτη φορά! Το «τέ-
χνασμα» αυτό έπιασε γιατί είχε 
ψυχολογική επίδραση στους 
ψηφοφόρους. Οι γυναίκες της 
Κύπρου που εξασκούσαν για 
πρώτη φορά  το εκλογικό τους 
δικαίωμα  καλούνταν, όπως και 
ο υπόλοιπος λαός, να επιλέ-
ξουν μεταξύ «του εκπροσώπου 
του Θεού στην Κύπρο» και του 
εκπροσώπου «μιας συμμαχίας 
που αντιμαχόταν τη θρησκεία 
και την πατρίδα». Στο Μακα-
ριακό εκλογικό στρατόπεδο τοι-
χοκολληθηκαν χιλιάδες αφίσες 
με τίτλο «Γίγαντες και Νάνοι» 
όπου γίγαντας της Κύπρου 
ήταν ο Μακάριος και νάνος ο 
Γιάννης Κληρίδης. 
 

Τα αποτελέσματα των ▪
πρώτων Προεδρικών  

εκλογών 
 
Στους εκλογικούς καταλόγους 
υπήρχαν 238,870 εγγεγραμμέ-
νοι ελληνοκύπριοι εκλογείς. Ο 
Μακάριος κέρδισε τις εκλογές 
εξασφαλίζοντας 144,753 ψή-
φους (ή 66,82% των ψήφων) 

και ο Γιάννης Κληρίδης 71, 753 
ψήφους (ή 33,18% των  
ψήφων). Για τον Κληρίδη η εξα-
σφάλιση του 33% των ψήφων 
κατά του ‘‘θρύλου’’ που λεγόταν 
Μακάριος ήταν μια πολύ σημα-
ντική επιτυχία.  Μετά την ήττα 
της Δημοκρατικής Ένωσης,  
το ΑΚΕΛ, αποχώρησε από την 
‘‘ανίερη’’ συμμαχία και  πε-
ριέργα, πρόσφερε την πλήρη 
υποστήριξή του στον Μακάριο, 
δηλ. στον ηγέτη  που  μερικές 
εβδομάδες πιο μπροστά τον 
θεωρούσε αντίπαλο και τον κα-
τηγορούσε ότι οδηγούσε τον 
τόπο στη φασιστική δικτατορία! 
Ο Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε από 
τους τουρκοκυπρίους και ο Δρ 
Φαζίλ Κουτσούκ εκλέχτηκε χω-
ρίς αντίπαλο από την τουρκική 
κοινότητα ως ο πρώτος Αντι-
πρόεδρος. Η Κύπρος ανακη-
ρύχτηκε επίσημα Ανεξάρτητη 
Δημοκρατία στις 16 Αυγούστου 
1960 όμως επίσημη ημερομη-
νία εορτασμού της Ημέρας της 
Ανεξαρτησίας ορίστηκε η 1η 
Οκτωβρίου.
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Του Δρα  
Κύπρου  
Τοφαλλή

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

Η διάλυση της συμμαχίας «ΑΚΕΛ – Δημο-
κρατικής Ένωσης» 

 
Η νίκη του Μακαρίου και η  ήττα του Γιάννη 
Κληρίδη οδήγησε στη διάλυση της «ανίερης συμ-
μαχίας ΑΚΕΛ – Δημοκρατικής Ένωσης». Σε μια 
μετεκλογική συνάντηση που είχαν η ηγεσία του 
ΑΚΕΛ (Παπαϊωάννου, Φάντης και Ζιαρτίδης)  
με την ηγεσία της Δεξιάς (Δέρβη, Κληρίδη και 
 άλλους) το ΑΚΕΛ αντιτασσόταν στην πρόταση 
για μια νέα αναμέτρηση κατά του Πατριωτικού 
Μετώπου που στήριζε τον Μακάριο αφού το εκλο-
γικό σύστημα θα ήταν το πλειοψηφικό. Έτσι το 
ΑΚΕΛ άρχισε τις επαφές και τις διαβουλεύσεις 
του με τον Μακάριο.   

 
Οι πρώτες Βουλευτικές εκλογές   31 Ιουλίου 

1960 
 
Οι πρώτες Βουλευτικές εκλογές έγιναν στις  

31 Ιουλίου 1960. Η Βουλή των Αντιπροσώπων 
σύμφωνα με τις Συμφωνίες Ζυρίχης – Λονδίνου 
αποτελείτο από 50 μέλη: 35 ελληνοκυπρίους και 
15 τουρκοκυπρίους. Το μόνο οργανωμένο πολι-
τικό κόμμα που υπήρχε τότε ήταν το ΑΚΕΛ,  
το κόμμα της Αριστεράς. Λίγο πριν από τις εκλο-
γές οι υποστηρικτές της δεξιάς που συνεργάζο-
νταν στενά με την Εκκλησία ίδρυσαν το Πατριω-
τικό Μέτωπο.  Η Κυβέρνηση του Μακαρίου, αφού 
δεν είχε ακόμη θεσπιστεί το Σύνταγμα, εφάρμοσε 
το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα και όχι το  
σύστημα της απλής αναλογικής. Το σύστημα αυτό 
ευνοούσε το Πατριωτικό Μέτωπο το οποίο υπο-
στήριζε τον Μακάριο.  

 
Ο Μακάριος αποφασίζει για την κατανομή 

των εδρών και για τη σύνθεση της Βουλής! 
 
Στα δημοκρατικά πολιτεύματα τα πολιτικά κόμ-
ματα είναι ελεύθερα να διεκδικήσουν όσες  έδρες 
επιθυμούν. Στα πρώτα χρόνια της νεοσύστατης 
Κυπριακής Δημοκρατίας τα πράγματα δεν συνέ-
βαιναν έτσι. Ο Μακάριος ήταν ο ρυθμιστής του 
πολιτικού μέλλοντος του τόπου έτσι η πολιτική 
εξουσία θα μοιραζόταν μεταξύ των ελληνοκυ-
πρίων σύμφωνα με τις δικές του επιθυμίες!  

 
Πριν από τις βουλευτικές εκλογές, το ΑΚΕΛ πρό-
τεινε στον Μακάριο το κόμμα αυτό να διεκδικήσει 
οκτώ από τις 35 βουλευτικές έδρες και το  
Πατριωτικό Μέτωπο τις υπόλοιπες. Ο Μακάριος 
πρότεινε στο ΑΚΕΛ να διεκδικήσει μόνον τέσσερις 
έδρες. Έγιναν συζητήσεις στο σπίτι του Γλαύκου 
Κληρίδη, μεταξύ του Κληρίδη και του Εζεκία  
Παπαϊωάννου (Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ) με 
την παρουσία του Λεύκιου Ζήνωνα (Προέδρου 
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας) και επι-
τεύχθηκε ένας συμβιβασμός: το ΑΚΕΛ θα διεκδι-
κούσε μόνον πέντε έδρες και το Πατριωτικό  
Μέτωπο τις υπόλοιπες 30.  

 
Η επιμονή του Μακαρίου για να έχει  το ΑΚΕΛ 
λιγότερες έδρες στη Βουλή εστιαζόταν στο γεγο-
νός ότι αν ένα κόμμα κατείχε έξι έδρες θα κατο-
χυρωνόταν σαν πολιτική ομάδα και θα είχε το  
δικαίωμα να έχει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, 
ενώ αν λάμβανε λιγότερες από έξι έδρες, οι βου-
λευτές του θα βρίσκονταν στη Βουλή σαν άτομα. 
Ο Κληρίδης αργότερα αμφισβήτησε ότι ήταν αυτοί 
οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους ο Μακάριος 
είχε αντιρρήσεις στη διεκδίκηση από το ΑΚΕΛ έξι 
βουλευτικών εδρών. Παρά το γεγονός ότι ο Μα-
κάριος είχε συμφωνήσει για το ΑΚΕΛ να διεκδι-
κήσει πέντε έδρες, υπήρχαν πολλοί άλλοι στο 
Πατριωτικό Μέτωπο που ήταν αντίθετοι με αυτή 

την παραχώρηση. Δεν ήθελαν να δουν κανένα 
μέλος του ΑΚΕΛ να καταλαμβάνει βουλευτική 
έδρα στη νέα Βουλή, χρησιμοποιώντας το επι-
χείρημα  ότι το ΑΚΕΛ δεν συμμετείχε στον εθνικό 
αγώνα!  
Το αποτέλεσμα των εκλογών είχε προβλεφθεί 
από την αρχή! Το Πατριωτικό Μέτωπο το οποίο 
υποστήριζε τον Μακάριο εξασφάλισε τις 30 έδρες 
και το ΑΚΕΛ  τις υπόλοιπες 5 έδρες όπως είχε 
προ-συμφωνηθεί! Τις 15 έδρες των τουρκοκυ-
πρίων τις κέρδισε το Κόμμα Εθνικού Μετώπου 
του Δρα Κουτσούκ.  
Τον Σεπτέμβριο του 1960 η Κύπρος έγινε δεκτή 
στα Ενωμένα Έθνη ως το 99ο μέλος. Το 1961 η 
Κύπρος έγινε μέλος της Κοινοπολιτείας και το 
Μάϊο του ίδιου έτους έγινε κράτος – μέλος του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 
Το Κίνημα των Αδεσμέυτων -  Οι επισκέψεις 
του Μακαρίου 

 
Το 1961 και 1962 ο Μακάριος πραγματοποίησε 
αριθμό διεθνών επισκέψεων. Επισκέφτηκε την 
Αίγυπτο όπου είχε συνομιλίες με τον Πρόεδρο 
Νάσερ. Το 1961 συμμετείχε στη Διάσκεψη των 
Αδεσμεύτων που έγινε στο Βελιγράδι. Τον  
Ιανουάριο 1962 πραγματοποίησε επίσημη επί-
σκεψη στις ΗΠΑ όπου έγινε δεκτός από τον Πρό-
εδρο Κέννεντυ. Τον ίδιο χρόνο πραγματοποίησε 
επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία όπου έγινε  
δεκτός από τον Πρόεδρο Γκιουρσέλ και τον Πρω-
θυπουργό Ινονού. Η διαμάχη μεταξύ των υπο-
στηρικτών της Ανεξαρτησίας και της Ένωσης,  
ή πιο απλά μεταξύ των Μακαριακών και των  
Γριβικών, έπαιρνε συνεχώς νέες διαστάσεις προς 
το χειρότερο. Η νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρα-
τία τορπιλλιζόταν από παντού, ακόμα και από 
αυτούς τους ίδιους που έβαλαν την υπογραφή 
τους για τη δημιουργία της! Οι εφημερίδες 

«Εθνική» και «Αλήθεια» εξέφραζαν τις απόψεις 
της «Δημοκρατικής ΄Ενωσης» που αντιπολιτεύο-
νταν την πολιτική γραμμή του Μακαρίου και την 
οποία χαρακτήριζαν σαν «ξεπούλημα του αγώνα 
για την Ένωση».  

 
 
 
 

Μέρος 16ον  
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Μέρος 17ον 

Ο Μακάριος με τους Προέδρους Νάσερ της  
Αιγύπτου και Τίτο της Γιουγκοσλαβίας το 1961 

H προσπάθεια τροποποίησης του Συντάγματος 
-  

Δονήσεις στα θεμέλια της νεοσύστατης  
Κυπριακής Δημοκρατίας 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
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ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:35 Ποιος Σκότωσε τη 
Θεία Ελβίρα (1989). Κωμω-
δία με τους Πάνο Μιχαλό-
πουλο, Μιχάλη Μητρούση, 
Νίκο Κούρο. Ο Πάνος Μιχα-
λόπουλος έχει μια πολύ πετυ-
χημένη εκπομπή στην τηλεό-
ραση που δίνει συμβουλές 
στους τηλεθεατές. Η εκπομπή 
έχει επιτυχία επειδή είναι με-
ταμφιεσμένος στην ‘’Θεία Ελ-
βίρα’’. Ο παραγωγός του, τον 
πιέζει να δουλέψει πιο σκληρά 
ως ‘’Θεία Ελβίρα’’, εκείνος 
όμως θέλει να αφοσιωθεί στην 
δουλειά του ως συγγραφέας 
και στο σενάριο του. Έτσι σκέ-
φτεται να σκοτώσει την ‘’Θεία 
Ελβίρα’’. Την έμπνευση του 
την δίνει μια νέα γνωριμία με 
μια όμορφη γυναίκα.  
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
23:05 Ο Μόδιστρος (1967). 
Κωμωδία με τους Σταύρο Πα-
ράβα, Ζέτα Αποστόλου, Σω-
τήρη Μουστάκα. Όταν φεύγει 
η γυναίκα του Μαρίνα για την 
Πάτρα, ο γιατρός Στάθης βρί-
σκει ευκαιρία να ξενυχτίσει με 
τους φίλους του στο κέντρο 
όπου εμφανίζεται η Βίκη Μο-
σχολιού. Γυρίζοντας τα χαρά-
ματα βρίσκει την Μαρίνα στο 
σπίτι, καυγαδίζουν και ο Στά-
θης φεύγοντας από το σπίτι 
συναντά τυχαία την παλιά του 
φίλη Σουζάνα, που τώρα έχει 
δεσμό με ένα χασάπη και 
προθυμοποιείται να την βοη-
θήσει να βρει διαμέρισμα.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:25 Ο Θάνατος θα 
Ξανάρθει (1961). Αστυνομική 
Περιπέτεια με τους Δημήτρη 
Παπαμιχαήλ, Νέλλη Αγγελί-
δου, Δέσπω Διαμαντίδου. Σε 
ένα απομονωμένο σπίτι κά-
που στην Κύπρο, δολοφονεί-

ται ένας Άγγλος ταξίαρχος, και 
η τοπική αστυνομία, συγχρό-
νως με έναν ντετέκτιβ και τη 
βοηθό του, προσπαθούν να 
ανακαλύψουν τον ένοχο  
μεταξύ των ενοίκων του  
σπιτιού, που είναι η οικογένεια 
του, ένας γιατρός και το  
υπηρετικό προσωπικό. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:50 Ο Μ γκούφης 
(1959). Κωμωδία με τους  
Μίμη Φωτόπουλο, Γεωργία 
Βασιλειάδου. Ένας περιπτε-
ράς, ορκισμένος εχθρός του 
γάμου, αποτελεί πρόκληση 
για την προξενήτρα σπιτονοι-
κοκυρά του, η οποία θέλει να 
τον παντρέψει με μια κοπέλα 
που τον αγαπάει αληθινά. 
Πράγματι, όταν ο δύστροπος 
περιπτεράς θα αρρωστήσει, 
η κοπέλα θα είναι η μόνη που 
θα τον φροντίσει και θα  
νοιαστεί γι’ αυτόν, με αποτέ-
λεσμα να αναπτυχθεί ανά-
μεσά τους ένα ειδύλλιο...  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 00:20 Βασιλική (1997). 
Ερωτική ταινία με τους Πα-
σχάλη Τσαρούχα, Ταμίλα 
Κουλλίεβα, Βίβιαν Κοντομάρη, 
Βασίλη Παπανίκα, Νίκο Κατή, 
Μιχάλη Ιατρόπουλο και Χάρη 
Γρηγορόπουλο. Μια αληθινή 
ιστορία στον απόηχο του εμ-
φυλίου πολέμου στην περίοδο 
1947-1949 στην βόρεια Ελ-
λάδα. Η Βασιλική, η οποία έχει 
τον άντρα της στο αντάρτικο 
είναι ο σύνδεσμος που κου-
βαλάει τρόφιμα αλλά και μη-
νύματα στους αντάρτες. Σε μια 
αποστολή της γίνεται στόχος 
και την παρακολουθούν άν-
δρες του τακτικού στρατού κα-
θώς και της χωροφυλακής. 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:45  Φύλακας Άγγελος 

(1984). Κωμωδία με τους Μι-
χάλη Μανιάτη, Αλέκο Τζανε-
τάτο, Τόνυ Άντονι, Αλέκα Λα-
μπρινού. Οι πλούσιοι σύζυγοι 
της ταινίας, αποφασίζουν να 
προσλάβουν σωματοφύλακες 
για να παρακολουθούν τις γυ-
ναίκες τους, για να προστατέ-
ψουν την τιμή τους και το 
όνομα της οικογενείας.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Η Λεωφόρος της Προ-
δοσίας (1969). Πολεμική ται-
νία με τους, Γιώργο Φούντα, 
Γκέλυ Μαυροπούλου. Ένας 
αιχμάλωτος πολέμου, που 
δραπέτευσε από την Αλβανία, 
ισχυρίζεται ότι είναι ταγματάρ-
χης του ελληνικού στρατού με 
το όνομα Αλέξανδρος Βεργής, 
προκαλώντας μεγάλη σύγ-
χυση στους κόλπους του 
στρατεύματος, μιας και ο Βερ-
γής είχε δραπετεύσει πριν ένα 
χρόνο και τώρα εργάζεται για 
λογαριασμό της ελληνικής 
αντικατασκοπείας. Οι δυο 
άντρες μοιάζουν σαν δυο στα-
γόνες νερό, και οι επίπονες 
ανακρίσεις που ακολουθούν 
στοχεύουν στη διαλεύκανση 
του μυστηρίου και την αποκά-
λυψη του προδότη.  
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:30 Μαριχουάνα Στοπ 
(1971). Μουσική κωμωδία με 
τους Γιώργο Πάντζα, Ζωή Λά-
σκαρη. Ο Αχιλλέας φτάνει με 
την παρέα του στην Πλάκα 
στο νεοκλασικό σπίτι που έχει 
κληρονομήσει και ζητάει από 
τον ξάδελφο του Ιπποκράτη, 
που είναι και αυτός κληρονό-
μος, να κάνουν το σπίτι βρα-
δινό κλάμπ. Για το σπίτι ενδια-
φέρεται και η πλούσια Μελίτα  
Καμβύση. Η Τρίτη κληρονό-
μος, η εξαδέλφη τους Καίτη, 
που ζει στο Λονδίνο αποφα-

σίζει να κατεβεί στην Αθήνα. 
 ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Οι Tρεις Aπόψεις 
(1983). Θέατρο της Δευτέρας. 
Κωμωδία με την Κατερίνα Γι-
ουλάκη, Ελένη Φιλίνη, Χρήστο 
Δοξαρά, Γιώργο Κιμούλη,  
Δημήτρη Πιατά, Πηνελόπη  
Πιτσούλη. Στο γραφείο του δι-
κηγόρου Πελαγαρινού κόσμος 
πάει κι έρχεται. Επαγγελματι-
κές διενέξεις, συζυγικές ρή-
ξεις, διαζύγια, όλα προσπαθεί 
να τα συμβιβάσει βρίσκοντας 
μια χρυσή τομή. H Μαίρη και 
ο Μπάμπης Βεργωτής εναλ-
λάσσουν τις επισκέψεις τους 
στο γραφείο και εκθέτουν τις 
προσωπικές τους θέσεις για 
τον γάμο, αλλά και για το επι-
κείμενο διαζύγιό τους. Ο Μπά-
μπης μένει σώγαμπρος στο 
σπίτι της πεθεράς του.  
ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:35 Το Παρελθόν μιας  
Γυναίκας (1968). Μελόδραμα 
με την Μαίρη Χρονοπούλου, 
Φαίδωνα Γεωργίτση, Κώστα 
Καζάκο, Ελένη Ζαφειρίου. 
Τρία χρόνια έχουν περάσει 
οπό τότε που η Άννα πυρο-
βόλησε τον φυγόδικο εραστή 
της Σάκη και εγκατέλειψε την 
δουλειά της τραγουδίστριας 
στο καμπαρέ του Κώστα. 
Τώρα είναι η ενυπόληπτη σύ-
ζυγος του Βασίλη Μουτούση 
και ζει ευτυχισμένη μαζί με το 
παιδί τους. Η ζωή της όμως 
θα αλλάξει όταν εμφανιστεί 
ξανά ο Σάκης.  ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 22:00 Το Αφε-
ντικό μου Ήταν Κορόιδο 
(1969). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Δέσποινα Στυλιανο-
πούλου, Νίκο Ρίζο, Άννα Μα-
τζουράνη και Γιώργο Κάππη. 
Η Μελπομένη εργάζεται ως οι-
κονόμος του πλούσιου εργένη 

Χαράλαμπου εδώ και πολλά 
χρόνια. Κάποια στιγμή συνει-
δητοποιεί πως έχουν περάσει 
τα χρόνια και δεν έχει κάνει τί-
ποτα το σημαντικό για τον 
εαυτό της και έτσι αποφασίζει 
να αρχίσει να βγαίνει με  
τον Θεόδωρο που είναι κρεο-
πώλης. Ο Χαράλαμπος  
γίνεται έξαλλος όταν ένα 
βράδυ βγαίνει έξω με μια κο-
πέλα και συναντά σε ένα κέ-
ντρο τη Μελπομένη να χο-
ρεύει με το Θεόδωρο. 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:55 Δημόσιος Κίνδυνος 
(1999). Κωμωδία με τους 
Γιάννη Γκιωνάκη Έφη  
Θεοχάρη, Έρη Δενδρινού,  
Δημήτρη Πετράτο, Κώστα  
Καραγιώργη. Ένας επαρχιώ-
της κερδίζει κάποιο διαγωνι-
σμό της ΕΡΤ και κατεβαίνει 
στην Αθήνα αλλά εκεί  
δύο σπείρες αρχαιοκάπηλων 
τον συγχύζουν με τον αγορα-
στή που περιμένουν.  
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:25 Οι Κληρονόμοι (1964). 
Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Κώστα Χατζηχρήστο, 
Μάρθα Καραγιάννη, Ντίνο 
Ηλιόπουλο, Κατερίνα Γιου-
λάκη και Έλσα Ρίζου. Πεθαί-
νοντας ο θείος Αργύρης, αφή-
νει το μεγάλο ‘’Οίκο Μόδας’’ 
που είχε, στα τρία ανίψια του: 
τον Παναγιώτη τον κουρέα, 
τον Σώτο, άνεργο και με ελπί-
δες κάποτε ν’ ανοίξει χορευ-
τικό κέντρο και τη Μαίρη την 
χορεύτρια. Αλλά δεν αφήνει  
παραπονεμένο και το Ρίκο, 
που ήταν διευθυντής στον 
οίκο μόδας. Σε κάθε αρσενικό 
κληρονόμο αφήνει 24% και 
στην ανιψιά του 28%. Τώρα 
όλοι προσπαθούν ο ένας να 
‘’βγάλει το μάτι’’ του άλλου.
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ΠΕΜΠΤΗ 3/02 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
9.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές 
14.30  Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική) 
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια  
20.00 Art Café  
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/02 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Χρυσές Συνταγές  
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις (Νοηματική)  
17.20 Black Forest 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
20.00 Teen Manifesto  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
23.00 Όλα στον Αέρα  
ΣΑΒΒΑΤΟ  5/02 
05.30 Βήματα στην άμμο (Ε)   
06.00 Με τη Φωνή σου (Ε) 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Χρονογράφημα (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  

12.30 Μαζί/Birlikte (Ε) 
14.00 Road Story 
14.30 ΑrtCafe (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21.00 Ειδήσεις 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6/02 
05.30 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ   
08.30 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Xρυσές Συνταγές 
Weekend Edition 
10.00 BRAND NEWS  
12.00 Ειδήσεις 
13.30 Προσωπογραφίες 
15.30 Χρονογράφημα(Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.20 Κυπριώτικο Σκετς (Ε)  
17.20 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ 
21.00 Ειδήσεις 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7/02 
07.30 Όμορφη Μέρα (E) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12:30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  

16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 

19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.40 Ειδήσεις 
22.00 Με τη Φωνή σου  
ΤΡΙΤΗ 8/02 
07.30 Όμορφη Μέρα (Ε) 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14.30 Όλα στον Αέρα  
16.00 Ειδήσεις και στη  
νοηματική 
17.20 Black Forest 
18.00 Ειδήσεις 
19.50 Το Μυστικό της Πετα-
λούδας (Ε) 
20.45 EU 4U   
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/02 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς και ο Κόσμος 
μας   
13:30 Χρυσές Συνταγές (Ε) 
14:30 Όλα στον Αέρα 
16:00 Ειδήσεις  
17:20 Black Forest 
   18.00 Ειδήσεις 
19.05 Χάλκινα Χρόνια (Ε) 
19.50 Το Μυστικό της  
Πεταλούδας (Ε) 
20.45 Economic Echo  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  

Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Τραγούδια 
από τον Ελληνικό Κινηματο-
γράφο 14:00 Απογευματινή 
απόλαυση 16:00 Home-Run  
19:00 Alternate #Community-
Chest or #ThrowbackThurs-
day 21:00 #ThrivingThursday 
23:00 #ThursdayThoughts 

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 Οne Man Show  21:00 
#FridayFunday  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 

πριν το μεσημέρι 12:00 Laiko 
Apogevma 14:00  

Apogevmatini Apólafsi 
16:00  #SaturdayShoutOut 
19:00 #SaturdayStyle,  21:00 

#SaturdayShowdown ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ 07:00 The Big Greek 
Breakfast 10:00 Children’s 
Programme Followed by 
Church Broadcast From St J 
/ 12 A / AA 13:00 The Cypriot 
Hour / Apogevmatini Apólafs 

16:00 #WeekendWindDown 
19:00 #SoothingSunday 22:00 

#SundayFunday  

 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν τη μια το μεσημέρι 13:00 

Απογευματινή απόλαυση  
16:00 Home-Run 19:00 #Com-

munityChest LGR’s WISH 

[W.eekly I.nformation & S.up-

port H.our]  20:00 Live At The 
Greek  23:00 #Monday-
Moods ΤΡΙΤΗ 07:00The Big 

Greek Breakfast 10:00  Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 

Laiko Compoloi 16:00 

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 Alternate 
#CommunityChest or #Wed-
nesdayWisdom 20:00 #Wed-
nesdayWisdom 21:00 
#WindDownWednesday

ΠΕΜΠΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια   
20:05 Εκείνη & Εκείνοι  
21:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την  
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:35 Ελληνική Ταινία: Ποιος Σκό-
τωσε τη Θεία Ελβίρα (1989) 
23:05 Ελληνική Ταινία: Ο Μόδι-
στρος (1967) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα  
17:20 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:05 Χάλκινα Χρόνια  
20:05 Ομογένεια εδώ Λονδίνο 
21:25  Ελληνική Ταινία: Ο Θάνατος 
θα Ξανάρθει (1961) 
22:50 Ελληνική Ταινία: Ο Μαγκού-
φης (1959) 
00:20  Ελληνική Ταινία: Βασιλική 
(1997) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
14:00 Κύπριοι του Κόσμου  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV:  
H Βασούλα Χριστοδούλου φιλοξενεί τον 
Μάνο Χαλιτζόγλου ιδρυτή και διευθυντή 
της εταιρείας Stockhub, μιλά στο Helle-
nic TV για την έμπνευση που τον 
ώθησε να δημιουργήσει την Stockhub!! 
20:45 Ελληνική Ταινία: Φύλακας Άγ-
γελος (1984) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Η Λεωφό-
ρος της Προδοσίας (1969) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας  
Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό των  
Δώδεκα Αποστόλων   

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
20:30 Διαλέγω Καριέρα με την 
 Ελευθερία Σωφρονίου 
20:55 Πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή 
21:30 Ελληνική Ταινία: Μαριχουάνα 
Στοπ (1971) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:00  Χάλκινα Χρόνια 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος  
Γαλιάσσος  
20:25 “Ανάδειξέ το'' με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη 
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Οι 
Tρεις Aπόψεις (1983) 
22:40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
ΤΡΙΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ   
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Δράξασθε παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
20:35 Ελληνική Ταινία: Το Παρελ-
θόν μιας Γυναίκας (1968) 
22:00 Ελληνική Ταινία: Το Αφεντικό 
μου Ήταν Κορόιδο (1969) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:20 Μπλακ Φόρεστ  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Χάλκινα Χρόνια 
20:05 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:55 Ελληνική Ταινία: Δημόσιος 
Κίνδυνος (1999) 
22:25 Ελληνική Ταινία: Οι Κληρονό-
μοι (1964)
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Super League: «Ενός λεπτού σιγή»  
στη μνήμη του 19χρονου Άλκη

Μπαρτσελόνα: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ομπαμεγιάνγκ
Η μεγάλη μεταγραφή 
της Μπαρτσελόνα είναι 
γεγονός με τον πλέον επί-
σημο τρόπο, με τους 
μπλαουγκράνα να ανακοι-
νώνουν τη συμφωνία τους 
με τον Πιερ-Εμερίκ Ομπα-
μεγιάνγκ που θα τον κρα-
τήσει στο Καμπ Νόου του-
λάχιστον ως το καλοκαίρι 
του 2025. Μετά από  
5 χρόνια στην Bundesliga 
(Ντόρτμουντ) και 3,5 στην 
Premier League (Άρσε-
ναλ), ο Πιερ-Εμερίκ 
Ομπαμεγιάνγκ είναι έτοι-
μος για μία νέα συναρπα-

στική πρόκληση στην κα-
ριέρα του, αυτή τη φορά 
στην La Liga με τη φανέλα 
της Μπαρτσελόνα. 

 
Ο 32χρονος Γκαμπονέ-
ζος φορ πίεσε για να απο-
χωρήσει από τους Λον-
δρέζους όπου ήταν ξένο 
σώμα το τελευταίο διά-
στημα και κατάφερε να 
κάνει τους ανθρώπους 
των κανονιέρηδων να τον 
αφήσουν ελεύθερο, με τον 
ίδιο να επιθυμεί σφόδρα 
να συνεχίσει στην Μπαρ-
τσελόνα και να το πετυ-

χαίνει. Το βράδυ της Δευ-
τέρας έδωσε τα χέρια  
με τον πρόεδρο των 
μπλαουγκράνα, Τζουάν 
Λαπόρτα, ενώ χρειάστηκε 
να φτάσουμε στην Τε-
τάρτη (2/2) για την επιση-
μοποίηση της συμφωνίας 
(και ενώ είχε προηγηθεί το 
αντίο της Άρσεναλ στον 
παίκτη με ένα υπέροχο 
video) με τους Καταλα-
νούς να ανακοινώνουν 
πως υπέγραψε συμβό-
λαιο μέχρι το καλοκαίρι 
του 2025 στο Καμπ Νόου.

Σε όλους τους αγώνες της 
21ης αγωνιστικής της Super 
League Interwetten θα τηρηθεί 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του 
19χρονου Άλκη, ο οποίος 
άφησε την τελευταία του πνοή 
τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 
(31/1), έπειτα από δολοφονική 
επίθεση. 
Υπενθυμίζεται επίσης, πως οι 
παίκτες των Άρη και ΑΕΚ θα 
αγωνιστούν επίσης στη μεταξύ 
τους αναμέτρηση με μαύρα πε-
ριβραχιόνια, ενώ πριν το παι-
χνίδι η 'Ένωση θα καταθέσει και 
στεφάνι.   
Η ανακοίνωση της διοργανώ-
τριας αρχής: "Σε όλους τους 
αγώνες της 21ης αγωνιστικής 
ημέρας του Πρωταθλήματος 
Super League Interwetten θα 
τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, στη 
μνήμη του 19χρονου Αλκιβιάδη 
Καμπανού, ο οποίος δολοφο-

νήθηκε στη Θεσσαλονίκη. 
Επίσης, τόσο η 22η, όσο και 
η 23η αγωνιστική, θα είναι αφιε-
ρωμένες στην εκστρατεία ευαι-
σθητοποίησης κατά της βίας, 
στην οποία θα συμμετέχουν 
όλες οι ομάδες της Super 
League.  
Πέρα από τις πρωτοβουλίες 
της Super League και όλων των 
ομάδων που την απαρτίζουν, η 
διοργανώτρια αρχή, σε συνερ-
γασία με τον ΠΣΑΠΠ (Πανελλή-
νιος Σύνδεσμος Αμειβομένων 
Ποδοσφαιριστών Ποδοσφαιρι-
στριών), θα προβάλλει μηνύ-
ματα κατά της βίας. 
Όλες οι ομάδες της Super 

League, όλοι οι ποδοσφαιρι-
στές, όλα τα μέλη της ποδο-
σφαιρικής οικογένειας, στέλ-
νουν ένα μήνυμα: 

"ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ".

Στην ΑΕΚ ο Φράνσον!

Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επί-
σημα πλέον ο Αλεξάντερ Φράν-
σον. Έχοντας φτάσει στην Ελ-
λάδα από τα ξημερώματα της 
Δευτέρας, ο Σουηδός μέσος 
ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ια-
τρικές εξετάσεις και υπέγραψε 
το συμβόλαιό του με την 
«Ένωση». 
Έτσι λοιπόν εκείνη ανακοί-
νωσε έπειτα την απόκτησή του 
για τον επόμενο 1,5 χρόνο (με 
οψιόν ανανέωσης το καλοκαίρι 
του 2023 για ένα έτος ακόμη). 
Η σχετική ανακοίνωση αναφέ-
ρει «Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει 
την απόκτηση του ποδοσφαιρι-
στή Αλεξάντερ Φράνσον. Ο διε-
θνής Σουηδός μέσος υπέγραψε 

συμβόλαιο συνεργασίας με την 
ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 
2023, με οψιόν ανανέωσης για 
έναν ακόμη χρόνο. Ο Αλεξάντερ 
Φράνσον γεννήθηκε στις 2 
Απριλίου 1994 στο Νόρκεπινγκ 
της Σουηδίας. Έκανε τα πρώτα 
του ποδοσφαιρικά βήματα στην 
Λίντε και το 2008 εντάχθηκε στα 
τμήματα υποδομής της Νόρκε-
πινγκ, με την οποία πραγματο-
ποίησε το επαγγελματικό του 
ντεμπούτο το 2013.Τον Ιανουά-
ριο του 2016 υπέγραψε στη Βα-
σιλεία. Με την ελβετική ομάδα 
πραγματοποίησε 66 συμμετο-
χές μέσα στην επόμενη διετία 
(3 γκολ, 10 ασίστ) και τον Ια-
νουάριο του 2018 παραχωρή-
θηκε με εξάμηνο δανεισμό στη 
Λωζάνη (12 εμφανίσεις). 
Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς 
η Νόρκεπινγκ προχώρησε εκ 
νέου στην αγορά του. Με τη φα-
νέλα της σουηδικής ομάδας έχει 
αγωνιστεί συνολικά σε 197 παι-
χνίδια (17 γκολ, 18 ασίστ). 
Υπήρξε διεθνής με όλες τις μι-
κρές εθνικές ομάδες της Σουη-
δίας και στις 6 Ιανουαρίου 2016 
πραγματοποίησε το ντεμπούτο 
του με την Εθνική ανδρών, με 
τον οποία έχει έως σήμερα 8 
συμμετοχές.

Στην 18η θέση όλων των εποχών στα triple-double 
0 Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ση-
μείωσε το 29ο triple-double της 
καριέρας του στην νίκη των 
Μπακς με 112-98 επί των Γουί-
ζαρντς, ξεπερνώντας τον σπου-
δαίο Μάικλ Τζόρνταν. Ανέβηκε 
έτσι στην 18η θέση όλων των 
εποχών και είναι πολύ πιθανό 
να μπει ακόμα και στην πρώτη 
15αδα μέχρι να τελειώσει η σε-
ζόν.  Ο Γιάννης πλέον ισοβαθμεί 
με τον Χιλ στην 17η θέση με 29 
triple-double, ωστόσο πρακτικά 
είναι 18ος, αφού ο θρύλος των 
Πίστονς και των Μάτζικ είχε 
φτάσει σε αυτό τον αριθμό με 
λιγότερα παιχνίδια. Στο επόμενο 
triple-double του ωστόσο ο 
"Greek Freak" θα τον ξεπεράσει 
και μετά θα βάλει ως στόχο τον 
θρύλο των Σέλτικς, Τζον Χάβλι-
τσεκ, που έκλεισε την καριέρα 
του με 31 triple-double. 
 
Για την ιστορία, ο πρώτος της 

λίστας μοιάζει - και με τα μέχρι 
στιγμής δεδομένα είναι - απλη-
σίαστος. Ο λόγος φυσικά για 
τον Ράσελ Γουέστμπρουκ των 
Λέικερς, ο οποίος έχει μέχρι στι-
γμής 193 triple-double (and... 
counting), με τον πιο κοντινό 
του - εν ενεργεία - αθλητή να εί-
ναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 102 
triple-double.  
 
Ιδού η πρώτη 20αδα των 
NBAers στο σύνολο των triple-
double: 
 
1. Ράσελ Ουέστμπρουκ 193* 
2. Όσκαρ Ρόμπερτσον 181 
3. Μάτζικ Τζόνσον 138 
4. Τζέισον Κιντ 107 
5. ΛεΜπρόν Τζέιμς 102* 
6. Ουίλτ Τσάμπερλεϊν 78 
7. Νίκολα Γιόκιτς 69* 
8. Τζέιμς Χάρντεν 67* 
9. Λάρι Μπερντ 59 
10. Λούκα Ντόντσιτς 43* 
11. Φατ Λίβερ 43 
12. Μπομπ Κούζι 33 
13. Ραζόν Ρόντο 32* 
14. Μπεν Σίμονς 32** 
15. Ντρέιμοντ Γκριν 31* 
16. Τζον Χάβλιτσεκ 31* 
17. Γκραντ Χιλ 29 
18. Γιάννης Αντετοκούνμπο 
29* 
19. Μάικλ Τζόρνταν 28 
20. Έλτζιν Μπέιλορ 26 
 
*Εν ενεργεία 
 
**Εν ενεργεία, αλλά εκτός ομά-
δας.

Ελεύθερος με εγγύηση o Γκρίνγουντ

Ο Άγγλος ποδοσφαιριστής της 
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 
την περασμένη Κυριακή βιώνει 
έναν τεράστιο εφιάλτη, ο οποίος 
τον έχει σπρώξει στο περιθώριο 
από την ομάδα του και το πο-
δόσφαιρο. 
Με την Γιουνάιτεντ να μην επι-
θυμεί καμία επαφή και σχέση 
μαζί του μέχρι να ολοκληρωθεί 
η ποινική υπόθεση στην οποία 

εμπλέκεται ο ποδοσφαιριστής, 
ο Γκρίνγουντ αφέθηκε ελεύθε-
ρος με εγγύηση το πρωί της Τε-
τάρτης από την Αστυνομία του 
Μάντσεστερ. 
Κατηγορείται για βιασμό, ξυλο-
δαρμό και απειλές θανάτου και 
οι έρευνες συνεχίζονται, με τον 
παίκτη προς το παρόν ν’ απο-
χωρεί από το κρατητήριο…

«Ανοίγουν» τα γήπεδα στη Γαλλία: Χωρίς 
περιορισμούς στην προσέλευση κόσμου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 
«L’ Equipe», τις επόμενες ημέ-
ρες θα ανακοινωθεί η άρση των 
περιοριστικών μέτρων για μει-
ωμένη προσέλευση φιλάθλων. 
Τα δεδομένα που ισχύουν αυτή 
τη στιγμή, τα γήπεδα δεν μπο-
ρούν να φιλοξενήσουν πάνω 
από 5.000 θεατές στους αγώ-
νες. Όπως αναφέρει το δημοσί-
ευμα, στα ματς θα μπορούν να 
δίνουν κανονικά το «παρών» 
και φίλαθλοι των φιλοξενούμε-
νων, αρκεί να τηρούνται οι απαι-
τούμενες αποστάσεις.   
 
Αυτή την εβδομάδα οι απο-
φάσεις στην Ελλάδα 

Στη διάρκεια της εβδομάδας η 
Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
του υπουργείου Υγείας αναμέ-
νεται να κάνει την εισήγησή της 
για πιθανή αύξηση του ποσο-
στού φιλάθλων που θα επιτρέ-
πεται στις αθλητικές εγκαταστά-
σεις στην Ελλάδα. 
Ο περιορισμός της πληρότητας 
των γηπέδων παραμένει στο 
10%, με ανώτατο όριο τους 
1.000 φιλάθλους, όμως, αυτά τα 
δεδομένα είναι πιθανό να δια-
φοροποιηθούν μέσα στην εβδο-
μάδα.

Αποσύρθηκε ο GOAT του NFL, Τομ Μπρέιντι 
– Το τέλος μιας σπουδαίας εποχής

Μετά από μια θρυλική καριέρα 
που κράτησε 22 χρόνια, ο κατά 
πολλούς κορυφαίος αθλητής 
των ΗΠΑ αποφάσισε να πει το 
μεγάλο «αντίο» σε ηλικία 44 
ετών.  Ο χαρισματικός quarter-
back αγωνίστηκε για μια 20ετία 
στους New England Patriots, 
όπου μαζί με τον Μπιλ Μπέλι-
τσεκ, δημιούργησαν μια από τις 
μεγαλύτερες δυναστείες στα 
επαγγελματικά σπορ των ΗΠΑ. 

Οι «Πατριώτες» κατέκτησαν έξι 
πρωταθλήματα. Τα δύο τελευ-
ταία χρόνια ο Μπρέιντι, αναζη-
τώντας μια νέα πρόκληση στην 
καριέρα του μετακόμισε στους 
Tampa Bay Buccaneers. Στην 
πρώτη του σεζόν στην Τάμπα 
κατέκτησε το έβδομο Superbowl 
της καριέρας του. Σε ατομικό 
επίπεδο αναδείχθηκε 3 φορές 
NFL MVP και πέντε φορές MVP 
Super Bowl.  
Ο Τομ Μπρέιντι επισημοποίησε, 
αυτό που είχε διαρρεύσει τις τε-
λευταίες 48 ώρες από το ESPN, 
με μια μακροσκελή δήλωση 
στον προσωπικό του λογαρια-
σμό στο Instagram. Μεταξύ άλ-
λων, ανέφερε: «Είναι δύσκολο 
για μένα που το γράφω, αλλά 
πάει έτσι: Δεν θα συνεχίσω να 
αγωνίζομαι πια. Λάτρεψα την 
καριέρα μου στο NFL και τώρα 
ήρθε η στιγμή να επικεντρώσω 
τον χρόνο και την ενέργειά μου 
σε άλλα πράγματα που απαι-
τούν την προσοχή μου».
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PM: The government ‘will        
revoke’ mandatory vaccines

Boris Johnson has con-
firmed the government 
plans to revoke man-

datory vaccines for frontline 
healthcare staff. 

He told the House of          
Commons: "The health secre-
tary has said we will launch a 
consultation and subject to the 
responses and the will of this 
house, the government will         
revoke these regulations." 

The decision comes after warn-
ings that an already-stretched 
service could face serious staff 

shortages. 
The policy would have required 

employees in the state-run       
National Health Service and   
social care workers to be fully 
vaccinated by April 1. This means 
they would have to receive their 
first shot this week to meet that 
deadline. 

The policy announced in        
November met resistance from 
some workers, with warnings 
that sacking those who did not 
comply could leave the health 
service facing significant staff 

shortages.  
Health minister Sajid Javid 

said on Monday the government 
would launch a consultation    
into whether the policy was still 
needed with the emergence of 
the Omicron variant, which is 
more transmissible but results 
in milder symptoms. 

“Subject to the responses…
the government will revoke the 
regulations,” Javid told parlia-
ment. 

“While vaccination remains 
our very best line of defence 
against Covid-19 I believe that 
it is no longer proportionate to 
require vaccination as a condition 
of deployment.” 

England has abandoned 
Covid-19 measures introduced 
to combat the Omicron variant, 
including compulsory mask-
wearing on public transport and 
in shops and guidance to work. 
Scotland, Wales and Northern 
Ireland decide their own meas-
ures, which have generally been 
stricter. 

The government has faced 
criticism for its overall handling 

of the pandemic in which Britain 
has reported more than 156,000 
deaths from Covid-19 in total, 
the seventh highest death total 
in the world. 

More than 75,000 health work-
ers – about one in 20 employees 
– have not had a Covid vaccine, 
according to the NHS. 

The Royal College of Nursing 
and the Royal College of Mid-
wives had previously pushed for 
the government to extend the 
deadline to prevent a mass short-
age in the health service, saying 
the policy amounted to “self-
sabotage.” 

The backlash against manda-
tory vaccination in Britain is in 
line with wider sentiment across 
the world as people from the 
United States to Ukraine argue 
that such rules violate human 
rights and civil liberties. 

The government previously 
said that vaccinations were    
crucial to contain the spread 
and reducing severity of the       
infections, and thereby cut down 
cases that need to be hospita-
lised.

The United States remain 
resolutely in support of 
a bi-zonal, bi-communal 

federation in Cyprus and 
will continue to work in that 
direction US Secretary of 
State Antony Blinken said on 
Tuesday, while welcoming 
Cyprus’ Foreign Minister 
Ioannis Kasoulides in Wash-
ington.  

In statements before their 
meeting, Blinken also under-
lined that the “bilateral rela-
tionship is stronger than it’s 
ever been,” with Kasoulides 
replying that he intends to use 
their meeting to explore areas 
where they can make the        
relationship even stronger and 
even deeper. 

Following the meeting, 
State Department Spokes-
person Ned Price stated that 
Blinken congratulated Foreign 
Minister Kasoulides on his      
return to the Ministry of Foreign 
Affairs and reiterated the US 
commitment to deepening      
cooperation with the Republic 
of Cyprus, including through the 
3+1 mechanism with Greece 
and Israel.  

“The Secretary and Foreign 
Minister discussed a range of 
bilateral and regional issues, 
including the importance of 
coordinating actions in support 
of Ukraine’s sovereignty and 
territorial integrity.  

“They also underscored the 
importance of increasing sci-
entific collaboration on issues 
such as climate change and 
emerging technology through 
the upcoming signing of a        
bilateral Science and Techno-
logy Agreement,” Price added. 

He also said that Secretary 
Blinken expressed continued 
US support to Cypriot-led, 
UN-facilitated efforts to reunify 
the island as a bizonal,             
bicommunal federation with 
political equality to benefit all 

Cypriots. 
In statements before the 

meeting Blinken welcomed 
Kasoulides to the State     
Department, which he called 
“familiar territory” for the      
Cypriot Foreign Minister.   

“The Foreign Minister is      
just recently on the job, but  
for the third time,” he said      
and expressed content over 
the relationship between the 
United States and Cyprus.  

“I think the bilateral relation-
ship is stronger than it’s ever 
been. We’re seeing coopera-
tion in a whole variety of areas, 
to include security but also to 
include science and techno-
logy.  It really runs the gamut,” 
Blinken noted.  

Speaking on efforts for a 
Cyprus settlement, US Secre-
tary said that “we remain reso-
lutely in support of a bi-zonal, 
bi-communal federation, and 
we will continue to work in that 
direction. And I have to say we 
were pleased by the renewal 
of the mandate at the United 
Nations just a week ago.” 

The US official said that they 
had a lot to talk about, which 
is “a reflection of the fact that 
on so many different levels 
this relationship has gotten 
broader but also deeper.” 

Kasoulides said from his 
part that it is his intention to 
use this meeting to find and 
explore areas where we can 
make the relationship even 
stronger and even deeper. 

Cyprus Foreign Minis-     
try spokesperson, Demetris        
Demetriou, said that during 
the meeting, Kasoulides con-
veyed to Blinken, President 
Nicos Anastasiades’ proposal 
on the fenced-off part of the 
Turkish occupied city of Fama-
gusta, known as Varosha. 

In statements to the press, 
Demetriou said it was "very 
good meeting."

Blinken expresses 
support for a federal 
Cyprus settlement 

Anastasiades and UN SRSG discuss settlement talks

UN efforts to resume ne-
gotiations for a Cyprus 
settlement and the need 

to appoint an envoy with a spe-
cific mandate were the main 
points of discussion during 
Tuesday's meeting between 
President of Cyprus Nicos Anas-
tasiades and the Special Repre-
sentative of the UN Secretary-
General and Head of the United 
Nations Peacekeeping Force 
in Cyprus, Colin Stewart, accor-
ding to a written statement   
by Government Spokesman      
Marios Pelekanos. 

In particular, participants at 
the meeting discussed "the effort 
made by the United Nations to 
resume the negotiation process 
and the need to appoint an envoy 
with a specific mandate based 

on the parameters of the United 
Nations, in order to create the 
appropriate conditions to fulfil the 
effort,” said Pelekanos. 

Furthermore, it is noted that 
the essential Confidence Build-
ing Measures, presented by the 
President of the Republic on 
December 31, 2020, were addres-
sed again, explaining that they 
will bring mutual benefits for both 
communities and will facilitate 
efforts to create the necessary 
conditions for the resumption of 
the dialogue. Practical issues 
concerning the fulfilment of the 
Peacekeeping Force’s mission 
in Cyprus were also discussed. 

According to Pelekanos, the 
President of the Republic noted 
his remarks on a recent report by 
the Secretary General and ex-

pressed his satisfaction over the 
content of a resolution adopted 
by the Security Council on the 
extension of the Peacekeeping 
Force’s mandate in Cyprus. 

Later on Tuesday, the Special 
Representative of the UNSG 
met with Turkish Cypriot leader 
Ersin Tatar.  

In statements published on 
Twitter by the UN in Cyprus, 
Stewart said, "I talked about the 
resolution of the Security Council, 
the preoccupations. The Security 
Council is keen to see an envoy 
appointed and is keen to see 
some consensus on what the 
mandate is going to be, as is off 
course the Secretary General." 

The Security Council, he 
added, "was very keen to see 
the authority of the UN in the 
buffer zone on the island be       
respected by both sides and is 
concerned about what impact 
that might have if violations of 
the buffer zone continue. 

“The Security Council also 
strongly encouraged measures 
to build intercommunal contact, 
to build understanding, to build 
trade relations, peace educa-
tion. Things that can help build 
the conditions for an eventual 
settlement." 

As we know, Stewart conti-

nued, "at the moment there is a 
very wide distance between the 
two sides on the question of 
even having any talks towards 
a settlement, so it is important 
that we do everything we can at 
the same time to build conditions 
that might create the space for 
an eventual settlement." 

These, he said, "are the things 
that I discussed with the Council 
and the things that the Council 
very much supported and reflec-
ted in their resolution." 

The UN, he explained, "is not 
proposing particular Confidence 
Building Measures, but just the 
basic idea that we should look 
at measures that can positively 
impact the life of Cypriots, espe-
cially things that have economic 
impact, things that bring people 
together and help build under-
standing." 

"What these exact measures 
would be off course depends  
on the sides and we are here to 
facilitate them," he added. 

“I will continue to engage      
with each of them and look for 
opportunities to move forward 
on any of these ideas that can 
be helpful to both people and on 
the question of an envoy of the 
SG,” he said.



Prime Minister Boris John-
son faced renewed calls 
to resign on Monday after 

a report found that alcohol-fuelled 
parties at his offices and resi-
dence when Covid-19 lockdown 
rules were in force should never 
have taken place. 

The report by senior civil        
servant Sue Gray into the       
lockdown gatherings – at a time 
when Britons were all but banned 
from social mixing to tackle the 
coronavirus pandemic – pointed 
to “serious failures of leadership” 
at the heart of the British govern-
ment. 

She condemned some of the 

behaviour in government as being 
“difficult to justify”, saying “the 
excessive consumption of alcohol 
is not appropriate in a professional 
workplace at any time.” 

“Some of the events should not 
have been allowed to take place,” 
she said. “Other events should 
not have been allowed to develop 
as they did.” 

However, she said she could 
not offer a “meaningful report” in 
order not to prejudice a separate 
police investigation. But she dis-
closed that detectives were look-
ing into rule-breaking events,  
including one in Johnson’s apart-
ment above his office. 

Johnson’s office said Gray 
would be asked to update her 
report once the police investiga-
tion has concluded and that the 
update would be published. 

The saga has become the 
gravest threat to Johnson’s pre-
miership, already under scrutiny 
for a series of scandals and      
his handling of the COVID-19 
response. Opposition politicians 
and some members of his own 
Conservative Party have called 
on him to resign. 

Johnson made a statement 
and answered questions for      
almost two hours in parliament 
on Monday afternoon following 
the report’s publication to apo-
logise again and to pledge to 
make changes at his office. 

“I want to say sorry. I get it and 
I will fix it,” he said in a raucous 
debate, when he was challenged 
by some Conservative lawmakers. 

One, Aaron Bell, fought back 
tears as he recounted the funeral 
held for his grandmother during 
the Covid lockdown. 

“She was a wonderful woman 
… I drove for three hours … only 
10 people at the funeral. Many 
people who loved her had to 
watch online. I didn’t hug my 

siblings. I didn’t hug my parents,” 
he said. “Does the prime minister 
think I am a fool?” 

Keir Starmer, leader of the 
main opposition Labour Party, 
accused him of blaming every-
one else but himself. 

“There can be no doubt that 
the prime minister himself is now 
subject to criminal investiga-
tion,” Starmer told parliament. 

The leader of the Scottish    
National Party, Ian Blackford, 
was forced to leave the House 
of Commons after accusing 
Johnson of misleading parlia-
ment, an offence for which the 
prime minister would be expec-
ted to resign. 

Gray’s report looked into what 
has become weeks of a steady 
drip of stories about events in 
Downing Street during the lock-
down, with reports of aides stuff-
ing a suitcase full of alcohol and 
dancing until the early hours. 

However, parts of the report 
were not published due to the 
ongoing police investigation, 
which could take months. The 
officer in charge said detectives 
were looking at 500 pieces of 
paper and more than 300 photo-
graphs.
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Lockdown parties report lambasts 
failures of UK government leadership

AKEL says it won’t 
back other party 
leaders for 2023 vote

Main opposition AKEL 
have all but ruled out 
backing any party lead-

er for candidate for next year’s 
presidential elections, in a strong 
signal to the rest of the opposition 
parties seeking alliances ahead 
of the 2023 ballot. 

Speaking on Politis radio on 
Monday, AKEL leader Stefanos 
Stefanou stated that, during the 
upcoming talks with other politi-
cal forces, “we would prefer the 
names of party leaders to be left 
out of the discussion.” 

He was clarifying the party’s 
position on this very point amid 
speculation following AKEL’s 
meeting of its central committee 
over the weekend. The central 
committee convened to set out 
the framework for the party’s 
elections strategy, eliminating 
certain possibilities. 

The party explicitly ruled out 
sponsoring DISY boss Averof 
Neophytou or former Foreign 
Minister Nicos Christodoulides, 
should the latter run as an inde-
pendent. Other than that, the 
field was left wide open. 

In remarks at the central com-
mittee, Stefanou set the tone for 
AKEL’s objective come 2023: to 
rid the country of the administra-
tion of Nicos Anastasiades and 
DISY. 

“Cyprus can no longer bear a 
continuation of the Anastasiades 
administration, be it with Averof 
Neophytou or with Nicos Christo-

doulides,” a party statement read. 
“DISY are handing over a     

society that is more unequal and 
unjust than ever. They are hand-
ing over a state with broken in-
stitutions, and a rule of law more 
corroded than ever. A country 
ground to a halt; a Cyprus closer 
to partition than ever before.” 

AKEL also announced it would 
immediately launch talks with the 
other opposition parties, and pro-
mised to come to a final decision 
on which candidate to sponsor 
before Easter. 

Media pundits said AKEL’s 
stance – ruling out party leaders 
– effectively takes DIKO head 
Nicolas Papadopoulos out of the 
race. The two parties can still 
parley, but on different terms. 

Daily Phileleftheros said the 
turn of events opens the door 
to former health minister George 
Pamboridis as AKEL’s nominee. 

Asked on Monday whether 
AKEL would back someone from 
the right of the political spectrum, 
Stefanou answered diplomati-
cally that his party has often  
collaborated with personalities 
outside its own sphere.  

He recalled that the only time 
AKEL sponsored one of its own 
for president was back in 2008 
– meaning Demetris Christofias. 

To date, DISY are the only 
party to have decided their   
candidate for the 2023 presi-
dentials – party leader Neophy-
tou.

British woman wins appeal 
against gang rape lie conviction
Cyprus’ Supreme Court 

overturned a conviction 
against a British woman 

who was accused of lying about 
being gang-raped in 2019. 

The Court on Monday examined 
an appeal submitted by her law-
yers last September. The woman, 
now 21 years of age, had been 
handed a suspended four-month 
prison sentence in January 2020, 
after being found guilty of public 
mischief for reporting she was 
raped in the popular Ayia Napa 
resort on the southeast coast of 
the island, in 2019. 

In July 2019, she told police that 
she had been raped by a group 
of Israeli tourists aged 15 to 22, 

but was charged when she        
retracted her initial complaint a 
week later. She said that she was 
pressured by the Cyprus Police 
to withdraw her statement. 

In their appeal in September 
2021, her lawyers argued that 
their client’s sentencing and sub-
sequent sentence was "extremely 
unreliable" and should be over-
turned. They also stressed that 
as long as the sentence is valid, 
it destroys the future of a young 
woman, who was ultimately the 
victim of a sexual assault. 

In its judgment, the Supreme 
Court states that even if the find-
ings of the first-instance judgment 
are based on the credibility of 

the witnesses, the decision must 
be set aside, if it seems "so pre-
carious or inadequate that there 
is doubt in the Court of Appeal 
on its correctness." 

In her first statements the      
21-year-old said that she feels 
relieved following the Court`s 
decision. A statement by her 
mother, published by the media 
in the UK says that the verdict 

does not justify the way her 
daughter was treated by autho-
rities, however they are hopeful 
that positive changes will take 
place in the way rape victims are 
treated in Cyprus. 

A solidarity event took place 
outside the Supreme Court for the 
young British woman. The event 
was organised by a network com-
batting violence against women.
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NDCP and NCCT are back!  
Experience Cyprus like never before

NEPOMAK are delighted 
to announce the return 
of our two flagship pro-

grammes, NDCP and NCCT, 
after two years of cancellations 
due to the COVID-19 pandemic. 

NCDP and NCCT offer young 
diaspora Cypriots from across 
the globe the opportunity to visit 
Cyprus and learn more about the 
island’s culture and history. Both 
programmes are heavily subsi-
dised thanks to the incredible 
support of the Government of 
Cyprus and the Youth Board of 
Cyprus. 

Applications are now open for 
both NDCP and NCCT and will 
close on Sunday 20th February 
at midnight. Don’t miss these 
fantastic opportunities to explore 
your culture, history and heritage! 

Note: If you applied and      
were accepted for either of the         
cancelled 2020 trips, your place 
has been automatically deferred 
and you should have been con-
tacted by your local NEPOMAK 
branch with information about 
how to confirm your place for 2022. 
If you haven't heard anything or 
have any questions, please con-
tact us via info@nepomak.org 

 
NDCP 
Ages: 18-22 
Dates: 4 – 29 July 2022 
Application deadline: 20 Feb-
ruary 2022 

 
The NEPOMAK Discover      

Cyprus Programme (NDCP) is 
a unique three-week experience 
that gives participants a crash 
course in Cypriot culture and 
heritage. Participants take Greek 
language classes and visit his-
torical sites. It is also a fantastic 
way to meet and build lifelong 
friendships with people from  
across the world with around  

50 young diaspora Cypriots from 
the UK, USA, Australia, South 
Africa, Canada and Greece      
taking part every year. 

NDCP highlights: 
• Connect with your Cypriot 

culture and heritage 
• Visit historical and religious 

sites, natural wonders and        
cultural hotspots accompanied 
by expert guides 

• Learn language and history 
through an engaging and certi-
fied course at the University of 
Cyprus 

• Try traditional dancing with 
a professional dance teacher 

• Enjoy tasty cuisine and       
experience Cyprus’ unique 
nightlife 

• Meet fellow young Cypriots 
from around the world 

• Participate in the NEPOMAK 
World Conference (where you will 
get to hear from the President 
of Cyprus and other top policy 
makers) 

More info: nepomak.org/ndcp  
Apply: nepomak.org/ndcp-app 
 
“A truly unique experience. 

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

– Nethie Savva,  
UK, NDCP 2017 

 
“Every day on NDCP was 

unique compared to the pre-
vious day and I will always hold 
this trip so close to my heart. I 
would do it all over again in a 
heartbeat and strongly suggest 
any person considering NDCP 
to go for it!” 

– Natalya Yannikarkis,  
South Africa, NDCP 2018 

“When they said NDCP 
changes your life, they really 
aren’t lying. In 2014, I had the 
privilege of being accepted to 
participate on this trip of a life-
time. Spending 3 weeks explor-
ing this beautiful island with 
other Cypriots from all over the 
world, we immersed ourselves 
in the culture, history, food, and 
of course the nightlife. You truly 
make the most amazing lifelong 
friendships and memories that 
you will reminisce pretty much 
every day.” 

– Helena Marie-Papayianis, 
Australia, NDCP 2014 

 
NCCT 
Ages: 23-30 
Dates: 21– 31 July 2022 
Application deadline: 20 Feb-
ruary 2022 

 
The NEPOMAK Cypriot Culture 

Tour gives young Cypriots an 
unforgettable experience in     
Cyprus where they can learn 
about their heritage and culture, 
and explore Cyprus through 
professionally guided tours and 
authentic interactive experiences. 
It is a gateway for participants to 
get more involved in NEPOMAK 
and receive training to become 
future leaders in the diaspora. 

NCCT highlights: 
• Visit historical, archaeolo-

gical, and natural wonders plus 
some of the many cultural hot-
spots, accompanied by expert 
guides 

• Swim at world-class 
beaches 

• Learn about your history 
and culture through interactive 
experiences 

• Taste and create authentic 
Cypriot cuisine 

• Experience Cyprus' unique 
nightlife 

• Participate in the NEPOMAK 
World Conference (where you 
will get to hear from the President 
of Cyprus and other top policy 
makers) 

More info: nepomak.org/ncct 
Apply: nepomak.org/ncct-app 
 
“NCCT offers an incredible 

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

– Emmanuel Diinis,  
Australia, NCCT 2019 

 
“You are in a quaint-style       

hotel, take in the breath-taking 
panoramic mountainous view 
as you are in one of the highest 
villages in Troodos mountains. 
From nature hikes through the 
Akamas peninsula and touring 
historical byzantine monasteries 
to wine tasting tours and sailing 
into the sunset, NCCT is a once 
in a lifetime culturally immersive 
travel experience with profes-
sional guided tours that are both 
educational and fun.” 

– Andrea Themistokleous, 
Canada, NCCT 2019 

 
“You will always learn some-

thing new through the places 
you visit, through conversations 
with the locals and through the 
friendships you form with other 
participants on the trip. Take the 
leap of faith and learn about your 
roots, your culture and who you 
are.” 

– Nicholas Nicou,  
UK, NCCT 2017 

 
If you have any questions 

or enquiries please email us 
at info@nepomak.org and find 
us on Facebook, Instagram 
and Twitter (@NEPOMAK) 

NEPOMAK was founded in 
2002 and is a global organisation 
run by, and for, young overseas 
Cypriots. 

Stephen Alambritis  
recognised for Exceptional 
Service to the Labour Party

Merton Labour Party in 
South London held its 
first big event in 18 

months last weekend. 
Labour’s General Secretary, 

David Evans, was at the Gala 
Awards Dinner at the Tooting & 
Mitcham Football Club Hub. He 
was there to present UK Cypriot 
Councillor Stephen Alambritis  
a Merit Award from the Leader       
of the Labour Party, Sir Keir 
Starmer. The award was for   
exceptional service to the party 
and to the residents of South 
London.  

David Evans was joined         
by other guests to honour        
Aradippou-born Stephen who 
has been a councillor in Merton 
since 2003 and was the first UK 
Cypriot Council Leader.   

Labour’s new Shadow Health 
Secretary, Wes Streeting MP, 
was the guest speaker.  

Representing the UK Cypriot 
community was Mr Christos   
Karaolis, President of the         
National Federation of Cypriots 
in the UK.  

Siobhain McDonagh, the 
local MP from the House of 
Commons was there too, as 
was Lord Andrew Adonis, the 
Labour Peer from the House of 
Lords.  

Commenting on the awards 
evening Mr Karaolis said, “It 
was a fantastic celebration to 
honour Stephen’s decade of 

successful leadership at Merton 
Council. We are all so proud      
of Stephen being the first UK 
Cypriot Council Leader.”  

Lord Adonis added, “This 
was a brilliant evening. I and all 
Cypriots are proud of Stephen 
and his achievements.”   

The food was provided by 
Tasty Affair, run by UK Cypriot 
Paul Panayi.  

Proceedings were begun with 
a blessing by Archimandrite 
Gregorios Laurenzano from St 
George’s Greek Orthodox Church 
in Kingston Upon Thames who 
was there representing His  
Eminence Archbishop Nikitas.  

Stephen said of the evening, 
“I was absolutely bowled over 
by the merit award. It is recog-
nition for all the hard work of 
many people in the Labour Party 
in Merton.  

“A huge chunk of our success 
here in South London is also 
due to the encouragement and 
support I have received from the 
Cypriot community, especially 
from the National Federation       
of Cypriots, from the Greek      
Orthodox Church, and from  
Andrew Adonis, a very influen-
tial Cypriot figure in the Labour 
Party.”  

  
Pictured above: Andrew 

Adonis, Stephen Alambritis and 
Christos Karaolis at the awards 
ceremony in Merton.
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Adventures in sleep

Μελίφρων ύπνον  
(Honeyed sleep)  
— Homer, The Odyssey  

 
Homer invented the phrase 

‘sweet dreams’.  
On the last day of school before 

the 2021 Christmas break, like 
many people, I was running on 
empty. After a delightful, fully-
loaded Christmas lunch at school, 
I wished my colleagues a Merry 
Christmas and I headed to North 
Finchley to pick up my kids from 
the cinema. It seemed like a 
thousand teenagers all went to 
see Spider-Man that day.  

When I got home, I went to 
bed and fell asleep around 5pm. 
The next thing I knew it was mid-
night. Seven beautiful, scented, 
fragrant hours.  

Recovery  
 
Not many people have heard 

of Ranjan Das. He was a high 
flying corporate executive in 
Mumbai. He was the General 
Manager of SAP in India. (SAP 
is the enterprise wide business 
system that most large compa-
nies use for accounting, purcha-
sing and manufacturing). Das 
was ambitious, he was touted as 
the next global Chief Executive 
of SAP. He worked non-stop, 
went to the gym several times a 
week and was running regularly. 
He was interviewed on TV, run-
ning along the sea promenade 
in Mumbai. He was asked if he 
got enough rest, and his reply 
was, “Sleep is a scarce commo-
dity, these days.” 

Three months after that inter-
view, he died from a heart attack. 
He was 42-years-old. His autopsy 
showed he had Premature Arte-
riosclerosis. His blood vessels 
and the walls of his arteries were 
hardened, restricting blood flow 
to organs and tissue.  

High performance needs         
recovery. The optimal combina-
tion is mindset, nutrition, move-
ment and recovery. A synergy 
across all of these four. Energetic 
movement and going for a run 
isn’t relaxation. Your mind might 
think so, and it’s time to switch off, 
and that’s good, but your body 
treats it as work. Recovery is 
the hidden gem. It means sitting 
in the garden for an hour, doing 
nothing. Leaving your phone in 
the house, and getting proper 
rest. As well as sleep.  

 
Morrissey on Desert Island 
Discs (recorded in November 
2009, BBC Sounds) 

 
Kirsty Young: You moved to 

LA in 1998. You were 40. Was 
that a mid-life crisis? 

Morrissey:  Yes. Obviously. 
Why else would anybody go to 
Los Angeles? 

Kirsty Young: You sold out 
the Hollywood Bowl faster than 
The Beatles. Why do you think 
they love you so much there? 

Morrissey:  I wouldn’t question 

it too deeply. I just accept, and 
I’m grateful. Let’s just leave it at 
that.  

Kirsty Young: It must give 
you quite a lot of muscle with 
the record companies, if you sell 
tickets that fast and you have 
constituencies that are as enthu-
siastic as they are. 

Morrissey:  Would you believe, 
absolutely none. I don’t think they 
pay attention to anything like 
that. They are a strange breed 
of people.  

Kirsty Young:  Is it true you’ve 
got a big Latino following? 

Morrissey:  It’s very big, yes. 
I think they’re very taken by any-
thing that has a sweep of passion, 
and urgency. And rodomontade. 
Whatever that word is. Do you 
know what that word is?  

Kirsty Young: No, I don’t. We’re 
all suitably impressed, whatever 
it is … So you can take a luxury 
onto your desert island. What 
will it be?  

Morrissey: I’ll take a bed.  
Because I like to go to bed. Going 
to bed is the highlight of every-
body’s day. I like to be hidden. 
And I like to sink. We all love to 
go to bed and love to go to sleep. 
We can switch our brains off and 
forget about ourselves. Desert 
island or not, what’s the point 
without a decent bed? 

 
James Neophytou

The Barbers Chair in Arnos 
Grove is celebrating its 
25th anniversary.  

The business was established 
in 1997 by Vas Nicola, with his 
son Panie joining ten years ago. 

The barber shop has a modern 
approach to men’s barbering. 
Its ethos is to re-introduce a 
more modern look to men’s hair 
design, yet still keeping all the 
fundamental skills involved with 
barbering.  

Services include wash & cut, 
skin fade, beard trim, dry cut, 
clipper cut, long hair restyle, 
colouring and more. 

The Barbers Chair is very 
popular in North London. 

Vas, whose parents were from 
Liopetri and Avgorou in Cyprus, 
is also well known within the UK 
Cypriot community as a former 
coach and committee member 
of Omonia Youth FC. 

The Barbers Chair is situated 
at: 

348 Bowes Road 
Arnos Grove 

London N11 1AN 
Tel: 0208 368 4142 

 
Opening hours: 

Monday to Thursday  
9am to 7pm 

Friday 9am to 8pm  
Saturday 9am to 6pm 

Sunday closed

UK Cypriot-owned  
The Barbers Chair  
celebrates its 25 years
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Greens Kitchen in Palmers Green  
celebrates grand opening

The inauguration of Greens 
Kitchen, in the heart of 
Palmers Green, took place 

on Saturday 29 January.  
Labour MP for Enfield-South-

gate, Bambos Charalambous, 
was present to cut the ribbon, 
officially declaring the brunch 
and coffee lounge open.  

A blessing followed by His 
Eminence Metropolitan Athana-
sios of Colognia. 

In a short greeting after the 
holy blessing, His Eminence 
wished the Papacharalambous 
family –Dimitris, his wife Stella, 
and daughters Yianoulla and 
Theodora - good luck with their 
new venture, joy, health and 

happiness.  
He added that he feels a 

great sense of pride and satis-
faction when he sees our com-
munity progress and prosper in 
this country. 

In his turn, Bambos Charalam-
bous MP said that he is very 
happy that Greens Kitchen is 
reopening under new manage-
ment, as for months now, he’s 
been eager to return to the place 
he would regularly enjoy his 
breakfast or coffee in a pleasant 
environment. He too wished the 
proprietors all the very best of 
luck. 

Present at the event were the 
Alla family from D&R Building 

Maintenance, who undertook 
the coffee lounge’s renovation 
work with great skill and to       
perfection, despite delays due to 
the ongoing Covid-19 pandemic 
and Brexit. 

Throughout the refurbishment 
process, owner Dimitris Papa-
charalambous, took onboard 
feedback and suggestions from 
prospective customers. He did 
this over a period of two months 
by offering free meals to custo-
mers and noting down their 
comments, both in terms of food 
quality and customer service, 
and even down to details such 
as which crockery he would use, 
and which seats where the most 

comfortable! 
Asked why he did this before 

the lounge was fully operational, 
Mr Papacharalambous proudly 
told us: "I want the customer to 
come and try us, to leave satis-
fied and to tell others. This is the 
best advertisement." 

Also present at the opening 
were Chairman of the Green 
Lanes Business Association  
Costas Georgiou, Managing     
Director of Parikiaki Bambos 
Charalambous, Doros Pastou of 
TPA Accountancy, and many 
relatives and friends. 

Visit Greens Kitchen at          
345 Green Lanes, Palmers 
Green N13 4TY, tel: 0208 882 

8855, email: greenspalmers@ 
gmail.com, for a delicious brunch 
in a modern, pleasant, family 
environment. 

It is open Monday to Saturday, 
6.00am to 4.30pm, and Sundays 
from 8.00am to 3.30pm. Take 

away service also available. 
Manager Theodora and her 

team are ready to look after you 
in the best possible way, the 
Greens way! 

Parikiaki wishes the new  
business every success.
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What is a loss adjuster 
and how do they affect my 
insurance claim? Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Wondering what exactly 
a loss adjuster does? 
Below are answers to 

some common questions about 
the role of a loss adjuster and 
how they can affect your claim. 

 
What does a home insurance 
adjuster do?  

If you’re the victim of a bur-
glary, fire or flood for example 
and make a large insurance 
claim, your insurance provider 
may hire a loss adjuster. They 
will assess the damage and 
make sure you’re claiming for 
the correct amount.  

You might assume a loss  
adjuster is only interested in 
cutting the value of your claim. 
But they could find you’re 
claiming too little and increase 
the value of a pay-out. 

 
What do loss adjusters look 
for?  

After you make a claim, a 
loss adjuster will visit your 
property as soon as possible. 
Their first priority is to assess 

whether your insurance policy 
covers you for the loss. While 
they’re at your home, the loss 
adjuster will assess:  

• the cause of the incident 
• the value of the loss or 

damage 
• whether you’ve met your  

insurance policy’s terms and 
conditions 

• whether you’re claiming for 
the right amount  

It is common for the loss      
adjuster to take photographs  
of any visible damage. This  
will support their findings and 
make sure your claim’s validity 
is not questioned later on. 

 
Are loss adjusters impartial?  

Loss adjusters work for your 
insurance provider. However, 
there are impartial industry 
bodies who set out codes of 
conduct they must adhere to. 
These are the Chartered Institute 
of Loss Adjusters, the General 
Insurance Standards Council 
and the Association of British 
Insurers. 

What’s the difference          
between a loss adjuster  
and a loss assessor?  

While loss adjusters are       
appointed by your insurance 
provider, a loss assessor is 
someone you can appoint to 
liaise with the loss adjuster on 
your behalf. Every policyholder 
has the right to appoint a loss 
assessor, although they tend to 
come on board when people 
are not happy with the way a 
claim is going. 

 
What can I do to speed up 
the claim process? 

You can help to speed up the 
claim process by giving your 
loss adjuster receipts for any 
lost or damaged items, as well 
as any emergency repair work 
you’ve had done.  

It’s important not to throw 
anything away until you’ve 
spoken to your insurance pro-
vider and the loss adjuster      
has visited. Every example of 
damage is evidence support-
ing your claim. 

 
Can a loss adjuster mean 
my claim is rejected?   

In some circumstances, a loss 
adjuster can collect information 
that results in your insurance 
provider rejecting your claim.  

Reasons for this might include:  
• not having the right level of 

insurance cover 
• withholding information 
• the cause of your claim being 

wear and tear – something that 
isn’t covered by home insurance 

• not adhering to the terms 
and conditions of your policy 

 
To avoid having your insur-

ance claim rejected, make sure 
you keep your home insurance 
policy up to date and have 
enough cover to suit your 
needs.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
The estate agents with honesty at their core 

George Sifonios 

2022 will be another successful 
year for David Astburys

We believe that 2022      
is going to be another 
successful year for 

David Astburys Estate Agents 
and we want to make it our best 
yet, by staying true to our core 
values and providing excellent 
customer service to our clients.  

Yianni Aresti, Lettings Direc-
tor and Founder, said: “At  
David Astburys we really focus 
on the needs of our clients and 
getting the type of tenants our 
landlords are looking for. We 
pride ourselves on conducting 
our business respectfully and 
going above and beyond for  
everyone we serve.” 

If you are considering buying, 
selling or renting a property,  

get in touch with us – we have 
brilliant sales and lettings 
teams, and an efficient property 
management department. We 
are local experts and will give 
you an honest and accurate 
market valuation. 

Our agency is always looking 
for new landlords and vendors 
and we cover the whole of North 
London so please do contact us 
about selling and renting your 
properties.  

Call 020 3000 6787, visit us at 
davidastburys.com or email us 
Crouchend@davidastburys.com 
and we will help you take the 
next step. We are on Facebook 
as @davidastburys so why not 
give us a follow? 

Thank you for your continued 
support.  

             Address:  
15 Park Road 
Crouch End 

London N8 8TE 
 

Email:  
crouchend@davidastburys.com 

 
Website:  

www.davidastburys.com 
 

Tel: 020 3000 6787
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Eyes Of 
Tammy Faye 

 
This is a great film with a career 

best performance from Jessica 
Chastain as the eponymous 
heroine - a strong contender for 
this year’s Oscars. The film will 
also go down in history for its       
remarkable make up and total 
transformation of Chastain.  

Tammy Faye grows up in the 
fifties by a deeply religious family 
of evangelists even though her 
mother Rachel (Cherry Jones) is 
divorced and considered to be a 
harlot amongst her local church 
community. The story spans 
through the sixties, seventies and 
eighties and highlights her rela-
tionship with fellow evangelist Jim 
Bakker (Andrew Garfield) whom 
she meets at college and falls      
instantly in love with. Their spon-
taneous marriage forces them to 
drop out of college but prompts 
them to begin a spectacular career 
in televangelism… 

The director of THE BIG SICK 
Michael Showalter coaches ama-
zing performances from his strong 
cast and wisely focuses on build-
ing the relationship between his 
two protagonists before they begin 
to fall from grace. Chastain is      
unrecognisable as the ambitious 
evangelist with a heart of gold and 
a voice like Betty Boop. She shares 
a tremendous chemistry and child-
like enthusiasm with Garfield as 
her soul mate and husband.  

The designs are also terrific 
recreating suitably the period as 
well as the world of Tammy match-
ing perfectly her kitsch make-up 
and dress code. 

 

Belle 
 

Mamoru Hosoda’s spectacular 
anime was one of the highlights 
at last October’s London Film 
Festival. When Suzu, a lonely   
17-year-old high school student, 
enters the virtual world of “U” her 
lonely existence suddenly changes. 

She becomes “Belle” a famous 
singer who sings like an angel 
and for the first time since her 
mother’s drowning accident Suzu’s 
life has meaning and purpose…   

The multi-layered storyline has 
also elements of LA BELLE ET 
LA BETE but overall this is a tale 
of a sad young girl gaining confi-
dence in the most unexpected 
places and gaining courage to face 
her inner demons.  

A truly imaginative film with      
remarkable designs and thrilling 
set pieces worth catching!  

The Souvenir 
Part II 

Joann Hogg’s assured sequel 
is as fascinating as the original. 
The story picks up exactly where 
the other one ended-Julie (Honor 
Swinton Bryne) is still grieving      
for the loss of her lover but finds      
solace in developing her graduation 
film. Her desire to be a professional 
filmmaker is supported by her 
middle class parents especially 
by her mother (Tilda Twinton), who 
never fails to provide a cheque at 
a moment’s notice.  

It is an autobiographical project 
for Hogg of the time when she 
was a film student so inevitably 
the scenes in the studio are more 
effective than others. These two 
films have been universally praised 
but personally I found it difficult        
to get emotionally involved with 
her characters and still prefer her 
earlier films UNRELATED and 
ARCHIPELAGO. 

In The Strange 
Pursuit Of 
Laura Durand 
 

This Greek road movie follows 
the story of Antonis (Makis Papa-
dimitriou) and Christos (Michalis 
Sarantis), two friends struggling 
to make ends meet in a modern 
day Athens and still attracted by 
the prospect of meeting their       
object of desire - Laura Dumond, 
a porn star of the 90’s who        
disappeared mysteriously some 
time ago. They soon embark on 
a journey across the country in 
order to find their idol… 

It is a fun premise for writer/       
director Dimitris Bavellas, who is 
clearly influenced by American 
road movies of the seventies and 
eighties. It is strong visually and 
his two protagonists work well      
together, but finally it is difficult to 
care much about their predica-
ment as there is nothing much at 
stake.  

 

Jules Et Jim 

Louis Malle’s timeless 1962 
ménage a trois, scripted by Fran-
çois Truffaut at the peak of the 
French New Wave, is now back 
in cinemas in a sparkling new 
print. The first film that celebrated 
a love triangle between two 
friends Jules (Oskar Werner) and 
Jim (Henri Serre) and the woman 
of their desires Catherine (Jeanne 
Moreau)…  

It is superbly photographed in 

widescreen black and white      
and boasts striking performances  
particularly by Moreau in one of 
her most iconic roles. See it on 
the big screen where it belongs! 

 

The Party And 
The Guests 

Jan Nemec’s masterful tale      
of an authoritarian state seen 
through the eyes of a group of 
friends enjoying a day out in the 
country was banned in Czechos-
lovakia when it was first released 
in 1966. It is allegorical film that 
brings to mind Louis Bunuel’s 
THE EXTERMINATING ANGEL 
also about a group of bourgeoisie 
guests trapped in a party where 
they are unable to leave.  

This ground breaking film from 
the Czechoslovak New Wave        
is a real collector’s item and a 
must for your library. (Blu-ray from 
Second Run) 

 
BEHIND THE MONSTERS: 

This series is a real treat for        
horror fans - six episodes focus-
ing on iconic monsters from the 
seventies and the eighties. First     
it is MICHAEL MYERS the psy-
chotic killer who first appeared in 
HALLOWEEN in 1978 before a 
plethora of sequels and a recent 
reboot with Jamie Lee Curtis. 
CANDYMAN was Bernard Rose 
surprise hit in 1992 - the first      
horror film highlighting racism and 
a black anti-hero. CHUCKY was 
first introduced in CHILD’S PLAY 
in 1988. Ground-breaking special 
effects for this scary doll which also 
sprung several sequels including 
a recent reboot. The name of 
FREDDY KRUEGER is synony-
mous with THE NIGHTMARE ON 
ELM STREET franchise, while 
JASON VORHEES brought terror 
to the FRIDAY THE 13TH instal-
ments. Finally, PINHEAD, the first 
British iconic monster from HELL-
RAISER becoming an international 
phenomenon. (SHUDDER) 

 
THERE WILL BE NO MORE 

NIGHT: Eleonore Weber’s dark 
documentary uses video record-
ings of French and American pilot 
attacks in Afghanistan, Iraq and 
Syria. It is a hypnotic experience 
and is deeply distressing as this 
modern warfare highlights the 
heartless brutality of pilots and 
gunners killing faceless people in 
their daily activities as if they were 
playing video games. Horrific! 
(MUBI)  

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

George Savvides 

Just lately I have found my-
self having several conver-
sations with acquaintances 

(and myself) about the world’s 
major faiths. Their essence, their 
essential differences and similar-
ities and all the messy bits in bet-
ween, including why in the name 
of religion so many people have 
lost their lives. One part of Chris-
tianity that has been getting a bad 
press in recent years is Catholi-
cism and John Patrick Shanley’s 
Doubt – A Parable (Chichester 
Festival Theatre), set in a school 
and a church in the Bronx, New 
York, in the 1960’s, is a compel-
ling portrayal of the clash of two 
traditions, which continue to trou-
ble the Catholic faithful today. 

School principal Sister Aloy-
sius Beauvier (Monica Dolan) is 
wedded to discipline and strict 
Catholic teaching, unafraid to fight 
for her beliefs, while the basket-
ball-playing priest and teacher 
Father Brendan Flynn (Sam Spruell) 
is liberal-minded and charismatic. 
All this at a time in the ‘Swinging 
Sixties’ when the papacy was in 
the hands of Pope Paul VI, a man 
described as a “kindly priest with 
a liberal heart and a conservative 
soul.” That duality suggests he 
may have been accepting of both 
Sister and Father. Against that 
background, Shanley sets one 
against the other in a battle of 
wills. Designer Joanna Scotcher’s 
provocative set is a powerful yet 
ambiguous statement. A gargan-
tuan cross, created by clever light-
ing looms over a forlorn looking 
tree, devoid of life.  

Entrenched as they are in their 
ways, Shanley’s skilfully crafted 
and nuanced writing does not 
show favour to either side. Father 
Flynn’s opening sermon sets out 
his stall exclaiming, “What do you 
do when you are not sure? You 
look for direction,” digging deep 
into the pain of personal loss and 
isolation. His charismatic person-
ality shines and he brings empathy 
and hope of change to his parish-
ioners. Conversely Sister Aloysius 
is seen chastising a young and 
positive Sister James for being too 
tolerant in her approach. But her 
opprobrium is for Father Flynn, a 
man whose popularity with the 
boys she turns into a salacious 
accusation. 

They are polar opposites within 
Catholicism and the embodiment 
of all that they represent. The in-
evitable clash is brought to fever 
pitch when she decides the one 
thing to be done to improve the 
situation and ensure her way of 
stricture and iron fist discipline is 
to show the “perverted” character 
the door. The furnace of emotions 
are superbly played out by Dolan 
and Spruell, she a searing contra-
diction with no definitive answers 
and he an idealist whose empathy 
and compassion hide an inner 

uncertainty. The accusation is left 
hanging, we doubt both. Such 
dilemmas and dichotomies con-
tinue to trouble the contemporary 
Catholic Church. 

The other roles are played by 
Rebecca Scroggs (Mrs Muller, 
mother of the boy Flynn is accused 
of behaving inappropriately     
with) and Jessica Rhodes (Sister 
James), both very convincing. An 
engrossing ninety minute drama 
(no interval), deftly directed by 
Lia Williams that fully deserves 
a London transfer.   

The Winston Machine (New 
Diorama Theatre) is an interest-
ing, fragmented meditation on the 
UK's relationship with its own past. 
Becky is a directionless millennial, 
escaping from the dull reality of her 
boring life and loveless relationship 
by scrolling Instagram looking at 
old crushes and cat photos, and 
dreaming of her grandparents, 
who met and fell in love during the 
height of the Blitz. Complicating 
this fantasy is her controlling and 
neurotic dad, who's own memories 
of Becky's grandpa paints a differ-
ent picture, not of a war hero but 
a fragile veteran, made weak and 
cruel by the trauma of war.  

As the play unfolds, questions 
are raised about what wartime 
nostalgia really represents, and 
how the British state has used it 
to manufacture consent for a cruel, 
stifling and increasingly fascistic 
nation state. The final 10 minutes 
are a nightmarish journey through 
Britain reimagined as a haunted 
house, haunted by the spectre of 
nationalism and a leering, looming 
Winston Churchill. As is to be 
expected of the Kandinsky theatre 
company, the play is gently playful 
with the forms it employs to tell its 
story, incorporating dance, physical 
theatre, music (both performed 
and played over the PA), and both 
naturalistic and non-naturalistic 
dialogue. All three performers are 
astonishingly deft at conveying the 
different roles they embody over 
the course of the play, and the 
rapid shifts in form and content, 
and sudden yo-yoing from past to 
present were enough to hold the 
attention of my millennial internet-
addled brain (something I share 
with Becky). 

 
Doubt – A Parable - 

www.cft.org.uk 
 

The Winston Machine - 
www.newdiorama.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Perversion  
and the cross 
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Discovering your own spiri-
tuality is opening a realm 
of enlightenment to the 

power of the here and now, as well 
as embracing the unknown with 
confidence and positivity. It is hav-
ing faith in that all that happens, 
happens for a reason; it is all just 
meant to be, it unlocks the box to 
happiness. The same hurdles, trials 
and tribulations are there, but they 
are ventured with calmness and 
positive thinking to help get through 
them with ease. 

Instead of questioning the 
search button on available tech-
nology, why not try tuning in to your 
own search button and tap into 
your higher self. All the answers 
are there. So much time is spent 
searching other sources that many 
have lost the capability of working 
it all out for themselves. It is similar 
to using the calculator so often that 
the brain doesn't need to work out 
the maths itself. Or the programmed 
telephone numbers in our contacts 
which means we don't need to re-

member them anymore. We have 
allowed ourselves not to think so 
much for our own self and have 
become far too reliant on other 
sources to do it for us. In a world 
of so much connection, we have 
never been so disconnected.  

So let's imagine our own selves 
as the smart phone, where we will 
now think for ourselves and act 
upon it. Instead of posting smiley 
faces, hearts, peace and hug signs, 
let's remember to get out there and 
really act out these emotions, to 
really think, feel, and do.  

Start by connecting with people; 
listening to others will allow you to 
have a mutual parting of energy. 
Connect with eyes, they can tell 
you a lot; the phrase ‘eyes are the 
window of the soul’, is the idea that 
you can understand a person's 
emotions or thoughts by looking 
into their eyes. How often are text 
messages or emails misunder-
stood because they are not inter-
preted as originally intended? 
Seeing, speaking, shows feeling.  

How do other people act to-
wards you or towards others? Do 
they have empathy for another? 
Would you treat people the way 
they do? What are their morals, 
their standards? Can they learn 
from you, can you learn from them, 
more to the point would you want 
to? Do they reflect well upon you? 
I know I want to learn from others 
most definitely with good morals. 

When we share other people's 
energy, it can reveal whether we 
connect with that person. Do we 
want them in our space? Energy 
rubs off, will they bring us good or 
bad energy? What vibes are we 
getting from that person? It doesn't 
matter how much technology you 
use to speak to that person, some-
times the only way to discover ano-
ther, or a situation, is by the natural 
vibe. So plug your higher self in, 
you need an input and output of 
real energy for that real connection. 

It won't be easy as sometimes 
it may feel like you have forgotten 
to switch on the charge button. 

You may miss the signals or possi-
ble signs of synchronicity. It is a 
little like you have a wise guide    
inside you, telling you this is the way, 
this is what you should do, but you 
give 'the benefit of the doubt' and 
go another direction or hope that 
someone will prove you wrong. 
Tune into your own maps. Your own 
route may direct you a longer or 
diverted route, but it knows best. 

Always let go of the undesirable 
past and hit your inner erase button, 
save the gratitude file of all the 
great things that have been, and 
create a new file for those that are 
to come. Let go of fear, fear stems 
from the past and its previous   
failings, but every new attempt is 
a fresh one that may lead to achiev-
ing or accomplishing what you 
previously have not. Embrace the 

unknown with courage, and face 
with the understanding that all is for 
learning and gaining experience 
for self-enlightenment.  

How often have you done things 
and thought 'why did I not do that 
before?' - what was it that held you 
back? Was it the fear of failure, 
people holding you back, knocking 
your confidence, possibly because 
of their own failure or not achieving? 
Think for you and you alone. 

You yourself are in charge of  
all that is around you, you have  
to carefully select the council in 
your immediate community that 
will benefit you to achieve your 
maximum. Choosing your mentors, 
your cheerleaders, your counsellor, 
your confidant, will be where you 
have hit the like button, so that 
input will be where you obtain your 

knowledge of wisdom that con-
stantly pops up later on. 

Take a deep breath and make 
the confident decision to do some 
things on your own, where you can 
just think for yourself, take time to 
process thoughts, conversations, 
allowing digestion of all that chosen 
energy council. As you recharge 
the battery, update regularly on all 
needed, and close and delete all 
the matter that just wastes and 
takes up unnecessary space.  

Now you should be able to 
function and work more efficiently, 
with clear independent clarity on 
thoughts and choice of direction. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

The power of spirituality 

Cooking with Loulla Astin 
Crispy chicken & aubergines with kefalotyri

Kefalotyri (κεφαλοτύρι) is a 
hard, salty, white cheese 
made from sheep or goat's 

milk (or both) - you can substitute 
it with Parmesan or Manchego 
cheese. You can also use chicken 
thighs to make this delicious meal, 
but I like to use breast. I serve    
the chicken with pasta, mashed  
potato or steamed veggies.  
 
Ingredients (serves 6): 

 
For the tomato sauce: 

2 tbsp olive oil 
1 medium onion, chopped 
2 garlic cloves, minced 
14oz (400g) tomatoes blended 

or Passata 
2 fresh tomatoes, blended 
Salt and pepper to taste 
1 tsp oregano  
1 teaspoon sugar (optional)  

For the aubergine:  
1 large aubergine, sliced  
Olive oil   

For the chicken: 
2 large eggs 
1 tsp dried garlic granules  
Salt and pepper  
1/2 tsp chilli flakes  
3 large chicken breasts, halved 

horizontally to make 6 fillets 
1 glass white wine or water   

For the breadcrumbs:  
1 cup Panko breadcrumbs 
1/2 cup golden breadcrumbs  
1/2 cup fresh grated kefalotyri 

or Parmesan cheese 
1/2 cup olive oil for frying 

For the topping: 
225-300g Feta cheese, sliced  
1/3 cup fresh, grated kefalotyri 

cheese 
2 tbsp fresh chopped parsley 
 

Method: 
To make the sauce, heat the oil 

in a medium-sized frying pan, fry 
the onion until transparent, add the 
garlic and cook for 30 seconds. Mix 
the tomatoes, salt, pepper to taste, 
oregano and sugar, and simmer 
for about 10 minutes or until sauce 
has thickened slightly. Taste and 
adjust salt and pepper, if needed. 

In a shallow dish, whisk together 
the eggs, garlic, salt and pepper 
and marinade the chicken fillets 
in the egg rostering to evenly coat. 
Leave in the fridge until ready to 
cook. 

Fry the aubergines in a little 
olive oil until soft and place on 
kitchen paper to drain - you can 
bake them if you prefer. 

Preheat the oven to 200c/400f 
/gas mark 6. Mix the breadcrumbs 

and kefalotyri cheese together in 
a separate shallow bowl. Dip the 
chicken pieces into the bread-
crumb mixture to evenly coat. 

Heat oil in a large frying pan 
over a medium-high heat, then fry 
the chicken until golden and crispy 
- about 4 minutes on each side.  

Grease an oven dish, place the 
aubergine slices, add a table-
spoon of the tomato sauce and 
lay the fried chicken on top. Top 
each breast with the remaining 
tomato sauce, with 2 thin slices 
of feta cheese and about 2 table-
spoons grated kefalotyri cheese. 
Pour the wine in the bottom of 
the oven dish. 

Place in the oven and bake for 
20 minutes, or until cheese is 
golden and the chicken is com-
pletely cooked through. Sprinkle 
with chopped parsley and serve 
with pasta or spaghetti. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



New Jennifer Lopez rom-com       
released in time for Valentine’s Day  

With its release having been delayed due to the ongoing 
Covid-19 pandemic, Marry Me, the new romantic-comedy from 
Jennifer Lopez, is finally releasing on 11 February, making it just 
in time for Valentine's Day.  

The movie follows the story of a music superstar, Katalina/Kat 
Valdez (J-Lo), who is all set to tie the knot with her on-stage 
partner, Bastian (Maluma) in front of a massive audience. But 
when she finds out that her groom is cheating on her, she must 
save face in front of thousands of her fans. And so, in a fever  
of spontaneity and a bit of insanity, she picks a random man,    
Charlie (Owen Wilson), from the crowd and decides to marry 
him. What follows is a journey of two strangers from extreme 
social circumstances finding love in the most unexpected ways. 

In a recent interview, Jennifer revealed, “Crafting Kat Valdez 
was special to me because there are so many parallels from 
my own life that we drew from when working on this movie. I 
love her and I know you will too.” 

The musical comedy-drama is based on a graphic novel of 
the same name created by Bobby Crosby. It is co-produced by 
Jennifer and features original singles by the singer and a sound-
track by both J-Lo and Maluma. 

The Colombian singer-songwriter wrote on an Instagram post, 
“I still can’t believe my first time acting in a movie is alongside 
Jennifer López and Owen Wilson. Dreams are never too big for 
someone brave and fighting. THANK YOU!!!”
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Andrea Georgiou 

Arnold  
Schwarzenegger 
teases mystery 
Zeus project 
 

Arnold Schwarzenegger has 
released a poster teasing a pro-
ject called Zeus, prompting spec-
ulation over what it actually is. 

In the poster shared on Insta-
gram last Thursday, the Holly-
wood actor and former governor 
of California, is seen dressed 
as the Greek thunder God. The 
photo is captioned: “Coming 
February 2022.” 

His son, Joseph Baena, jokingly 
commented: “Oh god of the sky, 
please bless my pump today.” 

It is unlikely that Schwarzeneg-
ger will be playing Zeus in a new 
film production as there is no 

relevant listing on IMDB. His 
only film appearance scheduled 
for 2022 is Kung Fury 2 along-
side David Sandberg, Michael 
Fassbender and Alexandra Shipp. 

According to reports, it’s likely 
the actor is teasing a commercial 
for the Super Bowl, which is set 
to take place on February 13. He’s 
previously appeared in advertise-
ments at the Super Bowl, includ-
ing a commercial in 2014 for Bud 
Light and Mobile Strike in 2017. 

Schwarzenegger is set to star 
in Triplets, a sequel to the 1988 
comedy film Twins. Tracy Morgan 
will play the third brother along-
side Schwarzenegger and Danny 
DeVito. 

The actor will also reprise his 
role of Conan the Barbarian in 
upcoming film The Legend Of 
Conan, which is described as a 
direct sequel of the original 1982 
film.

Rihanna is pregnant with her 
first child. The 33-year-old singer 
from Barbados showed her baby 
bump in a series of images taken 
on a recent photoshoot with her 
partner A$AP Rocky. 

The couple have known each 
other for almost a decade, but 
their relationship turned romantic 
in 2020. 

Fans speculated she was 
pregnant in November last year 

after she reportedly asked staff 
not to smoke near her when she 
was at Barbados’ first presiden-
tial inauguration. But she shut 
down rumours when responding 
to fan speculation online.  

A$AP - real name Rakim 
Athelaston Mayers – said of     
Rihanna, “She amounts to prob-
ably, like, a million of the other 
ones. I think when you know, 
you know. She’s the one.”

Rihanna expecting her first child 
with boyfriend A$AP Rocky



 26 | Thursday 3 February 2022

Michael Yiakoumi

Australian Greeks 
win Australian Open 
doubles title 

Premier League

Midfield duo Donny van 
de Beek and Dele Alli get 
chances to rebuild their 

faltering careers at Everton after 
making moves on Monday’s trans-
fer deadline day, while Barcelona 
are set to rescue Pierre-Emerick 
Aubameyang from his Arsenal 
nightmare. 

The English Premier League 
saw the most action on the final 
day of transfer activity until the 
end of Europe’s top five leagues’ 
domestic seasons, with Totten-
ham Hotspur and Everton the 
busiest clubs.  

Alli’s permanent switch to 
Goodison Park from Spurs       
represents a fresh start for the 
25-year-old, who has fallen from 
grace having been a key figure 
for club and country only a few 
years ago. 

The midfielder made only 
seven Premier League starts last 
season under former coach Jose 
Mourinho and has been unable 
to win his first-team spot back on 
a regular basis under new boss 
Antonio Conte. Alli last made an 
international appearance in June 
2019. 

With Alli headed for Everton, 
that made room at Tottenham for 
two new arrivals in the shape of 
midfield pairing Dejan Kulusevski 
and Rodrigo Bentancur from   
Juventus. 

There was further clearing of 
the decks from Conte on Monday, 
with another player who has flat-
tered to deceive for Spurs – club 
record signing Tanguy Ndombele 
– joining former club Olympique 
Lyonnais on loan. 

It is new beginnings aplenty      
at Everton, with new boss Frank 
Lampard confirmed as the club’s 
new manager on Monday. He 
added two fresh faces to his squad 
before the deadline passed. 

Alli is joined by another mid-
fielder desperate to show what 
he can do in Netherlands inter-
national Van de Beek. 

To say his dream move to 
Manchester United did not work 
out would be an understatement, 
as Van de Beek’s first season 
with the club was spent looking 
on from the sidelines under  
previous coach Ole Gunnar 
Solskjaer. The arrival of interim 
manager Ralf Rangnick has only 
made things worse, with the 
Dutchman yet to start a Premier 
League match this term, muster-
ing just 69 minutes all season in 
the English top flight. 

The 24-year-old will hope  
that under a coach who scored 
Premier League goals for fun 
from midfield as a player, he can 
learn a few things in training to 
turn his fortunes around, returning 
to United in the summer a differ-
ent proposition altogether. 

“I had a really positive meeting 
with the new coach,” he said. “We 
have the same ideas about foot-
ball and he had a lot of influence 
on my decision.” 

Aubameyang’s impending  
departure from Arsenal marks 
the end of a precipitous fall after 
four years in North London. 

His decision to renew his  
contract in 2020 delighted           
Arsenal fans, having seen the 
striker score 22 league goals in 
both the 2018-19 and 2019-20 
campaigns. 

However, he could only muster 
10 league strikes the following 
term as Arsenal finished eighth, 
and things have deteriorated 
further for Aubameyang this 
season. 

The 32-year-old striker has 
not played for Arsenal since   
December after manager Mikel 
Arteta stripped him of the         
captaincy due to a “disciplinary 
breach.” 

The free transfer to Barcelona 
has been agreed late on Mon-
day, according to widespread 
reports, as Aubameyang gets 
set to limp out the door after 
scoring just four Premier League 
goals in 2021-22. 

Arsenal were so desperate       
to get him off their books they 
will let him leave for nothing,       
18 months before his contract 
concludes. 

Barcelona have done plenty 
of rebuilding in the transfer      
window, with England’s Premier 
League where they chose to do 
most of their shopping. Adama 
Traore arrived from Wolverhamp-
ton Wanderers on loan while 
Manchester City sold Ferran 
Torres to the Catalan club. 

The feel-good story of dead-
line day was the return of Danish 
midfielder Christian Eriksen to 
football, as he signed for Premier 
League club Brentford, seven 
months after he suffered a car-
diac arrest during a European 
Championship match. 

The most expensive signing 
of the window remained new 
Juventus striker Dusan Vlahovic, 
who left Fiorentina for a deal 
worth up to 80 million euros.

New manager of Everton Frank Lampard (right) 
with our Michael Yiakoumi

Youth Football 
AEK Youth

AEK U13s v Hinton & Finchley 
Having played each other in 

the league the week before, both 
teams knew all about each other 
ahead of this cup QF. 

AEK started the game with 
purpose and went ahead on           
4 minutes through a good strike 
from Rocco. Hinton then equal-
ised just before half time to give 
both sets of coaches something 
to think about at half time. 

The second half was frantic 
with both teams competing well, 

playing some good football with 
both keepers making good saves. 

With 9 minutes to go before 
extra time, AEK made the break-
through, going ahead with a fine 
goal from skipper Lucca. With 
Hinton pushing for the equaliser, 
AEK scored a wonderful counter-
attacking goal following on from 
some excellent wing play by 
Bruno who sent a lovely cross into 
the box for Nahimia to tap in AEK’s 
third goal to send them into the 
semi final of the Junior League Cup.

Omonia Youth

Michael Pieri’s Under 18 
White stay top of their 
division thanks to 2-1 

win away to. The team were mis-
sing several players but started 
brightly, dominating possession 
and creating opportunities to 
score. Profligate finishing pre-
vented the boys taking the lead 
and the opposition goalkeeper 
making it difficult to score the first 
goal. Midway through the first 
half, a wonderful dribble down 
the line by Kyle Lapompe took 
him into in the penalty box where 
he was ceremoniously upended. 
The referee rightly pointed to the 
spot, despite protests. Noel Allen 
stepped up to bury the resultant 
penalty. 

 The start of the second half 
saw the opposition put pressure 
on the Under 18 White back line 
but a wonderful move down the 

left hand which started from the 
left back led to a scrambled finish 
by Andreas Fereos for a 2-0 lead.  

The boys were now comfort-
able and playing good football 
but three inexplicable errors in 
30 seconds led to a goal back for 
the opposition. There were some 
nervy moments as the clock 
ticked past 50 minutes in the sec-
ond half but the boys managed 
the game well to take three       
important points.  

The match  was also officiated 
expertly by a young referee      
who was always in control. Man 
of the Match was awarded to       
Andreas Fereos who showed 
outstanding ability on the ball,      
including one beautiful nutmeg 
on the fullback, driving forward, 
creating opportunities and        
scoring what proved to be the 
winning goal.

Haringey Borough 

Haringey Borough over-
came a battling East 
Thurrock at Rookery Hill, 

by a scoreline which didn’t reflect 
the balance of the match.  

Boro took a two-goal lead into 
the break, despite plenty of Rocks 

pressure, which allowed them to 
stand firm as the hosts halved 
that lead almost immediately. 

Haringey Borough won 3-1, 
their goals coming from Olu-
femi, Rakim Richards and Sami 
Bessadi.

The “Special Ks” show at the 
Australian Open ended on 
a high after Nick Kyrgios 

and Thanasi Kokkinakis lifted the 
men’s doubles titles by defeating 
compatriots Max Purcell and Matt 
Ebden in the final on Saturday.  

Kyrgios and Kokkinakis, nick-
named the “Special Ks” as juniors, 
entertained the crowd at the Rod 
Laver Arena with a 7-5 6-4 victory 
under the lights. 

It was a first doubles triumph 
for the pair at a Grand Slam and 
they also became the first wild-
card team to win the Australian 
Open men’s doubles title in the 
professional era 

A backhand from Kokkinakis 
sealed the first break of the match 

in the 11th game and the duo 
closed out the opening set on 
their service game as the fans 
imitated Cristiano Ronaldo’s      
famous “Siuuu!” goal celebration 
to cheer the duo. 

The duo took a 4-3 lead in the 
second set after breaking to love 
before they had a match point 
denied by their opponents at 5-4. 

The pair finally wrapped up the 
match on serve, with Kyrgios 
blasting two aces as they won 
the contest in 95 minutes. 

Kyrgios and Kokkinakis    
enjoyed a dream run at the tour-
nament, where they stunned top 
seeds Mate Pavic and Nikola 
Mektic of Croatia in the second 
round and a good future.

Rafa Nadal roared back 
from two sets down to 
edge Daniil Medvedev  

in a classic Australian Open final 
and claim a record 21st Grand 
Slam title only months after fear-
ing his glorious career might be 
over. 

With Novak Djokovic forced 
out by deportation and Roger 
Federer recovering from knee 
surgery, the Spanish great is now 
one major title clear of his ‘Big 
Three’ rivals after surviving the 
2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5 thriller at 
Rod Laver Arena. 

Riding a wave of raucous sup-
port from the crowd, a vintage 
Nadal pulled off his greatest      
escape to deny Medvedev again, 
less than three years after leaving 
the rangy Russian heartbroken 
in five sets at the 2019 U.S. 
Open final. 

In a match steeped in drama 
that stretched into the early hours 

of Monday morning, sixth seed 
Nadal was two points from the 
title but was broken as he served 
for the match at 5-4. 

He held firm to break Medve-
dev again and served out the 
match to love, with a backhand 
volley the final coup de grace. 

It was a triumph that defied 
time and logic, with the 35-year-
old Nadal fighting back from a 
two-set deficit for the first time 
in 15 years - the last time against 
Mikhail Youzhny at Wimbledon 
in 2007. 

It came 10 years after losing 
a five-set marathon to Djokovic 
in the 2012 Australian Open, 
which lasted nearly six hours. 

Having suffered three other 
final defeats in 2014, 2017 and 
2019, Nadal can now savour a 
second crown after a great finale 
at Melbourne Park, 13 years after 
beating Federer in another epic 
decider in 2009. 

Nadal wins  
Australian Open



Michael Yiakoumi

Fixtures  
Friday 4th February 2022 
FA Cup Fourth Round 
Manchester United v Middlesborough 20.00pm BBC 
Saturday 5th February 2022 
FA Cup 4th Round 
Chelsea v Plymouth Argyle 12.30pm 
Kidderminster Harriers v West Ham 12.30pm ITV 
Crystal Palace v Hartlepool United 15.00pm 
Huddersfield Town v Barnsley 15.00pm 
Peterborough United v Queens Park Rangers 15.00pm 
Southampton v Coventry City 15.00pm 
Everton v Brentford 15.00pm 
Stoke City v Wigan Athletic 15.00pm 
Manchester City v Fulham 15.00pm 
Wolverhampton Wanderers v Norwich City 15.00pm  
Cambridge United v Luton Town17.30pm 
Tottenham Hotspur v Brighton 20.00pm ITV4 
National League 
Aldershot v Barnet 15.00pm 

Spartan South Midlands League  
Leverstock Green v New Salamis 15.00pm 
Combined Counties League 
St Panteleimon FC v Ascot 15.00pm Enfield FC  EN1 3PL 
Cyprus Football League 
AEK v Aris  
Olympiakos v Paeek 
Sunday 6th February 2022 
FA Cup 4th Round 2022 
Liverpool v Cardiff City 12.00pm ITV 
Nottingham Forest v Leicester City 14.00 pm BBC 
Bournemouth v Boreham Wood 18.30 ITV 4 
KOPA League 
Challenge Cup First Round 
Omonia vs Olympia 11.30am  Edmonton  School, , EN1 1HQ 
PAO vs Pantel 12.00pm Enfield Playing Fields,EN1 3SD 
Omonia Youth vs Nissi 12.00pm Enfield Grammar  EN1 3EX 
LFA Sunday Trophy, Quarter Final 
Doverhouse v Apoel 10.30am Doverhouse Road, SW15 5BP 

Cyprus Football  
Pafos v Anorthosis 
AEL v Apoel 
Monday 7th February 2022 
Omonia v Ethnikos Achna 
Doxa v Apollon 
Tuesday 8th February 2022 
Premier League 
West Ham United v Watford 19.45pm BT Sport3 
Newcastle United v Everton 19.45pm BT Sport2 
Burnley v Manchester United 19.45pm BT Sport 
National League 
Notts County v Barnet 19.45pm 
Wednesday 9th February 2022 
Premier League 
Norwich City v Crystal Palace 19.45pm BT Sport  
Manchester City v Brentford 19.45pm BT Sport2 
Tottenham Hotspur v Southampton 19.45pm BT Sport3 
Aston Villa v Leeds United 20.00pm 20.00pm  BT Sport1
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KOPA League Cyprus Football

I was again able to witness 
another exceptional entertain-
ing game in the KOPA League 

with excitement right up to the end 
and seven goals to show for it. 

It was 2-0 Omonia Youth with 
goals coming from Konstantino 
Kyprianou with a drive from out-
side the box into the far bottom 
corner of the net. 

The second a diving header 
from Andrea Kyprianou. Pantel 
reduced the score to 2-1 when 
Chris Spyrou pounced on a 
Omonia Youth defence error to 
get behind them and score for 
Pantel. Marco Touroulis scored 
the third for Omonia Youth to go 
into the break 3-1 up. 

The second half looked like 
there were no goals coming, then 
the Pantel keeper was sent off 
and it changed the game. Pantel 
reduced the score to 3-2 through 
Dimitri Christodoulou. 

Omonia Youth scored through 
Marco Touroulis with a shot just 

inside the box to make it 4-2. And 
with ten minutes to go, Pantel 
scored through Terry Georgiou 
to make it 4-3 final score and a 
win for Omonia Youth. 

Nissi almost pulled off surprise 
result against League leaders 
Olympia when twice they took 
the lead 1-0, then 2-1, but could 
not hold on to the lead and 
Olympia went on to win 7-3. 

Nissis goals came from Aristos 
Aristotelous, Theokli Shoukri and 
Stefan Pakkos. Elias goals came 
from Elia 3, Yemi 3 and George 
Yianni. 

Second placed Apoel got off 
to a good start 2-0 up at half 
time and were eventual winners 
at 5-2. Apoel goals came from 
Charlie Georgiou, Harrison Geor-
giou, Andreas Chambi, Inarho 
Martin and Danny Coolridge. 
Both Panathinaikos goals came 
from Andrew Yiasoumi. Still a 
much improved show from       
Panathinaikos. 

Anorthosis v Omonia
Pantel v Omonia Youth

Spectators at Pantel v Omonia Youth

Pafos is holding up in 
fourth place after beating 
Paeek 2-0 their goals 

coming from Ghaddioui after a 
great team effort  and Jairo in the 
69th minute from a long ball with 
only the keeper to beat. 

Bottom of the table Ethnikos 
Achna put a dent in AEK’s 
Championship hopes by holding 
them to a goalless draw. 

Apoel beat Doxa 2-0 with their 
goals coming from Natel 54th 
minute and Maglica in added 
time. Doxa played the whole of 
the second half with ten men. 

Apollon beat Olympiakos 2-1 
to keep their top spot they led 
from the 43rd minute through a 
Noyok poor shot that the Olym-
piakos goalkeeper failed to hold. 
Olympiakos equalised through  
Kah, pushing the ball past the 

oncoming keeper. Apollon scored 
the winner three minutes from 
time when Diguiny tapped the 
ball home to an empty net. 

Anorthosis drew with Omonia 
1-1, the Greens led through a 
Lecjacs unbelievable goal when 
he slammed the ball from way out 
of the penalty area into the back 
of the net leaving the keeper with 
no chance of reaching it. Vrho-
vec equalised in the 37th minute 
with a powerful header. 

AEL beat Aris 2-1. AEL were 
2-0 up in no time, Marosa scored 
in the 20th minute when he went 
passed one player and putting it 
past the oncoming goal keeper 
and Milinceanu in the 31st minute 
with a goal strike inside the box 
with Aris reducing the score to 
2-1 in the 65th minute. 

New Salamis are really 
going places; in the  
Spartan South Midlands 

league premier, they are second 
and really piling on the pressure 
on the league leaders, Risbo-
rough Rovers, who drew 1-1 on 
Saturday. The reds are now two 
points behind the league leaders. 

New Salamis had Arlesey to 
contend with and had two good 
chances that they failed to      
capitalise on at the start. 

It looked like they were not 
going to score until Anthony 
Furlonge broke the deadlock in 
the 37th minute, when from a 
cross on the left, he was able to 
slam the ball into the back of the 
net from inside the box. 

Two minutes later, Anthony 
Furlonge made it 2-0 with a shot 
from inside the box. 

Elijah scored the third with a 

shot just just inside the box to 
make it 3-0 half time. In the      
second half, the rout continued 
when straight after the break 
Elijah added his second and 
fourth for New Salamis. Anthony 
furlongs cross from the left found 
Derek Asamoah who took a shot 
and the keeper saved it. Elijah 
was there to score from the       
rebound. 

The fifth came when Elijah, 
from the left, just inside the box, 
curled the ball into the top corner 
of the net. He scored with a half 
volley for the sixth. 

Alesey scored  their only goal 
with five minutes to go from a 
one to one with the New Salamis 
keeper to reduce the final score 
to 6-1.  

New Salamis play away on 
Saturday to Letchworth Green, 
a tough away game. New Salamis AGM

New Salamis looking 
to go for top spot

The Annual General meeting of New Salamis FC will take place 
on Monday 21st February, 7pm, at New Salamis Clubhouse, 
68 Myddleton Road, London N22 8NW. For more information 

please call 07734 167 209. 
New Salamis are welcoming new members to be part of this pres-

tigious Club that has won numerous cups at Sunday League level 
through the KOPA League, and won the top London Cups and the 
FA All England Cup. 

New Salamis are second placed in the Spartan South Midlands 
League. They also play in the FA Cup and FA Vase and are four 
levels below playing in the Football League For anyone who enjoys 
football, it is a chance not to be missed.New Salamis committee members
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†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Maria Antoniou 

†  1 Year Memorial

†  1 Ετήσιο Μνημόσυνο 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Μαρία Αντωνίου 

02.11.1932 – 19.01.2022

It is with great sadness and heavy hearts that we regretfully announce 
the loss of our most beloved and deeply cherished Mother,  

Grandmother and Great-Grandmother, Maria Antoniou, who passed 
away peacefully on 19th January 2022. She leaves behind her four  

children, Spyroulla, Lenia, Androulla and George, her five grandchildren, 
Angie, Nicholas, Andreas, Nikolas and Sophie, and her five great-grand-
children, Maria, Panayiotis, Alex, Ioanna and Marcos. Our Mother was 

 a truly formidable woman; amazing, strong and independent, and 
someone who always cared very much for others. Mum, thank you so 

much for your guidance and unconditional love. She was much 
loved by everyone who knew her and will be extremely missed. 
The funeral will take place on Wednesday 9th February 2022  

at 10:30am, at St. Mary’s Church, Trinity Road, Wood Green N22 8LB.  
She will be laid to rest alongside her beloved husband, Nicos, 
 at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ. 

Whilst floral tributes are most welcome, we will also greatly appreciate 
monetary donations which can be made to the Alzheimer’s Society.

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της  
πολυαγαπημένης Μητέρας, Γιαγιάς και Προγιαγιάς μας, Μαρία 

Αντωνίου, η οποία έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στις 19 Ιανουαρίου 2022. 
Αφήνει πίσω τα τέσσερα παιδιά της, Σπυρούλλα, Λένια, Ανδρούλλα και 
Γιώργο, τα πέντε εγγόνια της, Άντζυ, Νικόλας, Ανδρέας, Νικόλας, Σόφη 
και τα πέντε δισέγγονά της, Μαρία, Παναγιώτης, Άλεξ, Ιωάννα και  
Μάρκος. Η Μητέρα μας ήταν μια πραγματικά τρομερή γυναίκα. 

Kαταπληκτική, δυνατή και ανεξάρτητή που πάντα νοιαζόταν πολύ για 
τους άλλους. Μαμά, σε ευχαριστώ πολύ για την καθοδήγηση και την 

άνευ όρων αγάπη σου. Αγαπήθηκε πολύ από όλους  
όσοι τη γνώρισαν και θα μας λείψει πολύ. 

Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2022 στις 10:30 π.μ., 
στην εκκλησία της Παναγιάς, Trinity Road, Wood Green N22 8LB.  

Θα αναπαυθεί δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο, Νίκο, στο κοιμητήριο 
του New Southgate, Brunswick Park Road N11 1JJ. Τα λουλούδια  
είναι ευπρόσδεκτα, ωστόσο θα εκτιμήσουμε πολύ τις χρηματικές  

δωρεές σας στο Alzheimer’s Society

Η οικογένεια, Χριστιάνας και  
Πέτρου Τυριτάνου και ο Γιώργου Παλλουρα,  

εισφέρουν στον Έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ το ποσό των 
£100 στην μνήμη της Ερασμίας και  

Παναγιώτη Παλλούρα  
και της Κούλλας Τυριτάνου

Η Ευθυμία Έλληνας και ο Γιώργος Αργυρού  

εισφέρουν στον Έρανο της Κ.Ε. ΑΚΕΛ το ποσό  

των £100 στην μνήμη των γονιών τους Κύπρου  

και Ευτυχίας Αργυρού, με την ευκαιρία της  

συμπλήρωσης ενός χρόνου από τον θάνατο τους

The 1-year memorial service of our beloved Savoulla Efthymiou  
will take place on Sunday 6th February 2022 at Ayios Varnavas  

(St Barnabus) Church, Wood Green and we invite all those who honour her memory to attend.  
With thanks: son Laggi, daughter-in-law Tanya, granddaughters Alexandra and Elizabeth. 

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022 το πρώτον ετήσιο μνημοσύνη της  
αγαπημένης μας Σαβούλλα Ευθυμίου στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου 

Βαρνάβα, στο Wood Green και καλούμε όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν  
την μνήμη της όπως παραβρεθούν.  

Οι τεθλιμμένοι: γιος Λάκης, νύφη Τάνια, εγγονές Αλεξάνδρα και Ελισάβετ. 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Νίτσα (Δημοσθένους) Ιωσήφ 

(από Λεμίθου, Κύπρος)  

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Ελένη Μιχαήλ (Μαλεκκίδου) 

(από τον Αγρό) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Nitsa (Demosthenous) Joseph 
(from Lemithou, Cyprus) 

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Eleni Michael (Malekkidou) 

(from Agros) 

31.07.1939 – 17.01.2022

It is with great sadness that we announce the passing of Nitsa (Demosthenous) Joseph on 17th January 2022,  
aged 82 Years. Nitsa was born on 31st July 1939 in Lemithou, Marathasa Cyprus to loving parents Demosthenis  

and Panaghiota. Nitsa leaves behind her 2 daughters, Josephine and Jane, her son-in-law Deepak, her most  
cherished granddaughter Melina, her sister Galatea, relatives and friends. Nitsa was a devoted mother and wife.  
She was hard-working and totally selfless putting the needs of her family first. She was an unbelievably strong 

woman. Determined and fearless. She was compassionate and caring. She had the most amazing smile that lit up 
the room. She will be sorely missed by all of us. The funeral service will be held on Monday 7th February 2022  
at Aghia Sophia’s Greek Orthodox Cathedral, Moscow Road, London W2 4LQ at 10am, and the burial at New  

Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ at 12.15pm. Nitsa will be laid  
to rest beside her beloved late husband Andreas Joseph. May they both have eternal peace. The wake will be held  
at the cemetery following the burial. Flowers are welcome. You can send to Demetriou and English,131 Myddleton 

Road, Wood Green, London N22 8NG to arrive by 8am on Monday 7th February 2022. There will be a donation box 
at the Church for various charities supported by the Family. Tel: 07956813120 Josephine / 07956120465 Jane.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Νίτσας (Δημοσθένους) Ιωσήφ στις 17 Ιανουαρίου 2022,  
σε ηλικία 82 ετών. Η Νίτσα γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1939 στη Λεμίθου Μαραθάσας Κύπρου με γονείς τον 

 Δημοσθένη και την Παναγιώτα. Η Νίτσα αφήνει πίσω τις 2 κόρες της, την Ιωσηφίνα και Τζέιν, τον γαμπρό της Ντιπάκ, 
την πιο αγαπημένη εγγονή της Μελίνα, την αδερφή της Γαλάτεια, συγγενείς και φίλους.  

Η Νίτσα ήταν μια αφοσιωμένη μητέρα και σύζυγος. Ήταν σκληρά εργαζόμενη και εντελώς ανιδιοτελής βάζοντας πρώτα 
τις ανάγκες της οικογένειάς της. Ήταν μια απίστευτα δυνατή γυναίκα. Αποφασισμένη και ατρόμητη.  
Ήταν συμπονετική και περιποιητική. Είχε το πιο εκπληκτικό χαμόγελο που φώτιζε το δωμάτιο.  

Θα λείψει πολύ σε όλους μας. Η κηδεία θα τελεσθεί τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 στον Ελληνικό Ορθόδοξο  
Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας, Moscow Road, London W2 4LQ, στις 10πμ και η κηδεία στο κοιμητήριο του  

New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ, στις 12.15μμ. 
 Θα αναπαυθεί δίπλα στον αγαπημένο της σύζυγο Ανδρέα Ιωσήφ. Να έχουν και οι δύο αιώνια ειρήνη.  

Η παρηγοριά θα τελεστεί στο κοιμητήριο μετά την ταφή. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλθούν  
στα γραφεία κηδειών του Demetriou and English,131 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG πριν τις 8π.μ.  

το αργότερο την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022. Θα υπάρχει ένα κουτί δωρεών στην Εκκλησία για διάφορες  
φιλανθρωπικές οργανώσεις που υποστηρίζονται από την οικογένεια.Τηλ: 07956813120 Josephine / 07956120465 Jane. 

It is with great sadness that we announce the 
passing of our wonderful mum, yiayia and aunty 
who passed away peacefully surrounded by her 

family on the 23rd January 2022. She leaves 
behind 6 children Stella, George, Myroulla,  

Neophytos, Kostas, Andreas, sons-in-law Lakis 
and Andy, daughters-in-law Georgia,  

Despo, Anna, Elpida, 15 grandchildren,  
16 great grandchildren. She was a wonderful, 

loving, caring person to all and loved life.  
She came to England in 1969 with all the family 

and ran a café with her late husband Mihali.  
She has left us with a broken heart but full  

of love and wonderful memories.  
The funeral will take place on Wednesday 

16.02.2022, at St’ Marys Church, 21 Trinity Rd 
N22 8LB, at 10.30am and the burial will be held 

 at 12pm, at New Southgate Cemetery  
Brunswick Park Rd, London N11 1EZ.  

The wake will be held at the Cypriot Community 
Centre, Earlham Grove, Wood Green, N22 5HJ. 

Flowers are welcome. There will be also a  
collection box at the funeral and donations 
 will be shared between the British Heart  
Foundation and North London Hospice.   

For more information, please contact  
Stella at 07932719022. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο  
της αγαπημένης μαμάς, γιαγιάς και θείας μας  
που απεβίωσε ειρηνικά περιτριγυρισμένη από  
την οικογένειά της στις 23 Ιανουαρίου 2022.  
Αφήνει πίσω της 6 παιδιά Στέλλα, Γιώργο,  
Μυρούλλα, Νεοφύτος, Κώστας, Ανδρέας, 

 γαμπρούς Λάκης και Άντη, νύφες Γεωργία, 
Δέσπω, Άννα και Ελπίδα,  
15 εγγόνια, 16 δισέγγονα.  

Ήταν μια υπέροχη, αγαπητική και στοργική  
γυναίκα για όλους μας και αγαπούσε τη ζωή.  

Ήρθε στην Αγγλία το 1969 με όλη την οικογένεια 
της και διατηρούσε ένα καφέ με τον σύζυγό της 

Μιχάλη. Μας έχει αφήσει με μια ραγισμένη καρδιά 
αλλά γεμάτη αγάπη και υπέροχες αναμνήσεις. 
Η κηδεία θα τελεσθεί την Τετάρτη 16.02.2022 
στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Rd  

N22 8LB, στις 10.30πμ και η ταφή θα γίνει στις  
12μμ στο κοιμητήριο του New Southgate  

Cemetery Brunswick Park Rd, London N11 1EZ.  
Η αφύπνιση θα πραγματοποιηθεί στο Κυπριακό 

Κοινοτικό Κέντρο, Earlham Grove,  
Wood Green, N22 5HJ. 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει  
επίσης ένα κουτί συλλογής στην κηδεία, όπου 

οι δωρεές θα μοιραστούν μεταξύ του British Heart 
Foundation και του North London Hospice.  

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε  
με την Στέλλα στο 07932719022.

10.09.1928 – 23.01.2022
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Το 3μήνο μνημόσυνο του αγαπημένου μας  
συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου  

Γιακούμη Λάρκου 
(από Κάρμι, Κερύνεια, Κύπρος) 

 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022  
στην εκκλησία της Παναγιάς, 21 Trinity Road, N22 8LB  

και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη τους  
όπως παραβρεθούν. 

The 3months memorial service of our beloved Husband, 
Father, Grandfather and Great Grandfather 

 Iacovos Larkou 
(from Karmi, Kyrenia, Cyprus)  

will take place on Sunday 6 February 2022 at St. Mary’s 
Church, 21 Trinity Road, N22 8LB. We invite all those  

who honour his memory to attend.

†  3months Memorial

†  DEATH ANNOUNCMENT-FUNERAL 

Stavroulla Georgiou 
(from Xylotimbou, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ  

Σταυρούλλα Γεωργίου 

(από Ξυλοτύμπου, Κύπρος)

It is with great sadness and a heavy heart that we announce  
the passing of our beloved mother Stavroulla Georgiou on  

20th January 2022, aged 86. She leaves behind her six daughters 
Mary, Patsy, Gina, Zena, Nina, Joanna and their families.   

She was loved by all who knew her and will always be by our 
sides.  Our love for her will never fade and her memory will live  

on forever. The funeral service will be held on Tuesday 15th  
February 2022 at 12.30 pm at The Twelve Apostles Church,  

Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. She will be 
laid to rest beside her late husband Costas Georgiou in Cheshunt 
Cemetery, 136 Cromwell Avenue, Cheshunt, Waltham Cross EN7 

5DW.  The wake will be held at Cuffley & Northaw Youth &  
Community Centre, Station Road, Cuffley EN6 4EY. 

Instead of flowers, the family kindly ask for donations to Dementia 
UK through JustGiving: https://www.JustGiving.com/fundrais-

ing/patsy-constantinides2 
There will also be a donation box at the church.  18.08. 1935- 20.01.2022 

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της αγαπημένης μας μητέρας Σταυρούλλας Γεωργίου  

στις 20 Ιανουαρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών.  
Αφήνει πίσω τις έξι κόρες της Μαίρη, Πάτσυ, Τζίνα, Ζήνα,  

Νίνα, Ιωάννα και τις οικογένειές τους. 
 Αγαπήθηκε από όλους όσοι τη γνώρισαν και θα είναι για πάντα 
δίπλα μας. Η αγάπη μας για αυτήν δεν θα σβήσει ποτέ και η 
μνήμη της θα ζει για πάντα. Η κηδεία θα τελεσθεί την Τρίτη  

15 Φεβρουαρίου 2022, στις 12:30μμ στην εκκλησία των Δώδεκα 
Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. 
Θα κηδευτεί δίπλα στον αείμνηστο σύζυγό της Κώστα Γεωργίου 
στο κοιμητήριο του Cheshunt Cemetery, 136 Cromwell Avenue, 

Cheshunt, Waltham Cross EN7 5DW. Η παρηγοριά θα δοθεί  
στο Cuffley & Northaw Youth & Community Centre, Station Road, 
Cuffley EN6 4EY. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια θα εκτιμούσε 

τις δωρεές σας στο Dementia UK μέσω του συνδέσου  
JustGiving: https://www.JustGiving.com/fundraising/patsy-

constantinides2 
Στην εκκλησία θα υπάρχει και ένα κουτί δωρεών.
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†  ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Μόδεστος Προκοπίου Παναγιώτου 
(απο Άγιος Σέργιος, Αμμόχωστος)

Με μεγάλη θλίψη και ραγισμένη καρδιά  
ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου  
και αξέχαστου συζύγου, πατέρα και παππού,  
Μόδεστος Προκοπίου Παναγιώτου, ο οποίος  

απεβίωσε στις 15 Ιανουάριου 2022 σε ηλικία 72 ετών. 
Ο εκλιπών αφήνει πίσω του την αγαπημένη του  
σύζυγο Χρυσταλλένη, τα περήφανα παιδία του 
Μαρία, Άντρεας και Παναγιώτα, τα λατρευτά  
εγγόνια του Άντρεας και Χρυσταλλένη,  

τους προσφιλείς γαμπρούς του Σπύρο και Άντρο, 
λοιπούς συγγενείς και φίλους του.  

  
Η κηδεία του εκλιπόντος θα πραγματοποιηθεί  

την Δευτέρα 14 Φεβρουάριου 2022, ώρα 12:00μ.μ.,  
στόν Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, 21 Trinity Road, 
Wood Green, N22 8LB. Η ταφή θα ακολουθήσει στο 
κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 
N11 1JJ. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν  
λουλούδια ή εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς 

εις μνήμη του αποθανόντα. 
 

Μπαμπάς 
Ο πρώτος ήρωας κάθε γιου. 
Η πρώτη αγάπη κάθε κόρης.

It is with great sadness and broken hearts that we  
announce the passing of our much loved and  
unforgettable husband, father and grandfather  

Modestos Procopiou Panayiotou, who passed away 
on the 15th January 2022, aged 72 years old.  

He leaves behind his loving wife Chrystalleni,  
proud children Maria, Andreas and Panayiota, adored 

grandchildren Andreas and Chrystalleni and his  
beloved son-in-law’s Spyros and Andrew  

as well as many family and friends.  
 

The funeral will take place on Monday 14th  
February 2022, at 12pm, at St Mary’s Greek  

Cathedral, 21 Trinity Road, Wood Green, N22 8LB. 
The burial will follow at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, N11 1JJ.  
Flowers or donations to a cause close to Modestos’ 

heart will be left at your discretion.  
 

Dad 
A son’s first hero. 

A daughter’s first love. 

16.12.1949 - 15.01.2022
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