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Ο αριθμός των φοιτητών από χώ-
ρες-μέλη της ΕΕ που εγγράφονται 
για σπουδές σε βρετανικά πανεπι-
στήμια έχει μειωθεί κατά περισσό-
τερο από το μισό μετά από το Brexit, 
αποκαλύπτουν... 

Σελ. 2 & 9 

Εnglish Section 17-28 

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 10 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕ 6 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΕ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΚΩΤΙΑ 

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει 
να απαντήσει τί έκανε με τις παρα-
κολουθήσεις, πώς το έκανε και γιατί 
συνεχίζει να κάνει όσα κάνει χωρίς 
να δίνει απαντήσεις. Το πρόβλημα 
των υποκλοπών...» 

Σελ. 7 

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της 
Τότεναμ παρέπεμψε στην πολιτική 
του συλλόγου περί σημαιών στο 
γήπεδο. Η πολιτική αυτή αναφέρει 
ότι «ο Σύλλογος πάντα θεωρούσε 
πως ένα... 

Σελ. 2 & 9 

Επίσημη απάντηση Μειώνονται οι φοιτητές «Να διαλυθεί η Βουλή»

ΕΟΡΤΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ GCSEΠΑΡΟΙΚΙΑΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
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ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΣΤΟ ΗΒ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ώρα ευθύνης για τους Κύπριους του ΗΒ με δικαίωμα ψήφου στις Προεδρικές 2023
Όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία των δέκα εκλο-

γικών κέντρων στη Μεγάλη Βρετανία, στο πλαίσιο 
του Α’ Γύρου της 13ης εκλογικής αναμέτρησης για 
την ανάδειξη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Ο νέος Πρόεδρος, θα είναι ο 8ος υποψήφιος 
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα 
λάβει το χρίσμα του ανώτατου πολιτειακού αξιώ-
ματος, μετά τους:  

-Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’ (1959 - 1977)  
-Σπύρο Κυπριανού (1978 - 1988)  
-Γιώργο Βασιλείου (1988 - 1993)  
-Γλαύκο Κληρίδη (1993 - 2003)  
-Τάσσο Παπαδόπουλο (2003 - 2008)  
-Δημήτρη Χριστόφια (2008 - 2013)  
-Νίκο Αναστασιάδη (2013 - 2023)  
Ο Έφορος Εκλογής Εξωτερικού, Κυριάκος Κού-

ρος, δήλωσε στην «Παροικιακή» ότι την ερχόμενη 
Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου, έχουν δικαίωμα ψήφου 

10.346 εκλογείς στο εξωτερικό, εκ των οποίων 
3.646 στη Βρετανία. «Ο αριθμός αυτός, αντιστοι-
χεί περίπου στο 30% των εκλογέων εξωτερικού 
και αφορά στους Κύπριους που διαμένουν στη 
χώρα, έχουν δικαίωμα ψήφου και έχουν εγγρα-
φεί στον Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο. Για το 
σκοπό αυτό, θα λειτουργήσουν σε Αγγλία και 
Σκωτία, 10 εκλογικά κέντρα:  

• ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: 3 εκλογικά κέντρα στην 
Ύπατη Αρμοστεία (13 St. James’s Square, London, 
SW1Y 4LB) όπου ψηφίζουν 1461 εγγεγραμμένοι 
ψηφοφόροι  

• Β. ΛΟΝΔΙΝΟ: 2 εκλογικά κέντρα στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο (Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ) όπου ψηφίζουν 815 εγγεγραμ-
μένοι ψηφοφόροι  

• ΜΑΝΤΣΙΕΣΤΕΡ: 1 εκλογικό κέντρο στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου (Bury New Road, Salford M7 4EY), 
όπου ψηφίζουν 365 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 

• ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ: 1 εκλογικό κέντρο στο κτήριο 
της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας (Magnet Centre, 
Park Approach, Birmingham, B23 7SJ) 
όπου ψηφίζουν 311 εγγεγραμμένοι ψη-
φοφόροι 

  
• ΛΙΝΤΣ: 1 εκλογικό κέντρο στην αί-

θουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού 
Τριών Ιεραρχών (57 Harehills Avenue, 
Leeds LS8 4EU) όπου ψηφίζουν 234 
εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 

 
• ΜΠΡΙΣΤΟΛ: 1 εκλο-

γικό κέντρο στην αί-
θουσα εκδηλώσεων 
του ιερού ναού Απο-
στόλων Πέτρου και 
Παύλου (Lower Ash-
ley Road, Bristol BS5 
0YL) όπου ψηφίζουν 
203 εγγεγραμμένοι 

ψηφοφόροι  
• ΓΛΑΣΚΩΒΗ: 1 εκλογικό κέντρο στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ιερού ναού Ευαγγελι-
στή Λουκά (27 Dundonald Road, Dow-
anhill, Glasgow G12 9LL) όπου ψηφί-
ζουν 257 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι.  
Είπε ακόμα, ότι «οι προεδρεύοντες 

των δέκα εκλογικών κέντρων, οι 
οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από την 
υπηρεσία μας, θα έρθουν στη Μεγάλη 

Βρετανία από την Κύπρο και θα 
συνοδεύονται από βοηθούς, οι 
οποίοι, σε συνεργασία με το επι-
τόπιο προσωπικό θα στελεχώ-
σουν τα εκλογικά κέντρα. Ήδη 
έχει γίνει αρκετή προετοιμασία 
και θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους συναδέλφους του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών...  

συνέχεια σελ 8

Με σημαντικές φιλανθρωπικές δράσεις συμ-
βάλλει ο ιερός ναός Αγίου Δημητρίου στο Έντμο-
ντον, στην απάμβλυνση της κρίσης του κόστους 
ζωής που οδηγεί καθημερινά στην εξαθλίωση χι-
λιάδες ανθρώπους σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βα-
σίλειο. Ανάμεσα σε αυτούς, και αρκετοί κυπριακής 
καταγωγής κάτοικοι του Βόρειου Λονδίνου, οι 
οποίοι αναγκάζονται να προσφύγουν στον ιερό 
ναό, προκειμένου να εξασφαλίσουν είδη πρώτης 
ανάγκης για τις οικογένειές τους. 
Το βασικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας, εί-

ναι η τράπεζα τροφίμων που στήνει κάθε Σάββατο 
η εκκλησία στο προαύλιό της για να εξυπηρετήσει 
εκατοντάδες, άπορους συνανθρώπους μας, οι 
οποίοι περιμένουν υπομονετικά τη σειρά τους για 
έτοιμο φαγητό, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. 
Η «Παροικιακή» βρέθηκε εκεί το περασμένο 

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου και κατέγραψε τις μεγά-
λες προσπάθειες που καταβάλλουν οι κύπριοι 
εθελοντές, για τη λειτουργία της τράπεζας τροφί-
μων και τη στήριξη εκατοντάδων άπορων συναν-
θρώπων μας. Όπως μας εξήγησε η υπεύθυνη 

της Τράπεζας Τροφίμων, η κυπριακής καταγωγής 
πρεσβυτέρα Βασιλεία Χόουκουεϊ, η εκκλησία πα-
ρέχει σημαντική στήριξη σε εκατοντάδες ανθρώ-
πους της περιοχής, ανεξαρτήτως θρησκείας ή κα-
ταγωγής. «Πολλοί άνθρωποι που περιμένουν 
στην ουρά έχουν προβλήματα υγείας, έχουν 
χάσει τη δουλειά τους ή έχουν πολύτεκνες οι-
κογένειες που χρειάζονται σημαντική υποστή-
ριξη. Και είναι μεγάλος αυτός ο αριθμός. Ταΐ-

ζουμε περίπου 800 άτομα κάθε εβδομάδα». 
Οι διαστάσεις που έχει προσλάβει η κρίση του 

κόστους ζωής, η οποία οδηγεί καθημερινά στην 
εξαθλίωση χιλιάδες ανθρώπους στο ΗΒ, έχει επι-
δεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που πολλοί αποτείνο-
νται στην εκκλησία για βοήθεια. 

«Ζω τα τελευταία 18 με 19 χρόνια στην Αγ-
γλία. Ποτέ δεν είχαμε αντιμετωπίσει τόσο δρα-
ματικές αυξήσεις στις τιμές. Ποτέ προηγουμέ-
νως δεν βλέπαμε τόσο συχνά ανθρώπους 
ανάμεσά μας, να ζητάνε βοήθεια, όσο σή-
μερα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αρχιμανδρίτης 
Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, προϊστάμενος του 
ιερού ναού Αγίου Δημητρίου. «Εκτός από την 
τράπεζα τροφίμων, υπάρχουν περιπτώσεις 
ανθρώπων που μας ζητούν... 

συνέχεια σελ 9

Φτώχια, πείνα και μαθήματα αλτρουισμού στην εκκλησία Αγ. Δημητρίου Edmonton
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 800 ΑΤΟΜΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΡΟΥΧΙΣΜΟ

Με το ίδιο αφήγημα περί απαγόρευσης σημαίας 
«που ενδεχομένως να θεωρηθεί προκλητική - κάτι 
που περιλαμβάνει εθνικές σημαίες σε περιόδους 
πολιτικών διενέξεων, εκστρατειών ή ζητημάτων», 
απάντησε η διοίκηση της Tottenham FC σε σχετικό 
ερώτημα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων 
και του ανταποκριτή του στο Λονδίνο, Θανάση Γκα-
βού, μετά το σάλο που προκλήθηκε στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης για την απαγόρευση ανάρτη-
σης της σημαίας-σύμβολο ‘Spurs Cyprus Flag’. 

Μια απόφαση, που όπως έγραψε η «Παροικιακή» 
στην προηγούμενή της έκδοση, προκάλεσε την 
έντονη αντίδραση χιλιάδων οργανωμένων της ομά-
δας, με αποτέλεσμα η διοίκηση να αναγκαστεί να 
ανακαλέσει την απόφασή της.  
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Τότεναμ που ρω-

τήθηκε από το ΚΥΠΕ, παρέπεμψε στην πολιτική 
του συλλόγου περί σημαιών στο γήπεδο. Η πολι-
τική αυτή αναφέρει ότι «ο Σύλλογος πάντα θεω-
ρούσε πως ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι είναι στιγμή 

να επιδειχθεί πρωτίστως πίστη σε μία ποδοσφαι-
ρική ομάδα».  

«Ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι δεν είναι ο κατάλ-
ληλος χώρος για να επιδεικνύονται σημαίες οποι-
ασδήποτε πολιτικής ή θρησκευτικής σύνδεσης ή 
ο,τιδήποτε θα μπορούσε ενδεχομένως να θεωρηθεί 
εμπρηστικό - αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εθνικές 
σημαίες σε περιόδους πολιτικών διενέξεων, εκ-
στρατειών ή ζητημάτων»... 

συνέχεια σελ 9

Τα περί «περιόδων πολιτικών διενέξεων» επικαλείται η Tottenham για την σημαία
Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ TOTTENHAM FC ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ, ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ο αριθμός των φοιτητών από χώρες-μέλη της 
ΕΕ που εγγράφονται για σπουδές σε βρετανικά 
πανεπιστήμια έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 
το μισό μετά από το Brexit, αποκαλύπτουν τα νεό-
τερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (HESA). Η έξοδος του ΗB από την 
ΕΕ θεωρείται ο κύριος παράγοντας για αυτή τη 
σημαντική μείωση, καθώς συνεπάγεται αυξημένο 
κόστος σπουδών και περιορισμούς στην πρό-
σβαση σε φοιτητικά δάνεια. 

Πριν το Brexit οι κοινοτικοί φοιτητές αντιμετωπί-
ζονταν ως γηγενείς, δηλαδή πλήρωναν έως 9.000 
λίρες ανά έτος σπουδών. Πλέον τα δίδακτρα, ανά-
λογα με τη σχολή, φτάνουν ακόμα και τις 38.000 
λίρες το χρόνο. Την τελευταία χρονιά πριν από την 
ισχύ των νέων μεταναστευτικών κανόνων, δηλαδή 
το 2020, οι νέες εγγραφές φοιτητών από χώρες 
της ΕΕ ήταν 66.680. Πέρυσι, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-22, οι αντίστοιχες εγγραφές έπεσαν στις 
31.000. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στους 

προπτυχιακούς κύκλους σπουδών, με 13.155 κοι-
νοτικούς φοιτητές να εγγράφονται πέρυσι έναντι 
37.530 το 2020. Σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπου-
δών οι φοιτητές από την ΕΕ μειώθηκαν κατά 
10.000 σε 14.000. 
Συνολικά σε όλες τις βαθμίδες σπουδών σε βρε-

τανικά πανεπιστήμια φοιτούσαν πέρυσι 120.000 
φοιτητές από την ΕΕ, έναντι 152.000 την προ-
ηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά...  

συνέχεια σελ 9

Στους μισούς μειώθηκαν οι νέοι φοιτητές από την ΕΕ στη Μεγ. Βρετανία μετά το Brexit
ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ�ΜΙΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22, 6.330 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κυριάκος Κούρος
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Με απεργιακές κινητοποιήσεις έκανε ποδαρικό ο 
Φεβρουάριος στη Βρετανία, αφού και οι εκπαιδευ-
τικοί αποφάσισαν την συμμετοχή τους στις συγκε-
ντρώσεις διαμαρτυρίας που πραγματοποιούνται 
στη χώρα με αφορμή τον νόμο για τον περιορισμό 
των απεργιών. 
Την ίδια ώρα χειρόφρενο τραβήξανε και οι εργα-

ζόμενοι στο σιδηροδρομικό δίκτυο, κάτι που δημι-
ούργησε σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του 
δημόσιου τομέα, με τα συνδικάτα να διοργανώνουν 
μία ημέρα συντονισμένης δράσης που αναμενόταν 
να έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. 
Οι εκτεταμένες απεργιακές κινητοποιήσεις χθες 

Τετάρτη (01/02) ήταν το κύριο θέμα πολλών εφη-
μερίδων, συμπεριλαμβανομένης της Daily Tele-
graph, η οποία αναφέρει ότι οι απεργοί εκπαιδευ-
τικοί θα μπορούσαν να "παρακάμψουν τους 
κανόνες" και να πληρωθούν για “μια ημέρα  εργα-
σίας κατά την οποία απείχαν από τα καθήκοντα 
τους”. Περισσότερα από 100.000 μέλη του Εθνικού 
Συνδικάτου Εκπαίδευσης αναμενόταν να μη πα-
ρουσιαστούν στα  σχολεία σε όλη τη χώρα σε μια 
κινητοποίηση  που η εφημερίδα αποκαλεί "την πιο 
διασπαστική απεργία των εκπαιδευτικών εδώ και 
μια δεκαετία". Η κύρια εικόνα στο πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας απεικονίζει την υπουργό Παιδείας Τζί-
λιαν Κίγκαν,  η οποία φέρεται να υπενθυμίζει στους 
διευθυντές σχολείων ότι το προσωπικό που απερ-
γεί δεν πρέπει να πληρωθεί. 
Ο Guardian προειδοποιούσε για "σημαντική ανα-

στάτωση", καθώς έως και μισό εκατομμύριο εργα-
ζόμενοι επρόκειτο να  απεργήσουν. “Χιλιάδες σχο-
λεία θα κλείσουν, οι σιδηρόδρομοι θα 
ακινητοποιηθούν και οι επιχειρήσεις στα σύνορα 
θα διαταραχθούν”, γράφει η εφημερίδα  προσθέ-
τοντας ότι τα συνδικάτα ισχυρίζονται ότι οι διαπρα-
γματεύσεις για τον τερματισμό των απεργιακών κι-
νητοποιήσεων "πηγαίνουν προς τα πίσω". 
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων χαρακτηρί-

ζονται ως "κυνική αποχώρηση" από την Daily Mail, 
η οποία εστιάζει την προσοχή της στην απεργία 
των εκπαιδευτικών. “Οι γονείς έχουν μείνει σε εκ-
κρεμότητα λόγω του ότι οι διευθυντές σχολείων δεν 
έχουν ενημερωθεί αν το προσωπικό θα προσέλθει 
στην εργασία του”, αναφέρει η εφημερίδα. Προ-

σθέτει ότι έως και 20.000 κρατικά σχολεία στην Αγ-
γλία και την Ουαλία επρόκειτο να κλείσουν τις πόρ-
τες τους σε μερικούς ή στο σύνολο των μαθητών, 
πράγμα που σημαίνει ότι "τουλάχιστον επτά εκα-
τομμύρια παιδιά αντιμετωπίζουν την απώλεια μα-
θημάτων".  
Για την Sun, πρόκειται για το "Lockdown 2023" 

και η εφημερίδα σημειώνει ότι “εκατομμύρια άν-
θρωποι θα πρέπει να εργάζονται από το σπίτι”. 
Σε κύριο άρθρο γνώμης, οι Times υπογραμμίζουν  

ότι, “μετά την πανδημία, το τελευταίο πράγμα που 
χρειάζονται τα παιδιά είναι αναστάτωση”.  
Τη συρρίκνωση της βρετανικής 
οικονομίας προβλέπει το ΔΝΤ  
Ο Guardian είναι μία από τις εφημερίδες της Τρί-

της (31/01) που προβάλλει την έκθεση του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Η Βρετανία αναμέ-
νεται να είναι η μόνη χώρα της G7 που θα δει την 
οικονομία της να συρρικνώνεται φέτος, αναφέρει η 
εφημερίδα, επικαλούμενη μια "απότομη υποβάθ-
μιση της ανάπτυξης" από το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ αναμένει 
ότι η βρετανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 
0,6%, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με προ-
ηγούμενες εκτιμήσεις για ανάπτυξη 0,3%, γράφει 
η εφημερίδα. 
Η έκθεση του ΔΝΤ ήταν το κύριο θέμα και για 

τους Financial Times, στην πρώτη σελίδα των 
οποίων υπάρχει ένα γράφημα που δείχνει την προ-
βλεπόμενη ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου το 
2023 σε σύγκριση με άλλες χώρες της G7. Το δη-
μοσίευμα αναδεικνύει την προειδοποίηση του ΔΝΤ 
ότι η Βρετανία "είναι η μόνη κορυφαία οικονομία 
που ενδέχεται να διολισθήσει σε ύφεση φέτος" και 
ότι οι δαπάνες των νοικοκυριών θα "παραπαίουν". 
Η Daily Mail προτρέπει στην πρώτη σελίδα της 

την κυβέρνηση να μειώσει τους φόρους και να "επι-
διώξει την ανάπτυξη" με αφορμή την έκθεση του 
ΔΝΤ. Η εφημερίδα χαρακτηρίζει τις οικονομικές 
προβλέψεις ως "ζοφερές" και υποστηρίζει ότι θα 
ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους υπουργούς να 

μειώσουν τους φόρους. 
Αλλά όπως γράφει η Daily Telegraph, ο πρωθυ-

πουργός και ο υπουργός Οικονομικών αντιστέκο-
νται στις εκκλήσεις για μείωση των φόρων, με τον 
Τζέρεμι Χαντ να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα 
ότι πρώτα πρέπει να μειωθεί ο πληθωρισμός. "Η 
οικονομία θα συρρικνωθεί μετά τη φορολογική επι-
δρομή, λέει το ΔΝΤ" είναι ο τίτλος της εφημερίδας, 
προσθέτοντας ότι η υποβάθμιση της ανάπτυξης 
του ΔΝΤ για το Ηνωμένο Βασίλειο αντανακλά την 
αύξηση των φόρων και των επιτοκίων. 
Τέλος η Daily Mirror δημοσιεύει αποκλειστική 

συνέντευξη του πρώην ηγέτη των Εργατικών Νιλ 
Κίνοκ. "Σας προειδοποίησε για τους Συντηρητικούς 
πριν από 40 χρόνια - και τώρα σας προειδοποιεί 
ξανά", επισημαίνει η εφημερίδα, αναφερόμενη σε 
μια ομιλία που εκφώνησε λίγες ημέρες πριν η Μάρ-
γκαρετ Θάτσερ κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές 
του 1983. Καθώς η ομιλία αυτή συμπληρώνει 40 
χρόνια, ο κ. Κίνοκ λέει στην εφημερίδα ότι τα λόγια 
προειδοποίησης που είπε τότε είναι τώρα "τόσο 
κοντά στην πραγματικότητα".  
Επικρίνεται ο Ρίσι Σούνακ 
για τον χειρισμό της υπόθεσης Ζαχάουι  
Διαβάζουμε στις  εφημερίδες της Δευτέρας 

(30/01): "Σάπιο στον πυρήνα" χαρακτηρίζει η Daily 
Mirror το Συντηρητικό κόμμα, θεωρώντας  τον Ρίσι 
Σουνάκ "διστακτικό ηγέτη", ο οποίος "τελικά" πήρε 
την απόφαση να απολύσει τον πρόεδρο των Τόρις 
μετά από εβδομάδες αναφορών για τις φορολογικές 
του υποθέσεις. Ο Independent διερωτάται επίσης 
γιατί άργησε τόσο πολύ - δεδομένου ότι άρχισε να 
καλύπτει την ιστορία πριν από έξι και πλέον μήνες. 
Αλλά ένας φίλος του Σούνακ λέει στους Times ότι 
ο πρωθυπουργός "δεν θα διστάσει να δράσει όταν 
υπάρχει ανάρμοστη συμπεριφορά" και ότι σκοπεύει 
να υιοθετήσει μια "προσέγγιση μηδενικής ανοχής 
σε μελλοντικές παραβιάσεις του υπουργικού κώ-
δικα". Οι Times αναφέρουν επίσης ότι ο Ζαχάουι 
είναι "έξαλλος" με την απόλυσή του - και εξετάζει 
το ενδεχόμενο να εκδώσει επίσημη απάντηση στην 
έκθεση του επικεφαλής σύμβουλου του Σούνακ για 
θέματα δεοντολογίας, σερ Λόρι Μάγκνους, η οποία 
σφράγισε την τύχη του πρώην υπουργού.

Στους δρόμους και οι εκπαιδευτικοί ενώ οι απεργίες διευρύνονται κι’ άλλο

«Το βρετανικό Υπ. Πολιτισμού δεν συμμετέχει σε συζητήσεις για τα Γλυπτά»
Το Υπουργείο Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου δεn διεξάγει συ-

νομιλίες για το θέμα των Γλυπτών του Παρθενώνα, πλην εντός του 
πλαισίου επισήμων συνεδριάσεων της UNESCO, δήλωσε ο Βρετανός 
Υφυπουργός Πολιτισμού Στιούαρτ Άντριου. 
Ο Υφυπουργός κλήθηκε από τον Συντηρητικό βουλευτή βορείου 

Λονδίνου Δρ. Μάθιου Όφορντ να παρουσιάσει αν και ποιες συνομιλίες 
έχει κάνει το Υπουργείο την τελευταία διετία με το Βρετανικό Μουσείο, 
με τον επιχειρηματία και ιδρυτή της οργάνωσης Parthenon Project 
Γιάννη Λέφα και με άλλα εμπλεκόμενα μέρη. 
Ο κ. Στιούαρτ απάντησε πως «οι μόνες συζητήσεις που έχει κάνει το 

Υπουργείο επί του ζητήματος των Γλυπτών του Παρθενώνα συμβαί-
νουν εντός των επισήμων συναντήσεων της Διακυβερνητικής Επιτρο-

πής για την Προώθηση της Επιστροφής Πολιτιστικής Ιδιοκτησίας στην 
UNESCO, με την τελευταία στην οποία συμμετείχαν κυβερνητικοί αξιω-
ματούχοι να είναι του Μαΐου του 2022». 
Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν έχει υπάρξει συζήτηση με τον κ. Λέφα ή 

άλλα εξωτερικά εμπλεκόμενα μέρη. 
Σε ό,τι αφορά το Βρετανικό Μουσείο, ο κ. Άντριου επανέλαβε το επι-

χείρημα πως οι επίτροποι διοίκησης είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες των 
Γλυπτών και λειτουργούν ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. 
Υπενθύμισε πως ο νόμος απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο τη 

μόνιμη αφαίρεση αντικειμένων από τη συλλογή του, καθώς και ότι δεν 
υπάρχει σχέδιο αλλαγής του νόμου.
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Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΕΚ ΝΕΟΥ

Πτώση κατέγραψαν οι τιμές κατοικιών στη Βρε-
τανία για τον Ιανουάριο, υποχωρώντας για 5ο δια-
δοχικό μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία από την 
εταιρεία ακινήτων Nationwide. 
Οι τιμές υποχώρησαν κατά 0,6% έναντι συρρί-

κνωσης 0,3% τον Δεκέμβριο του 2022, ενώ οι ανα-
λυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters 
ανέμεναν συρρίκνωση 0,1%. Οι 5 συνεχόμενοι 
μήνες συρρίκνωσης των τιμών κατοικιών στη Βρε-
τανία είναι το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από το 
2008, μετέδωσε το Bloomberg. 
Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022, οι τιμές αυ-

ξήθηκαν 1,1%, στη μικρότερη ετήσια αύξηση από 
τον Ιούνιο του 2020 όταν η πανδημία του κορο-

νοϊού δοκίμαζε την αγορά ακινήτων της χώρας. 
Η μέση τιμή πώλησης κατοικίας στη Βρετανία 

ανήλθε στις 258.297 στερλίνες, υποχωρώντας σε 
μηνιαία και ετήσια βάση. 

Η βρετανική οικονομία θα έχει φέτος τη χει-
ρότερη επίδοση στον αναπτυγμένο κόσμο με 
συρρίκνωση 0,6%, σύμφωνα με την έκθεση 
του ΔΝΤ που γενικά προβλέπει θετικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης για τις υπόλοιπες χώρες.  
Η επίδοση θα ειναι χειρότερη και από αυτή 

της ρωσικής οικονομίας, που αναμένεται πως 
θα συρρικνωθεί κατά 0,3% μέσα στο έτος. 
Παρόλα αυτά, το Ταμείο σχολιάζει πως 

πλέον η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου 
είναι «στο σωστό μονοπάτι» και αποδίδει την 
υποβάθμιση της προηγούμενης θετικής πρό-

βλεψης στις υψηλές τιμές ενέργειας, τα αυξα-
νόμενα κόστη στεγαστικών δανείων, τους αυ-
ξημένους φόρους και τις ελλείψεις σε εργατικό 
έμψυχο δυναμικό. 
Την ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρό-

νια από την υλοποίηση του Brexit, η έξοδος 
της Βρετανίας από την ΕΕ δεν αναφέρεται από 
το ΔΝΤ ως παράγοντας που επιβαρύνει την 
προοπτική οικονομικής ανάπτυξης. 
Το 2024 προβλέπεται θετικός ρυθμός ανά-

πτυξης για το Ηνωμένο Βασίλειο, στο 0,9% 
από το 0,6% της προηγούμενης πρόβλεψης. 

Ο Υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ 
αντέδρασε λέγοντας πως τα στοιχεία δείχνουν 
ότι η χώρα δεν είναι απρόσβλητη από τις πιέ-
σεις που πλήττουν σχεδόν όλες τις αναπτυ-
γμένες οικονομίες. Σημείωσε πάντως πως η 
βρετανική οικονομία είχε καλύτερη επίδοση 
πέρυσι από όσο προβλεπόταν. 
Εν τω μεταξύ, σε υποβάθμιση των προοπτι-

κών της οικονομίας θα προχωρήσει το αρμό-
διο Γραφείο για τον Προϋπολογισμό, λέγοντας 
στην Κυβέρνηση ότι είχε υπερεκτιμήσει τις 
προοπτικές για την μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η Βρετανία θα είναι φέτος η μοναδική χώρα των G7 με ύφεση

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΕ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΩΣ «ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ»

Ζήτησε από τους απεργούς να είναι ρεαλιστές φορώντας Rolex αξίας €11.000
Σάλος έχει ξεσπάσει στη Βρετανία με την υπουργό Παιδείας, Γκίλιαν 

Κίγκαν. Αφορμή δεν ήταν μόνον οι δηλώσεις της για τους εκπαιδευ-
τικούς που απεργούν αλλά και το γεγονός πως ζήτησε από αυτούς 
να είναι ρεαλιστές με τις μισθολογικές τους απαιτήσεις, την ώρα που 
η ίδια φορούσε Rolex αξίας 10.000 λιρών ή 11.307 ευρώ. 

Tην ώρα που στη Γηραιά Αλβιώνα περίπου 500.000 εργαζόμενοι, 
συμπεριλαμβανομένων και 300.000 δασκάλων, ξεχύνονται στους 
δρόμους ζητώντας αύξηση στους μισθούς τους, η Βρετανίδα υπουρ-
γός στέλνει το δικό της μήνυμα προκαλώντας με το πανάκριβο αξε-
σουάρ της. Η Κίγκαν εμφανίστηκε την Τετάρτη σε τηλεοπτική εκπομπή 
καλώντας τους εκπαιδευτικούς που απεργούν, να είναι «ρεαλιστές» 
επιχειρώντας να αποδομήσει έτσι τις κινητοποιήσεις τους.  

Εξηγώντας ότι είναι «απαράδεκτες» οι απεργίες των δασκάλων 
που θα οδηγήσουν σήμερα στο κλείσιμο του 85% των σχολείων σε 
Αγγλία και Ουαλία, η Κίγκαν εμφανίστηκε με το ρολόι της, το οποίο 
όπως δήλωσε, ήταν δώρο του συζύγου της. 

 Σχολιάζοντας τις χθεσινές απεργιακές κινητοποιήσεις, η Κίγκαν 
εξέφρασε την ελπίδα ότι τελικά θα λειτουργήσουν τα περισσότερα 
σχολεία. Σε συνέντευξή της στο πρωινό μαγκαζίνο «BBC Breakfast», 
είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που δεν είναι ρεαλιστικό είναι να εξετά-
ζουμε τον πληθωρισμό...Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να τρο-
φοδοτήσουμε τον πληθωρισμό με αυξήσεις μισθών που τον κατα-
στρέφουν. Πρέπει να φροντίσουμε όλους τους τομείς στην οικονομία».  
Για την βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», δεν είναι η πρώτη φορά 

που η συγκεκριμένη υπουργός φοράει το Rolex στη διάρκεια τηλεο-
πτικής συνέντευξης. Ωστόσο όπως σχολιάζει το δημοσίευμα, αυτή η 
φορά ήταν ατυχής καθώς αναφέρθηκε σε κοινωνικές απαιτήσεις της 
των μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων όταν η ίδια κάνει επίδειξη 
πλουτισμού. Οι γονείς της Συντηρητικής υπουργού ανήκαν στην ερ-
γατική τάξη με την εφημερίδα «Daily Mail» να επισημαίνει ότι η ίδια 
εγκατέλειψε το σχολείο σε ηλικία 16 ετών.  
Το NEU, το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό συνδικάτο της Βρετανίας, 

ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση του Λονδίνου προσφέρει αύξηση μισθών 
κατά 5%, γεγονός που, όπως το ίδιο επισημαίνει, ισοδυναμεί με μεί-
ωση μισθών.

Το χειρότερο σερί για τις τιμές κατοικιών

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ 20 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗ�ΡΙΖΑΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Λιζ 
Τρας, η οποία εκδιώχθηκε από το αξίωμά της μετά 
την καταστροφική εφαρμογή του σχεδίου της για 
μείωση των φόρων, βρίσκει νέους συμμάχους 
στους Αμερικανούς συντηρητικούς. 
Σχεδόν 100 ημέρες αφότου άφησε την Ντάου-

νινγκ Στριτ ως η πρωθυπουργός με την πιο σύ-
ντομη θητεία στην ιστορία της Βρετανίας, η Λιζ 
Τρας φέρεται να σχεδιάζει μια πολιτική επιστροφή. 
Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, η πρώην πρω-

θυπουργός επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον για να 
παραστεί σε μια συγκέντρωση κεντροδεξιών προ-

σωπικοτήτων από όλο τον κόσμο. 
Μετά από μια σειρά κατ' ιδίαν συναντήσεων με 

Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες και ακτιβιστές, η 
47χρονη φέρεται, σύμφωνα με το Politico, να εκμυ-
στηρεύθηκε ότι παραμένει αποφασισμένη να βγά-
λει τη Βρετανία από την οικονομική στασιμότητα, 
καθώς και ότι δεν εμπιστεύεται τον διάδοχό της, 
Ρίσι Σούνακ, για τη δουλειά του πρωθυπουργού. 
Η περίοδος διακυβέρνησης της Τρας στο Νο10 

της Ντάουνινγκ Στριτ χαρακτηρίστηκε από οικονο-
μική αναταραχή, στον απόηχο του «μίνι προϋπο-
λογισμού» φορολογικών περικοπών, ο οποίος 

έκτοτε έχει ουσιαστικά καταργηθεί από τον Σούνακ 
και τον νέο υπουργό Οικονομικών της χώρας, Τζέ-
ρεμι Χαντ. Όμως, ενώ στο δημοσίευμα υποστηρί-
ζεται ότι η Τρας αναγνώρισε «λάθη» στον τρόπο 
με τον οποίο προώθησε το οικονομικό της σχέδιο, 
φέρεται να μην έβγαλε τη χαμηλή φορολογία από 
την ατζέντα της για το ταξίδι στις ΗΠΑ. Το Politico 
αναφέρει πως η Τρας είπε στον Κέβιν Χερν, μέλος 
της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, ότι θέλει 
να δημιουργήσει ένα παρόμοιο όργανο με την Επι-
τροπή Μελέτης των Ρεπουμπλικανών -μια ομάδα 
με επιρροή στην Ουάσιγκτον.

Η Τρας ετοιμάζει... comeback για να βγάλει τη Βρετανία από την κρίση λόγω Σούνακ

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ Τ0 2021

Σε πολύ υψηλά επίπεδα βρίσκεται αυτή την πε-
ρίοδο ο αριθμός των «πλεοναζόντων θανάτων» 
στο ΗΒ, δηλαδή οι θάνατοι που υπερβαίνουν τον 
μέσο όρο προηγούμενων ετών για την ίδια εποχή. 
Συγκεκριμένα, στο επταήμερο έως τις 13 Ιανουα-
ρίου στην Αγγλία και στην Ουαλία σημειώθηκαν 
17.381 θάνατοι από όλες τις αιτίες. Πρόκειται για 
απολογισμό κατά 2.837 θανάτους ή κατά 20% 
υψηλότερο από το μέσο για την ίδια εβδομάδα τα 
προηγούμενα έτη. Είναι επίσης ο χειρότερος απο-
λογισμός θανάτων σε μια εβδομάδα από τις αρχές 
Φεβρουαρίου του 2021, όταν οι πλεονάζοντες θά-
νατοι έφτασαν τους 3.429 στην κορύφωση του δεύ-
τερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού. Τότε 

το 37% των θανάτων είχε αποδοθεί στον κορω-
νοϊό. Τώρα, ωστόσο, η COVID-19 ευθύνεται μόνο 
για το 5% των θανάτων, κάτι που σημαίνει πως 
άλλοι είναι οι παράγοντες που συντελούν στη ζο-
φερή εικόνα που προκύπτει για τη δημόσια υγεία.

Ανεξήγητη, απότομη αύξηση του αριθμού θανάτων
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Προεδρικές εκλογές, ώρα 

μηδέν! Λίγες ώρες απομένουν 
μέχρι το άνοιγμα των καλπών 
με τους πολίτες να βρίσκονται 
μπροστά στο σταυροδρόμι. Οι 

επιλογές είναι όντως πολλές με τους τόσους 
υποψήφιους, ωστόσο το δίλημμα για τους 
ψηφοφόρους βρίσκεται ανάμεσα σε δυο μόνο, 
βασικές πολιτικές: Η μια είναι η νεοφιλελεύθερη, 
ρουσφετολογική και διχοτομική κατεύθυνση που 
προτείνουν οι συνεχιστές της πολιτικής του Νίκου 
Αναστασιάδη. Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος 
Χριστοδουλίδης είναι συνυπεύθυνοι για την 
καταβαράθρωση του Κυπριακού, γιατί με τους 
χειρισμούς και τις πολιτικές τους τίθεται ως επιλογή 
όχι μόνο η συνέχιση του διχοτομικού στάτους κβο 
αλλά και η συζήτηση για λύση δυο κρατών! 

•Τους νιώσαμε και τους δυο στο πετσί μας, 
αηδιάσαμε και μπουχτίσαμε με τα ψέματα και τις 
δολοπλοκίες τους εξυπηρετώντας τα συμφέροντα 
της άρχουσας τάξης, των μεγαλοεπιχειρηματιών 
του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ, των τραπεζιτών και των 
επιχειρηματιών ανάπτυξης γης.   

•Τους πράξαμε και στο Κυπριακό: Και οι δυο 
συναγερμικοί υποψήφιοι έχουν το ίδιο μερίδιο 
ευθύνης γιατί αντί λύση στο Κυπριακό και 
δημιουργία προοπτικών για το λαό, ασχολούνταν 
με την περιβόητη βιομηχανία των χρυσών 
διαβατηρίων και το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος 
μέσω των πωλήσεων πολυτελών διαμερισμάτων 
σε πύργους ημετέρων.  

Είναι και οι δυο βολεμένοι με τη διχοτόμηση και 
χωρίς προσχήματα αναζητούν την υποστήριξη 
όσων συνθηματολογούν υπέρ της μόνιμης 
διαίρεσης. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιος θα 
εξασφαλίσει τις ψήφους των ακραίων εθνικιστών 
και ακροδεξιών που θέλουν την Κύπρο ελληνική, 

έστω και τη μισή. Και οι δυο κρατούν διαύλους 
επικοινωνίας με το ΕΛΑΜ, το εδώ Παράρτημα της 
φασιστικής «Χρυσής Αυγής». Δεν αποκρύβουν 
εξάλλου την πρόθεση τους αν (μη γένοιτο) 
εκλεγούν στην προεδρία να διορίσουν και 
ΕΛΑΜίτες στην κυβέρνηση τους! 

 
 Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΠΙΔΑΣ 
Η άλλη επιλογή είναι ο Ανεξάρτητος Υποψήφιος 

Ανδρέας Μαυρογιάννης ο οποίος ηγείται των 
κοινωνικών δυνάμεων που εναντιώνονται στις 
πολιτικές της συντηρητικής Δεξιάς και στην 
Ακροδεξιά και στο Κυπριακό αγωνίζονται για να 
δημιουργηθούν ξανά οι προοπτικές για 
επανέναρξη της διαδικασίας αναζήτησης λύσης 
στη βάση των συμφωνιών και των Αποφάσεων και 
των Ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών για 
Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία.  

Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι οι πολίτες 
μπουχτισμένοι από τα έργα και τις ημέρες της 
δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, 
βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ. Η 
υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη είναι η 
ευκαιρία για την Κύπρο να αλλάξει, να αναπνεύσει 
καθαρό αέρα. Η εντιμότητα και η ακεραιότητα του, 
είναι εχέγγυα για τον εκσυγχρονισμό και τη 
διαφάνεια του κράτους. 

Εκφράζει τον κόσμο του μόχθου και της 
επίμονης προσπάθειας, τους ανθρώπους της 
προόδου και της δημιουργίας, τη διανόηση και την 
επιστήμη. Γι’ και αγκαλιάζουν την υποψηφιότητα 
του. 
ΔΗΛΩΣΗ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 
ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ»:  
ΚΛΙΜΑ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ 
Το τελευταίο δεκαπενθήμερο παρακολουθήσαμε 

δημοσιογραφικά μερικές από τις προεκλογικές 
δραστηριότητες του κ. Μαυρογιάννη. Πάντου, ο 
κόσμος της Αριστεράς και άνθρωποι από τον 
ευρύτερο χώρο της κυπριακής κοινωνίας, τον 

υποδέχονται με ενθουσιασμό. Η συγκλονιστική σε 
όγκο και μηνύματα συγκέντρωση στο Στάδιο 
Ελευθερία δεν ήταν μια μεμονωμένη εκδήλωση με 
αρχή και τέλος. Διαπιστώσαμε όλες αυτές τις μέρες 
πως το ίδιο κλίμα ενθουσιασμού, τηρουμένων των 
αναλογιών, υπήρχε και στις προεκλογικές 
συγκεντρώσεις που  πραγματοποιήθηκαν σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Παντού ο Ανδρέας Μαυρογιάννης συνομιλεί με 
απλότητα με τους πολίτες, κουβεντιάζει μαζί τους 
και τα προβλήματα τους και τα όσα τους 
απασχολούν κι αυτοί του ανταποδίδουν 
εκφράζοντας πηγαία τη στήριξη τους στη μεγάλη 
πορεία που ξεκίνησε για να φέρει μαζί με την 
Αριστερά, τις άλλες δυνάμεις, παράγοντες και 
κυρίως με τους απλούς πολίτες, την ΑΛΛΑΓΗ στη 
διακυβέρνηση σου τόπου.  

΄Εχοντας υπόψη αυτό το κλίμα που έχει 
δημιουργηθεί στη σχέση του ανεξάρτητου 
υποψήφιου με τους πολίτες, γίνεται κατανοητό και 
το γιατί ο ίδιος εκφράζεται με τόση σιγουριά για το 
αναμενόμενο νικηφόρο αποτέλεσμα της εκλογικής 
διαδικασίας. 

Δήλωσε στην «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ», ο κ. 
Μαυρογιάννης, μετά από μια τέτοια συγκέντρωση 
το περασμένο Σάββατο, στο οίκημα των Λαϊκών 
Οργανώσεων Αλάμπρας: 

•«Έχει δημιουργηθεί μια τεράστια δυναμική, ένα 
ποτάμι φουσκωμένο που πραγματικά ξεχειλίζει και 
θα μας οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Βεβαίως 
υπάρχουν από την άλλη και οι δημοσκοπήσεις που 
δείχνουν αυτή τη δυναμική, όμως συνολικά αυτό 
που εισπράττουμε από τον κόσμο είναι πολύ - 
πολύ ισχυρότερο, που έχουμε την πεποίθηση ότι 
πάμε εξαιρετικά καλά». 

»Τις τελευταίες μέρες, προσθέτει, ο κόσμος έχει 
αναθαρρέψει και εκφράζεται με μεγάλο 
ενθουσιασμό, που πιστεύω ότι θα μας οδηγήσει 
στην νίκη και στην αλλαγή της σημερινής 
διακυβέρνησης από την οποία τόσο υπέφεραν οι 

απλοί άνθρωποι της καθημερινότητας».  
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, αφού όλο αυτό το 

διάστημα της προεκλογικής περιόδου έχει 
συνομιλήσει με δεκάδες, ίσως εκατοντάδες πολίτες, 
σίγουρα αφουγκράστηκε με την συνέπεια και τη 
σοβαρότητα που τον χαρακτηρίζει τον πόνο και τα 
βάσανα των απλών ανθρώπων, κάνει τη 
διαπίστωση του:  

«Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν ανάγκη την 
αλλαγή όσο τίποτε άλλο».  

Η αλλαγή, τονίζει με έμφαση, είναι ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον του τόπου και του καθενός 
από εμάς και νομίζω ότι διαρκώς και περισσότεροι 
άνθρωποι αντιλαμβάνονται ότι η δική μας 
υποψηφιότητα έχει να κάνει με το να πάρουμε την 
τύχη μας στα χέρια μας. Και ναι, το πιστεύω, θα 
σημάνουν οι καμπάνες, θα σημάνουν οι καμπάνες 
του λυτρωμού για τον Κυπριακό λαό. Και να σας 
πω ακόμη κάτι; Εμείς από αυτά τα τραγούδια 
προερχόμαστε και έτσι πορευόμαστε στη ζωή μας!

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023: ΔΗ�ΛΩΣΗ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ 

Στις σκέψεις του Γενικού Γραμματέα είναι ο διορισμός απεσταλμένου για το Κυπριακό
Το Συμβούλιο Ασφαλείας προτρέπει τα μέρη να καταλήξουν σε μια συμφωνία ώστε ο Γενικός Γραμ-

ματέας να μπορεί να διορίσει έναν απεσταλμένο για το Κυπριακό, δήλωσε ο Εκπρόσωπος του ΓΓ του 
ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, για να προσθέσει ότι το θέμα παραμένει πρωτίστως στο μυαλό του Αντόνιο 
Γκουτέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ο «Φιλελεύθερος» στην Κύπρο. 

Μιλώντας κατά την τακτική ενημέρωση των διεθνών ΜΜΕ του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, ο κ. Ντουζαρίκ 
είπε εξάλλου ότι δεν πιστεύει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας και ο ΓΓ του ΟΗΕ έρχονται σε αντίθεση, σε 
σχέση με το πως αντικατοπτρίζεται η κατάσταση στα Βαρώσια. 

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, κατά την ενημέρωση o ανταποκριτής του OMEGA Μιχάλης Ιγνα-
τίου αναφέρθηκε στην υιοθέτηση του ψηφίσματος που ανανεώνει τη θητεία της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, σημει-
ώνοντας ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δείχνει ξεκάθαρα την ανησυχία του για την κατάσταση στα 
Βαρώσια και ειδικότερα ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις τουρκικές απειλές για περαιτέρω επαναλει-
τουργία της περιφραγμένης περιοχής. 

Πρόσθεσε επίσης ότι για πρώτη φορά υπάρχει σε ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας ένα τόσο 
σαφές μήνυμα που «τονίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μονομερής ενέργεια μπορεί να προκαλέσει 
την αντίδραση του ΣΑ» με τον κ. Ιγνατίου να ρωτά τον Εκπρόσωπο πώς μπορεί να εξηγήσει το γεγονός 
ότι η σοβαρότητα της κατάστασης στα Βαρώσια δεν αντικατοπτρίζεται σωστά στην έκθεση του Γενικού 
Γραμματέα «αλλά μάλλον υποβαθμίζεται». 

Απαντώντας, ο κ. Ντουζαρίκ είπε ότι ο 
καθένας μπορεί να έχει διαφορετικές αντι-
δράσεις στην ανάγνωση της έκθεσης του 
Γενικού Γραμματέα και όσον αφορά στα 
Βαρώσια, αναφέρονται ξεκάθαρα στην έκ-
θεση.  

Στη συνέχεια, ο κ. Ιγνατίου ανέφερε ότι 
το ΣΑ υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη 
για τον διορισμό απεσταλμένου που θα 
θέσει τις βάσεις για την επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, έκ-
κληση που συνάδει και με τα συμπεράσματα του Γενικού Γραμματέα στην έκθεση καλών υπηρεσιών 
του και ρώτησε ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ο Γενικός Γραμματέας για να προχωρήσει στον διορισμό 
απεσταλμένου και υπό ποια εντολή. Από την ανάγνωση του ψηφίσματος, συνέχισε, «βλέπουμε ότι 
καλεί τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία. Συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις επ’ αυτού, και όταν έχουμε 
κάτι να ανακοινώσουμε θα το κάνουμε και τότε θα είναι σαφές σε ποιο πλαίσιο θα γίνει. Το θέμα όμως 
παραμένει πρωτίστως στο μυαλό του Γενικού Γραμματέα», είπε ο κ. Ντουζαρίκ.

Κλίμα ενθουσιασμού και αισιοδοξίας για νίκη και αλλαγή κατεστημένου 



Νέα υποβάθμιση της Κύπρου στους δείκτες διαφθοράς 
και διαπλοκής ανακοίνωσε την Τρίτη η οργάνωση Διεθνής 
Διαφάνεια (Transparency International), επιβεβαιώνοντας 
ότι όσο παραμένει στην εξουσία ο ΔΗΣΥ θα συνεχίζεται 
και η κατρακύλα της χώρας. 
Συγκεκριμένα, η βαθμολογία της στο Δείκτη Αντίληψης 

Διαφθοράς (CPI) για το έτος 2022 έπεσε σε επίπεδα 
οριακά πάνω από τη βάση (52/100), λαμβάνοντας μάλι-
στα την 51η θέση μεταξύ των 180 κρατών που αξιολο-
γούνται από την οργάνωση Διεθνής Διαφάνεια. Παρά 
ταύτα, στα δέκα χρόνια της διακυβέρνησης Αναστασιάδη 
– ΔΗΣΥ κατρακύλησε στον πάτο. Επισημαίνεται μάλιστα 
ότι πλέον η Κύπρος βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με-
ταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. 
Σχολιάζοντας τη νέα υποβάθμιση της Κύπρου στους 

δείκτες διαφθοράς και διαπλοκής, το επιτελείο του υπο-
ψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη υπέδειξε ότι: «Το όνομα 
της Κύπρου πρέπει να καθαρίσει. Η διεθνής αξιοπιστία 

της χώρας πρέπει να αποκατασταθεί. Επισημαίνεται επί-
σης ότι «την προσεχή Κυριακή ο κυπριακός λαός θα 
πρέπει να απαντήσει στην κάλπη: θα στηρίξει μία τρίτη 
θητεία Αναστασιάδη – Αβέρωφ – Χριστοδουλίδη, μια 
τρίτη θητεία των πρωταγωνιστών της διαφθοράς και της 
θεσμικής διαπλοκής ή θα στηρίξει την αλλαγή με τον Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, έναν άνθρωπο που θα είναι πρώτα 

και κύρια ο ίδιος το παράδειγμα ήθους και εντιμότητας 
που τόσο πολύ χρειάζεται ο τόπος μας;» 
Η έκθεση της οργάνωσης Διεθνής Διαφάνεια επιση-

μαίνει μεταξύ άλλων τις «μεγάλες καθυστερήσεις (στη 
διερεύνηση και εκδίκαση) υποθέσεων διαφθοράς», αλλά 
και ότι η κυβέρνηση «δεν κατάφερε να λειτουργήσει πλή-
ρως τη νεοσύστατη Αρχή Κατά της Διαφθοράς». 
Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα του Α. Μαυρογιάννη 

περιλαμβάνονται πολλές δράσεις για το θέμα αυτό. Μά-
λιστα, στο πρόγραμμα για τις πρώτες 100 μέρες περι-
λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο διαχωρισμός των αρμο-
διοτήτων του Γενικού Εισαγγελέα σε Νομικό Σύμβουλο 
του Κράτους και Δημόσιο Κατήγορο, η εισαγωγή του θε-
σμού του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος, η πρόσ-
ληψη ειδικών συμβούλων/συνεργατών για την Α.Κ.Δ. και 
η αλλαγή της νομοθεσίας για δημοσιοποίηση των πορι-
σμάτων ερευνητικών επιτροπών και ποινικών ερευνών 
στα οποία εμπλέκονται δημόσια πρόσωπα. 
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      Ειδήσεις σε 2’

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΧΡ. ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗ

Απαντήσεις από τη Νομική Υπηρεσία και το Υφυπουρ-
γείο Τουρισμού θα ζητήσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
Εμπορίου, προκειμένου να αποφασίσει για τον διορισμό 
τριών μελών της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας 
Καζίνο και κατά πόσον υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος 
για τον Χ. Αγκαστινιώτη. 
Σε έκτακτη συνεδρίασή της, η Επιτροπή αποφάσισε να 

στείλει ερώτηση προς τη Νομική Υπηρεσία, διερευνώ-
ντας το κατά πόσο θα δημιουργηθεί πρόβλημα στη νό-
μιμη και εύρυθμη λειτουργία της εποπτικής Αρχής, αν οι 
διορισμοί γίνουν μετά τις εκλογές, ενώ η λήξη της θητείας 
των προηγούμενων τριών μελών ολοκληρώνεται στις 5 
Φεβρουαρίου. 
Περαιτέρω, θα ζητήσει από το Υφυπουργείο Τουρισμού 

να διερευνηθεί κατά πόσο προκύπτει σύγκρουση συμφέ-
ροντος από τον προτεινόμενο διορισμό του προέδρου 
του ΚΕΒΕ, Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη. 

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιαννάκης Γαβριήλ ανέφερε ότι 
από το νέο σημείωμα του Υφυπουργείου προκύπτει ότι 
δεν έχει διερευνηθεί αν ο κ. Αγκαστινιώτης έχει συ-
γκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις 
δραστηριότητες του καζίνο. Πρότεινε να ερωτηθεί ο Γενι-
κός Εισαγγελέας κατά πόσο μπορεί η εποπτική Αρχή να 
λειτουργήσει με 4 μέλη και κατά πόσο ο πρόεδρος του 

ΚΕΒΕ έχει σύγκρουση συμφέροντος, καθώς και να κλη-
θεί η Νομική Υπηρεσία και το Υφυπουργείο να παρα-
στούν σε νέα συνεδρίαση της Επιτροπής. 
Και τα υπόλοιπα κόμματα αντέδρασαν έντονα, σημει-

ώνοντας ότι ως θέση αρχής δεν πρέπει να γίνονται διο-
ρισμοί λίγες μέρες πριν τις προεδρικές εκλογές, με τον 
βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, να σημειώνει ότι 
τα πιεστικά χρονοδιαγράμματα που μπαίνουν από την 
κυβέρνηση δεν επιτρέπουν στη Βουλή να ασκήσει το δι-
καίωμα της να εγκρίνει τους διορισμούς. Επίσης επέρ-
ριψε ευθύνες και στην κυβέρνηση, η οποία, ενώ γνώριζε 
ότι κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν θέμα για τον διο-
ρισμό ενός από τα τρία μέλη, δεν πρότεινε άλλο μέλος. 
Για το ζήτημα που έθεσαν κόμματα της αντιπολίτευσης, 

ο πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης, ση-
μείωσε ότι η κυβέρνηση είναι απόλυτα νομιμοποιημένη 
να ασκεί τα καθήκοντά της μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.

ΦΘΙΝΟΥΣΑ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 51Η ΘΕΣΗ ΑΠΟ 180 ΚΡΑΤΗ

Εκμετάλλευση 
εργαζομένων

Ο ΠτΔ  εγκαινιάζει έργα 
που είτε δεν ολοκληρώθηκαν 
είτε έχουν ήδη εγκαινιαστεί-
μήνες και χρόνια πριν. Ενο-
χλημένη παρουσιάστηκε η 
κυβέρνηση από την επισή-
μανση του ΑΚΕΛ ότι ο ΠτΔ 
εγκαινίασε τον Πυροσβεστικό 
Σταθμό Βασιλικού ενώ είχε 
υποσχεθεί ότι ο Σταθμός θα 
ολοκληρωνόταν το 2017. «Να 
υπενθυμίσουμε τον Πρόεδρο 
ότι δεσμεύθηκε προεκλογικά 
το 2017 ότι θα ολοκληρωθεί 
ο σταθμός αρχές του 2018 
και τον εγκαινιάζει 6 μέρες 
πριν από τη λήξη της θητείας 
του, το 2023.» καταλήγει η 
ανακοίνωση του ΑΚΕΛ.

Ο Ερσίν Τατάρ στην Guardian για το Κυπριακό

Eάν δεν γίνει αποδεκτό το μοντέλο λύ-
σης των δύο κρατών που έχει προτείνει, 
το νησί θα διχάζεται συνεχώς, οι υδρογο-
νάνθρακες στην περιοχή θα είναι αδρανείς 
και η διεθνής κοινότητα που ασχολείται με 
το Κυπριακό θα πρέπει να σκεφτεί «έξω 
από το κουτί», ανέφερε ο Ερσίν Τατάρ σε 
συνέντευξή του στην Guardian.  Μέχρι και 

στ’ αυτιά του Μπόρις Τζόνσον έφτασε η 
φημολογία από Ε/κύπριους αξιωματού-
χους για λύση δύο κρατών, αποκάλυψε 
χθες στον Άστρα ο  πρέσβης επί τιμή και 
πρώην γενικός διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Αλέξανδρος Ζήνων.  
Αλέξανδρος Ζήνων. Σε συνέντευξη στον 
ΑΣΤΡΑ, για την κατάσταση στο Κυπριακό, 
στον απόηχο των δηλώσεων Τατάρ ο κ. 
Ζήνων αφού επέρριψε την κύρια ευθύνη 
στην Τουρκία για τη μη λύση του Κυπρια-
κού, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η παραφι-
λολογία που αναπτύχθηκε, ενδεχομένως 
σε ιδιωτικές συναντήσεις στο εξωτερικό 
από Ελληνοκύπριους αξιωματούχους για 
λύση δύο κρατών, έδωσαν λαβή στην 
Τουρκία για να τις αξιοποιήσει. 

Νέα... κατρακύλα στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς για την Κύπρο

Ο Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Κυριάκος Κούσιος προωθεί 
«ετεροβαρείς και μονόπλευ-
ρες» αποφάσεις που ικανο-
ποιούν θέσεις της εργοδοτι-
κής πλευράς, αναφέρει η 
ΠΕΟ ζητώντας απόσυρση 
εγγράφου για τη Στρατηγική 
Απασχόλησης Εργαζομέ-
νων από τρίτες χώρες, Στην 
επιστολή, η οργάνωση. Στην 
επιστολή, της ΓΓ της ΠΕΟ 
Σωτηρούλα Χαραλάμπους,  
εκφράζει ανησυχίες «για τα 
φαινόμενά χρησιμοποίησης 
των εργαζομένων από τρίτες 
χώρες ως φτηνή εργασία.

Επαναρχίζουν τις εκποιήσεις ακινήτων 

Επαναρχίζουν οι διαδικασίες εκποι-
ήσεων έπειτα από την αναστολή που είχε 
εγκρίνει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Η 
αναστολή αφορούσε σε μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια με εξασφάλιση κύριας κατοι-
κίας αξίας μέχρι €350.000, επαγγελματική 
στέγη του χρεώστη για επιχειρήσεις με 
ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €750.000 

και αγροτεμάχια στα οποία ασκείται γε-
ωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η αξία 
του οποίου δεν υπερβαίνει τις €100.000. 
Με βάση το μέρος VIA ο ενυπόθηκος δα-
νειστής ξεκινά τη διαδικασία πώλησης 
αφού επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη 
και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο, έγγραφη ειδοποίηση, συνο-
δευόμενη από κατάσταση λογαριασμού 
του οφειλόμενου ενυπόθηκου χρέους, των 
τόκων και όλων των εξόδων για την εί-
σπραξή του, καλώντας τον όπως εξοφλή-
σει το ποσόδίνοντας περιθώριο 45 ημε-
ρών από την ημερομηνία επίδοσης της 
ειδοποίησης προς εξόφληση του οφειλό-
μενου ποσού, ενώ θα πρέπει να γίνουν 
και δημοσιεύσεις στον Τύπο.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΖΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΖΟΝΣΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 45 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

Ζητούν απαντήσεις για τους διορισμούς 5 ημέρες πριν από τις εκλογές

Επίσκεψη ΠτΔ 
στην Αθήνα

Η κοινή μας κινητοποίηση 
επιτυγχάνει σταθερά την 
αποφασιστική παρέμβαση 
των θεσμών της ΕΕ για την 
αποτροπή των τουρκικών με-
θοδεύσεων και την ανάδειξη 
του ψευδοκράτους, δήλωσε 
σε συνάντηση η Πρόεδρος 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Κατερίνα Σακελλαροπούλο 
απευθυνόμενη στον ΠτΔ, 
διαβεβαιώνοντας τον παράλ-
ληλα ότι το Κυπριακό «είναι 
ένα συνεχές και κορυφαίο μέ-
λημα για την ελληνική εξωτε-
ρική πολιτική».

Αντιδράσεις για 
τα... εγκαίνια
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Εν συντομία

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΠΟ 7,6% ΣΕ 7,2% 

Νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Κατηγορίες για 
αισχροκέρδεια
Αναλυτική ανάρτηση στα 

social media με γραφήματα 
που παρουσιάζουν την με-
γάλη πτώση τιμών του πε-
τρελαίου στις διεθνείς αγορές 
ήδη από τα μέσα του Δε-
κεμβρίου, έκανε ο τομεάρχης 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική 
Συμμαχία Αλέξης Χαρίτσης. 
«Σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης η βενζίνη σκαρ-
φαλώνει ξανά στα 2€/λίτρο. 
Η αισχροκέρδεια σαρώνει 
την οικονομία με αποκλει-
στική ευθύνη της κυβέρνη-
σης Μητσοτάκη». ανάρτησε 
στον λογαριασμό του στο 
Twitter.

Τη συνεισφορά της Κύ-
πρου προς την ελληνική Πο-
λεμική Αεροπορία του ποσού 
των €2,5 εκ ως ένδειξη αλ-
ληλεγγύης μετά τον θάνατο 
των δύο πιλότων του Φά-
ντομ, ανακοίνωσε ο ΠτΔ Νί-
κος Αναστασιάδης, στη διάρ-
κεια της επίσκεψης που 
πραγματοποίησε χθες στο 
Μάτι. «Ως ένδειξη αλληλεγ-
γύης προς την Ελληνική Δη-
μοκρατία και τον ελληνικό 
λαό, η κυπριακή κυβέρνηση 
αποφάσισε να συνεισφέρει 
€2,5 εκ.» δήλωσε ο ΠτΔ.

Συνεισφορά 2.5 
εκ. ευρώ

«Άμεσα να διαλυθεί η Βουλή και να οδηγηθούμε σε εκλογές»

«Μια κυβέρνηση που έχει παρακολουθήσει τη μισή 
χώρα, δεν νομιμοποιείται να συνεχίσει να κυβερνά», τό-
νισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμ-
μαχία, Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης 
στο διαδικτυακό κανάλι «Ναυτεμπορική TV». 

«Γι’ αυτό ζητάμε άμεσα τη διάλυση της Βουλής και την 
προσφυγή στις κάλπες το ταχύτερο δυνατό, το λιγότερο 

εντός τριών εβδομάδων με βάση την προβλεπόμενη δια-
δικασία», υπογράμμισε.  
Απαντώντας στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώ-

που, ανέφερε: «η αποχή από τις διαδικασίες των ψηφο-
φοριών στη Βουλή είναι ένα δικαίωμα που μπορούμε να 
ασκήσουμε, το είχε κάνει και η ΝΔ λίγο πριν τις εκλογές 
του 2019». 

«Όταν για έξι πρόσωπα, που κατέχουν υψηλότατα αξιώ-
ματα στο κράτος, έχει αποδειχθεί πλέον με τον πιο επί-
σημο τρόπο από την ΑΔΑΕ, ότι η ΕΥΠ παρακολουθούσε 
τις επικοινωνίες τους, αυτό μας δείχνει ένα πολύ μεγάλο 
πρόβλημα για τη χώρα που δεν ξέρουμε τι διαστάσεις 
μπορεί να πάρει. Δεν ξέρουμε αν είναι μόνο αυτοί, αν 
υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν αποκαλυφθεί» σημεί-
ωσε η Πόπη Τσαπανίδου. «Μπορεί μέσα από τις παρα-
κολουθήσεις κάποιοι να επιχειρούν να επηρεάσουν τη 
ροή του χρήματος, να επηρεάσουν αποφάσεις που αφο-
ρούν άμεσα τη ζωή μας», υπογράμμισε. 

Ερωτηθείσα για τις επερχόμενες εκλογές, τόνισε: «στό-
χος μας είναι η νίκη στις εκλογές που θα γίνουν με απλή 
αναλογική, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα εμπι-
στευθεί το πρόγραμμα που του επικοινωνούμε». «Με τη 
νίκη στις εκλογές ως βάση, θα μπορέσουμε να κινηθούμε 
στην κατεύθυνση συγκρότησης μιας προοδευτικής κυ-
βέρνησης συνεργασίας», είπε. 
Αναφερθείσα στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την 

αντιμετώπιση της ακρίβειας, επισήμανε: «στο πεδίο της 
ενέργειας, χρειάζεται πρώτα απ’ όλα η εισαγωγή πλαφόν 
στο περιθώριο κέρδους, αν το κράτος ανακτούσε τον 
έλεγχο στη ΔΕΗ και έμπαινε ένα τέτοιο πλαφόν στην 
αγορά ενέργειας, θα μπορούσαμε κατευθείαν να πάμε 
σε μια κανονική κατάσταση στις τιμές». «Χρειάζεται επίσης 
μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα 
αλλά και η μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης για 
να αντιμετωπιστεί η τεράστια ακρίβεια στα τρόφιμα», τό-
νισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ ΤΗ ΜΙΣΗ� ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΑ

Με μποϊκοτάζ στο «καλάθι 
του νοικοκυριού» προειδο-
ποίησε ο πρόεδρος του 
ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης, 
στην Επιτροπή Παραγωγής 
και Εμπορίου της Βουλής 
εξαιτίας της συνδρομής του 
«καλαθιού» στην αύξηση 
των τιμών, με τον Άδωνη Γε-
ωργιάδη να ψέγει τις κατα-
ναλωτικές οργανώσεις για 
«τύποις εκπροσώπηση» των 
καταναλωτών, τονίζοντας 
πως δεν θα συνδράμει στη 
χρηματοδότησή τους με δη-
μόσια κονδύλια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Πάνω από 100 ασθενείς δεν παίρνουν εξιτήριο γιατί δεν έχουν πού να πάνε

Τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην 
Ευρωζώνη αναμένεται να καταγράψει η 
Ελλάδα τον Ιανουάριο με ποσοστό 7,2%, 
από 7,6% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τη 
νεότερη πρόβλεψη της Eurostat. 
Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν νέα 

αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και 
στην Ευρωζώνη, από το 9,2% το Δεκέμ-
βριο στο 8,5% τον Ιανουάριο. 
Πιο αναλυτικά, τον υψηλότερο ετήσιο 

ρυθμό αύξησης στον πληθωρισμό της ευ-

ρωζώνης τον Ιανουάριο - αλλά με σημα-
ντική επιβράδυνση - αναμένεται να έχει: 
Η ενέργεια, με ποσοστό 17,2%, έναντι 
25,5% τον Δεκέμβριο, τα τρόφιμα, το αλ-
κοόλ και ο καπνός, με ποσοστό 14,1%, 
έναντι 13,8% το Δεκέμβριο, τα μη ενερ-
γειακά βιομηχανικά αγαθά, με ποσο-
στό6,9%, έναντι 6,4% το Δεκέμβριο και οι 
υπηρεσίες, με ποσοστό 4,2% έναντι 4,4% 
το Δεκέμβριο. Όπως αναφέρουν οικονο-
μικοί αναλυτές, η σημαντική πτώση στο 
κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη έπαιξε 
καταλυτικό ρόλο στην αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού ενώ, με δεδομένη την πε-
ραιτέρω μείωση και τον Ιανουάριο εκτι-
μούν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 
2023. Γεγονός που με τη σειρά του ενδέ-
χεται να παίξει ρόλο και στη νομισματική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας.

Σοκάρει η καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ - 
Πρόκειται για ευάλωτους πολίτες, χαμηλοσυνταξιούχους, 
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή χωρίς σπίτι. 
Μια κρυφή τραγωδία που εκτυλίσσεται στα νοσοκο-

μεία, αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης 
Γιαννάκος. Περισσότεροι από 100 ευάλωτοι πολίτες, 
που είχαν εισαχθεί για να νοσηλευτούν αλλά πλέον δεν 
χρήζουν περίθαλψης, αρνούνται να πάρουν εξιτήριο και 
παραμένουν στα νοσοκομεία, καθώς δεν έχουν πού να 
πάνε. 

«Είναι όνειδος για το κράτος κοινωνικής προστασίας 
της χώρας μας» τόνισε ο Μ. Γιαννάκος μιλώντας στο 
OPEN TV.  

«Δεκάδες άτομα, εγώ θα πω πάνω από 100 αυτή τη 
στιγμή, δυστυχώς παραμένουν στα νοσοκομεία και ένα 
χρόνο γιατί δεν έχουν πού να πάνε» σημείωσε ο πρό-
εδρος της ΠΟΕΔΗΝ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι 
στο «Αττικόν» είναι πάνω από 10. «Έχουμε ασθενή 
από τον Μάρτιο του 2022. Από τον Ιούνιο του 2022 οι 

γιατροί λένε να πάρει εξιτήριο, ο ίδιος αρνείται. Τι να 
κάνουν; Να τον πετάξουν στον δρόμο; Πολύ καλά κά-
νουν και δεν τον πετάνε στον δρόμο» είπε. 
Πρόκειται για ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους 

είναι χαμηλοσυνταξιούχοι ή χωρίς καθόλου σύνταξη, με 
κομμένο το ηλεκτρικό ρεύμα στο σπίτι ή και χωρίς σπίτι. 

«Οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων κάνουν 
τεράστιες προσπάθειες στις κοινωνικές υπηρεσίες των 
δήμων, στις ιδιωτικές και δημόσιες προνοιακές μονάδες 
αλλά συναντούν τείχος» συνέχισε ο πρόεδρος της ΠΟ-
ΕΔΗΝ. Όπως είπε, δυστυχώς οι ιδιωτικές προνοιακές 
μονάδες έχουν πολύ υψηλό μηνιαίο κόστος στο οποίο 
δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ανταποκριθούν 
αυτοί οι άνθρωποι, ενώ οι δημόσιες προνοιακές μονάδες 
επειδή δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν αναπτύξει τις 
θέσεις φιλοξενίας που μπορούν να αναπτύξουν, με απο-
τέλεσμα να γίνονται αιτήσεις για να πάρουν τα άτομα 
αυτά αλλά οι λίστες αναμονής είναι πάνω από έναν 
χρόνο.

Το πρωί της Δευτέρας στο Ιόνιο, περίπου 10 ναυτικά μίλια 
νότια του Κατάκολου, κατέπεσε το μαχητικό αεροσκάφος 
Φάντομ το οποίο διεξήγαγε άσκσηση εκπαιδευτική άσκηση. 
Τη Δευτέρα είχε ανασυρθεί νεκρός ο συγκυβερνήτης του αε-
ροσκάφους, υποσμηναγός Μάριος-Μιχαήλ Τουρούτσικας, 29 
ετών. Νεκρός θεωρείται και ο κυβερνήτης του Φάντομ, Ευ-
στάθιος Τσιτλακίδης, 31 ετών, για τον εντοπισμό του οποίου 
διεξάγονταν έρευνες εδώ και δύο 24ωρα. Οι έρευνες για τον 
εντοπισμό του 31χρονου πιλότου, δυστυχώς απέβησαν 
άκαρπες, αν και οι άνδρες του Λιμενικού «χτένισαν» τις προ-
ηγούμενες τρεις μέρες και νύχτες σπιθαμή προς σπιθαμή 
ολόκληρη την περιοχή όπου κατέπεσε το αεροσκάφος. 

 Από την πρώτη στιγμή, οι δύο χειριστές δεν πρόλαβαν 
να κάνουν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους, 
κάτι που ενισχύεται από το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν υπο-

λείμματα αλεξίπτωτου. Ηδη σειρά ειδικών που έχουν τοπο-
θετηθεί δημοσίως για το δυστύχημα σημειώνουν πως η πι-
θανότητα να χάθηκε ο έλεγχος του αεροσκάφους κατά τη 
διάρκεια των κλειστών ελιγμών που πραγματοποιούσε το 
ζεύγος των δύο Φάντομ, τα οποία είχαν απογειωθεί από την 
117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα, στο πλαίσιο άσκησης 
χαμηλής ναυτιλίας, δεν πρέπει να αποκλείεται. Οι ασκήσεις 
χαμηλής ναυτιλίας διεξάγονται σε ύψος 300 ποδών (δηλαδή 
περίπου 100 μέτρων) από την επιφάνεια της θάλασσας και 
βασικό σενάριό τους είναι η προσομοίωση πτήσης «κάτω 
από τα ραντάρ» σε αποστολή δίωξης και βομβαρδισμού. 
Σε κάθε περίπτωση, παρά τις πρώτες, αρχικές εκτιμήσεις, 

το πόρισμα για το τραγικό δυστύχημα δεν θα βγει παρά 
μόνο έπειτα από ενδελεχή έρευνα που θα ακολουθήσει.

Θεωρείται νεκρός και ο δεύτερος πιλότος του Φάντομ
Προκλητικές 
δηλώσεις 

Τσαβούσογλου
Ο Τσαβούσογλου υπερα-

μύνθηκε του τουρκικού επε-
κτατισμού και της πολιτικής 
αμφισβήτησης των κυριαρ-
χικών δικαιωμάτων της Ελ-
λάδας και της Κύπρου, λέ-
γοντας πως η Άγκυρα θέλει 
να προασπίσει «τα δικαιώ-
ματά» της. Επίθεση κατά της 
Ελλάδας εξαπέλυσε και πάλι 
ο ΥΠΕΞ Τουρκίας, επαναφέ-
ροντας την αξίωση περί απο-
στρατιωτικοποίησης των νη-
σιών. Κατηγόρησε την Ελ-
λάδα ότι παραβιάζει την συν-
θήκη της Λωζάνης και υπο-
στήριξε πως ότι η Τουρκία 
κατηγορείται για αναθεωρη-
τισμό και νέο-οθωμανισμό, 
αλλά «πρόκειται για προκα-
ταλήψεις που δεν ισχύουν».

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Συνάντηση Ν. Αναστασιάδη - Κ. Μητσοτάκη

Ευγνωμοσύνη για τη στενή συνεργασία 
που είχε με όλες τις ελληνικές κυβερνή-
σεις, εξέφρασε ο ΠτΔ προς τον Έλληνα 
Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους 
στο Μέγαρο Μαξίμου. «Μέσα από τη 
στενή συνεργασία κληθήκαμε να αντιμε-
τωπίσουμε -και νομίζω αντιμετωπίσαμε- 
αρκετούς κινδύνους από τον τουρκικό 
αναθεωρητισμό και μέσα από τη διπλω-
ματία, την καλή γειτονία που διδάξαμε 

πώς χτίζεται μέσα από τις τριμερείς, τε-
τραμερείς, πολυμερείς συμμαχίες που 
έχουμε χτίσει, θεωρώ πως θωρακίσαμε 
αρκετά την Κυπριακή Δημοκρατία, για 
να μπορεί από θέση ισχύος να διαπρα-
γματεύεται μια λύση που να είναι λει-
τουργική και συνεχώς βιώσιμη, αλλά και 
να συνάδει και με το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο», δήλωσε. Υπογράμμισε στη συνέ-
χεια ότι ο δεύτερος λόγος της παρουσίας 
στην Ελλάδα είναι και η εμπράκτως ελά-
χιστη ένδειξη αλληλεγγύης προς τον ελ-
ληνισμό, προς τον ελλαδικό ελληνισμό, 
με τη θεμελίωση των οικισμών, των κοι-
νωνικών κατοικιών στο Μάτι. Ο κ. Μη-
τσοτάκης σημείωσε ότι δυστυχώς δεν 
έγινε κατορθωτό να επιλυθεί εκφράζο-
ντας την πεποίθησή του ότι το ζήτημα 
της δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής 
λύσης θα παραμείνει στην καρδιά του κ. 
Αναστασιάδη. 

Μποϊκοτάζ στο  
καλάθι νοικοκυρίου



Την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του εκλο-
γικού επιτελείου του, καθώς και τον κατάλογο με 
τις εισφορές άνω των 10,000 ευρών, από φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, έδωσε στη δημοσιότητα το 
επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση, «για τον Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι 
συνθήματα. Είναι και πρέπει να είναι, στάση ζωής 
για κάθε δημόσιο πρόσωπο. Γι’ αυτό και το Επιτε-
λείο Ανδρέα Μαυρογιάννη, δίνει σήμερα στη δη-
μοσιότητα την κατάσταση Εσόδων και Εξόδων του 
Εκλογικού Επιτελείου καθώς και τον κατάλογο με 
τις εισφορές άνω των 10.000 ευρώ από μέρους 
Φυσικών και Νομικών προσώπων». Καταλήγοντας, 
στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «θεωρήσαμε 
χρέος μας να δώσουμε στη δημοσιότητα τα στοιχεία 
αυτά πριν από τις εκλογές, γιατί πολύ περισσότερο 
θεωρούμε δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν 
πριν πάνε στην κάλπη με ποιους πόρους χρημα-

τοδοτήθηκε η εκστρατεία των υποψηφίων. Όλα στο 
φως. Ξεκινώντας από εμάς τους ίδιους, από τα του 
οίκου μας. Καλούμε όλους τους υποψήφιους να 
ενεργήσουν αναλόγως». 
Αναλυτικά: ΑΚΕΛ 510.000€.  Ανδρέας Ριαλάς 

55.000€. Masterstar Trading Ltd 50.000€. Κυ-
πριακή Ένωση Πλοιοκτητών 50.000€. Πανίκος Πα-
πανικολάου 31.000€. Laiko Cosmos Trading Ltd 
13.000€. Takis Vasiotis Ltd 13.000€. Laiko Manu-
cacturing & Trading Ltd 10.000€. LOEL Viomicha-
noi Ltd 10.000€. Φίλιππος Φιλής 10.000 €
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Ώρα ευθύνης για τους Κύπριους του ΗΒ με δικαίωμα ψήφου στις Προεδρικές 2023
συνέχεια από τη σελ. 2  
...οι οποίοι εδώ και ημέρες εργάζονται για την 

ετοιμασία των εκλογών, και ειδικότερα τον Γενικό 
Πρόξενο της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Οδυσσέα Οδυσσέως». 
Επίσης, στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο θα βρί-

σκεται και ο βοηθός του Εφόρου Εκλογής Εξωτε-
ρικού - υπεύθυνος για το Λονδίνο, Χρήστος 
Νικολάου, ενώ, ταυτόχρονα στην Κύπρο ο βοηθός 
Εφόρου Εκλογής για το Ηνωμένο Βασίλειο Σταύ-
ρος Γιαβρής, θα συντονίζει τη διαδικασία σε στενή 
συνεργασία με τον κ. Οδυσσέως. 
Σε ό,τι αφορά τις ώρες λειτουργίας των κέντρων, 

ο κύριος Κούρος δήλωσε ότι «οι κάλπες θα ανοί-

ξουν στις 8 το πρωί και η ψηφοφορία θα διαρκέσει 
έως τις 4 το απόγευμα, με ημίωρο διάλειμμα στις 
12 το μεσημέρι, δηλαδή μεταξύ 12:00 και 12:30» 
ενώ σημείωσε ότι «η προσέλευση στα εκλογικά κέ-
ντρα αναμένεται να είναι αυξημένη μετά την ολο-
κλήρωση της Θείας Λειτουργίας στις κατά τόπους 
ελληνορθόδοξες εκκλησίες της Βρετανίας».   
Παράλληλα, με δηλώσεις του στην «Π», ο Γενι-

κός Πρόξενος, Οδυσσέας Οδυσσέως προέτρεψε 
όλους όσοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δι-
καίωμα στην Ύπατη Αρμοστεία, να ενημερωθούν 
για τους περιορισμούς στην κυκλοφορία που θα 
ισχύουν στο κεντρικό Λονδίνο κατά την πρώτη Κυ-
ριακή των εκλογών, καθώς πολλοί δρόμοι θα είναι 

κλειστοί λόγω του μαραθωνίου 10 χιλιομέτρων, 
‘London Winter Run’ για την οικονομική ενίσχυση 
του ‘Cancer Research UK’. Οι κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις προβλέπουν ότι οι δρόμοι που περικλείουν 
το κτήριο της Ύπατης Αρμοστείας δε θα είναι προ-
σβάσιμοι για οχήματα από πολύ νωρίς το πρωί της 

Κυριακής έως τουλάχιστον τις 2 το απόγευμα. «Ως 
εκ τούτου, παρακαλούνται οι εκλογείς που θα 
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στην Ύπατη 
Αρμοστεία να χρησιμοποιήσουν τους πλησιέστε-
ρους σταθμούς του υπόγειου σιδηρόδρομου, δη-
λαδή τους Piccadilly Circus και Green Park. 
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η προσέλευση στην 
Ύπατη Αρμοστεία με αυτοκίνητο θα είναι δυνατή 
για άτομα με κινητικά προβλήματα, εγκύους και ηλι-
κιωμένους, μέσω της Duke Street και της Jermyn 
Street, όπου θα βρίσκονται επόπτες οι οποίοι θα 
επιτρέπουν την είσοδο οχημάτων, κατόπιν επίδει-
ξης ταυτότητας και εκλογικού βιβλιάριου», κατέληξε 
ο κύριος Οδυσσέως.

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

Νέο κρούσμα λογοκλοπής από τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη ξεσκεπάζει το επιτελείο του υποψήφιου 
για την Προεδρία, Ανδρέα Μαυρογιάννη. 
Αναλυτικά: 
«Είναι με μεγάλη έκπληξη που διαβάσαμε πριν 

από λίγο Δελτίο Τύπου του Επιτελείου του Νίκου 
Χριστοδουλίδη, όπου ανακοινώνεται «πρόταση για 
τη σύσταση Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τους 
διορισμούς Επιτροπών και Συμβουλίων που εμπί-
πτουν στις αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημο-
κρατίας», ως μία από τις πρώτες ενέργειες της κυ-
βέρνησής του, πρόταση την οποία «επεξεργάζεται» 
ο κύριος Γιώργος Αρέστη. 
Παραθέτουμε αυτούσια την πρόταση που περι-

λάβαμε στις 50+1 δράσεις που παρουσιάσαμε στις 
23/1/23 κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Τύπου για 
τις 100 ημέρες της διακυβέρνησης Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη. 
Η πρόταση αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσε-

λίδα μας, στο πρόγραμμα διακυβέρνησης, από τις 
αρχές Οκτωβρίου, ως εξής: Θωρακίζουμε το Κρά-
τος Δικαίου. Συστήνουμε Ανεξάρτητη Επιτροπή 
Επιλογής κατά το πρότυπο του άρθρου 255 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, που θα έχει 
γνωμοδοτικό ρόλο στη διαδικασία διορισμών σε 
δημόσια αξιώματα (Ανεξάρτητοι θεσμοί, Πρόεδροι 
και Μέλη Ημικρατικών Οργανισμών, Επίτροποι 
κ.ά.), μέσω της υποβολής στον ΠτΔ καταλόγου με 
ονόματα, τα οποία θα έχουν ελεγχθεί αξιοκρατικά 
ως προς την καταλληλότητα, ανεξαρτησία κλπ. Η 
Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να καλεί ad hoc 
συμμετέχοντες με ειδικές γνώσεις, ανάλογα με τους 
θεσμούς και τα όργανα στα οποία αφορά η διαδι-
κασία. 
Είναι λυπηρό, πολιτικός που διεκδικεί το ύπατο 

αξίωμα της Δημοκρατίας, να παρουσιάζει εν είδει 
είδησης ως δικές του, προτάσεις που παρουσιά-
στηκαν από ανθυποψήφιους του. 

Αυτό δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Το ίδιο 
έπραξε και με τις προτάσεις μας για την εγκατά-
σταση φωτοβολταϊκών, αλλά και με την πρότασή 
μας για τη σύσταση Ενιαίου Στεγαστικού Φορέα. 
Ο κύριος Χριστοδουλίδης, παραμένει συνεπής 

στην κακή συνήθεια της αντιγραφής, με την οποία 
και εξήγγειλε την υποψηφιότητά του και για την 
οποία ουδέποτε απολογήθηκε. Τέτοιες ενέργειες 
δεν αρμόζουν στο ήθος που εμείς θέλουμε να φέ-
ρουμε στην πολιτική ζωή του τόπου. 
Χωρίς να διεκδικούμε την αποκλειστικότητα οποι-

ασδήποτε ορθής πρότασης, καταγράφουμε ότι ως 
στοιχείο ελάχιστης ηθικής, θα μπορούσε ο κύριος 
Χριστοδουλίδης απλώς να εκφράσει τη συμφωνία 
του με τις προτάσεις Α. Μαυρογιάννη, ως δείγμα 
πολιτικού πολιτισμού». 
Καθημερινά ο κύριος Χριστοδουλίδης αποδει-

κνύει ότι, δεν γνωρίζει πως θα κυβερνήσει εάν εκλε-
γεί, για αυτό και καταφεύγει σε λογοκλοπές και 

σπασμωδικές κινήσεις. Στον αντίποδα, ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης έχει το όραμα, το σχέδιο και τους 
κατάλληλους ανθρώπους, για να αναλάβει τα ηνία 
του κράτους».

Νέο κρούσμα λογοκλοπής συστατικής πρότασης από τον Νίκο Χριστοδουλίδη 

Έσοδα και έξοδα προεκλογικής εκστρατείας
«Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΘΗΜΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ»

Βλέπει επιτεύγματα στην διακυβέρνηση Αναστα-
σιάδη ο Αβέρωφ Νεοφύτου για αυτό και θέλει να 
είναι συνεχιστής αυτής της πολιτικής. 
Φιλοξενούμενος στην Πρωινή Έκδοση του Αστρα 

ο Αβέρωφ Νεοφύτου  αναφέρθηκε σε επιτευγματα 
της 10ετούς κυβέρνησης Δημοκρατικου Συναγερ-
μού τα οποία θέλει να συνεχίσει στην δική του δια-
κυβέρνηση εάν εκλεγεί. 
Αναφέρθηκε ότι είναι ο κομματικός υποψήφιος ο 

οποιος ειναι υποψήφιος αφού πέρασε απο τις εσω-
κομματικές διαδικασίες του ΔΗΣΥ. Αναφερόμενος 
στην Αμμόχωστο, ισχυρίστηκε ότι ήταν ο μόνος 
που είχε πει ότι έρχεται τσουνάμι, ενώ ο τέως 
Υπουργός Εξωτερικών μιλούσε για φωτοβολίδες. 
Για τα τρία βιβλία του Μακάριου Δρουσιώτη σχε-

τικά με την κυβέρνηση Αναστασιάδη, ο κ.Νεοφύτου 
είπε ότι πρέπει να το δεχτείς στην ολότητα του και 
όχι αποσπασματικά. Σχετικά με το ΕΛΑΜ και αν 
έχει θέση στην κυβέρνηση, ο κ.Νεοφύτου, είπε ότι 

στη βουλή το ΕΛΑΜ ψηφίζει πολλές φορες μαζί με 
το ΑΚΕΛ, ενω σε παρατήρηση της δημοσιογράφου 
οτι η βουλή ειναι κάτι διαφορετικό από το νά καλείς 
κάποιον να συμμετέχει στην κυβέρνηση ο κ.Νεο-
φύτου απάντησε οτι διαφωνεί με πολλές από τις 
θέσεις και τις απόψεις του ΕΛΑΜ ωστόσο εκλέγο-
νται με δημοκρατικές διαδικασίες. Για το μνημόσυνο 
Γρίβα είπε ότι θα συνεχίσουν να τον τιμούν: «Εμείς 
δεν ξεγράφουμε με ψηφίσματα την ιστορία του πιο 
ένδοξου αγώνα του 55-59» είπε συγκεκριμένα.

«Θα  συνεχίσουμε να τιμούμε τον Γρίβα»
«ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΑ

Να μην υπάρχουν σκιές, αλλά διαφάνεια
Την Κυριακή ο κόσμος αποφασίζει με τη ψήφο 

του αν θα έρθει η ελπίδα ή αν θα παραμείνουμε 
στις ίδιες συνταγές, τόνισε ο Λεόντιος Φιλοθέου, 
επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του ανε-
ξάρτητου υποψήφιου Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σημεί-
ωσε πως είναι κρίσιμες αυτές οι εκλογές και θα 
καθορίσουν το μέλλον του τόπου. Πρόσθεσε πως 
δεν αναμένεται η παραμικρή αλλαγή, σε περί-
πτωση εκλογής είτε Αβέρωφ είτε Χριστοδουλίδη. 
Παράλληλα, o κ. Φιλοθέου σημείωσε πως είναι 

η πρώτη φορά που υποψήφιος πρόεδρος δίνει στη 
δημοσιότητα πριν τις εκλογές, την κατάσταση εσό-
δων και εξόδων της υποψηφιότητάς του, αλλά και 
τον κατάλογο με τις εισφορές άνω των 10.000 
ευρώ από μέρους Φυσικών και Νομικών προσώ-
πων, με στόχο να μην υπάρχουν σκιές, αλλά δια-
φάνεια. Κάλεσε μάλιστα τους άλλους υποψήφιους 
να δώσουν στη δημοσιότητα στοιχεία.

«ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗN ΨΗΦΟ ΤΟΥ»

ΑΠΟ ΣΕΛ 2
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 800 ΑΤΟΜΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΥΜΑΤΑ, ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

συνέχεια από σελ. 2 
 
...να τους βοηθήσουμε να καλύψουν τον ηλε-

κτρισμό, το γκάζι καθώς και άλλες, βασικές τους 
ανάγκες», συμπλήρωσε, και τόνισε ότι στην επί-
τευξη του σημαντικού αυτού φιλανθρωπικού έρ-
γου, συμβάλλει καθοριστικά τόσο η Αρχιεπισκοπή 
Θυατείρων, όσο και ο δήμος του Enfield που στη-
ρίζουν τις προσπάθειες των ανθρώπων του ναού. 
Στην όλη προσπάθεια, καθοριστικός είναι και ο 

ρόλος των εθελοντών της κοινότητας, στους οποί-
ους στηρίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της 
τράπεζας τροφίμων. Μεταξύ αυτών, και η νεαρή 
Αντζελίνα Γιάννη. Μια εικοσιτριάχρονη Κύπρια 

εθελόντρια, η οποία σε ηλικία 21 ετών, ανέλαβε 
μόνη της τη φιλανθρωπική πρωτοβουλία «Feed 
the 100», μέσω της οποίας διοργάνωσε έρανο 
για την αγορά τροφίμων, ροφημάτων και ρουχι-
σμού για τον άστεγο πληθυσμό του Λονδίνου. 
«Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Καταφέραμε να 
ξεπεράσουμε τον αρχικό μας στόχο των 100 πα-
κέτων και φτιάξαμε τελικά 150 πακέτα με είδη 
πρώτης ανάγκης. Τα Χριστούγεννα, μαζευτήκαμε 
η νεολαία σε ομάδες και πήγαμε σε διάφορα ση-
μεία στο κεντρικό Λονδίνο για να τα παραδώ-
σουμε σε άστεγους», δήλωσε στην «Π» η Αντζε-
λίνα. 
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που γί-

νονται από μέλη της παροικίας μας για την κατα-
πολέμηση της φτώχιας, η ανάγκη για τράπεζες 
τροφίμων και άλλων φιλανθρωπικών δράσεων, 
είναι σήμερα ακόμα πιο επιτακτική. Όποιος εν-

διαφέρεται, μπορεί να κάνει εισφορά τροφίμων ή 
ρουχισμού στην εκκλησία ή χρηματικού ποσού 
μέσω της ιστοσελίδας της στο:  

www.paypal.com/donate 
Εναλλακτικά, μπορούν να γίνουν εισφορές για 

το «Feed the 100», στο: www.gofundme.com. 
Εκτενές ρεπορτάζ σε μορφή βίντεο για τη λει-

τουργία της τράπεζας τροφίμων στον Άγιο Δημή-
τριο, θα αναρτηθεί εντός των ημερών στη σελίδα 
της «Παροικιακής» στο YouTube, στο website 
της εφημερίδας μας www.parikiaki.com καθώς 
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 
Σοφία Κωνσταντινίδη

Φτώχια, πείνα και μαθήματα αλτρουισμού στην εκκλησία Αγ. Δημητρίου Edmonton
ΑΠΟ ΣΕΛ 2

συνέχεια από σελ. 2 
 
Επ’ αυτού ο εκπρόσωπος των Spurs πρόσθεσε 

προς το ΚΥΠΕ ότι «αναγνωρίζουμε πως η πολιτική 
αυτή είναι ανοιχτή σε ερμηνείες και ως εκ τούτου 
θα επιτρέψουμε τη σημαία στο στάδιο ενόσω επα-
ναξιολογούμε την πολιτική». 
Όπως είχε γράψει η «Παροικιακή» στην προ-

ηγούμενη έκδοσή της, η κυπριακή σημαία που φέ-
ρει το λογότυπο των Spurs, αποτελεί το σήμα κα-
τατεθέν της κερκίδας των κυπριακής καταγωγής 
οπαδών της ομάδας για περισσότερα από 17 χρό-
νια, και εκτός από το Λονδίνο έχει ταξιδεύσει σε 
πάρα πολλά στάδια του κόσμου. Ήταν μια από τις 
σημαίες, που η ίδια η Tottenham FC, ζήτησε και 
ανάρτησε στις κερκίδες του γηπέδου στη διάρκεια 
της πανδημίας, όταν η ομάδα ήταν αναγκασμένη 

να αγωνίζεται χωρίς την παρουσία φιλάθλων. 
Ενδεικτικό των αντιδράσεων που προκάλεσε η 

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

από τη σημαία, ο πιστός οπαδός της Tottenham, 
Charlie Kyriacou από την κατεχόμενη Μηλιά Αμ-
μοχώστου, δήλωσε ότι σύμφωνα με την απάντηση 
που έλαβε από εκπρόσωπο της ομάδας, οι λόγοι 
που επικαλείται η διοίκηση «είναι πολιτικοί», πα-
ραπέμποντας στο Κυπριακό.

Περί «περιόδων πολιτικών διενέξεων»...
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ TOTTENHAM FCΑΠΟ ΣΕΛ 2

συνέχεια από σελ. 2 
 
...Ο αριθμός περιλαμβάνει σπουδαστές που εί-

χαν εγγραφεί προ Brexit και συνεχίζουν τον κύκλο 
σπουδών τους, με τους αρχικούς όρους. 
Από την άλλη πλευρά, σημαντική ήταν η αύξηση 

των νέων εγγράφων φοιτητών από χώρες όπως η 
Κίνα και η Ινδία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της HESA, τις σπουδές 

τους σε βρετανικά πανεπιστήμια άρχισαν το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-22 σχεδόν 6.330 φοιτητές από 
την Κύπρο. 
Αυτό τοποθετεί τη χώρα στην ένατη θέση των 

χωρών της ΕΕ με τους περισσότερους νέους φοι-
τητές στο Ηνωμένο Βασίλειο πίσω από τη Γαλλία 
(11.870), την Ιταλία (11.320), την Ισπανία (10.300) 
και τις Γερμανία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Πολωνία, Ελ-

λάδα (7.000 εγγραφές) Τη δεκάδα πίσω από την 
Κύπρο κλείνει η Πορτογαλία. 
Συνολικά την πρώτη πεντάδα των χωρών με 

τους περισσότερους νέους φοιτητές σε βρετανικά 
πανεπιστήμια πέρυσι απαρτίζουν η Κίνα (151.690 
εγγραφές), η Ινδία (126.535), η Νιγηρία (44.195), 
το Πακιστάν (23.075) και οι ΗΠΑ (22.990).

Στους μισούς μειώθηκαν οι ξένοι φοιτητές
ΤΟ ‘21 ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΕ 6.330ΑΠΟ ΣΕΛ 2
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Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 15 Δεκεμ-
βρίου στο Κυπριακό Κέντρο, παγιώθηκε η στενή 
συνεργασία μεταξύ του δήμου του Haringey και 
του Εργατικού κόμματος. Τα δύο μέρη έκαναν με-
γάλα βήματα, έτσι ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο 
ζωής τόσο της νεολαίας όσο και των ηλικιωμένων. 
Η εκδήλωση ενήργησε ως ακτίδα ελπίδας για τους 
κατοίκους του ΗΒ και το μέλλον τους. Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης διεξήχθη έρανος για την προεκλο-
γική εκστρατεία της Katherine West, βουλευτή του 
Hornsey και Wood Green. Στη μνημειώδη βραδιά 
διακεκριμένοι πολιτικοί φορείς είχαν την ευκαιρία 
να ανεβούν στο βήμα και να διαμηνύσουν αφενός 
τους στόχους του κόμματος και αφετέρου την πρό-
οδο που σημείωσε το Εργατικό κόμμα εν όψει της 
Συντηρητικής διακυβέρνησης. 
Ωστόσο και παρά το διάβημα του Εργατικού 

κόμματος, όπως δήλωσε η Dawn Butler, μέλος του 
Εργατικού κόμματος και βουλευτής του Brent Cen-
tral, η οποία ενώ συνεχάρη την Katherine West 
και το Εργατικό κόμμα για την αναστροφή που 
έκανε στις ψηφοφορίες και την ανταπόκριση του 
λαού, τόνισε ότι δεν πρέπει να επαναπαύονται τα 
μέλη του κόμματος διότι το Συντηρητικό κόμμα θα 
εκμεταλλευτεί τους λεγόμενους «πράσινους βλα-
στούς ανάκαμψης». Δηλαδή, σημάδια οικονομικής 

ανάκαμψης κατόπιν οικονομικής ύφεσης. Την 
Dawn έπεται ο βουλευτής του Enfield Southgate 
Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος επαναβεβαίωσε 
ότι πάντα θα βρίσκεται στο πλευρό των καταπιε-
σμένων και συγκεκριμένα ότι «σέβομαι το διεθνές 
δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνε-
χίσω να υπερασπίζομαι όσους καταπιέζονται σε 
όλο τον κόσμο. Έχω μιλήσει για τις Ιρανές που 
διαμαρτύρονται κατά του καθεστώτος και βεβαίως 
για τους Κούρδους που αντιμετωπίζουν τρομακτική 

καταπίεση από την Τουρκία». 
Εν μέσω της Συντηρητικής κυβέρνησης ο βρε-

τανικός λαός έχει δει σε πραγματικό χρόνο, να 
φεύγουν τρεις Πρωθυπουργοί, τέσσερις Υπουργοί 
Οικονομικών και πέντε Υπουργοί Παιδείας. Επίσης 
η Βρετανία βίωσε τον αντίκτυπο ενός «μίνι προ-
ϋπολογισμού» που κόστισε £30 εκατομμύρια. Ως 
αποτέλεσμα της μεγαλύτερης επιβάρυνσης που 
υπομένουν κυρίως νέοι και ηλικιωμένοι και όπως 
ανάφερε στην εκδήλωση η Joanne McCartney, 

αντιπρόσωπος του Sadiq Khan, δήμαρχου του 
Λονδίνου, το Εργατικό κόμμα έχει χρηματοδοτήσει 
τις κοινοτικές επιχορηγήσεις του συμβουλίου του 
Haringey για τους νέους. 
Η εκδήλωση τελεσφόρησε με την τελευταία ομι-

λία από την βουλευτή του Islington Southgate και 
Finsbury, Emily Thornberry η οποία καυτηρίασε 
την πολιτική της Συντηρητικής Κυβέρνησης για την 
παταγώδης αποτυχία του προϋπολογισμού της Λίζ 
Τρας, την κατάρρευση της οικονομίας και την κα-
τάφωρη εκμετάλλευση της εξουσίας. Η Emily υπο-
γράμμισε ότι «τον αντίκτυπο της πολιτικής της Συ-
ντηρητικής Κυβέρνησης αισθάνθηκε περισσότερο 
η εργατική τάξη.» 
Των ομιλιών ακολούθησε παιχνίδι λοταρίας όπου 

πλούσια καλάθια δώρων περιείχαν εκλεκτά κρασιά. 
Την υφιστάμενη εκστρατεία επίκεινται σειρά από 
άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις στις οποίες 
αρκετός κόσμος που διαμένει στο Haringey θα θέ-
σει τους προβληματισμούς του. Ως εκ τούτου, η 
δέσμευση του Εργατικού κόμματος με τον δήμο 
του Haringey εντείνεται ακόμα παραπάνω για την 
εξασφάλιση του υψηλού βιοτικού επιπέδου των 
ντόπιων. 

Σοφία Κωνσταντινίδη

Εκδήλωση οικονομικής ενίσχυσης της εκστρατείας των Εργατικών
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ GOLDERS GREEN ΤΟΥ BARNET ΜΕ ΤΡΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Εκλογές και στον δήμο του Barnet μετά το θάνατο του Melvin Cohen
Στις κάλπες θα προσέλθουν στις 16 Φεβρουα-

ρίου οι δημότες της συνοικίας Golders Green στο 
Barnet, προκειμένου να ψηφίσουν για την αντικα-
τάσταση του αποβιώσαντα Melvin Cohen, ο οποίος 
διετέλεσε επί σειρά ετών δημοτικός σύμβουλος και 
δήμαρχος του Barnet. Ο εβραϊκής καταγωγής δη-
μοτικός σύμβουλος είχε εκλεγεί για πρώτη φορά 
το 1982 ως δημοτικός σύμβουλος στο Golders 
Green, έδρα την οποία κατείχε ανελλιπώς για 40 
ολόκληρα χρόνια, μέχρι το θάνατό του, στις 13 Δε-
κεμβρίου του 2022. Σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής 
ενημέρωση, για την πλήρωση της έδρας που έχει 
χηρέψει, θα λειτουργήσουν τρία εκλογικά κέντρα. 
Το πρώτο στο Marquees on Tennis Court - Princes 
Park, το δεύτερο στο St Edward the Confessor 
Church Hall και το τρίτο στο Menorah Primary 
School. Ο αριθμός των δημοτών που έχουν δι-
καίωμα ψήφου στη συγκεκριμένη εκλογική περι-
φέρεια, ανέρχεται στις 8,942. Αν και ο αριθμός των 
κυπριακής καταγωγής ψηφοφόρων στο Golders 
Green είναι σχετικά μικρός, εντούτοις αρκετοί είναι 
οι συμπατριώτες μας που επέδειξαν ενδιαφέρον 

για τη συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση. Σύμ-
φωνα με επίσημη ανακοίνωση του δήμου, οι υπο-
ψήφιοι είναι:  

- Gabrielle Bailey 
του Κόμματος των Πρασίνων (Green Party)  
- Brendan Donnelly 
της Επανένταξης στην ΕΕ (Rejoin EU)  
- James Simon Goldman 
των Φιλελεύθερων (Liberal Democrats)  
- Sue Waller 
του Εργατικού Κόμματος (Labour Party)  
- Peter Zinkin 
των Συντηρητικών (Conservative Party)  
Στο δήμο του Barnet, υπάρχουν συνολικά 63 

έδρες δημοτικών συμβούλων. Το Εργατικό Κόμμα 
κατέχει 41 έδρες και το Συντηρητικό Κόμμα 21. Η 
έδρα που έχει χηρέψει πιστεύεται ότι θα εξασφαλι-
στεί εκ νέου από το Συντηρητικό Κόμμα, το οποίο 
στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές είχε κατα-
γράψει αυξημένα ποσοστά στο Golders Green.

ΕΠΑΝΑΒΕΒΕΙΩΣΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πρό-
δρομος Προδρόμου συνοδευόμενος από τους κ. 
Οδυσσέα Οδυσσέως, Πρόξενο της Κυπριακής 
Ύπατης Αρμοστείας στο Η.Β. , Δρ. Ιωάννη Σαβ-
βίδη, Προϊστάμενο Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διε-
θνών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Αθλη-
τισμού και Νεολαίας και κ. Μάριο Θεοχάρους, 
Μορφωτικό Ακόλουθο, επισκέφθηκαν το σχολείο 
Ashmole του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων (ΣΕΓ). 
Η διευθύντρια του σχολείου, κα Νίκη Ανδρέου, 

καλωσορίζοντας τον υπουργό και την συνοδεία 
του είπε μεταξύ άλλων: “Είναι τιμή για εμάς να σας 

έχουμε μαζί μας σήμερα, που το σχολείο μας εορ-
τάζει την ημέρα των Γραμμάτων” και έδωσε την 
σκυτάλη στους μαθητές.   
Ακολούθησε πρόγραμμα προς τιμή των Τριών 

Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων από τα 
παιδιά του σχολείου και επίσκεψη στην έκθεση ζω-
γραφικής των μαθητών σχετικά με την Εισβολή 
και Κατοχή της Κύπρου.  
Στη συνέχεια, έγινε η απονομή των πιστοποι-

ητικών στους μαθητές του GCSE και σε σύντομη 
ομιλία ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην σπουδαι-
ότητα των Τριών Ιεραρχών και της ημέρας των Ελ-
ληνικών Γραμμάτων. Δήλωσε δε ενθουσιασμένος 
από το αξιόλογο έργο που επιτελείται στο σχολείο 
και τόνισε ότι αυτό το έργο δεν είναι μόνο εκπαι-
δευτικό αλλά και εθνικό. Είναι πολύ σημαντικό να 
κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στις ρίζες τους, στα 
ήθη και έθιμα, στην ιστορία, στη θρησκεία και στον 
πολιτισμό. Τόνισε ότι ο ίδιος και η Κυπριακή κυ-
βέρνηση θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια που γί-
νεται για να συνεχίσει και, εκεί που χρειάζεται, να 
βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το έργο που επιτε-
λείται. Σε γεύμα που παρέθεσε ο Σύλλογος Ελλή-
νων Γονέων, ο κύριος Υπουργός και η συνοδεία 
του είχαν μια πολύ γόνιμη συνάντηση με τον Πρό-
εδρο του Συλλόγου κ. Παναγιώτη Γιακουμή. 

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ £650

Συνεισφορά £2 εκ. από το Haringey

Στο πλαίσιο του Household Support Fund, που 
στόχο έχει την υποστήριξη εν μέσω της κρίσης 
του κόστους ζωής, ο Δήμος του Haringey πρό-
κειται να συνεισφέρει £2 εκατομμύρια στις ευά-
λωτες οικογένειες του Haringey. 
Μέσω του HSF, ο Δήμος του Haringey έχει θέ-

σει ως αποστολή να στηρίξει όλους όσοι το χρει-
άζονται περισσότερο, παρέχοντας οικονομική 
υποστήριξη, βοήθεια και χρήσιμες συμβουλές για 
τους κατοίκους και τις κοινότητες του Haringey. 
Η καίριας σημασίας χρηματοδότηση που θα 

διαθέσει ο Δήμος του Haringey, θα διαμοιραστεί 
με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ‘’αγγίξει’’ όσο το 
δυνατό περισσότερες οικογένειες. 
Ο τρόπος πληρωμής θα διεξάγεται μέσω της 

πάγιας εντολής πίστωσης, σε οικογένειες οι 
οποίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη 
πληρωμή διαβίωσης των £650. Το ποσό που θα 
δοθεί, μπορεί να διατεθεί για οικιακά έξοδα όπως, 
φαγητό, λογαριασμοί ενέργειας ή ρουχισμό. 
Όπως προηγουμένως, οι δικαιούχοι θα μπορούν 
να εξαργυρώσουν τα κουπόνια τους στο κοντι-
νότερο τους ταχυδρομείο. 
Σε μαθητές που δικαιούνται δωρεάν σχολικό 

γεύμα διανεμήθηκαν κουπόνια κατά τη διάρκεια 
των σχολικών διακοπών, ενώ για τα Χριστού-
γεννα και την πρωτοχρονιά, γονείς και κηδεμόνες 
δικαιούχων παιδιών έλαβαν £70 και άλλες £15 
κατά τις διακοπές του Φλεβάρη του 2023. 
Η χρηματοδότηση, η οποία είναι μέρος του 

Household Support Fund που έθεσε σε ισχύ η 
κυβέρνηση, θα κατανεμηθεί επίσης σε εθελοντι-
κές και κοινοτικές οργανώσεις υπό μορφή μικρών 
επιχορηγήσεων, προς υποστήριξη νοικοκυριών 
που χρειάζονται βοήθεια αλλά δεν έχουν ταυτο-
ποιηθεί. 
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Το Ελληνικό σχολείο Αγίου Δημητρίου γιόρτασε την μνήμη των τριών Ιεραρχών και την επιτυχία 
των μαθητών που έδωσαν με επιτυχία τις εξετάσεις τους στα Ελληνικά σε επίπεδο GCSE τα τε-
λευταία τρία χρόνια. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία όπου μίλησε ο πατέρας Νικό-
δημος ο οποίoς συνεχάρη τους μαθητές για την επιτυχία τους. Ο πρόεδρος της σχολικής επι-
τροπής του Αγίου Δημητρίου κ. Ανδρέας Χρυσάνθου, παίρνοντας το λόγο επαίνεσε τόσο τους 
μαθητές για την επιτυχία τους αλλά και τους γονείς που φέρνουν ανελλιπώς τους μαθητές στο 
σχολείο. Η διευθύντρια του σχολείου κ. Σταυρούλα Προδρόμου με τη σειρά της έδωσε κι αυτή 
τα συγχαρητήρια της στους μαθητές κι ευχαρίστησε τις δασκάλες των μαθητών για την βοήθεια 
που τους προσέφεραν στη δύσκολη περίοδο του κορωνοϊού. Τα πιστοποιητικά παρέδωσε στους 
μαθητές ο πατέρας Νικόδημος.

Γιορτή των Τριών Ιεραρχών στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου

  «Τους Τρεις μεγίστους φωστήρες της τρισηλίου Θεότητος», το Μέγα Βασίλειο,τον Αγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον 
Γρηγόριο το Θεολόγο τίμησαν  με μεγαλοπρέπεια και τον προσήκοντα σεβασμό οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του 
Ελληνικού Παροικιακού σχολείου του Αγίου Νικολάου την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023  στον ομώνυμο ναό. 

 « Το παρών» στη γιορτή έδωσαν ο Αιδεσιμώτατος π.Σταύρος, η Συντονίστρια Σχολείων του ΚΕΣ κα Ισμήνη Χατζηγιάννη 
Γκίκα και ο διδάκτωρ του Imperial College κ.Παντελής Γεωργίου. 

 Η λαμπρή γιορτή για τους Προστάτες της Παιδείας και των Γραμμάτων που πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία , ξε-
κίνησε με τον χαιρετισμό που απηύθυνε στους παρευρισκομένους  η Διευθύντρια του σχολείου  κα Ελευθερία Ξενοφώντος.Στη 
συνέχεια,οι μαθητές του επιπέδου GCSE εκφώνησαν τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας στον οποίο αναφέρθηκαν στη ζωή 
και το έργο των Οικουμενικών δασκάλων , στην προσφορά τους στην Παιδεία  και απήγγειλαν ποιήματα για το Δάσκαλο. 

 Η γιορτή συνεχίστηκε με τους μεγάλους μαθητές της  Pregcse τάξης που μετέφεραν αυτούσια τα Σοφά Λόγια των Τριών 
Ιεραρχών,τα παιδιά της Ε ‘τάξης που απηγγειλαν ποιήματα και τη χορωδία του σχολείου που ερμήνευσε « Το μικρό αλφα-
βητάρι»  

 Η  εορτή ολοκληρώθηκε με την απονομή πιστοποιητικών επιπέδου  GCSE /A LEVEL και επιπέδων ελληνομάθειας στους  
μαθητές του Ελληνικού Παροικιακού σχολείου του Αγίου Νικολάου. H κα Ελευθερία Ξενοφώντος έδωσε τα θερμά της συγ-
χαρητήριά της στους μαθητές  που αρίστευσαν αλλά και στη φιλόλογο κα Ιωάννα Μπακανδρέα,υπεύθυνη για τα επίπεδα 
GCSE/ A LEVEL του σχολείου. 
Ονόματα Αριστούχων Μαθητών  επιπέδου Α2 Ελληνομάθειας  
1.Δεσποινα Ιωνά Άριστα 2.Μόνικα Κιεντρόφκσι Άριστα 
Ονόματα Αριστούχων Μαθητών  επιπέδου GCSE  
1.Θέα Μεσομέρις A**  2. Αλέξανδρος Γωγούλης A  3. Ιωάννης Τιαντούκας A** 4.Εμιλία Καττέιν A*  5.Βασίλειος Λέων 
Ηλιάδης A**   6.Ζωή Παπαγεωργίου A**  

7. Ορέστης Τσίρκας Α**  
Ονόματα Αριστούχων Μαθητών επιπέδου A level  
1.Άρτεμις Μπάρκα A* 2.Aχιλλέας Μαλαθούνης A* 3.Βασιλική Γεωργίου Α*  
4.Γεωργία Σιταρά Α*  5.Ελευθερία Σιαδήμα Α* 6. Κωνσταντίνος Γεωργίου A* 
7. Kρίσα Νέλη Α* 8. Χρύσα Τσαντίκου Α*. 8. Χρήστος Νταούφας Α*

Σχολική γιορτή και απονομή πιστοποιητικών στο ΕΠΣ Αγίου Νικολάου στο Acton

Με ποιήματα, μουσική και χορούς, εορτάστηκαν οι Τρεις Ιεράρχες την Κυριακή, 29 Ιανουαρίου, 
στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Αγίας Τριάδος και Απ. Λουκά Μπέρμιγχαμ.  
Στην Θεία Λειτουργία προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συλλειτουρ-
γούντων του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Χρήστου Στεφάνου και του Οικονόμου κ. Νικολάου Λουκά Κα-
ραφυλλίδη. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ακολούθησε σχολική εορτή με ομιλητή τον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου 
στο Λονδίνο κ. Οδυσσέα Οδυσσέως. Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελ-
λάδος στο Λονδίνο κ. Χρήστος Γούλας και η Αναπληρώτρια Συντονίστρια Εκπαίδευσης στην 
Ελληνική Πρεσβεία κ. Βερώνη Ειρήνη. 
Μαθητές του Ελληνικού Σχολείου της Κοινότητος του Απ. Λουκά Μπέρμιγχαμ, το οποίο αριθμεί 
στο σύνολο 300 μαθητές, απήγγειλαν ποιήματα και τραγούδια.  
Μετά την εορτή ο Θεοφ. Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος συναντήθηκε με τους επισήμους και 
συζήτησαν για την έλλειψη εκπαιδευτικών στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς και τα μεγάλα προβλήματα 
που δημιουργούνται με την αλλαγή νομοθεσίας λόγω Brexit, και συγκεκριμένα τις δυσκολίες παροχής 
άδειας παραμονής και εργασίας σε εκπαιδευτικούς και κληρικούς. Ακολούθησε επίσημο γεύμα σε 
αίθουσα της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας με μουσική και παραδοσιακούς χορούς, όπου απονεμή-
θηκαν βραβεία και χρηματικά έπαθλα σε αριστεύσαντες μαθητές του Ελληνικού Σχολείου. 

Εορτασμός και στο Birmingham στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Αγ. Τριάδος και Απ. Λουκά
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▪� Με το ήθος,τις γνώσεις, την 
πείρα και τον μεστό πολιτικό του 
λόγο και την ποιότητα και το βά-
θος των συνεργατών του, ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης μπαίνει με 
μεγάλη δυναμική και αισιοδοξία 
στην τελική ευθεία. Με τη σκληρή 

δουλειά όλων μας θα είναι στον δεύτερο γύρο. 
▪�Και ο τελευταίος που ασχολείται με τις Προεδρι-
κές Εκλογές γνωρίζει ότι ο Νίκος Αναστασιάδης 
στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ούτε τον ίδιο τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου πείθουν οι δηλώσεις του Νίκου 
Αναστασιάδη περί του αντιθέτου. Παίζονται πολλά 
θέατρα. Όλα του παραλόγου. Πολύ ψέμα...Ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης και το συνονθύλευμα των ετερό-
κλητων, ανόμοιων πολιτικών δυνάμεων που τον 
στηρίζει είναι επιλογή όσων θέλουν να συνεχιστεί 
το αντιλαϊκό έργο της πιο διεφθαρμένης κυβέρνη-
σης στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας.  
Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη πρώτο και τον Αβέρωφ Νεοφύτου δεύ-
τερο για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους. Κανέ-
νας σοβαρός άνθρωπος δεν παίρνει τοις μετρητοίς 
τα αποτελέσματα πειραγμένων δημοσκοπήσεων! 
Οι καναλάρχες και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΜΜΕ), στην πλειοψηφία τους, μας έχουν δείξει 
και αποδείξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, τη στενή 
οικονομική, ταξική τους φυσιογνωμία και μερολη-
ψία. Οικονομικά συμφέροντα και κατεστημένα δεν 
θέλουν αδιάφθορους ανθρώπους, οικονομικά συμ-
φέροντα και κατεστημένα δεν θέλουν τον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. 
▪� Ο Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνει ότι θα συνεχίσει 
από εκεί που έμεινε ο Νίκος Αναστασιάδης. Θα τα 
σάσει όλα! Παραποιεί την αλήθεια  για το ποιοι 
πραγματικά ευθύνονται για την κρίση που ξέσπασε 
το 2008 (την προκάλεσε η παγκόσμια οικονομική 
κρίση, που δεν ήταν παρά κρίση υπερπαραγωγής, 
όμως η κυπριακή οικονομία ήταν ήδη πολύ ευά-
λωτη εξαιτίας των επισφαλών δανείων, που έδιναν 
ανεξέλεγκτα οι κυπριακές τράπεζες, για να καλύ-
ψουν τα ψηλά επιτόκια που πρόσφεραν απλόχερα 
σε ξένους καταθέτες, Ρώσους και όχι μόνο, συν 
αλόγιστες επενδύσεις κ.ά  πολλά) τις φούσκες των 
ακινήτων, το αναπόφευκτο αδιέξοδο στο οποίο είχε 
εισέλθει το κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα 
κ.λπ. Την Κύπρο δεν την χρεωκόπησε η δημοσιο-
νομική πολιτική της κυβέρνησης της Αριστεράς. 

Την Κύπρο τη χρεωκόπησε η κατάρρευση των τρα-
πεζών, εξαιτίας της οποίας δε μπορούσε η Κυ-
πριακή Δημοκρατία να δανειστεί χρήματα για να 
ανανεώσει το δημόσιο χρέος που έληγε.Η Κυ-
πριακή Δημοκρατία δεν μπορούσε να δανειστεί  
γιατί οι Οίκοι Αξιολόγησης υποβάθμισαν την πι-
στοληπτική της ικανότητα επικαλούμενοι την επι-
κίνδυνη κατάσταση στον τραπεζικό τομέα. Οι τρά-
πεζες χρεωκόπησαν γιατί μάζεψαν πολύ χρήμα 
και έκαναν ριψοκίνδυνες επεκτάσεις και επενδύσεις 
αγοράζοντας με έκπτωση το ελληνικό δημόσιο 
χρέος και όταν αυτό κουρεύτηκε έχασαν δισεκα-
τομμύρια. Οι τράπεζες έκαναν ό,τι έκαναν γιατί εί-
χαν τις πλάτες πολιτικών και του επόπτη που 
έπρεπε να τις ελέγχει και δεν το έκανε. Ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου παίζει με τη νοημοσύνη του κόσμου. Το 
ποιοι ευθύνονται για την οικονομική κρίση στην 
Κύπρο είναι ξεκάθαρο. Εξάλλου το ότι το πρόβλημα 
της Κύπρου ήταν τραπεζικό και όχι δημοσιονομικό, 
πρόβλημα τραπεζικής κρίσης και όχι δημοσιονο-
μικής κρίσης, το είχε πει και ο πλέον αρμόδιος, ο 
Φιλανδός πρώην αρμόδιος επίτροπος οικονομικών 
και νομισματικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), Όλι Ρεν.  

 ▪� Είναι άλλο θέμα η διαχείριση της κρίσης. Όμως, 
και στο θέμα της διαχείρισης της κρίσης ο ίδιος ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου, αποδείχθηκε εξαίρετος διαχει-
ριστής για τα συμφέροντα των λίγων ενάντια στα 
συμφέροντα των πολλών. Έβαλε πλάτες στις τρά-
πεζες και όταν ανέλαβε η κυβέρνηση Νίκου Ανα-
στασιάδη, τόσο αυτός όσο και ο Πρόεδρος απο-
δείχθηκαν πανάξιοι κουμανταδόροι. Κούρεψαν 
τους καταθέτες, έκλεισαν τον Συνεργατισμό και έκα-
ναν, αυτοί και οι δικοί τους, τα παλούκια τους χρυσά 
με τις παράνομες πολιτογραφήσεις και τα διαβα-
τήρια, και τώρα όλοι αυτοί οι άπληστοι ζουν καλύ-
τερα και ο κόσμος ζει χειρότερα!  
▪� Σήμερα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης έχουν στόχο να ξεσπιτώσουν χιλιάδες 
συνανθρώπους μας! Ναι, υπάρχουν δανειολήπτες 
που είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές,για τους οποί-
ους πρέπει να παρθούν δραστικά μέτρα αμέσως, 
αλλά αυτό δεν είναι παρά πρόσχημα για να ξεσπι-
τωθεί ο φτωχόκοσμος. 
▪� Ανεξάρτητα από τις προθέσεις του, η υποψη-
φιότητα του Αχιλλέα Δημητριάδη αποδυναμώνει 
τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και ενισχύει τον Αβέρωφ 
Νεοφύτου. 

▪� Δεν φτάνει που για δέκα χρόνια ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ως περήφανοι 
πρωταγωνιστές της κυβέρνησης της αρπαχτής του 
Νίκου Αναστασιάδη, ελάχιστα έκαναν για τη βελ-
τίωση της ζωής της πλειοψηφίας του λαού, σήμερα 
έχουν σαν όραμά τους να συνεχίσουν την απα-
ξίωση και τη φτωχοποίηση χιλιάδων νοικοκυριών 
εργαζομένων, μα και χιλιάδων μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι διαφορές τους αφορούν τα λά-
φυρα της εξουσίας. Πρώτα έρχονται τα λάφυρα και 
ύστερα όλα τα άλλα, μέσα και το Κυπριακό. Ειρή-
σθω εν παρόδω, οι διαφορές που υπάρχουν μέσα 
στους κόλπους του συνονθυλεύματος που στηρίζει 
τον Νίκο  Χριστοδουλίδη, βγάζουν μάτια!  
▪� Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά που υπό-
σχονται τώρα οι δύο αυτοί περήφανοι συναγερμι-
κοί, έξω βέβαια το θέμα της πάταξης της διαφθοράς 
αφού και οι δύο δεν θεωρούν την κυβέρνηση που 
υπηρέτησαν διεφθαρμένη, γιατί δεν έγιναν στα δέκα 
χρόνια της διακυβέρνησής τους; 
▪� Ο Ανδρέας Μαυρογινάννης δεν συγκρίνεται με 
τους δύο συναγερμικούς ανθυποψηφίους του σε 
χαρακτήρα και ανθρωπιά, σε ντομπροσύνη, ειλι-
κρίνεια, αυθεντικότητα και αξιοπιστία, σε θέσεις και 
λόγο, στον βίο και την πολιτεία του. Εκφράζει ό,τι 
θετικό έχει μείνει ακόμα στους Κύπριους. Εκφράζει 
το φιλότιμο, την αλληλεγγύη, την αξιοπρέπεια και 
την περηφάνια του κάθε Κύπριου πολίτη που αντι-
στέκεται στην αλλοτρίωση, στην εξοικείωση με τη 
διαπλοκή, τη διαφθορά,το μέσο,το ρουσφέτι και 
την αδικία, και κατανοεί μέσα από την ίδια του την 
πείρα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πλει-
οψηφία του πληθυσμού δεν θα λυθούν σε ατομικό 
επίπεδο,αλλά σε συλλογικό επίπεδο και με αγώνες. 
Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης αντιπροσωπεύει τον 
κάθε Κύπριο πολίτη που ζητά δικαιοσύνη, δικαίωση 
των αγώνων του. 
▪� Με τις επιλογές του, με τους ανθρώπους που 
επέλεξε να έχει δίπλα του ως συνεργάτες, συμ-
βούλους κ.λπ  και προπαντός με τις θέσεις του 
στο Κυπριακό, τις θέσεις του για την ακρίβεια, την 
οικονομία, το επιχειρείν σε υγιές περιβάλλον, μα-
κριά από αναξιοκρατία, ευνοιοκρατία και κομπίνες, 
διαπλοκή και διαφθορά, ένα σου ένα μου, την ενέρ-
γεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την οικολογία, 
την εργασία, την ανεργία, τη στέγαση, την υγεία, 
την παιδεία, τον πολιτισμό, το κράτος δικαίου, το 
κράτος πρόνοιας, τη χρηστή διοίκηση κ.ά. ο Αν-

δρέας Μαυρογιάννης έχει δώσει δείγματα γραφής 
ότι αντιπροσωπεύει τους πολλούς και όχι τους  λί-
γους, τους πολλούς, ανεξάρτητα από το πού ανήκει 
ο καθένας κομματικά, πολιτικά, ιδεολογικά ή τα-
ξικά. 
▪� Την ερχόμενη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 ο 
λαός έχει ξεκάθαρη επιλογή! Οι απαξιωμένοι και οι 
αδικημένοι ,όλοι οι αξιοπρεπείς άνθρωποι, να δώ-
σουν την ψήφο τους σε ένα αδιάφθορο, ικανότατο 
και αληθινό άνθρωπο,τον Ανδρέα Μαυρογιάννη 
που μοναδικός του σκοπός, μοναδικό του όραμα 
είναι μια πραγματική αλλαγή, μια πραγματική ανα-
γέννηση που την έχουν ανάγκη οι ίδιοι, τα παιδιά 
τους και ο τόπος για να πάει μπροστά. 
▪� Πάμε δυνατά με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη για 
την προοδευτική ΑΛΛΑΓΗ! Πάμε δυνατά για μια 
καθαρή και δίκαιη κοινωνία που στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός της να είναι ο άνθρωπος. Η βελ-
τίωση της ποιότητας της ζωής όλων των ανθρώ-
πων μέσα από μια ολόπλευρη οικονομική ανά-
πτυξη που να σέβεται τη φύση και το περιβάλλον 
και να προάγει τα γράμματα, τις τέχνες και τον πο-
λιτισμό!  
▪� Φορτίστε τις μπαταρίες! Μέχρι που να κλείσει 
και η τελευταία κάλπη την ερχόμενη Κυριακή 5 Φε-
βρουαρίου 2023 δεν σταματάμε να εργαζόμαστε 
με ζήλο για να περάσουμε στον δεύτερο γύρο και 
να κόψει πρώτος το νήμα ο Μαυρογιάννης. Για να 
απαλλαγεί ο τόπος από τη διαφθορά και τη δια-
πλοκή! Για κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας και 
χρηστή διοίκηση, αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για 
όλους! Για να ανακουφιστούν οι μικρές και οι με-
σαίες επιχειρήσεις και οι λαϊκές τάξεις! Για την απαλ-
λαγή από την ακρίβεια και τη φτωχοποίηση χιλιά-
δων νοικοκυριών! Για ολόπλευρη οικονομική 
ανάπτυξη προς όφελος όλων των κοινωνικών τά-
ξεων, με αξιοποίηση της ενέργειας και της τεχνο-
λογίας, και σεβασμό στο περιβάλλον και τα οικο-
συστήματα. Για να ξεκλειδώσει η πόρτα του 
πεντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό και να επα-
ναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο 
Κραν Μοντανά με στόχο την απελευθέρωση και 
την επανένωση του τόπου και του λαού μας στη 
βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας 
(ΔΔΟ).

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα είναι στον δεύτερο γύρο 

Του Βασίλη  
Κωστή

Πολιτισμός με ανθρώπινες αξίες!
Σήμερα θα ασχοληθώ με τους ανθρώ-
πους του πολιτισμού, τους ανθρώπους 
που αρπάζουν ευκαιρίες και πλάθουν αιτίες, 
πλάθουν καταστάσεις που μας προβλημα-
τίζουν και μας ταξιδεύουν σε τόπους που 

υπάρχει αγνότητα, υπάρχει ακόμη ζωντάνια και ο πολιτισμός 
ξεδιπλώνεται και μεταδίδεται στις νέες γενιές.  
Έχει παρατηρηθεί από πολλούς παράγοντες ότι εμείς οι 
ξενιτεμένοι, και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που προερχόμαστε 
από τόπους που ακόμα παραμένουν ανεπηρέαστοι, δηλαδή 
που δεν προσφέρονται για εισβολείς, εκτός από την μικρή 
μου πατρίδα την Κύπρο που δυστυχώς βρίσκεται υπό την 
μπότα του κατακτητή Αττίλα, οι τόποι που δεν εισέβαλαν 
ακόμα στρατιώτες ή κάποιοι που προέρχονται από άλλα 
μέρη, μένουν ακόμα γνήσιοι, και ο πολιτισμός ανθίζει. 
Βλέπω τηλεοπτικά προγράμματα που ταξιδεύουν σε 
πολλά μέρη σαν αυτά που προανέφερα, και κάνουν 
εκπομπές που πραγματικά μας ενθουσιάζουν οι συμμετέ-
χοντες που μεταξύ αυτών είναι και πολλοί νεαρής ηλικίας 
που αξίζει να τους συγχαρούμε.  
Με αφορμή λοιπόν το παραδοσιακό τραγούδι «Σόφκα», 
το οποίο περιγράφει την αληθινή ιστορία ενός πανέμορφου 
κοριτσιού, ηλικίας 15 ετών από την Γρίβα του Ν Κιλκίς, την 
λεγόμενη Σοφία Δήμκου, γράφτηκε ένα  θεατρικό έργο, θέ-
λοντας να περιγράψει την εποχή του τότε, την αντίληψη του 
σήμερα και την προσπάθεια αλλά και την διάθεση των 
νέων να κρατήσουν ζωντανή την κληρονομιά τους που δεν 
είναι άλλη από την παράδοση του τόπου τους. 
Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο χρονολογείται περίπου 
το 1925, περιγράφει την ιστορία της Σοφούλας, η οποία 
εγκυμονεί και για λόγους ‘’ταμπού’’ εκείνης της εποχής το 
τραγούδι δεν ακουγόταν σε χορούς και πανηγύρια άλλα 
τραγουδιόταν στα σπίτια από γυναίκες την ώρα του πλεξί-
ματος. 
Το τραγούδι διασώθηκε από στόμα σε στόμα. Το 1979 γί-
νεται η πρώτη καταγραφή των στοίχων σε χαρτί και το 
1995 γίνεται η ηχογράφηση του σε κασετόφωνο. Ο χορός 
αυτός είναι πολύ αγαπητός στην περιοχή της Μακεδονίας 

και χορεύεται σε όλο και περισσότερες πολιτιστικές εκδη-
λώσεις. Η Χριστίνα Τσαρτσαράκη μετατρέποντας το τραγούδι 
αυτό σε θεατρικό έργο, μέσα από το έργο, απεικονίζεται ως 
ένα βαθμό, η ιστορία του τόπου καταγωγής και ριζών της 
περιοχής της Μακεδονίας. 
Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνεργάτες της παρά-
στασης που θα μας ταξιδέψουν σε περιοχές που ακόμα 
υπάρχει η γνησιότητα και ο πολιτισμός αναβιώνεται.  
Μην αμελήσετε λοιπόν. Να βρεθούμε εκεί στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο την Κυριακή 19 του Φλεβάρη όπου η 
θεατρική ομάδα που ετοιμάζει αυτό το θαυμάσιο έργο, θα 
δώσει την πρώτη του παράσταση και θα ζωντανέψει ήθη 
και έθιμα που θα αγγίξουν τις μνήμες και θα μας συγκινήσουν 
με τους χορούς και τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο 
έργο της Χριστίνας Τσαρτσαράκη, Σόφκα.  
Είναι απαραίτητο να δίνουμε σημασία και να στηρίζουμε 
προσπάθειες σαν αυτή, αλλά και να βοηθούμε με οποι-
οδήποτε τρόπο ούτως ώστε να περνούν αυτά τα μηνύματα 
σε όσους πιο πολλούς για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα 
όσον αφορά την προώθηση των ηθών και εθίμων και την 
παραγωγή πολιτιστικών πράξεων, για την διατήρηση των 
αξιών που χαρακτηρίζουν τη ράτσα μας στο πέρασμα των 
χρόνων.  
Πρέπει να είμαστε επίμονοι και να προσπαθούμε να μην 
αλλοιώνουμε τα όσα οι πρόγονοι μας μας παρέδωσαν, και 
να προσπαθούμε να παράγουμε πολιτισμό για τροφή του 
νου, και για να γεμίζουμε τις μνήμες με τα καλά αγαθά που 
μας χαρακτηρίζουν.  
Αν με τις πράξεις μας προσθέσουμε έστω και ένα λιθαράκι 
για το άνοιγμα στη λεωφόρο της ζωής, αυτή η λεωφόρος 
θα είναι γεμάτη με ιδανικά μυρωδικά, γεμάτη με καλές πρα-
μάτειες, που οι διαβαίνοντας την θα παίρνουν διανύοντας  
το δικό τους ταξίδι προς την δική τους Ιθάκη.  
Κάντε το δικό σας ταξίδι να γεμίσει με τις πιο καλές πρα-
μάτειες. Γεμίστε το με τα πιο καλά ιδανικά μυρωδικά του 
τόπου μας. Τα ιδανικά που μας γέμισανι το μυαλό μας και 
το νου! Τα καλούδια που χαρακτηρίζουν τον δικό μας πολι-
τισμό.

Του Βασίλη 
Παναγή

Του Φανή Θεοφάνους 
 
Αγαπητέ κ. διευθυντά, 
Κατ΄αρχήν θέλω να σας συγχαρώ που ασχοληθήκατε στις εκδόσεις σας με το 

«καυτό» θέμα της  παροικιακής παιδείας. Είναι από τα θέματα που έχει κυριολεκτικά 
βρεθεί σκόπιμα κάτω από το χαλάκι. «Politics» πιστεύω! 
Σχετικά με την επίσκεψη του Υπουργού εδώ στο Λονδίνο θα ήθελα να σας εκ-

φράσω την απογοήτευσή μου. Όχι βέβαια πως μας επηρεάζει προσωπικά αλλά 
οι επισκέψεις του, κανένα όφελος δεν πρόσφεραν στην παροικιακή παιδεία. Ούτε 
στο παρελθόν αλλά ούτε και τώρα. Και γιατί το λέω αυτό; Βασικά ούτε τους εκπαι-
δευτικούς συναντάει, ούτε και επιτροπές σχολείων. Επιλεκτικά μονάχα! Από καθο-
δήγηση, στόχους κλπ δεν νομίζω να πέτυχε κάτι! 
Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας στο Λονδίνο το περασμένο Σάββατο, πρα-

γματικά μας ξένισε αφού δεν γνωστοποιήθηκε στα  επίσημα ΜΜΕ της Παροικίας. 
Με άλλα λόγια είχαν μαύρα μεσάνυχτα. Αυτό που διερωτώμαι πραγματικά είναι αν 
είναι δυνατόν να κάνει κάποιος Υπουργός  της Κύπρου στα «κρυφά»  επίσκεψη 
στο Λονδίνο φέρνοντας μαζί του σχεδόν όλους τους αξιωματούχους του Υπουρ-
γείου! Αν πει κάποιος ότι αναφέρθηκε από τα ΜΜΕ της Κύπρο θα μειδιάσω…  
Μάθαμε τελικά ότι ζήτησε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας της Βρετανίας 

για το γνωστό θέμα της άδειας και παραμονής εκπαιδευτικών εδώ (για να εργoδο-
τήσει στα παροικιακά σχολεία), αλλά δυστυχώς χωρίς να γίνει επιβεβαίωση του 
ραντεβού…ήρθε, είδε κι απήλθε.  
Κατά την γνώμη μας θα έχει μείνει κανένα κοντύλι ανέγγιχτο στο Υπουργείο 

Παιδείας και η απερχόμενη κυβέρνηση Αναστασιάδη θα ήθελε φαίνεται να το χρη-
σιμοποιήσει. Έτσι και ο κύριος Υπουργός, το χάρισε ως αποχαιρετιστήριο δώρο 
προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου του μια εβδομάδα πριν τις εκλογές. 

 Αν και η επίσκεψή του έγινε  μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας συνέφαγε 
και με κάποιες επιτροπές. Από τις επισκέψεις  του στα παροικιακά σχολεία φαίνεται 
ότι υπήρχε πάλι ευνοιοκρατία. Αυτό είναι ηλίου φαεινότερο. Μάθαμε ότι επισκέφτηκε 
τρία σχολεία από τα οποία τα δύο είχε επισκεφτεί στο παρελθόν τόσο ο ίδιος 
όπως και κάποιοι άλλοι Υπουργοί παλαιότερα. Σχολεία με αρκετούς ίσως μαθητές 
χωρίς συγκεκριμένα προβλήματα σήμερα. Απλά για να φαίνονται ότι όλα λειτουρ-
γούν κατ΄ ευχήν. Διερωτώμαι κατά πόσον, αν μόνο αυτά τα σχολεία εκπροσωπούν 
την Παροικία μας. Για να υπάρχει διαφάνεια  και να μην σχολιάζεται «παμπαρικιακά» 
η επίσκεψη αστραπή του Υπουργού να μας ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας: 
Τι σκοπό είχε αυτή η επίσκεψη; Η ΚΕΑ τι λέει γι΄ αυτό; Τον Κύπριο φορολογούμενο 
τον ρώτησε κανείς; Θα αναμένουμε απαντήσεις. 

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας 



Είναι στα αλήθεια πραγματικά τρομερό και επικίνδυνο το πόσο εύκολο παραπλανούν 
τις μάζες. Έφτασαν μέχρι στο σημείο να τους κάνουν πλύση εγκεφάλου. 
Οι μεγάλοι και οι τρανοί έχουν βρει το τρόπο να συνεχίζουν με την γνωστή προπα-

γάνδα και τα βρώμικα παιχνίδια τους, με ένα σορό τεχνάσματα. Τόση η παραπληρο-
φόρηση, και ο αθώος λαουτζίκος να τα δέχεται. Αφού οι «μεγάλοι» το βρίσκουν τόσο 
εύκολο, την στιγμή που μόνο λίγοι κάνουν τον κόπο να διερωτηθούν αν αυτά που 
ακούν να λέγονται ή όσα διαβάζουν να γράφονται είναι αλήθεια, σωστά, ή είναι απλώς 
μία προπαγάνδα για να τυφλώσουν τον κόσμο για να μη δει την όλη αλήθεια. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Ειδικά από τη στιγμή που ό 
κόσμος στη Ουκρανία χάνει την ζωή του και θα συνεχίσουν να χάνονται ζωές με τα τόσα τανκς και 
άρματα που θα διαθέσει η Αμερική και συγκεκριμένα το ΝΑΤΟ αφού τα ζήτησε ο Ζελένσκι.  
Ας δούμε όμως τα πράγματα πως εξελίσσονται και με τι στα αλήθεια διαβολικό και πολεμοχαρή τρόπο 

θα εργαστεί η Αμερική και το ΝΑΤΟ. 
Όταν θέλει το ΝΑΤΟ να πράξει κάτι στη Ουκρανία χρησιμοποιεί ως μοχλό τον Ζελένσκι. Εάν το ΝΑΤΟ 

θέλει να στείλει οπλισμό δεν το κάνει αμέσως. Γιατί τότε θα ήταν ολοφάνερο. Του λένε τι θα πει και τι θα 
ζητήσει και θα του τα δώσουν όχι όμως αμέσως, γιατί πρέπει να κάνει τα “νάζια” της η Γερμανία ότι δεν 
συμφωνά και δεν θα τα δώσει. Μα σε λίγες μέρες συμφώνησε να τα δώσει αλλιώς θα ήταν ολοφάνερο τι 
συμβαίνει πράγματι. Η Μεγάλη Βρετανία για αγνώστους λόγους τα έδωσε αμέσως και ας υποφέρει το 
NHS, κι ας έχει εκατομμύρια άνθρωποι που περιμένουν για εγχείρηση και ας υπάρχει πληθωρισμός και 
αμέτρητες απεργίες, και ας υπάρχουν άστεγοι και πεινασμένοι. Γιατί να νοιάζονται για τα 6 εκατομμύρια 
παιδία που ζουν στην φτώχεια. Όχι, η προτεραιότητα τους είναι να σκοτώνονται οι άλλοι σε άλλες χώρες. 
Όσο αφορά το να σώζονται ζωές, ίσως να μην είναι για αυτούς προτεραιότητα αυτό. Τα γεγονότα που 
εξελίσσονται μπροστά μας είναι για όλους ολοφάνερα για όσους γλύτωσαν την πλύση εγκεφάλου. 
Μήπως θα ήθελε κανείς να έχει τα όπλα και τα τανκς στο κατώφλι τους. Με το δίκαιο του ο Πούτιν να 

μην θέλει. Τον υβρίζουν ότι είναι δικτάτορας γιατί θέλει να προστατεύσει την χώρα του από την πολεμοχαρή 
Αμερική και το ΝΑΤΟ. Κουκλοθέατρο παίζουν με κωμικό τον Ζελένσκι που τον διέταξαν να επισκεφθεί 
και άλλες χώρες στις αρχές του πολέμου που μεταξύ των χωρών ήταν και Κύπρος. Στην Κύπρο τα έκανε 

κυριολεκτικά θάλασσα αφού ανέφερε και τα χρυσά διαβατήρια ο κωμικοτραγικός Ζελένσκι. Η περιβόητη 
κυπριακή Κυβέρνηση τον άκουσε και οι Ρώσσοι που για χρόνια κρατούσαν την οικονομία της Κύπρου,  
ένας, ένας έφυγε και μία ρωσική εταιρία μετά την άλλη εγκαταστάθηκαν σε άλλες γειτονικές χώρες. Το 
αποτέλεσμα ήταν χιλιάδες Κύπριοι να χάσουν τις δουλειές τους και ο τουρισμός της Κύπρου να υποφέρει. 
Φυσικά δεν θα μας το πει αυτό η Κυπριακή Κυβέρνηση. Όταν το Αμερικανάκι ο Bush αποφάσισε να ει-
σβάλει στο Ιράκ γιατί υπήρχαν τα φαντασιώδη όπλα του Sadam Hussein, και ο Tony Blair άκουσε τον 
Bush την στιγμή που άνω του ενός εκατομμυρίου διαδήλωσαν στην Αγγλία να μην λάβει χώρα ο πόλεμος 
στο Ιράκ ούτε καν άκουσε τις φωνές του λαού.  Ο Bush ήθελε εκδίκηση για την ήττα του πατέρα του στον 
Κόλπο (the Gulf War). Όταν το ΝΑΤΟ επεμβαίνει στη Ουκρανία και επιμένει όπως συνεχίσει ο πόλεμος 
τότε ποιος είναι ο πραγματικός δικτάτορας. 
Όταν κράτος μέλος του ΝΑΤΟ εισέβαλε στην Κύπρο δεν ακούσαμε από κανένα ότι ο Τούρκος εισβολέας 

είναι δικτάτορας, ή ακόμα σήμερα που επί καθημερινής βάσεως καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα 
κάθε πολίτη της Κύπρου εξαιτίας της συνεχιζόμενης εισβολής και κατοχής της Κύπρου από τον Τούρκο 
εισβολέα δεν ακούσαμε να ονομάζουν τον τούρκο εισβολέα ως δικτάτορα. Πώς είναι δυνατό να ονομάσουν 
μέλος κράτος του ΝΑΤΟ ως δικτάτορα έστω και αν απειλείται κράτος μέλος κράτος της ΕΕ. Ε…δεν βα-
ριέσαι. Τι ανισότητα είναι αυτή; Τι σκουριά και χάος επικρατεί στο ΝΑΤΟ;  
Και μετά σου λένε φταίει ο Πούτιν. Οι δε υπόλοιποι προσποιούνται ότι είναι “αθώες περιστέρες”. Τα 

θύματα είναι ο λαός της Ουκρανίας. Τι τους νοιάζει αν χάνονται ζωές από τη στιγμή που γίνεται το δικό 
τους. Και μετά υβρίζουν τον Πούτιν…Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός που τώρα άρχισαν φωνές για να 
σταματήσει ο πόλεμος και άρχισε ο λαός να καταλαβαίνει ότι στην τελική ανάλυση ο Πούτιν ίσως να μην 
φταίει και δεν είναι ο δικτάτορας που προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι. Πριν λίγο καιρό δεν ήταν δυ-
νατό να μιλήσει ο λαός υπέρ του Πούτιν γιατί ήταν τρομοκρατημένος.  

 Το Αγγλικό τηλεοπτικό κανάλι  ITV3 είχε καλεσμένους παρατηρητές που μίλησαν υπέρ του Πούτιν και 
καταδίκασαν Αμερική και ΝΑΤΟ. Ο λαός τώρα άρχισε να αγανακτεί, με τις τελευταίες εξελίξεις να δείχνουν 
ότι τελευταίου τύπου τεθωρακισμένα στέλνονται στην Ουκρανία. Ας ευχηθούμε να μην καταλήξει ο αυτός 
σε πυρηνικό πόλεμο.
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 Ο αυτοπροσδιοριζόμενος ως αριστερός και κεντροαριστερός, εκείνος που δεν θέλει 
να συνεχιστεί η διακυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, της χρησιμοποίησης του 
κράτους ΜΟΝΟ για τα παιδιά τα δικά τους, εκείνος που δεν θέλει να συνεχιστεί η πο-
δηγέτηση βασικών ανεξάρτητων θεσμών, εκείνος που δεν θέλει να διαστρεβλώνεται η 

ιστορία αυτού του τόπου, εκείνος που δεν θέλει να ακούει ότι βασικά δικαιώματα των ερ-
γαζομένων είναι απειλή τάχα μου για την οικονομία, εκείνος που δεν θέλει να του αντι-

στρέφουν την πραγματικότητα και να τον δουλεύουν, εκείνος που δεν θέλει και πολλά άλλα, μια επιλογή 
έχει την Κυριακή, αυτή του νούμερου 9 στο ψηφοδέλτιο. Ανδρέας Μαυρογιάννης.  
Ένας άνθρωπος ικανότατος, με γνώση και εμπειρία, έντιμος, ειλικρινής, χωρίς καμιά εμπλοκή και δια-

πλοκή με οποιαδήποτε συμφέροντα, ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, με συγκεκριμένο όραμα και πρό-
γραμμα, με δεκάδες αξιόλογους ανθρώπους δίπλα του, με ειδική γνώση και εμπειρία, από όλους τους 
ιδεολογικούς χώρους, για να το υλοποιήσουν. Και βέβαια με τη στήριξη του κόμματος της Αριστεράς. 
Η μεγάλη εικόνα είναι πεντακάθαρη. Όσοι Αριστεροί και Κεντροαριστεροί έχουν εμμονές, σύνδρομα 

αυτοδικαίωσης, στείρους εγωισμούς, μικρά και μεγάλα παράπονα, ας σκεφτούν διπλά και τριπλά όταν 
βρεθούν πίσω από το παραβάν και ας σεβαστούν τη δική τους ιστορία, τους αγώνες των γονιών και των 
παππούδων τους, αλλά και το μέλλον του τόπου. Για όσους έχουν συγκεκριμένες και διαφόρων ειδών 
ατζέντες για μετά, το μόνο που λέμε είναι να μην εκτίθενται με δηλώσεις, ή αναρτήσεις, που απλά 
διυλίζουν τον κώνωπα, ή ασχολούνται με ανούσιες μικρές εικόνες ή ασκούν τάχα μου κριτική από τα αρι-
στερά λες και το διακύβευμα είναι ή θα μπορούσε να είναι σοσιαλισμός η καπιταλισμός. 

Παρακολουθώντας τις ειδήσεις του ΡΙΚ στις 21.01.2023 είδα τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συ-
ναγερμού χωρίς ίχνος ντροπής να λέει στον κυπριακό λαό ότι είναι ανεξάρτητος υποψήφιος πρόεδρος 
της πατρίδας μας. Ντρέπομαι γι’ αυτά που άκουσα από το στόμα του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι θα 
και θα, και θα…Προκαλώ τον Νίκο Χριστοδουλίδη να μας πει που ήταν ο νους του όταν ήταν 
υπουργός της πατρίδας μας. Δυστυχώς μας κοροϊδεύει όλους! Κύριε Χριστοδουλίδη, τώρα που 
είσαι υποψήφιος του Συναγερμού, άστα ψέματα ότι και καλά είσαι ανεξάρτητος υποψήφιος, τα 
μεγάλα ψευτόλογα μας τα έχεις πει πάρα πολλές φορές. ΑΙΣΧΟΣ να μας τα λες συνέχεια, να το επα-
ναλάβω, τα ψεύτικα τα λόγια σου τα μεγάλα. 
Σαν Κύπριος κύριε Χριστοδουλίδη θα έπρεπε τουλάχιστον να μας πεις και λίγες αλήθειες από την 

πολιτική σου καριέρα. 
Όμως υπάρχει ένα ας το πω γνωμικό που λέει ότι οι πολιτικοί είναι οι μεγαλύτεροι ψεύτες στον κό-

σμο. Κι εδώ κύριε Χριστοδουλίδη θα αναφέρω το βιβλίο του κύριου Δρουσιώτη που σε κατονομάζει 
για κάτι που αυτή τη στιγμή λυπούμε πολύ, μα πάρα πολύ που δεν μπορώ να αναφέρω. Όμως σε 
προκαλώ να διαβάσεις το εν λόγω βιβλίο και αν θέλεις μπορείς να απαντήσεις στις σημειώσεις μου 
στην εφημερίδα της κυπριακής παροικίας εδώ στο Λονδίνο.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Ας απαντήσει ο Νίκος Χριστοδουλίδης

Του Βάσου 
Γεωργίου 

Ο εγκέφαλος τελικά πολύ πε-
ρίεργος και πολύπλοκος είναι. Μή-
πως κουράζεται ο καημένος και 
μπερδεύεται και έχει ως αποτέλε-
σμα να θυμάται κάποτε λίγα και 
μερικές φορές να θυμάται πολλά; 
Μήπως είναι επιλεκτικός σε αυτά 
που θυμάται και σε αυτά που ξε-
χνά; Πολλές είναι οι σκέψεις, τα 
προβλήματα και οι υποχρεώσεις 

που ταλανίζουν τον εγκέφαλό μας. Και πώς να το 
κάνουμε! Κάνει ό,τι θέλει. Δεν δίνει λογαριασμό σε 
κανένα. 
Γιατί ξεχνάμε όμως τόσο εύκολα; Πολλοί πιστεύουν 

ότι οι μνήμες υπάρχουν. Όταν όμως έχουμε ξεχάσει 
σε μια συγκεκριμένη στιγμή είναι γιατί ο εγκέφαλος 
είναι συγκεντρωμένος σε πιο σημαντικά πράγματα. 
Είναι σαν να λέμε ξεχνάμε τα ασήμαντα. Έλα 
όμως που μερικές φορές ξεχνάμε και τα σημαντι-
κά… 
Θα πρέπει να υπάρχει κάποια λογική απάντηση 

φαντάζομαι στο «γιατί ξεχνάμε». Πώς γίνεται να 
μπαίνουμε σε ένα δωμάτιο για παράδειγμα και να 
μη θυμόμαστε τί θέλαμε να βρούμε;  
Μερικές φορές μοιάζει να μην μπορούμε να επα-

ναφέρουμε στη μνήμη μας πληροφορίες και ανα-
μνήσεις που γνωρίζουμε πως έχουμε. Φαίνεται 
πως κάπου στον εγκέφαλό μας έχουμε αποθηκεύσει 
μια πληροφορία που την αναζητούμε, αλλά δεν τη 
βρίσκουμε. Ίσως είναι κάτι που συνέβη καιρό πριν 
ή ίσως είναι κάτι βιαστικό που πρέπει να κάνουμε 
και όμως το ξεχνάμε. Υποτίθεται πως για να θυ-
μόμαστε κάτι, για να ελαχιστοποιήσουμε την πι-

θανότητα να ξεχνάμε μια πληροφορία, πρέπει να 
τη χρησιμοποιούμε τακτικά – όπως μια νέα συνήθεια 
που οφείλουμε να εξασκούμε. Η συγκεκριμένη θε-
ωρία είναι πολύ δημοφιλής και εξηγεί πλήρως το 
λόγο που ξεχνάμε πράγματα που δεν επαναλαμ-
βάνουμε ή που δε μας είναι χρήσιμα, όμως απο-
τυγχάνει να εξηγήσει γιατί μερικές φορές θυμόμαστε 
για πολύ καιρό ένα μεμονωμένο γεγονός. 
Τα πράγματα μπλέκονται πραγματικά. Το πιο 

εύκολο είναι να πούμε ότι είμαστε σε κάποια ηλικία 
που λογικό είναι να ξεχνάμε. Ίσως και να έχουμε 
Αλσχάιμερ. Λέτε; 
Αρκετές φορές μπλέκουμε πληροφορίες μεταξύ 

τους. Είναι δυνατό να ξεχνάμε πράγματα νέα που 
μπερδεύονται στο μυαλό μας με παλαιότερα και 
πράγματα παλιά που εξαφανίζονται μυστηριωδώς 
όταν άλλα, νέα, παίρνουν τη θέση τους. Η θεωρία 
αυτή εφαρμόζεται όταν πρόκειται για πληροφορίες 
συναφείς μεταξύ τους. Μερικές πληροφορίες δε 
φθάνουν ποτέ στη μακροπρόθεσμη μνήμη μας, 
δηλαδή δεν αποτελούν πληροφορίες που μπορούμε 
να θυμόμαστε για χρονικά διαστήματα που ποικί-
λουν από κάποια λεπτά ή ώρες, μέχρι μήνες και 
χρόνια. Πρόκειται για μια κατάσταση που μοιάζει 
με προβλήματα χωρητικότητας στο σκληρό δίσκο 
υπολογιστών. Ένα παράδειγμα είναι να μπορούμε 
να θυμηθούμε λεπτομέρειες που ξεχωρίζουν ένα 
πλαστό από άλλα γνήσια χαρτονομίσματα ή να 
μπορούμε να αναγνωρίσουμε από μνήμης πρά-
γματα που στην καθημερινή ζωή μοιάζουν πολύ 
μεταξύ τους. Απλώς, όλες αυτές οι πληροφορίες, 
όταν δε μας αφορούν προσωπικά ή όταν δε μας 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμες ή όταν δεν τις έχουμε 

αποθηκεύσει στο μυαλό μας με ένα δικό μας, ιδι-
αίτερο τρόπο, χάνονται και δεν περνούν στη μα-
κροπρόθεσμη μνήμη μας.  
Ξεχνάω ακούσια ή εκούσια; Αυτό τώρα πώς να 

το αναλύσω; Σας έτυχε να πάτε στην υπεραγορά 
χωρίς τη λίστα τροφίμων που θα θέλατε να αγο-
ράσετε; Σας έχει τύχει να γυρίσετε στο σπίτι και τί-
ποτα από αυτά που θα έπρεπε να αγοράσετε δεν 
έχετε φέρει στο σπίτι; Τι να πω; Συμβαίνει σε πολ-
λούς αυτό! Μια εύκολη πρακτική εξάσκηση για να 
θυμόμαστε πράγματα από την υπεραγορά και για 
να μην μας ξανασυμβεί αυτό με την λίστα που λέ-
γαμε είναι καλό να εξασκηθούμε και να μην πα-
θαίνουμε πανικό όταν φτάσουμε στην υπεραγορά 
με άδεια χέρια και να τηλεφωνάμε στο σπίτι να 
μας διαβάσουν τι χρειαζόμαστε από την λίστα 
που έμεινε ακόμη κολλημένη στην πόρτα του ψυ-
γείου. Αν για παράδειγμα θέλεις αυτό και το άλλο 
κλπ. μπορείς να φτιάξεις μια ιστορία στο μυαλό 
σου που θα συμπεριλαμβάνει όλα όσα χρειάζεται 
να αγοράσεις. Αν η ιστορία σου έχει και λίγο χιού-
μορ… ακόμα καλύτερα. Θα τα θυμάσαι και δεν θα 
έχεις ανάγκη κανένα. Αν τελικά δεν τα καταφέρεις 
τι να πω! Ας χρησιμοποιήσουμε το κινητό βγάζοντας 
μια φωτογραφία ή τη λίστα να την φτιάχνουμε μο-
νίμως στο κινητό μας. 

  Όμως πραγματικά σκέφτομαι ότι όπως μπορούμε 
να εξασκηθούμε για να θυμόμαστε κάποια πρά-
γματα, έτσι μπορούμε και να εξασκηθούμε για να 
ξεχάσουμε άλλα. Εκούσια ή ακούσια, ξεχνάμε 
επεισόδια της ζωής μας. Τραυματικές ή θλιβερές 
στιγμές της ζωής μας διαγράφονται από τον εγκέ-
φαλο και τη μνήμη μας είτε γιατί εμείς το προσπα-

θήσαμε, είτε χωρίς τη συμβολή μας. Μπορούμε 
να ξεχάσουμε μια αποτυχία ή μια γκάφα που κά-
ναμε, ακόμα και το θάνατο κάποιου, μόνο και 
μόνο για να μη ντρεπόμαστε ή να μην πονάμε 
τόσο. 
Θα έχετε πολλές φορές ακούσει: Έχεις μνήμη 

ψαριού! Τι σημαίνει αυτό; Απλά το εύρος προσοχής 
ενός χρυσόψαρου είναι 9 δευτερόλεπτα (λένε) και 
το εύρος προσοχής ενός ενήλικα, είναι 8 δευτερό-
λεπτα. Το εύρος προσοχής μας μειώνεται όσο 
«φορτωνόμαστε» με πληροφορίες και όσο η εναλ-
λαγή πληροφοριών γίνεται όλο και πιο γρήγορη. 
Πάντα διερωτόμαστε: Πώς είναι δυνατόν να θυ-

μόμαστε πράγματα που έχουν συμβεί χρόνια 
πολλά πριν και δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χθες ή 
με ποιον μιλήσαμε. Με τους γέρους συμβαίνει 
αυτό. Λέτε να επηρεάζει μόνο τους γέρους;  
Με λίγα λόγια ξεχνάμε γιατί κάτι δε μας αφορά 

προσωπικά, γιατί δε δημιουργήσαμε συνειρμούς 
μεταξύ διαφορετικών γεγονότων ή πληροφοριών, 
γιατί δεν εξασκήσαμε πληροφορίες που λάβαμε 
και γιατί δε συγκεντρωθήκαμε αρκετά σε κάτι, 
ώστε η πληροφορία να αποτυπωθεί στη μνήμη 
μας. Οι λόγοι αυτοί μπορούν κάλλιστα να μας δεί-
ξουν και πώς θα βελτιώσουμε τη μνήμη μας! 
Όπως και να έχουν τα πράγματα το σίγουρο 

είναι ότι σήμερα υπάρχουν κάποια τεστ που αν τα 
κάνεις μπορείς να γνωρίζεις από νωρίς τις πιθα-
νότητες για Αλσχάιμερ. Γι΄αυτό ας το προσέξουμε  
γιατί είναι και… κληρονομικό!

Γιατί ξεχνάω;

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

Νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο 

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Η μεγάλη εικόνα είναι καθαρή
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Με ιδιαίτερη συγκίνηση πληροφορηθήκαμε για 
το θάνατο του μεγάλου ηθοποιού και τραγουδιστή 
Νίκου στις 22 Ιανουαρίου 2023. Έγινε ευρύτερα 
γνωστός την δεκαετία του 1960 ως πρωταγωνι-
στής δραματικών ταινιών, ερμηνεύοντας κυρίως 
το ρόλο του φτωχού και κατατρεγμένου λαϊκού 
παιδιού, που ζει μέσα στη δυστυχία αλλά τελικά 
λυτρώνεται. 
Ο Νίκος γεννήθηκε στην Νέα Ιωνία της Αθήνας 
στις 14 Μαρτίου 1934. Ήταν παιδί Πόντιων προ-
σφύγων και μεγάλωσε φτωχικά μαζί με τη μητέρα 
του. Ο πατέρας του Παναγιώτης, με καταγωγή 
από την Κερασούντα και συγκεκριμένα την Που-
λαντζάκη, ήταν τσαγκάρης, ψαράς και αντιστα-
σιακός, μεταξύ άλλων. Η μητέρα του Μαρία[, με 
καταγωγή από το Ακ Ντάγ Ματέν, τον μεγάλωσε 
μόνη της καθώς ο πατέρας του απουσίαζε για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
Κατά τα εφηβικά του χρόνια υπήρξε αθλητής 

της ΑΕΚ. Εκτός από τον αθλητισμό, λάτρευε και 
το διάβασμα. Μεγαλώνοντας αποφάσισε να 
ασχοληθεί με το θέατρο, παρότι αρχικά τον γοή-
τευε η ιδέα να γίνει φιλόλογος. Ίνδαλμά του τότε 
υπήρξε ο Μάνος Κατράκης. 
Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού 

Θεάτρου. Αν και ηθοποιός του θεάτρου από το 
1957 έως το 1963, αφοσιώθηκε τελικά στον κι-
νηματογράφο.Το 1970 ίδρυσε τον δικό του θίασο 
και περιόδευσε στην Ελλάδα.Η τελευταία του κι-
νηματογραφική εμφάνιση, μετά από απουσία 24 
ετών, ήταν το 1995 στην ταινία Με τον Ορφέα 
τον Αύγουστο του Γιώργου Ζερβουλάκου. Στα 
τέλη του 2005 εξέδωσε σε βιβλίο την αυτοβιο-
γραφία του με τίτλο «Όσα θυμάμαι και όσα αγά-

πησα» και διοργάνωσε εμφανίσεις σε διάφορα 
μέρη ανά την Ελλάδα για την προώθηση του έρ-
γου του. Η ιδέα για το βιβλίο δημιουργήθηκε μετά 
από συνέντευξή του στο περιοδικό Εικόνες.Πα-
ντρεύτηκε δύο φορές και απέκτησε τέσσερα παι-
διά και πέντε εγγόνια. 
Η επαγγελματική εμφάνιση στο θέατρο έγινε με 

τον θίασο Κατερίνας στην κομεντί Βιργινία. 
Συνέχισε στο ελεύθερο θέατρο με 
διάφορους ρόλους όπως 
στις ταινίες Η κυρία δε με 
μέλει, Λα μάμα, Ηλέ-
κτρα (θίασος Ρο-
ντήρη, όπου 
έπαιξε τον ρόλο 
του Ορέστη), 
Είσοδος υπη-
ρεσίας, Σκάν-
δαλα στην 
εξοχή και το 
Τραγούδι του 
νεκρού αδερ-
φού (θίασος 
Κατράκη). Συμ-
μετείχε σε 24 θε-
ατρικές παραγωγές 
και έπαιξε όλα τα είδη 
του θεάτρου. 
Η πρώτη του εμφάνιση 

στον κινηματογράφο έγινε το 1958 
στην κωμωδία του Φίλιππα Φυλακτού Το εισπρα-
κτοράκι, στο πλευρό του Βασίλη Αυλωνίτη και 
του Νίκου Ρίζου. 
Ως κινηματογραφικός πρωταγωνιστής καθιε-
ρώθηκε από τον σκηνοθέτη-παραγωγό Από-
στολο Τεγόπουλο (Κλακ Φιλμ), με τον οποίο είχε 
αποκλειστική συνεργασία από το 1964 μέχρι το 
1971, σε μουσικές δραματικές ταινίες. 
Εκκίνηση στις ταινίες της νεοσύστατης Κλακ 

Φιλμ έκανε το 1963 στην ταινία Πληγωμένες καρ-

διές, στον ρόλο του κακού κουνιάδου. Η αρχή 
της τυποποίησης των ρόλων του Ξανθόπουλου 
έγινε έναν χρόνο αργότερα στην ταινία Αγάπησα 
και πόνεσα, όπου παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία 
που καθιέρωσαν τον Ξανθόπουλο στη συνείδηση 
του κόσμου σαν παιδί του λαού. 
Στην τηλεόραση πρωτοεμφανίστηκε το 1973 
στη σειρά Αγρίμια. Οκτώ χρόνια μετά τα Αγρίμια, 

το 1981, παίζει στο σίριαλ του Ερρί-
κου Θαλασσινού Το ημερολόγιο 

ενός θυρωρού. Υποδύεται 
τον καπετάνιο που θέλει 
να μπαρκάρει και δεν 
μπορεί να βρει κά-
που να αφήσει τον 
γιο του. Ο ρόλος 
ήταν αφορμή να 
ξαναρχίσει το κά-
πνισμα.Το 1994 
έπαιξε στην τηλε-
οπτική δραματική 
σειρά Στην κόψη 
του ξυραφιού. 
Το 1989 συνεργά-

ζεται με τον Από-
στολο Τεγόπουλο και 

τον Πάνο Κοντέλλη στο 
Μινόρε μιας καρδιάς που κυ-

κλοφόρησε σε 3 κασέτες και κα-
τόπιν παίχτηκε στην ΕΡΤ σε 16 επει-

σόδια. Κατόπιν προέκυψε το Η αγάπη που δε 
γνώρισε σύνορα της οποίας τα γυρίσματα έγιναν 
στην Αθήνα, την Κωνσταντινούπολη και το Πα-
ρίσι. Κυκλοφόρησε σε δύο κασέτες. Αργότερα 
προβλήθηκε σε 8 επεισόδια στο MEGA. 
Ακολούθησαν άλλες δύο βιντεοπαραγωγές, Η 
καρδιά του πατέρα και Έρωτας στο περιθώριο, 
που παίχτηκε και στην τηλεόραση στο κανάλι 
ΑΝΤ1, το 1992. 
Για τις ανάγκες των ταινιών έγινε τραγουδιστής 

υπό την καθοδήγηση του Απόστολου Καλδάρα 
και της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου. 
Μετά το 1971 σταμάτησε τις εμφανίσεις του 
στον κινηματογράφο και μεταπήδησε σε νέα κα-
ριέρα στο λαϊκό τραγούδι. Συνολικά έχει κυκλο-
φορήσει 9 άλμπουμ και 55 σινγκλ. Η δισκογραφία 
του περιλαμβάνει γύρω στα 300 τραγούδια. Τα 
τραγούδια του υπογράφουν μεταξύ άλλων οι 
Άκης Πάνου, Χρήστος Νικολόπουλος, Σταύρος 
Ξαρχάκος και άλλοι. 
Στην μακρά αποχή του από κινηματογράφο και 
τηλεόραση είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί και 
περιοδεύσει σε ΗΠΑ, Αυστραλία και σχεδόν όλη 
την Ευρώπη, γνωρίζοντας πάντα την αποδοχή 
και την αποθέωση από την ελληνική ομογένεια. 
Τον Ξανόπουλο τον πρωτογνώρισα στο Λον-

δίνο εδώ και 40 τόσα χρόνια όταν ήρθε να τρα-
γουδήσει για τους συμπατριώτες μας. Θυμάμαι 
τον πήρα και στο Σελμπουρν Σκουλ στο Χόλλο-
γουεη όπου δίδασκα ελληνική φιλολογία  και μας 
μίλησε γιας τον πλούτο τηε ελληνικής φιλολογίας 
και μας τραγούδησε και το τραγούδι τοιυ Πετρα-
δάκι, πετραδάκι…. Που μας κατενθουσίασε. Ο 
ελληνικός λαός δίκαια τον αποκάλεσε Το Παιδί 
του Λαου.

Νίκος Ξανθόπουλος – Το Παιδί του Λαού
Ένα μικρό αφιέρωμα του 

καθηγητή Ζαννέτου Τοφαλλή
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ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:35 Τρικυμία μιας Καρδιάς 
(1969). Ψυχολογικό δράμα με 
την Λένα Κοψίνη, Χρήστο 
Πάρλα, Αλέκο Ουδινότη. Ένα 
φωτομοντέλο γίνεται δόλωμα 
για ένα ατομικό επιστήμονα.  
Μετά την αναχώρηση της γυ-
ναίκας του Νόρας για την Ζυ-
ρίχη, ο ατομικός επιστήμονας 
Άλεκος συνδέεται με την Λένα, 
ένα πανέμορφο φωτομοντέλο 
την οποία συναντά τυχαία και 
την ερωτεύεται, αγνοώντας ότι 
αυτή είναι όργανο του Πώλ Κό-
χραν. Ο τελευταίος προσπαθεί 
να κλέψει τα σχέδια εγκατάστα-
σης στο διάστημα μια εξέδρας 
εκτόξευσης πυραύλων.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
00:00 Αστροναύτες (1962). 
Κωμωδία με τους Θανάση 
Βέγγο, Κώστα Βουτσά, Αλέκο 
Τζανετάκο. Ένας εκκεντρικός 
και λίγο τρελός καθηγητής 
αστροφυσικής με τη βοήθεια 
του φανατικού υποστηρικτή της 
επιστημονικής φαντασίας, δρο-
μολογεί την εκτόξευση του 
πρώτου επανδρωμένου πυ-
ραύλου στο διάστημα. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑ-

ΡΙΟΥ 21:30 Αυτή η Νύχτα Μέ-
νει (1999). Κοινωνικό δράμα 
με τους Νίκο Κουρή, Αθηνά 
Μαξίμου, Ζωή Ναλπάντη. Ο 
Αντρέας αγαπά τη Στέλλα, 
αλλά έχει μόνο ένα μαγαζάκι 
της ΕΒΓΑ να της προσφέρει. 
Φιλοδοξώντας να κάνει κα-
ριέρα ως τραγουδίστρια, η 
Στέλλα φεύγει για τα σκυλάδικα 
της επαρχίας. Είναι η αρχή μιας 
κατάβασης στην κόλαση. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 23:25 Dream Hotel 
(2002). Κοινωνική κωμωδία με 
τους Νένα Μεντή, Φίλιππο Σο-
φιανό, Δημήτρη Καλλιβοκά. 
Δώδεκα άτομα συναντιούνται 
σε ένα ξενοδοχείο πολυτελείας, 
το Beach Hotel. Ο καθένας με 
διαφορετικό χαρακτήρα κα-
σκοπό, κάνουν διακοπές και 
μπλέκονται μεταξύ σε κωμικο-
τραγικές καταστάσεις.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:45 Ο Θησαυρός (2017). 
Κωμωδία με τους Γιάννη Τσι-
μιτσέλη, Παύλο Χαϊκάλη, Σω-
τήρη Καλυβάτση. Μια χήρα η 
οποία κληρονομεί έναν ξενώνα 
γεμάτο χρέη, διαδίδει πως κά-
που μέσα του είναι κρυμμένος 

από την Κατοχή ένας θησαυ-
ρός. Αμέσως πιθανοί και απί-
θανοι θησαυροθήρες σκοτώ-
νονται για να νοικιάσουν ένα 
δωμάτιο. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:25 Ένας Κόκορας στη 
Γειτονιά μας (1986). Κωμωδία 
με τους Σωτήρη Τζεβελέκο, 
Αθηνόδωρο Προύσαλη, Έφη 
Πίκουλα. Ο “κόκορας” της γει-
τονιάς περιπλανιέται στη γειτο-
νιά και φλερτάρει όλες τις γυ-
ναίκες χωρίς θετικά 
αποτελέσματα. Υπάρχει όμως 
ένα κορίτσι που λιώνει για εκεί-
νον, αλλά δεν του έχει αποκα-
λύψει ακόμη τα συναισθήματά 
της. Θα καταφέρει άραγε αυτή 
η γυναίκα να τον κάνει να την 
αγαπήσει και να τον φέρει στο 
σωστό δρόμο; 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Ο Άνθρωπος με το Γα-
ρύφαλλο (1980). Ιστορικό 
δράμα με τους Μάνο Κατράκη, 
Ανέστη Βλάχο, Σπύρο Καλογύ-
ρου. Ένα χρόνο μετά το τέλος 
του εμφυλίου και ενώ η δεξιά ς 
κυβερνεί την Ελλάδα, ένας 
αγωνιστής της αριστεράς  ο Νί-
κος Μπελογιάννης επιστρέφει 

στην Ελλάδα και κρύβεται στο 
σπίτι ενός αριστερού. Σύντομα 
οι στρατιωτικοί και οι μυστικές 
υπηρεσίες βρίσκονται στα ίχνη 
του.   
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Επικίνδυνο Παιχνίδι 
(1989). Θέατρο της Δευτέρας. 
Κοινωνικό δράμα με την Τζένη 
Ρουσσέα, Βασίλη Ανδρεό-
πουλο, Ιφιγένεια Αστεριάδη. 
Στο επικίνδυνο παιχνίδι οι θύ-
τες γίνονται θύματα και αντί-
στροφα. Τα τέσσερα μέλη της 
οικογένειας Μπερσή θα εμπλα-
κούν σε ένα παιχνίδι, αλυσιδω-
τών καταστάσεων και αντιδρά-
σεων. Πότε κωμικών και πότε 
βαθιά δραματικών. Θα καταφέ-
ρουν όμως να επιβιώσουν; 
Ποιοι θα είναι οι νικητές και 
ποιοι οι ηττημένοι;  
 
ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30 Μελόδραμα (1980). 
Δράμα με τους Λευτέρη Βογια-
τζή, Μαρία Ξενουδάκη, Αλέκα 
Παίζη. Ένας τριαντάχρονος, 
που επιστρέφει από την Αμε-
ρική, έρχεται στην Κέρκυρα για 
να δει την άρρωστη μητέρα του 
και προσπαθεί να πιαστεί από 
έναν απελπισμένο έρωτα με 

μια νεαρή δασκάλα μουσικής, 
μέσα σε ένα βαρύ και αποπνι-
κτικό τοπίο. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30 Τα Τέσσερα Σκαλοπά-
τια (1951). Αισθηματική κωμω-
δία με τους Ντίνο Ηλιόπουλο, 
Μίμη Φωτόπουλο, Ζινέτ Λακάζ. 
Η Ρένα, μια ορφανή κοπέλα 
που ζει με το θείο της, εγκατα-
λείπει το σπίτι της εξαιτίας της 
σκληρότητας της εξαδέλφης και 
της θείας της. Ψάχνει για δου-
λειά στην Αθήνα, ώσπου δια-
βάζει μια αγγελία με την οποία 
ζητούνται σοφέρ. Τότε μεταμ-
φιέζεται σε άνδρα και ζητά να 
εργαστεί σαν σοφέρ. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
22:30 Το Οργανάκι του Αττίκ 
(1955). Μελόδραμα με την 
Σμαρούλα Γιούλη, Αλέκο Αλε-
ξανδράκη, Στέλιο Βόκοβιτς. Η 
ορφανή Μαντώ προσπαθεί να 
φροντίσει τον άρρωστο πατέρα 
της. Την ερωτεύεται ένας εξί-
σου άπορος μουσικός αλλά 
εκείνη είναι ερωτευμένη με τον 
Λώρη, αστικής καταγωγής. Ο 
τελευταίος θα πέσει θύμα πλε-
κτάνης που θα του στήσει μια 
πανούργα γυναίκα.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 2/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι 
Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κοίτα με στα Μάτια  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00  Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι 
Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20:00 Εκείνη και Εκείνοι  
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/5 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Αποτυπώματα  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Αγορά (Ε) 
09.00 Ποπ Κορν-Παίζω και 

Μαθαίνω 
10.00 Παραδοσιακή Βρα-
διά 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
23:00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5/2 
06.30 Προεδρικές Εκλογές 
2023 
12.00 Ειδήσεις  
13.00 Μουσικό Ραντεβού 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα 
15.00 Προεδρικές Εκλογές 
2023 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09:00 Ειρήνη Πάσι  
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα 

18.00 Ειδήσεις 
19.00 Τρικυμία  
20:00 Προεδρικές Εκλογές 
2023 
21:00 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 7/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Ειρήνη Πάσι  
10:00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι 
Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Κυπριώτικα Σκετς   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι 
Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις

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

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
10:00 Από Μέρα σε Μέρα - ΡΙΚ 
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:05 Προκλήσεις-ΡΙΚ 
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Έλ/κη ταινία: Τρικυμία μιας 
Καρδιάς (1969) 
00:00 Έλ/κη ταινία:Αστροναυτ́ες 
(1962) 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
18:50 Τρικυμία 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Μικρασιατικη ́Καταστροφη ́με ομιλίες 
21:30 Ελ/κή ταινία: Αυτή η Νύχτα Μέ-
νει (1999) 
00:50 Ελ/κή ταινία: Οι Τεμπέληδες 
της Εύφορης Κοιλάδας (1978) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
Autism Cafe at the CCC, interview 
with Dr Chris Papadopoulos 
20:00 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:45 Ελ/κή ταινία: Ο Θησαυρος́ 
(2017) 
22:20 Ελ/κή ταινία:  Ένας Κόκορας 
στη Γειτονιά μας (1986) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της 

Θείας Λειτουργείας από τον Ιερό 
Ναό των 12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αθλητική Κυριακή - ΡΙΚ  
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ  
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00  Ελ/κή ταινία: Ο Άνθρωπος με 
το Γαρύφαλλο (1980) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ     
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Κυπριακά Σκετς 
20:00 Greekstories:  Αυγ. Γαλιάσσος  
20:25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Επικίν-
δυνο Παιχνίδι (1989) 
23:00 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελ/κή ταινία: Μελόδραμα (1980) 
22:00 Ελ/κή ταινία: Ο Παλληκαρας́ 
(1961) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 
την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:30 Ελ/κή ταινία: Τα Τέσσερα 
Σκαλοπάτια (1951) 
22:05 Ελ/κή ταινία: Τέρμα τα 
Διφ́ραγκα (1962) 
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Ο Τζόκοβιτς αποδείχθηκε         
ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον 
Τσιτσιπά και κατέκτησε το        
Australian Open

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  CYTA ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ 
Από την Πλατφόρμα του HELLENIC TV 
ΗΜΕΡΑ                                                 ΩΡΑ UK 
ΠΕΜΠΤΗ               2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 ΑΕΚ  v Χλώρακα                Cytavision Sports 1 
ΠΕΜΠΤΗ               2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Ανόρθωση  v Ομόνοια Cytavision Sports 2 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 15:30 Πάφος v Ν. Σαλαμίς Cytavision Sports 1 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 18:00 ΑΠΟΕΛ v Απόλλων Cytavision Sports 2 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13:00 Καρμιώτισσα v ΑΕΚ Cytavision Sports 1 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 13:00 Ολυμπιακός v Παραλίμνι      Cytavision Sports 2 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 Παραλίμνι v Άρης                Cytavision Sports 1 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 17:00 ΑΕΚ  v  Χλώρακα                Cytavision Sports 2 
 
Από την ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ του Hellenic TV στο ROKU box/stick της CYTEL UK. Για πληροφορίες τηλε-
φωνήστε CYTELUK 0800 036 0078.

Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 
Με 2-1 επικράτησε η ΑΕΚ την ΑΠΟΕΛ
Με 2-1 νίκησε η ΑΕΚ τον 

ΑΠΟΕΛ στο ΑΕΚ Αρένα, 
στην 21η αγωνιστική 

του Παγκύπριου Πρωταθλήμα-
τος CYTA. 

Στην πρώτη φάση του αγώνα, 
μόλις στο 2ο λεπτό, ο Γκαρθία 
άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Στη 
συνέχεια, ο Φαράζ σημείωσε το 
2-0 στο 59ο λεπτό. Στο 88ό, ο 
Μαρκίνιος μείωσε τη διαφορά 
για τον ΑΠΟΕΛ σε 2-1. 

ΑΕΚ (Χ.Λ. Όλτρα): Πίριτς,      
Τόμοβιτς, Λέδες, Φαράζ (90' 
Γκονζάλεθ), Λόπες (79' Κάσας), 
Μιλίτσεβιτς, Ροσάλες, Πονς (90' 
Ρόμο), Γκιούρτσο (40' Γιάκολις), 
Άλτμαν (79' Σανχούρχο), Γκαρ-
θία. 

ΑΠΟΕΛ (Βλ.Μιλόγεβιτς): Μπέ-
λετς, Σούσιτς, Ντβάλι, Κρέσπο, 
Φεράρι, Κονσταντίνοφ, Σαρφό, 
Ντάλσιο (79' Ντονγκαλά), Μπεν 
(64' Μακέντα), Εφραίμ (64' 
Μαρκίνιος), Κβιλιτάια. 

Εξάλλου, σε αγώνα που έγινε 
το βράδυ του Σαββάτου στο 
στάδιο «Κατωκοπιά – Επιστροφή 
/ Γλαύκος Κληρίδης» Δόξα Κατω-
κοπιάς και Ανόρθωση έμειναν 
στο ισόπαλο 0-0. 

 
Με νίκες προχώρησε ο       
Απόλλωνας και η  
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών  

 
Ο Απόλλωνας επικράτησε 

του Ολυμπιακού με 2-1 και η 
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών εκτός 
έδρας 2-0 του Ακρίτα Χλώρακας. 

Η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε 
με 2-0 της ΑΕΛ και έφτασε στους 
34 βαθμούς. Η ΑΕΛ μετά την ήττα 
της παρέμεινε στην 8η θέση με 
28 βαθμούς. 

Ισόπαλος χωρίς τέρματα   
ολοκληρώθηκε ο αγώνας μεταξύ 
της Ομόνοιας με την Πάφο FC. 
Η Πάφος FC βρίσκεται στην 3η 
θέση με 45 βαθμούς, στην 5η 
θέση η Ομόνοια με 35 βαθμούς, 
όσους και ο 6ος Απόλλωνας. 

Ομόνοια: Φαμπιάνο, Ψάλτης 
(85΄Μάθιους) Γιούστε, Μπρούνο, 
Κασάμα (64΄Μπασιρού) Κίτσος 
(46΄Λοϊζου) Λέζιακς, Λανγκ, Κού-
σουλος, Κακουλής (46΄Καρίμ) 
Μπέζους (68΄Χάμπος). 

Πάφος FC (X. Μπεργκ): Ίβου-
σιτς, Κβίντα, Κανέ, Ζάιρο, Ικόκο, 
Χέσταντ (87΄Μπεσάρτ) Τάνκο-
βιτς, Ναμέ, Μπάιριτς, Πελάζιο, 
Ζουνίνιο. 

Με γκολ στο τελευταίο λεπτό 
των καθυστερήσεων επικράτησε 

με 0-1 ο Άρης της ΕΝΠ στο   
«Τάσος Μάρκου». Με τον αγώνα 
ολοκληρώθηκε η 21η αγωνιστική 
του ποδοσφαιρικού Πρωταθλή-
ματος Cyta. 

Στο 90+3 ο Άρης κέρδισε       
πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε επι-
τυχώς ο Γκομίς, σημειώνοντας 
το 0-1. 

Στο 22ο λεπτό του αγώνα ο 
Μπέγκσον είχε σημειώσει γκολ 
για τον Άρη, το οποίο τελικά δεν 
μέτρησε, καθώς η μπάλα ακού-
μπησε στο χέρι του Μαγιαμπέλα. 

 
Βαθμολογία (21 αγώνες) :  

1. ΑΕΚ 50, 2. ΑΠΟΕΛ 46, 3. 
Πάφος 45, 4. Άρης 37 (20 αγώ-
νες), 5. Ομόνοια 35, 6. Απόλλω-
νας 35, 7. Νέα Σαλαμίνα 34, 8. 
ΑΕΛ 28, 9. Καρμιώτισσα 23, 10. 
Ανόρθωση 23, 11. ΕΝΠ (20 αγώ-
νες) 14, 12. Δόξα Κατωκοπιάς 13, 
13. Ολυμπιακός 13, 14. Ακρίτας 
Χλώρακας 11. 

Super League
Ο Αστέρας κέρδισε τον 

Παναθηναϊκό στην Τρί-
πολη με 1-0 για την 20ή 

αγωνιστική της Super League 
και τον «γκρέμισε» από την        
κορυφή της βαθμολογίας για 
πρώτη φορά στο πρωτάθλημα. 

Σημαντική αν και αγχωτική 
νίκη πέτυχε ο ΠΑΟΚ, επικρα-
τώντας με 3-2 του Λεβαδειακού 
στο γήπεδο της Τούμπας, μειώ-
νοντας στους 5 βαθμούς από 
την ΑΕΚ που βρίσκεται πλέον 
στην κορυφή. 

Η ΑΕΚ ανέβηκε στην κορυφή 
της βαθμολογίας, καθώς επικρά-
τησε 3-0 του Άρη στην «OPAP 
Arena» στο πλαίσιο της 20ης 
αγωνιστικής της Super League. 
Σημαντική νίκη πέτυχε και ο 
Ολυμπιακός που επικράτησε      
με 2-1 και μετά από ανατροπή         
του φορμαρισμένου ΟΦΗ στο         
«Γ. Καραϊσκάκης». 

Στον τρίτο χθεσινό αγώνα, ο 

ουραγός Ιωνικός πέτυχε σπου-
δαία εκτός έδρας νίκη επί της 
Λαμίας με 2-0 και μείωσε στον 
πόντο τη μεταξύ τους διαφορά. 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 
και η βαθμολογία της 20ης αγω-
νιστικής του πρωταθλήματος 
της Super League είναι:   

Βόλος-Παναιτωλικός 2-3, ΠΑΣ 
Γιάννινα-Ατρόμητος 1-1, Ολυμπια-
κός-ΟΦΗ 2-1, ΑΕΚ-Άρης 3-0, 
ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-2, Λαμία-

Ιωνικός 0-2, Αστέρας Τρ.- Πανα-
θηναϊκός 1-0 

 
Η βαθμολογία (σε 20 αγώνες) 

1. ΑΕΚ 47, 2. Παναθηναϊκός 
45, 3. ΠΑΟΚ 42, Ολυμπιακός 
42, 5. Άρης 31, 6. Βόλος 29, 7. 
Ατρόμητος 25, 8. Παναιτωλικός 
23, 9. Αστέρας Τρίπολης 21, 10. 
ΟΦΗ 19, ΠΑΣ Γιάννινα  19, 12. 
Λεβαδειακός 13, 13. Λαμία 12, 
14. Ιωνικός 11. 

Ο Τζόκοβιτς αποδείχθηκε 
ανυπέρβλητο εμπόδιο 
για τον Τσιτσιπά και       

κατέκτησε το Australian Open  
Νόβακ Τζόκοβιτς αποδείχθηκε 
ανυπέρβλητο εμπόδιο για τον 
Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς ύστερα      
από έναν συναρπαστικό αγώνα, 
που είχε διάρκεια δύο ώρες και 
59 λεπτά, επικράτησε στον τελικό 
του Australian Open, του Έλληνα 
πρωταθλητή με 6-3, 7-6(4), 7-6 (5).  

Εκτός από το πρώτο Grand 
Slam - και 10ο στην Μελβούρνη- 
της χρονιάς, που είναι και το 22ο 
στην καριέρα του, ο «Νόλε» επέ-
στρεψε στην κορυφή της παγκό-
σμιας κατάταξης, που διατηρεί 
η ATP. 

Ο Σέρβος πρωταθλητής επέ-
βαλε τον ρυθμό του σε όλη τη  
διάρκεια του αγώνα, και αφού 
πήρε με σχετική άνεση το πρώτο 
σετ, κατάφερε ν' ανταποκριθεί 
στην «αντίδραση» του Τσιτσιπά 
στο δεύτερο σετ και να φθάσει 
τελικά στην νίκη, χωρίς να δυσκο-
λευθεί ιδιαίτερα. 

Με εξαίρεση ελάχιστα σημεία 
στο ματς, ο Έλληνας πρωταθλη-
τής δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στην 
εμπειρία και στην ανωτερότητα 
του «Νόλε», ο οποίος από αύριο 
(30/1) θα βρεθεί ξανά στο Νο 1 
του κόσμου. 

Ο «Νόλε» σέρβιρε πρώτος στο 
ματς και πήρε με άνεση το game 
και το προβάδισμα, ενώ λίγο 
έλιψε να «σπάσει» το σερβίς του 
Τσιτσιπά. Όμως ο Ελληνας πρω-
ταθλητής, διατήρησε την ψυχραι-
μία του και αφού «έσβησε» δύο 
break points, ισοφάρισε σε 1-1, 
αλλά η «απάντηση» του Σέρβου 
ήταν άμεση και χωρίς να χάσει 
πόντο, προηγήθηκε με 2-1. 

Και αυτό που δεν κατάφερε ο 
Τζόκοβιτς στο δεύτερο game, το 
πέτυχε στο τέταρτο, καθώς έκανε 
το break και απέκτησε σημαντικό 
πλεονέκτημα, προηγούμενος με 
3-1. Διατηρώντας το σερβίς του, 
αμέσως μετά, ο «Νόλε», έφθασε 
στο 4-1, ενώ ο «Στεφ» κατάφερε 
με δυσκολία να μειώσει σε 4-2. 

Ο Σέρβος άσος, πήρε και πάλι 
το σερβίς και χωρίς να δυσκο-
λευθεί ιδιαίτερα, έφθασε μία 
«ανάσα» από την κατάκτηση του 

σετ (5-2). Στην συνέχεια, ο Τσι-
τσιπάς, σέρβιρε για να παραμεί-
νει «ζωντανός» στην διεκδίκηση 
του πρώτου σετ και τα κατάφερε 
εύκολα, μειώνοντας σε 5-3. Οι 
μπάλες, πέρασαν εκ νέου στα 
χέρια του 35χρονου θρύλου του 
παγκοσμίου τένις, ο οποίος εκμε-
ταλλεύθηκε την εμπειρία του και 
πήρε το πρώτο σετ με 6-3, μετά 
από μόλις 38 λεπτά αγώνα. 

Στο δεύτερο σετ, ο Τσιτσιπάς 
σέρβιρε και προηγήθηκε με 1-0, 
αλλά ο Σέρβος «απάντησε» 
άμεσα και ισοφάρισε. Στο τρίτο 
game «εμφανίσθηκε» ο... γνωστός 
Τσιτσιπάς στο κορτ, καθώς έδειξε 
να «ξυπνά» αγωνιστικά και χωρίς 
να χάσει πόντο, προηγήθηκε με 
2-1. 

 Στην συνέχεια, οι δύο τενίστες, 
διατήρησαν το σερβίς τους με τον 
24χρονο Ελληνα να προηγείται 
3-2 και τον Σέρβο να ισοφαρίζει 
σε 3-3. Στο έβδομο game και σε 
μία προσπάθεια να αποκρούσει 
το κτύπημα του Τσιτσιπά, ο Τζόκο-
βιτς έπεσε στο έδαφος, ευτυχώς 
χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Σε 
ένα φαινομενικά εύκολο κτύπημα 
πάνω στον φιλέ, ο «Tsitsifast» 
έδρασε βεβιασμένα και ο «Νόλε» 
ισοφάρισε σε 40-40. 

Όμως ο Στέφανος αντέδρασε 
και διατήρησε το σερβίς του (4-3), 
κρατώντας στο ακέραιο την αγω-
νία για την συνέχεια. Η αγωνιστική 
ανάκαμψη του Τσιτσιπά, δεν 
«εξαργυρώθηκε», καθώς ο Σέρ-
βος κατάφερε με υπερπροσπά-
θεια να κρατήσει το σερβίς του 
και να ισοφαρίσει εκ νέου (4-4). 
Παρά την αντίδραση του Τζόκο-
βιτς (από 40-0 σε 40-30), ο νεα-
ρός Ελληνας διατήρησε το σερβίς 
του (5-4) «υποχρεώνοντας» τον 
Σέρβο να σερβίρει για να παρα-
μείνει στο σετ. 

Μετά από ένα game «θρίλερ», 
κατά το οποίο ο Τσιτσιπάς έφθασε 
σε set point, ο Τζόκοβιτς κατάφερε 
να ανατρέψει τα δεδομένα και 
να ισοφαρίσει σε 5-5. Με συνο-
πτικές διαδικασίες και ένα «κα-
θαρό» game, ο Τσιτσιπάς προ-
ηγήθηκε με 6-5, «μεταφέροντας» 
το άγχος στην πλευρά του Τζόκο-
βιτς. Ωστόσο, ο Σέρβος ανταπο-
κρίθηκε στο βάρος και - έστω και 

δύσκολα - έστειλε το σετ στο tie 
break. 

Εκεί, παρά το mini break του 
«Νόλε», ο Τσιτσιπάς «απάντησε» 
σε 1-1, με τον Τζόκοβιτς να κρατά 
το σερβίς του και να προηγείται 
με 2-1. Σ' αυτό το κρίσιμο σημείο, 
η εμπειρία του Σέρβου, αποδεί-
χθηκε καταλυτική, καθώς με δύο 
διαδοχικούς πόντους, προηγή-
θηκε με 4-1. Ομως ο Τσιτσιπάς 
αντέδρασε και με break, αλλά και 
διαδοχικούς πόντους, μείωσε σε 
4-3 και ισοφάρισε σε 4-4. Ο Τζό-
κοβιτς, είχε και πάλι απάντηση, 
με αποτέλεσμα να πάρει ξανά 
προβάδισμα (5-4) και να φθάσει 
στην κατάκτηση του δεύτερου σετ 
με 7-4, μετά από μία ώρα και δέκα 
λεπτά.  

Το τρίτο σετ άρχισε με διαδο-
χικά break, πρώτα από τον Τσι-
τσιπά και αμέσως μετά από τον 
Τζόκοβιτς. Στη συνέχεια αμφότε-
ροι κράτησαν το σερβίς τους (2-2 
και 3-3), με τον Σέρβο να διαχει-
ρίζεται ιδανικά τις συνθήκες και 
να υπερασπίζεται με εξαιρετικό 
τρόπο τα κεκτημένα. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαία -και παραμένει- 
ένας από τους κορυφαίους όλων 
των εποχών και μάλιστα σ' αυτήν 
την ηλικία. 

Ο «Νόλε» προηγήθηκε με 4-3, 
όμως ο Ελληνας πρωταθλητής, 
δεν ήταν διατεθειμένος να «παρα-
δοθεί άνευ όρων» και ισοφάρισε 
σε 4-4. Με ένα «καθαρό» game, 
ο Σέρβος προηγήθηκε με 5-4 και 
οι μπάλες πήγαν στα χέρια του 
Τσιτσιπά, ο οποίος σέρβιρε για να 
παραμείνει στο ματς και αντα-
ποκρίθηκε, ισοφαρίζοντας σε 5-5. 
Παίζοντας με μαθηματική ακρίβεια, 
ο Τζόκοβιτς προηγήθηκε με 6-5 
κι έθεσε ξανά τον Τσιτσιπά με 
την «πλάτη στον τοίχο». 

 Ο νεαρός, ανταπεξήλθε εκ νέου 
και αφού ισοφάρισε σε 6-6, 
«έστειλε» το σετ στο tie break. 

Ο Σέρβος, ο οποίος πριν τον 
αγώνα έκανε λόγο ακόμη και για 
πέντε σετ, είχε φθάσει τόσο κοντά 
στην νίκη, που δεν γινόταν να 
χάσει την ευκαιρία.  

Προηγήθηκε γρήγορα με 5-0 κι 
έκλεισε το σετ και το ματς με 7-5, 
ύστερα από μία ώρα και δέκα 
λεπτά.
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Countdown to Presidential 
elections in Cyprus underway

Cypriots living in the UK 
will be able to cast their 
votes for the Cyprus 

presidential election this Sun-
day 5 February 2023, at a total 
of ten polling stations.  

Five stations have been set up 
in two locations in London; three 
at the Cyprus High Commission, 
13 St. James's Square, London, 
SW1Y 4LB, where 1461 people 
have registered to vote, and two 
at the Cypriot Community Centre, 
Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ, where 815 
people are expected to vote. 

An additional five polling      
stations will operate across the 
UK; in Manchester - at the func-
tion hall of the Greek Orthodox 
Church of the Annunciation, Bury 
New Road, Salford M7 4EY; in 
Birmingham – at The Midlands 
Greek & Cypriot Association,  
Magnet Centre, Park Approach, 
B23 7SJ; in Leeds – at the function 
hall of the Greek Orthodox Church 
of the Holy Three Hierarchs, 57 
Harehills Avenue, Leeds LS8 4EU; 
in Bristol – at the function hall of 
the Greek Orthodox Church of St 
Peter and St Paul, Lower Ashley 
Road, Bristol BS5 0YL; and in 
Glasgow – at the function hall of 
the Greek Orthodox Cathedral of 
St Luke the Evangelist, 27 Dun-
donald Road, Dowanhill, Glasgow 
G12 9LL. 

Consul General of the Repub-
lic of Cyprus in the UK, Odysseas 
Odysseos, urged those who will 
exercise their right to vote at the 
Cyprus High Commission, to bear 
in mind that there will be traffic 
restrictions and road closures in 
central London on the day of the 
presidential election, due to the 
10k Cancer Research UK London 
Winter Run taking place.  

“Voters making their way to the 
High Commission on Sunday 5 
February are advised to use the 
underground (nearest tube sta-
tions: Piccadilly Circus and Green 

Park), rail (London Paddington), 
or bus services (routes 6, 14, 19, 
38 and 94 to Piccadilly Circus 
or route 9 to Pall Mall/St James’s 
Palace) as a scheduled mara-
thon taking place in central Lon-
don will result in limited vehicle 
access,” he said. 

Mr Odysseos underlined how-
ever that people with mobility 
problems, pregnant women and 
the elderly, will be permitted to 
drive through Duke Street and 
Jerymn Street to get to the High 
Commission, if they show proof 
of ID and their electoral passbook 
to traffic marshals. 

Polling stations will open at 8am 
UK time and close at 4pm, with 
a break between 12:00-12:30pm. 

Concluding, Mr Odysseos 
called upon the 3,646 UK Cyp-
riots on the electoral register, to 
exercise their right to vote. 

“The right to vote is sacred. 
Every five years, we as citizens 
can make our voices heard, and 
on February 5th, we have the 
opportunity to do so.” 

Besides the UK, electoral 
centres have been set up in 
Greece, Berlin, Vienna, Brussels, 
Brussels, Paris, Luxembourg, 
Sofia, Stockholm, The Hague, 
New York and Dubai. 

Approximately 561,000 voters 
are registered to vote in the 2023 
presidential elections. 

There are three main candi-
dates: ruling-DISY backed Averof 
Neophytou, AKEL-backed inde-
pendent Andreas Mavroyiannis, 
and DIKO and EDEK-backed 
independent Nikos Christodou-
lides. If no candidate receives a 
majority of the vote on 5 Febru-
ary, a runoff will be held on 12 
February. 

 
DISY and AKEL ramp up  
the election rhetoric 

 
The AKEL and DISY camps on 

Monday turned up the rhetoric 

dial, seeking to rally their res-
pective fan bases by highlighting 
what was at stake for the next 
five years. 

AKEL got the ball rolling with 
a statement mocking President 
Nicos Anastasiades for the way 
in which he stumped for DISY 
candidate Averof Neophytou dur-
ing an event held over the week-
end. An emotive Anastasiades 
appealed to the audience: “If you 
love me, for those among you who 
do love me, you should vote for 
Averof.” 

Commenting on this, AKEL 
said: “Even the stones in Cyprus 
know that Nicos Anastasiades 
supports Neophytou when he’s on 
stage, but roots for Nikos Chris-
todoulides behind the scenes.” 

According to AKEL, this made 
it very clear what was really at 
stake: “Either there will be a 
continuation of the Anastasiades 
administration, with the one or 
other DISY candidate (meaning 
Neophytou or Nikos Christodou-
lides), or we shall achieve change 
with Andreas Mavroyiannis as 
president.” 

Christodoulides had served 
as government spokesman and 
then foreign minister in the current 
administration, before resigning 
in January 2022. He formally 
announced his candidacy in June. 

“The dilemma for all people is 
crystal clear – Anastasiades and 
DISY, or cleansing and change? 
A third Anastasiades administra-
tion, or Andreas Mavroyiannis as 
president?” 

 
Environmental topics 

 
Averof Neophytou was the 

only one of the three main presi-
dential candidates who failed to 
respond to a series of environ-
mental related questions, includ-
ing his climate crisis policies. 

The questions were submitted 
to the campaign offices of Averof 

Neophytou, Andreas Mavroyiannis 
and Nikos Christodoulides by 
environmental NGO Terra Cypria 
on January 5. 

Last week, the organisation 
published a summary of how the 
candidates commented on Terra 
Cypria’s four positions, alongside 
their opinion on the answers. 
Neophytou was the only candi-
date who failed to respond. 

The topics concerned the 
Akamas’ development, the ille-
gal bird killing, dispersed devel-
opment, and the climate crisis. 

The first question concerned 
their opinion on the Akamas   
development plan and whether 
they would implement the con-
ditions set by the environment 
department. Both Mavroyiannis 
and Christodoulides said the 
environment department condi-
tions must be fully implemented 
in the plan. 

In the next question about the 
illegal killing of migratory birds 
and whether they would reinstate 
the operation of the poaching 
prevention unit upon their election, 
the two candidates answered in 
the affirmative. 

As regard the individual resi-
dence policy, the candidates were 
asked whether they will address 
this and similar policies which 
allow dispersed development in 
rural areas. 

Terra Cypria agreed with 
Mavroyiannis’ position to licence 
such development only if it con-
cerns primary residence and pro-
vided there are specific social 
reasons. 

About climate crisis, the ques-
tion concerned actions to tackle 
it and measures to reduce emis-
sions in the transport sector as 
well as energy transition. 

The question is complex, Mav-
royiannis noted, who proceeded 
to explain that one of his main 
points is to establish a deputy 
ministry of green transition and 
sustainability. 

Both candidates said they will 
improve the national plan on   
energy and the climate in line 
with the European Union’s agree-
ments and invest on renewable 
energy sources (RES). 

Mavroyiannis added that the 
upgrade of waste management 
of bulky items is also included in 
his policies. 

With regard to transport, which 
accounts for a large share of 
emissions, he said that smart bus 
stations will be established and 
more sidewalks will be construc-
ted.  

Up to half a million 
British teachers, civil 
servants, train drivers 

and university lecturers went 
on strike on Wednesday in the 
largest coordinated action in 
a generation. 

The mass walkouts saw 
schools close, the military on 
standby to help at Britain’s 
borders, and no rail services 
running across much of the 
country. 

Union leaders estimated up 
to 500,000 people took part, 
the highest number for at least 
a decade, and there were rallies 
against a planned new law to 
curb strikes in some sectors, a 
proposal they argue will poison 
relations further. 

“After years of brutal pay cuts, 
nurses, teachers and millions 
of other public servants have 
seen their living standards 
decimated – and are set to face 
more pay misery,” said Paul 
Nowak, General Secretary of 
the Trades Union Congress 
(TUC), the union umbrella 
group. 

“Instead of scheming up 
new ways to attack the right 
to strike, ministers should get 
pay rising across the economy 
– starting with a decent pay rise 
for workers across the public 
sector.” 

Prime Minister Rishi Sunak’s 
spokesperson told reporters, 
“We are up front that this will 
disrupt people’s lives, and that 
is why we think that negotia-
tions rather than picket lines 
are the right approach.”  

With inflation running at more 
than 10% – the highest level 
for four decades – Britain has 
seen a wave of strikes from 
health and transport workers 
to Amazon warehouse employ-
ees and Royal Mail postal 
staff. 

They are demanding above-
inflation pay rises to cover rock-
eting food and energy bills that 
they say has left them stressed, 
feeling under-valued and strug-
gling to make ends meet. 

On Wednesday, about 
300,000 teachers took action, 

along with 100,000 civil servants 
from more than 120 govern-
ment departments, and tens of 
thousands of university lecturers 
and rail workers. 

Next week, nurses, ambulance 
staff, paramedics, emergency 
call handlers and other health-
care workers are set to stage 
more walkouts, while firefighters 
this week also backed a nation-
wide strike. 

Between June and Novem-
ber, more days were lost to  
industrial action than in any 
six months for over 30 years, 
according to official data. 

An Ipsos poll released on 
Wednesday suggested the 
public was divided on the  
multiple strike action, with 40% 
supporting the action and 38% 
opposed. 

Sunak’s government has so 
far taken a hard line with public 
sector strikes, saying that to 
give in to demands for large 
wage increases would only fuel 
inflation. But with his governing 
Conservatives trailing the oppo-
sition Labour Party by some 
25 percentage points in polls,      
the industrial action is adding 
to Sunak’s political woes, and 
surveys indicate the public think 
the government have handled 
the strikes badly. 

So far the economy has not 
taken a major hit from the indus-
trial action with the cost of the 
strikes in the eight months to 
January estimated by consul-
tancy firm the Centre for Eco-
nomics and Business Research 
(CEBR) at about £1.7 billion, 
or about 0.1% of expected GDP. 

It put the estimated impact 
of the teachers’ strikes at 
about 20 million pounds a day. 

However, with confidence 
weak among the public and 
employers and the economy in 
a downturn, the strikes were 
adding to a sense of gloom in 
Britain’s economy. 

“Unresolved industrial dis-
putes are having an adverse 
impact on growth at a time when 
recession is already expected 
imminently,” CEBR economist 
Karl Thompson said.

UK sees biggest strike 
action in a decade



Prime Minister Rishi Sunak 
fired the Conservative 
Party chair Nadhim Zahawi 

from government on Sunday 
after an investigation found he 
had been insufficiently open 
about a tax probe which he      
settled while finance minister. 

In an embarrassing episode 
for Sunak, he initially stood by 
Zahawi before ordering an inde-
pendent adviser to investigate 
questions over his tax affairs 
after it emerged Zahawi had 
settled a probe by Britain’s tax 
authority HMRC last year. 

Zahawi has said the tax body 
ruled he had been “careless” 
with his declarations but hadn’t 
deliberately made an error to 
pay less tax. 

But Sunak’s independent      
adviser Laurie Magnus said that 
Zahawi did not declare that his 
tax affairs were being investi-
gated when he was briefly made 
finance minister last year, and 
failed to disclose details when 
Sunak appointed him to his     
current role. 

“Following the completion of 
the Independent Adviser’s inves-

tigation – the findings of which 
he has shared with us both – it 
is clear that there has been a 
serious breach of the Ministerial 
Code,” Sunak said in a letter to 
Zahawi. 

“As a result, I have informed 
you of my decision to remove 
you from your position in His 
Majesty’s Government.” 

Zahawi’s response to Sunak 
did not mention either the HMRC 
or independent adviser’s inves-
tigation. He expressed concern at 
the conduct of some in the media 
in recent weeks and said he 
would support Sunak’s agenda 
as a backbench lawmaker. 

“I am sorry to my family for 
the toll this has taken on them” 
he said. 

The opposition Labour Party 
and some of Sunak’s own       
Conservative lawmakers had 
said Zahawi should have stood 
down earlier while Sunak waited 
for the findings of Magnus’ inves-
tigation. 

“It’s vital that we now get         
answers to what Rishi Sunak 
knew and when did he know it,” 
Labour’s education spokesper-

son Bridget Phillipson said on 
Sunday. 

“We need to see all the papers 
not just have the Prime Minister’s 
role in this brushed under the 
carpet,” she said. 

Zahawi’s sacking comes        
as Sunak’s government, facing 
decades-high inflation and a 
wave of public sector strikes, 
trails badly in opinion polls ahead 
of an expected 2024 election. 

Speculation was growing on 
Tuesday about who will replace 
Zahawi. 

Sunak is under pressure to 
pick the right candidate as he 
struggles to draw a line under 
'Tory sleaze' allegations - despite 
vowing to turn over a new leaf 
when he became prime minister. 

Allies of Boris Johnson have 
already touted him as a potential 
successor, but there are others 
who are calling for someone who 
can create a "positive headline" 
to help turn around the party's 
fortunes in the polls. 

The party chair is responsible 
for party administration and 
overseeing the Conservative 
Campaign Headquarters.
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Sunak fires party chairman Zahawi 
after breach of ministerial code

Flybe enters  
administration

British airline Flybe entered 
administration for the 
second time and has can-

celled all scheduled flights to and 
from the UK, the regional carrier 
said on Saturday. 

With Britain in lockdown     
during the pandemic, Flybe was 
among the first airlines to go 
into administration in 2020,     
putting around 2,400 jobs at risk 
at that time.  

It resumed flight services in 
April last year. 

In a statement posted on its 
Twitter account, Flybe said that 
it has now “ceased trading” and 
advised travellers to not travel to 
airports as it would not be able 
to arrange alternative flights for 

passengers. 
The High Court has appointed 

David Pike and Mike Pink as 
joint administrators of Flybe, it 
said. 

Paul Smith, consumer director 
at UK’s Civil Aviation Authority 
(CAA), said in a statement: 
“Flybe’s decision to stop trading 
will be distressing for all of its 
employees and customers.” 

The CAA said it would     
provide advice and information 
to affected passengers. 

Flybe, which was once the 
largest independent regional 
airline in Europe, operated bet-
ween 81 airports, was sold to 
Thyme Opco, a firm controlled 
by Cyrus Capital, in 2021.

LTB Chairman shares insights on evolution of tourism
Chairman of Larnaka 

Tourism Board (LTB), Mr 
Dinos Lefkaritis, recently 

highlighted the ‘new way of 
thinking’ that places the environ-
ment and people at the heart of 
LTB’s projects - creating more 
sustainable experiences in com-
bination with up-to-date digital 
practices for the new, eco-con-
scious, tech-savvy traveller.  

LTB have pioneered a series 
of virtual experiences - such as 
online maps and tours - thus 
eliminating the requirement for 
printing consumables, and simul-
taneously creating a modern, 
sustainable way of enjoying the 
region’s culture, history and arts. 

Many projects have won 
awards, plus Larnaka was inclu-
ded as one of three candidate 
cities for the ‘European Destina-

tion of Excellence 2023’ title.  
Plans for 2023 will build on 

these foundations. Projects        
include the ‘Enriching & Green-
ing Larnaka’s Beaches’ – a pro-
gramme that upgrades the 
coastal areas; improvement of 
the nature trails at Larnaka Salt 
Lake and in Choirokoitia; the  
creation of bee parks at the 
‘Rural Larnaka Honey Villages’; 
further enrichment of the artifi-
cial reef; new Larnaka Virtual 
Museums and virtual reconstruc-
tions of  archaeological sites; 
museum upgrades, and self-
guided cultural tours.  

“The prospects for tourism in 
Larnaka region are very encoura-
ging for 2023,” said Mr Lefkaritis. 
“The new initiatives in the action 
plan show how LTB is adapting 
and moving with the times, and 

that locals, visitors and investors 
are all responding positively to 
this way of ‘rethinking’ tourism.” 

 
New hotels in Larnaka  
 

The range of accommodation 
options continues to expand in 
2023, from niche boutique hotels 
to globally branded resorts. At 
the end of 2022 the Radisson 
Beach Resort Larnaca opened, 
a swish luxury resort set on       
an exclusive beach complete 
with spa which welcomed the 
Manchester United football team 
among its first guests during 
their visit to Cyprus for a Europa 
League match. 

Up the mountains in Lefkara 
village the boutique Agora Hotel 
opened its doors at the end of 
the year too, offering guests a 

unique blend of old-world gla-
mour with contemporary design. 
The hotel is on the site of the 
village’s old market (‘agora’) and 
retains the original gate of the 
market. 

In April, the Mercure Beach 
Hotel Larnaka is expected to 
open as the island’s first Mercure 
hotel. Set on an exclusive part 
of the beach along the Voroklini 
coastline the resort will feature 
the closest beach rooms on the 
island, rooftop bar and a spa. A 
second globally branded hotel is 
also planned for Voroklini coast-
line by Yiannades (Goldfish) 
Beach. 

The island’s first Holiday Inn 
Express will open in Larnaka in 
2023, doubling as the island’s 
first robotic hotel with digitalised 
services, such as automated 

check-in and check-out. Also, the 
new Pallas Hotel in a historic 1953 
building in the commercial centre 
will open to travellers who want 
a city setting, smart technology 
suites amongst its rooms, as well 
as a roof garden and sky bar.  

The hotel is a minute away 
from the Foinikoudes (Palm Tree 
promenade), close to all the     

leisure facilities and bars/     
restaurants.  

In the city centre, the Saint 
Lazaros Church is also ear-
marked for a new boutique hotel 
overlooking the landmark’s 
charming square.  

 For tourist information from 
the Larnaka Tourism Board, visit 
www.larnakaregion.com
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Greek School of  St Demetrios  
celebrates three years of  GCSE success

East End girl could become  
first female Cypriot MP in the UK
Suzy Stride, an active 

member of the Cypriot 
community, is running to 

become the first ever Cypriot 
woman to sit in Parliament. 

Stride has been a Labour     
activist since she was a teenager 
and ascribes her passion for 
politics to her upbringing in East 
London. Born in the East End, 
Suzy is running for the area she 
calls her home. 

Suzy’s grandmother came to 
Britain on a boat in the 1950’s, 
she lived in abject poverty and 
often the family went hungry. 
Like many other families from 
Cyprus at that time, her mum, 
having English as her second 
language, meant she struggled. 
She was excluded from school 
before being placed into a     
children’s home. 

Shaped by an understanding 
of her families’ struggles and a 
mother who was desperately 
poor with milk crates for furniture, 
Suzy has worked for the last two 
decades to support young vulne-
rable teenagers in Tower Hamlets, 
many from Bangladeshi, Black 
and other ethnic minority back-
grounds. 

She explains, “how painful it is 

to see the similarities between 
the young people I work with in 
Tower Hamlets and the way my 
mum struggled, with not having 
opportunities.” 

Her experiences, she explains, 
have taught her that Britain needs 
people in parliament who have 
lived experiences of the issues 
they are fighting for. She added 
that a Labour government would 
transform the landscape of this 
country from schools, to the 
NHS and housing. 

But before running in a future 
general election, Suzy must win 
the Labour selection. She has 
been an active member of the 
Labour party for many years 
and has worked in local schools, 
youth centres and run commu-
nity projects in Tower Hamlets 
for over two decades. She also 
helped advise the shadow cabi-
net on policy in how to engage 
young people in politics. 

Stride said, “We need strong 
voices in Parliament, people who 
have served their local commu-
nities, who are angry with the 
injustice people face and are 
willing to serve in Parliament to 
see lives and the nation changed. 
It’s not about power and it’s not 

about money, it’s about having 
a heart and a vision to bring 
change and that’s what I will do 
for my area. 

“The East End is such an ama-
zing place to live but it deserves 
better. No young person should 
be born into a situation where 
they are less likely to fulfil their 
potential because of barriers 
outside of their control. A Labour 
government will bring down these 
barriers and change lives. If they 
get it in privileged areas, why 
can’t they get it in Poplar – how 
many lives are wasted because 
the opportunities are just not 
there? I believe the greatest days 
for the East End are coming and 
I’m excited to play my part in con-
tinuing to serve my community.” 

The story of her mum ends 
well. Though she left school with 
no GCSEs she encouraged all of 
her kids to work hard, and three 
of them, including Suzy, went to 
Cambridge University from state 
schools. Her mother worked       
for The Island Neighbourhood  
Project, a local charity on the 
Isle of Dogs in Poplar.  

Suzy’s dad founded a social 
housing group and has dedica-
ted the last 40 years to helping 

to improve housing in one of the 
most deprived areas of the coun-
try. Part of his passion comes 
from living in council housing 
with two children and a pregnant 
wife, whilst having a neighbour 
who was a violent alcoholic      
that threatened his family daily. 
Steve’s heart is for people to 
thrive in good quality housing 
and strong communities. 

Suzy’s grandad is still remem-
bered for his work with the 
homeless around Brick Lane in 
the 1970s. Suzy speaks of how 
when she was a kid she shared 
Christmas Day dinner with lots 
of strangers who she thought 
were close family friends, only 
to find out years later that they 
were in fact homeless people 
who her grandad welcomed as 
family each year. 

As an MP, Stride would fight 
for her local area and also be a 
voice for Cypriots advocating for 
a just settlement: “The fact that 
Nicosia remains the last divided 
capital city in the world, that      
Famagusta remains a ghost town 
and many people including my 
family lost land, homes and friends 
due to the illegal occupation of 
northern Cyprus, motivates me. 

Recently I was in Eptakomi village 
and saw the smashed up grave-
yard where my grandfather is 
buried; we could not find his tomb-
stone because the graveyard 
was so destroyed. There is lots 
of hurt and sadness, but change 
is possible – as is resolution – 
and I will do everything in my 
power to bring this about.” 

Suzy has joined with Bambos 
Charalambous MP and others  
in beginning to found the first        
Labour Friends of Cyprus Soci-
ety.  

President of the Republic of 
Cyprus, Nicos Anastasiades, 
who met with Stride recently, 
said, “Suzy will be a powerful 
voice in the UK parliament for her 
local area and for the Cypriot 
diaspora.” 

Stride is no stranger to the 
media. Many would say she is 
exactly what the Labour Party 
needs. She was even named   
“1 of 5 women to watch in the 
country” alongside senior MPs, 
by Channel 4 News and Tele-
graph columnist, Cathy Newman.

Lefkara Association of Great 
Britain held its Annual 
General Meeting (AGM), 

with a large number of Lefkarites 
and friends of the charity present.  

The meeting started with a 
minute’s silence in memory of 
those who are no longer with us. 
This was followed by an update 
from the Chair, who mentioned 
the activities of the Lefkara Asso-
ciation of Great Britain, charity 
number 295494. The Chair also 
referred to the £1,000 donation 
given to help the tenants of 
Cheshire House due to an emer-
gency three months ago, noting 
that now all is back to normal.  

The Treasurer, Varnavas  
Varnavides, gave a report on 
the state of the accounts and  
a discussion followed around 
possible fundraising activities. 

An election took place and it 

was unanimously agreed to      
appoint George Savva as 
Chair, Varnavas Varnavides as 
Treasurer and Olga Pantazi as 
Secretary. 

Members of the committee 
are: Helen Loizou, Chris Loizou, 
Chryso Phyrillas, Michael Kos-
sifos, Anna Theodorou, Toulla 
Varnavide, Elli Savva and Charlie 
Theodorou. 

The meeting was followed      
by a dinner in the presence of 
the Mayor of Enfield Cllr. Doris       
Jiagge, Deputy Mayor of Enfield 
Cllr. Suna Hurman, and former 
Mayor of Enfield Sabri Ozaydin. 

The traditional cutting of the 
Vasilopita, accompanied by the 
kalanda took place.   

For further information on      
the Association, please email         
community.lefkaraassociation@ 
live.co.uk 

Lefkara Association of GB 
holds successful AGM

The Greek School of          
St Demetrios celebrated      
the memory of the Three  

Hierarchs and the success of 
the students who successfully 
passed their GCSE exams in 
Greek in the last three years.  

The celebration took place in 
the church where father Nikode-
mos spoke and congratulated 
the students on their success.  

The president of the school 
committee of St Demetrios,      
Mr. Andreas Chrysanthou, 
praised both the students for 
their success and the parents 
who continuously bring the      
students to school.  

Today, he said, “we were       
fortunate to have had an oppor-
tunity to celebrate our pupils      
successes in front of our friends 
at St Demetrios school and 
Church. Much of which during 

the latter periods of 2020 was 
accomplished through remote 
studies, online learning, signifi-
cant restrictions imposed on 
lives at such a young age, and 
in some cases the loss of special 
people in their lives. This was on 
top of what is already extremely 
difficult task of learning a second 
language which won’t necessarily 
offer a career path in many 
global industries in today’s age, 
and doing all of this on apart 
time basis.” 

He continued, “Today we 
celebrate three years of GCSE 
success and all with flying        
colours. Each year group since 
2020 returned to our church in 
a special recognition ceremony 
held by Father Nikodemos and 
Father John, with certificates 
and special recognition for all 
by our head teacher, Stavroula 

Prodromou. 
“The school is a not for profit 

low fee Greek language school 
which has been teaching the 
Greek and Cypriot communities 
since 1971. Today it teaches 
language, song, dance, some 
theology and pupils are also    
exposed to food events now 
aptly known as ‘kouzina days’ 
and ‘makarounia dou fournou’ 
competitions. 

“Having an opportunity to 
work with some of the most     
talented teachers within our 
community and having the sup-
port of our fabulous committee, 
friends at KEA along with our 
church, we’re very fortunate to 
be able to pave the way so that 
our children and grandchildren 
can inherit our language and 
traditions so it can continue to 
be enjoyed for generations to 

come.” 
Mr Chrysanthou concluded, 

“With so many Greek schools 
closing over the last 10 years, 
our teachers and pupils have 
been an inspiration to us all        
by continuing to embrace our 
warm language and famous  
traditions. Today epitomised 
that as we all came together in 
communion and gave thanks 
for their achievements. A proud 
moment for everyone involved 
with our school.”  

Headteacher Ms. Stavroula 
Prodromou, in her turn, also 
congratulated the students and 
thanked the teachers for the 
help they offered them during 
the difficult period of the corona-
virus.  

Father Nikodemos then 
handed over the certificates to 
the students. 
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Join us in the grandeur of 
the British Library as we 
journey through words, 

music and images into the world 
of Alexander the Great through 
the dreams of the philosopher 
Aristotle. 

The Library is delighted to 
present the first three perform-
ances of Alexander the Great: 
Between Dreams and Imagina-
tion, inspired by a modern epic 
poem by Stamatis Filippoulis,  
on Thursday 2nd, Friday 3rd and 
Saturday 4th February 2023 at 
7.45pm. 

Adapted and produced by 
Elizabeth Filippouli. Director and 
Dramaturg Di Sherlock. 

Readings by a cast of leading 
actors are accompanied by orig-
inal music by Stamatis Spanou-
dakis, one of the most prominent 
Greek composers of his genera-
tion. Paul Benney, among Britain's 
most acclaimed artists, is Visual 
Art Director. 

We follow Alexander as he 
travels ever onwards to new 
places, even to ‘the end of the 
earth’, in a quest to acquire wis-
dom and greatness from other 
cultures and through initiative 

and bravery. Aristotle pushes 
his pupil and the audience in 
and out of fantasy worlds that 
challenge Alexander’s thinking 
as a leader and gradually he 
learns that it is not just courage 
and strength that matter. 

In addition to tickets for the 
performance only, tickets inclu-
ding access to the British Library 
exhibition Alexander the Great; 
the Making of a Myth (from 
6.15pm – 7.40pm) may also be 
purchased. Tickets that also     
include entry to the exhibition are 
available on 2 and 3 February, 
but not 4 February. 

In association with the     
Embassy of Greece in the UK.  

The performances star Peter 
Marinker as Aristotle, Jack Parry-
Jones as Alexander the Great, 
Clara Onyemere as Olympias, 
Suzan Aderin as the Wise 
Woman, Jamie Zubairi as King 
Philip, Victor Oshin as Eutolmos 
and Andreane Rellou as Thais. 

The British Library, 96 Euston 
Road, London NW1 2DB.  

Tickets from £8 – £16, conces-
sions available. To book, visit 
www.tickets.bl.uk, call 01937 
546546 or email boxoffice@bl.uk

Alexander the Great:  
Between Dreams and  
Imagination

Holocaust Memorial Day marked by 
Barnet MP and Board of British Cypriots

Boxer the cart-horse is      
introduced on page one of 
George Orwell’s Animal 

Farm.  
‘Boxer was an enormous 

beast… and as strong as any two 
ordinary horses put together. He 
was universally respected for 
his steadiness of character and 
tremendous powers of work.’ 

He fights bravely against the 
humans. He is loyal and caring. 
Unfortunately, the pigs take       
advantage of this and work him 
until he collapses. They sell him 
to the slaughterhouse so that 
they can buy more whisky. When-
ever something goes wrong, he 
blames himself and vows to 
work even harder.  

His favourite sayings are      
‘Napoleon is always right’ and ‘I 
will work harder.’ He is the stron-
gest animal and could easily fight 
off the pigs and dogs. He never 
does though, as he is too used 
to taking orders. 

Boxer believes everything that 
Napoleon (Stalin) tells him. The 
language is simple and reflects 
Boxer's naivety; he does nothing 
when conditions get worse.  

Orwell’s description of Boxer 
is emotive and inspirational: ‘To 
see him toiling up the slope inch 
by inch, his breath coming fast, 

the tips of his hoofs clawing at the 
ground, and his great sides matted 
with sweat, filled everyone with 
admiration.’ 

He never complains or lacks 
motivation. Even though he is 
described as dim, he takes the 
initiative when it comes to work: 
‘He had made arrangements with 
the cockerel to call him three-
quarters of an hour earlier in the 
morning instead of half an hour.’ 
 
Real life model 
 

Boxer is based on a coal 
miner named Alexey Stakhanov 
who was famous for working hard 
to exceed his allocated quota of 
coal production. All for the cause 
of ‘Mother Russia’. Joseph Stalin 
built a cult of personality around 
him that rewarded workers who 
showed a similar heroic dedica-
tion to production and efficiency. 
Boxer supported Napoleon and 
also was very loyal to his kind. 
Unlike Boxer, Stakhanov was 
allowed to retire and ultimately 
outlived Stalin.  

Boxer represents the exploited 
workers of Russia under Tsar 
Nicholas II, who ruled from 1894 
until his expulsion in 1917. The 
workers never earned enough 
for food or accommodation. The 

Revolution of 1917 sought to       
address this, but only led to       
betrayal, more hardship and 
starvation under the cruel rule  
of Stalin. 

English cartoonist David Low 
used a cart horse as a symbol 
for the Trades Union Congress 
in cartoons in the 1930s and 40s, 
years before Orwell began to 
write Animal Farm. 

Like a lot of the other animals, 
except the pigs, Boxer lacks an 
education. Orwell uses this to 
show that without the benefit of 
learning, he cannot express him-
self to speak out against the 
pigs: ‘several times he tried to 
marshal his thoughts; but he 
couldn’t think of anything to say.’ 

Boxer fights in the Battle of 
the Cowshed and the Battle of 
the Windmill. When he collapses 
from overwork, the pigs say they 
have sent him to a veterinarian, 

when they have sent him in-
stead to the knacker's yard.  

The other animals concoct a 
sentimental tale of the death of 
Boxer, saying that he was given 
the best medical care possible, 
paid for by the ‘compassionate’ 
Napoleon. Boxer's death is 
turned into a day in his honour. 
Squealer says that his sayings, 
‘Comrade Napoleon is always 
right’ and ‘I will work harder!’ 
should live on in all animals – 
another excuse to make them 
work even harder. As head of 
propaganda, Squealer ensures 
that small lies lead to bigger lies. 
Boxer’s strength keeps Animal 
Farm together: the animals 
trusted him to keep their spirits 
high during the long, hard and 
laborious winters.  

(Picture:  
Kris@HeroCardboardCosplay) 

 
James Neophytou

Boxer

The Very Revd Father      
Nikodemos Anagnosto-
poulos was invited to the 

first Major’s meeting of the New 
Year at Enfield Council to offer 
prayers. 

After a brief introduction, 
prayers were said for HRH King 
Charles and the Royal Family, 

for all in authority and for the 
people of Enfield.  

Father Nikodemos wished 
everyone present all the very 
best.  

The Mayor thanked Father 
Nikodemos for his time and 
wished him well, with the hope 
of seeing him again soon. 

Revd Nikodemos  
Anagnostopoulos invited 
to Enfield Council

Theresa Villiers, Conserva-
tive MP of Chipping Bar-
net, has been taking part 

in a series of activities to mark 
Holocaust Memorial Day 2023. 

She was among the speakers 
at Woodside Park Synagogue on 
29th January to address a gathe-
ring to dedicate a memorial at the 
shul to victims of the Shoah.  

In her speech she said, “No 
other episode in human history 
can match the Holocaust for the 
depth of evil that sought to har-
ness the technology of the modern 
world to deliver mass murder on 
an industrial scale. 

“The fact that this could have 
happened not in some distant 
medieval past, but in supposedly 
civilised 20th century Europe, is 
something I find utterly incom-

prehensible. That so many people 
stood by when their Jewish 
friends and neighbours were torn 
from their homes and subjected 
to appalling savagery is the  
most truly shocking part of what      
happened. Holocaust Memorial 
Day is a time to remember the 
appalling depths of cruelty to 
which humanity can sink, and to 
pledge that we will stand together 
to make sure nothing like that ever 
happens again.” 

A few days later, Theresa spoke 
in a debate in Parliament about 
her visit to Woodside Park Syna-
gogue and told MPs the story of 
her constituent, Mala Tribich, who 
is a survivor of the Holocaust.  

Last week, Theresa signed 
the Book of Commitment placed 
in Parliament by the Holocaust 

Educational Trust, and she atten-
ded the London Borough Barnet 
Holocaust commemoration cere-
mony in the Ricketts Quadrangle 
of Middlesex University to hear 
Mrs Tribich give her personal 
testimony. 

 
Board of British Cypriots 
marks Holocaust anniversary 

 
The following letter was sent 

by the Board of British Cypriots 
to Chief Rabbi Ephraim Mirvis to 
mark the anniversary of the 
Holocaust: 

The occasion of the Holocaust 
Memorial Day brings back memo-
ries of the greatest genocide and 
the worst human suffering this 
world has allowed to happen. The 
trauma your people have endured 
makes every civilised society 
more determined to apply zero 
tolerance to such atrocities and 
propaganda suggesting any kind 
of antisemitism.  

As communities, we must elimi-
nate any kind of racism and unite 
to ensure that peace, tolerance 
and friendship prevails for future 
generations. Cypriots welcomed 
the Jewish people at Karaolos 
and Dhekelia camps after WWII. 
Mr Papavasiliou chartered the 
exodus ship and has been hon-
oured by Israel. Cypriot and 
Jewish communities have a lot 
in common and live side by side 
in London. With strong family and 
community values we work hard 
to educate our children at the best 
universities and take positions 

of responsibility.  
The Board of British Cypriots, 

consists of a group of British 
Cypriots, most of whom are      
refugees or children of refugees 
since the illegal invasion of the 
Republic of Cyprus by Turkey 
in 1974. We are fighting for our 
human right to return to our      
ancestral homes in the occupied 
north of our motherland. Our 
properties have been unlawfully 
occupied for 49 years. We aim 
to work together to ensure that 
the future, for all our children, 
can bring hope and opportunity, 
based on good values, human 
rights and respect for others. 

The Republic of Cyprus is being 
threatened, on a daily basis, in the 
Eastern Mediterranean by Turkish 
drilling manoeuvres and by the 
presence of Turkish armies ready 
to enforce the division of our coun-
try into two states. We are watch-
ing with horror Erdogan’s armies 
in Syria, Libya, Azerbaijan and 
Iraq, while drones and ships are 
invading the Greek airspace and 
Cypriot waters. We hope that 
peace will prevail and we remain 
strong friends and allies with our 
Israeli neighbours. 

Together let us light a candle 
and pray for those that perished. 
We send our warmest wishes for 
a Happy and Healthy New Year. 

 
Doros Partasides, Marie Nich-

olsby, Stella Dinenis, Antonis 
Savvides  

On behalf of The Board of 
British Cypriots Executive Com-
mittee



Austin Butler secures first Oscar 
nomination for his portrayal of Elvis 

Austin Butler has received his first Academy Award nomi-
nation for his performance as Elvis Presley in Baz Luhrmann’s 
Elvis. 

The 31-year-old plays the musical icon from a pre-fame teen-
ager to his death at age 42. The film explores Elvis’ relationship 
with his long-time manager, Colonel Tom Parker, played by Tom 
Hanks, and has gone on to be a box office sensation, earning 
more than $287 million worldwide. 

Besides Austin’s nomination for Best Actor, Elvis earned 
seven other nods, including for Best Picture. 

Austin began acting as a teenager, landing roles in TV shows 
Hannah Montana, iCarly and Zoey 101. He made his Broadway 
debut in 2018 in a production of The Iceman Cometh, starring 
Denzel Washington. He appeared in Quentin Tarantino’s 2019 
Once Upon A Time … In Hollywood as Manson family member 
Charles “Tex” Watson, and will also soon be seen in the upcoming 
Dune: Part Two. 

For his portrayal of the King of Rock ‘n’ Roll, Austin has also 
won numerous other awards, including a Golden Globe, and is 
currently a BAFTA nominee. 
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Andrea Georgiou 

Peter Andre       
celebrating 30 years 
in showbiz with        
five intimate shows 

 
Peter Andre and his manage-

ment team, The Can Group, have 
joined forces with Renovi Studios 
to create a series of real-life and 
digital events to celebrate the 
singer’s 30 years in show business, 
kicking off with five intimate shows 
offering one-of-a-kind experiences, 
including meet and greets, music, 
competitions, memorabilia and 
plenty more to reminisce about 
the past three decades, with every 
ticket holder receiving a free 
souvenir NFT!  

The shows are taking place at 
The Princess Theatre in Hunstan-
ton on 18 March, The Hawth in 
Sussex on 24 March, Wycombe 

Swan Theatre in High Wycombe 
on 6 May, Westlands Entertain-
ment Venue in Yeovil on 25 May 
and Lyceum Theatre in Crewe on 
27 May. 

Share Peter's amazing journey 
by visiting www.peterandre30.com 

Peter Andre became the sixth 
highest selling artist in the UK 
during the ‘90s. With numerous 
number one hit singles, two num-
ber one albums and tours all over 
the world, the global media star 
also collected a multitude of  
national and international awards 
along the way. 

He has many TV shows and 
appearances under his belt and 
has also moved into the world of 
film and theatre, with a nomina-
tion for Best Actor in a short film 
at The North Hollywood Cinéfest, 
alongside starring roles in the 
West End for Grease: the Musi-
cal and Thriller.

The 6th instalment of Hallmark 
Channel’s The Wedding Veil saga 
has become the first production 
to film at the Acropolis of Lindos 
on the Greek island of Rhodes. 

The Wedding Veil Journey, 
starring Alison Sweeney, Victor 
Webster, Lacey Chabert and  
Autumn Reeser, sees couple 
Tracy and Nick travel for a long 
overdue honeymoon to Greece. 
When they are stranded on a 

secluded island, they confront 
their life choices. 

Speaking about filming on the 
island, Sweeney said, “I don’t even 
know where to begin.… I think 
every day, every new location 
was just breathtakingly beauti-
ful…It was just spectacular.” 

“…just to see that view and to 
see these ruins, it was just un-
real…we were all so excited and 
captivated,” added Lacey Chabert.

Hallmark Channel movie is first ever 
to film at the Acropolis of Rhodes
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Film star Gina Lollobrigida 
was born on July 4, 1927. 
She died on January 16, 

2023, aged 95. 
At the height of her fame as 

a film star in the 1950s, Lollobri-
gida was Europe’s best-known 
sex symbol. “She made Marilyn 
Monroe look like Shirley Temple,” 
said Humphrey Bogart. 

Even on her 70th birthday, in 
1997, a Rome newspaper salu-
ted her as “opulent, bewitching, 
carnal, vibrant, earthy, elegant 
and imperial, with the most cele-
brated décolletage of the cen-
tury”. But by the end of her life, 
“La Lollo” was being portrayed 
as Norma Desmond. 

Caught up in an alleged 
swindle by a much younger lover, 
she was said to be deluding her-
self like the faded diva in Sunset 
Boulevard that her toy boys 
wanted her for her beauty; that 
the public still knew her name. 

Widely accepted though both 
these characterisations were, 
they only told part of the story. 
What Lollobrigida truly was, and 
remained, was emphatically, 
archetypically, unrepentantly Ita-
lian; that is to say, straight to the 
point and yet nobody’s fool. 

Proof of this, and what showed 
her at her best, were the films 
that made her name at home but 
were perhaps less familiar 
abroad. Chief among these was 
Luigi Comencini’s 1953 comedy 
Pane, amore e fantasia. 

Known in English as Bread, 
Love and Dreams, it sent        
neo-realism in a less searching 
but more popular direction and 
made Lollobrigida’s reputation. 
Forever after, Italians identified 
her with the part she played of 
“La bersagliera” - the huntress, 
the headstrong, untamed, bare-
foot country girl 

The role showcased her 
gypsy looks - the narrow waist, 
the ample bosom, the curls after 
which “Lollo rosso” lettuce would 
be named - but these were com-
monplace in Italy. What singled 
her out on the screen from other 
pretty shop girls and pert house-
wives, and what made them 
adore her, was an inner fire. It 
was this, together with the per-
ception that she had not forsaken 
Italy for Hollywood, which let her 
rival the more abundant glamour, 
and greater talent, of her contem-
porary Sophia Loren. The two 
conducted a long feud. Loren 
recalled in her memoir that this 
began when they were in London 
at the same time as starlets and 
she was judged by Fleet Street’s 
finest to have the bigger bust. 
For her part, Lollobrigida never 
failed to claim that it was only 
when she turned down a second 
sequel to Pane, amore e fantasia 
that Loren got her break. “She 
plays peasants, I play ladies,” 

said Lollobrigida, untruthfully. 
This irrepressible vitality was 

evident in her best films of the 
mid-1950s, such as La provin-
ciale and La Romana, dramas 
of morals based on stories by 
Alberto Moravia.  

American interest in her had 
begun even before she was a 
star. In 1950 the tycoon Howard 
Hughes, who then owned RKO 
studios, saw some publicity shots 
of the 22-year-old actress and 
invited her to Los Angeles. The 
pretext was a screen test, but 
Lollobrigida divined his intentions 
when she arrived at Rome airport 
with her husband to find tickets 
waiting just for her. In California, 
Hughes put her up in a suite, 
supplied her with an English 
teacher and gave her a script to 
rehearse - a divorce scene. 

For the next three months she 
fended off his advances, though 
she found him fascinating if   
eccentric company. In exchange, 
Hughes taught her English swear-
words. He only let her return 
home after she had signed a 
contract which in effect made it 
impossible for her to make a film 
in America for the next seven 
years. 

But it did not stop her from 
appearing in those productions 
which US studios were increas-
ingly making abroad, notably in 
Italy. Accordingly, in her break-
through year of 1953, she made 
her English-speaking debut in 
John Huston’s Beat the Devil, 
albeit her part was dubbed. But 
then so had been her Italian 
roles to date, her accent being 
deemed too provincial.  

Thereafter she became defini-
tively a star at home, and as 
such was cast in leading roles 
in minor Italian films.  

On the international stage she 
was usually seen as a sultry 
temptress in spectacular hokum 
such as The Hunchback of Notre 
Dame, where she was Anthony 
Quinn’s Esmerelda, and Solomon 
and Sheba, with Yul Brynner.  

The best of the slew of 
American films that she made in 
the 1960s were those with Rock 
Hudson. For Come September 
she won a Golden Globe, and 
lost out on another to Barbra 
Streisand’s Funny Girl. The nomi-
nation was for her last screen 
role of note, as a woman who 
convinces several US soldiers 
that they are the father of her 
child in Buona Sera, Mrs Camp-
bell (1968). The film later inspired 
the musical Mamma Mia!. 

Lollobrigida’s own love life was 
no less complex. In 1949 she 
married Milko Skofic, a Slovenian 
doctor who was helping refugees 
housed at Rome’s Cinecittà 
studios. He became her manager, 
but she attributed some of her 
failure to land roles that went to 

Loren to his not being a powerful 
producer, unlike her rival’s      
husband, Carlo Ponti. 

She and Skofic had a son, 
Andrea, who has worked in      
information systems, but the 
marriage was not happy. In 1971 
Lollobrigida was among the first 
Italians to obtain a divorce follow-
ing its legalisation. 

Matters had not been helped 
perhaps by Hughes having con-
tinued to pursue her. Another 
persistent admirer was Prince 
Rainier of Monaco, who Lollobri-
gida claimed would make passes 
at her even in front of his wife, 
Grace Kelly.  

In the 1960s she had an affair 
with the playboy heart surgeon 
Christiaan Barnard, and was 
reputed to have had another 
with Fidel Castro. When Italian 
soldiers were sent to Lebanon 
to keep the peace in 1982, Syria’s 
defence minister ordered that 
they not be harmed because he 
held a candle for her. 

The second of four sisters, 
she was born Luigia Lollobrigida 
in 1927 in Subiaco, east of Rome. 
Her father made furniture but 
he lost all his stock in an Allied 
bombardment. Gina herself was 
much affected by the devasta-
tion she witnessed. By the end of 
the war, the whole family were 
living in a single room in Rome. 

From her earliest years Gina 
showed a fiery determination to 
get what she wanted and she 
won a place to study at the 
capital’s leading art school. Only 
in her final years would she      
reveal that at the age of 18 she 
had been raped by a footballer 
in the Lazio team, and married 
young partly to try to put the 
trauma of it behind her. 

In 1947 she came third in the 
Miss Italy competition. This was 
to become a launching pad for 
many actresses. Her earliest 
roles were bit parts, but in 1952 
she had her first success in a 
French swashbuckler, Fanfan 
la tulipe. 

She in effect retired only           
20 years later, aged 45, after 
appearing to much acclaim as 
the Blue Fairy in Comencini’s 
celebrated television adaptation 
of Pinocchio. Thereafter she 
made very occasional returns to 
the screen. 

Away from the cameras, she 
concentrated on a career as an 
artist, mainly of somewhat kitsch 
sculptures. She also briefly dab-
bled in politics, standing as a 
centre-left candidate for the Euro-
pean parliament in 1999. She 
was an ambassador for Unicef 
and in 2013 sold her collection 
of jewellery for £3 million and 
donated the proceeds for stem 
cell research. 

Her later years, however, were 
overshadowed by the acrimoni-

ous end of her relationship with 
one Javier Rigau y Rafols. By his 
account, which varied at almost 
every point from hers, they had 
met in 1984 when she was 57 
and he 23. 

In 2006, when she was almost 
80, they revealed their love to a 
surprised world and announced 
that they were to marry. The 
ceremony was later cancelled 
but in 2013 Lollobrigida began 
a lawsuit against Rigau, alleging 
that in 2010 he had gone ahead 
with it in secret in Barcelona 
and married her by proxy. Lollo-
brigida claimed that Rigau was 
trying to get his hands on her 
fortune. Moreover, she said, they 
had in fact only known each 
other for two years, not 22. Rigau 
made counter-claims of his own, 
among them that Lollobrigida 
had known about the marriage 
and that there had been nothing 
fake about their romance. 

A Spanish tribunal found that 
the union was valid and cleared 
Rigau of fraud. A related appli-
cation by Lollobrigida’s son to 
take charge of her affairs was 
rejected by a court. He told the 
media that he was worried by the 
influence over the soon-to-be 
nonagenarian of her new adviser 
Andrea Piazzolla, 27. 

The star, who had a habit of 
referring to herself in the third 
person, let everyone know, how-
ever, that she had lost none of 
her forcefulness nor self-regard. 
She explained that she no longer 
spoke to her son and praised 
Piazzolla for giving her the con-
fidence to drive again after she 
had a crash.  

By 2022, however, Piazzolla 

faced two trials for misappropri-
ating the star’s funds, and was 
accused of having pocketed the 
proceeds of selling her Jaguar. 
A court ruled that she should 
have a guardian appointed to 
look after her financial affairs. 

Later in 2022, she announced 
that at the age of 95 she would 
be running in Italy’s general 
election on September 25, rep-
resenting the Eurosceptic party 
Italia sovrana e popolare (ISP). 
She was not expected to poll many 
votes, and in the event won just 
over 1 per cent of the vote in her 
constituency, but her place in 
Italian hearts was never in doubt. 

 
TOP FILMS 

 
BEAT THE DEVIL (1954) 

Billy (Humphrey Bogart) and 
Maria Dannreuther (Lollobrigida) 
are among a number of travel-
lers stranded in Italy en route to 
Africa. While the Dannreuthers 
seem like an average couple, 
they have the same goal as    
Mrs. Gwendolen Chelm (Jennifer 
Jones) and some of their other 
shifty companions - to lay claim 
to property that is supposedly 
rich with uranium.  

 
TRAPEZE (1956) 

Mike Ribble (Burt Lancaster) 
is a hard-drinking tent pitcher. 
His career as a famous trapeze 
artist ended years ago after       
attempting a triple somersault 
gave him a permanent limp. 
Young acrobat Tino (Tony Curtis) 
tracks Mike down and asks him 
to teach him the dangerous 
stunt. Mike first refuses but is 
convinced by his ex-lover, Rosa 

(Katy Jurado). Mike and Tino have 
a shot at the big time, but the 
two men are driven apart by the 
scheming of Lola (Lollobrigida), 
an Italian trampolinist.  

 
SOLOMON AND SHEBA 
(1959) 

Near death, King David has a 
vision that his poet son, Solomon 
(Yul Brynner), should succeed 
him, rather than hot-headed 
Adonijah (George Sanders). 
Furious, Adonijah departs the 
court, swearing he will become 
king. Other rulers are concerned 
that Solomon's benevolent rule 
and interest in monotheism will 
threaten their tyrannical, poly-
theistic kingdoms. The Queen of 
Sheba (Lollobrigida) makes an 
agreement with the Egyptian 
pharaoh (David Farrar) to corrupt 
Solomon for their mutual bene-
fit. 

 
COME SEPTEMBER (1961) 

American mogul Robert Talbot 
(Rock Hudson) customarily 
spends the month of September 
in his lush Italian villa. But this 
year he arrives early and gets  
a surprise - his money-grubbing 
overseer has turned the villa       
into a hotel in his absence. In-
furiated, Talbot is ready to kick 
his teenage guests out at first - 
until he unexpectedly takes on 
the role of chaperon. Meanwhile,   
the playboy fights to save his 
on-the-rocks relationship with 
feisty Italian Lisa Fellini (Lollo-
brigida). 

 
Source: themes.co.uk, 

rotten tomatoes.com,   
gettyimages.co.uk

Gina Lollobrigida
My Movie Icons George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Puss In Boots - 
The Last Wish 

 
The furry lover returns for this 

decent sequel which repeats the 
winning chemistry between Anto-
nio Banderas’ dashing Puss with 
Salma Hayek’s feisty Kitty Soft 
Paws. Puss and the voice of Ban-
deras nearly stole the show in 
SHREK 2 before they were given 
their own project back in 2011. 
Except for ZORRO this is probably 
the most celebrated performance 
by Banderas, who makes the 
swashbuckling hero totally his own. 
In the original PUSS IN BOOTS 
famous characters like Humpty 
Dumpty, Jack and Jill and Jack and 
the Beanstalk were brought into 
the story and now it is the turn of 
Goldilocks and the Three Bears 
along with Jack Horner and The 
Big Bad Wolf to join in the action.  

Puss is on an existential crisis 
after losing eight out of his nine 
lives. Following multiple warnings 
about his imminent death he needs 
to tread the ground more carefully, 
especially now that he is in quest 
to find the mythical Wishing Star 
in the Black Forest and restore 
his lost lives…  

The voice work from the regulars 
is ace and from the newcomers 
that include Florence Pugh as 
Goldilocks and Olivia Colman as 
Mother Bear. It is a dark, thrilling 
adventure probably too dark for 
smaller children but overall, hugely 
entertaining. It is elegantly designed 
and is perfectly complimented by 
Spanish sounds and music. Ole! 

 

The Whale 
 

Brandan Fraser delivers the 
performance of his career under 
Darren Aronofsky’s impeccable 
direction. He plays Charlie, an 
English teacher who has become 
reclusive since he started having 
severe obesity problems. He tea-
ches English via zoom and claims 

to his students that this camera is 
broken, so no one can see the state 
that he is in. His health is rabidly 
deteriorating which makes his loyal 
nurse Liz (Hong Chau), who visits 
him every day, even more exas-
perated. Charlie believes it is time 
to reconnect with his estranged 
family… 

Aronofsky adapts Samuel D. 
Hunter’s powerful stage play most 
effectively and photographs the 
claustrophobic setting in grainy 
colours which highlight the prota-
gonist’s predicament. The perfor-
mances are outstanding – Fraser 
is deeply moving and is a strong 
contender for the Best Actor Oscar 
and so is Chau in the supporting 
actress category. Sadie Sink deli-
vers a memorable performance as 
Charlie’s uncompromising teenage 
daughter while Samantha Morton 
is truly remarkable as his estranged 
wife.  

A sad, powerful film that will stay 
long in the memory. 

 

Knock At  
The Cabin 

Another intriguing tale from the 
imagination of M. Night Shyamalan, 
who, as the title suggests, sets his 
action in a remote cabin deep into 
the forest. Young Wen (Kristen Cui) 
is on holiday with her two dads and, 
one day while playing outside the 
cabin, she is approached by a 
stranger called Leonard (David 

Bautista), who soon after along 
with three more strangers, knock 
at their door planning to take her 
family hostage… 

Shyamalan adapts Paul Trem-
blay’s novel “The Cabin at the End 
of the World” along with Steve 
Desmond and Michael Sherman 
and sets up the tone of this extra-
ordinary film most effectively from 
its very first sequence. The open-
ing recalls the famous scene from 
FRANKESTEIN when the Monster 
approaches the little girl by the 
river. Shyamalan shoots most of 
the action in giant close ups which 
build up the tension in similar 
fashion to Sergio Leone’s westerns.  

Once you accept the bizarre 
premise, you’ll enjoy this intense 
thriller! 

 

EO 

I first saw Jerzy Skolimowski 
brilliant film at an early press 
screening during the London Film 
Festival and now seeing it again 
I was still mesmerised by its inner 
beauty and striking simplicity. EO 
is an adorable grey donkey work-
ing in a Polish circus along with 
fellow performer Kassandra 
(Sandra Drzymalska). But when 
EO is taken away from the circus 
by protestors it soon finds itself 
free to wander around the Polish 
and Italian countryside, changing 
multiple owners along the way… 

The action is seen through the 
sad eyes of EO (played by six 
identical donkeys) and without 
the need of much dialogue. It is 
an epic journey of a lonely soul 
seeking to find his beloved old 
friend Kassandra. A story of inno-
cence told against the backdrop 
of man’s brutality against one 
another and against nature. A 
real gem not to be missed! 

Saint Omer 

Acclaimed documentary film-
maker Alice Diop turns her attention 
to detail into a powerful drama      
involving a young woman accused 
of killing her 15-month-old baby. 
The action is seen through the eyes 
of Rama (Kayiije Kagame), a nove-
list, who travels to Saint Omer in 
order to attend the trial of Laurence 
Coly (Guslagie Malanda)… 

A compelling piece of film-  
making with magnificent perform-
ances especially by Malanda as 
the modern Medea of the story.  

 

She Is Love 

A charming romantic comedy 
written and directed by Jamie 
Adams, which arrives in cinemas 
via last year’s London Film Festival. 
He tells the story of Patricia (Haley 
Bennett), an American who after 
she arrives at a country hotel in 
Cornwell discovers to her immense 
surprise that this remote place is 
run by her ex husband Idris (Sam 
Riley) and his girlfriend Louise 
(Marisa Abela)… 

A predictable love story with a 
far fetched premise but delightful 
thanks to the charm of its protago-
nist, who share a lovely chemistry. 

 

You Resemble Me 

A remarkable directorial debut 
from Dina Amer, who tells the story 
of two sisters growing up on the 
outskirts of Paris. They are fearless 
despite their young age but are 
separated and lose contact from 
each other when they are sent to 
different foster parents. Hasna 
matures into a fiercely independent 
woman but still longs to meet up 
with her sister whom she hasn’t 
seen since their childhood… 

It is an urgent, daring film that 
takes you to a dangerous journey 
of no return. Amer is a fresh, un-
compromising talent to be treas-
ured! 
 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Having foolishly missed 
the press night, I made a 
spontaneous decision to 

haul myself off to see Sound of 
the Underground (Royal Court). 
Hallelujah to that. It caused me to 
come up with a new word for the 
ever evolving English language, 
“cabareatre”, a production which 
dips in and out of theatrical and 
cabaret genres. Written by Travis 
Albanza, it is part celebration and 
part realpolitik on the lives of drag 
performers. It wears its heart on 
its sequins and boas and for those 
in the LGBT community, and those 
who yearn to be part of it but still 
to scared to admit to their sexual 
orientation, it is a joyous and fear-
less drag fest. Eight complex and 
colourful characters begin by 
picking and poking, agitprop style, 
at what they consider to be the 
theatrical mainstream. In between 
we get an insight into how their 
lives are affected by their decision 
to practise their chosen art form 
and it ends with a cabaret cum 
party.  

Raw, raucous and ribald, it 
shakes you by the throat, makes 
you sit up and listen, doesn’t want 
your pity and instead asks you 
to have fun and think. Sue Gives 
a F**k is our party emcee and 
uses every ounce of her curva-
ceous body and innuendo to 
give us a good time while we are 
simultaneously being educated 
on the history of queer (some     
of you may not like the word      
but the community reclaimed it   
decades ago) culture. The choice 
language includes some brilliant 
one liners, my favourite being 
“soirée is the French word for a 
chem-sex party.” Even the much 
admired and lauded Ru Paul 
comes in for a pasting and when 
Midgitte Bardot and Lilly Snatch-
Dragon get going they’re like a 
couple of tongue lashers on 
speed.  

It’s not a polished or finished 
product and does not aspire to 
be. It generates all sorts of emo-
tions, it entertains, you may think 
they’re a bunch of rabid anar-
chists but they don’t give a f**k. 
Don’t be a drag and get a wiggle 
on to Sloane Square. 

Meanwhile team newbie         
Ioseph Dodderiou is awash with 
praise… 

Last week the New Victoria 
Theatre in Woking hosted the 
opening night of the National 
Theatre’s UK tour of Ocean at 
the End of the Lane. Based on 

the novel by Neil Graham and 
adapted by Joel Horwood, the 
production, directed by Katy Rudd 
is an astounding achievement 
of breathtaking theatricality and 
gripping storytelling. Returning 
to his childhood home, a man 
finds himself standing beside the 
pond where he used to play. He’s 
transported to his 12th birthday 
when his remarkable friend Lettie 
claimed it wasn’t a pond, but an 
ocean. And so their incredible 
adventure begins. 

Rudd describes it as “a story 
about friendship and love…grief 
too…and healing.”  Based around 
these key points, it made it com-
pletely engaging for all genera-
tions because everyone can see 
a piece of their life within it, as if 
it were a puzzle where each     
audience member is a piece. The 
use of props and sets to portray 
character emotions and feelings 
is very effective encapsulating 
the meaning of ‘people aren’t 
really what they are on the out-
side’. Similarly the music during 
transitions acted as a form of 
narration capturing the mood of 
moment making the play that bit 
more engaging. 

In tune with recent societal 
changes, there is strong element 
of modern feminism (even though 
the play is set in the 1980’s) with 
three strong women dedicated 
to farming and protecting the land. 
This worked especially well as it 
was subtle and not a drum beat 
of “messaging”, making it an ex-
cellent and absorbing piece of 
progressive theatre. It is without 
doubt one of the best and most 
astonishing plays I have seen in 
years, an almost perfect mix of 
War Horse and The Curious     
Incident of the Dog in the Night-
Time. Yes, that good.  

 
Sound of the Underground – 
www.royalcourttheatre.com 

 
Ocean at the End of the Lane 

– www.oceanonstage.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Dauntless, daring, 
flawed and fab 
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The long winter months can 
seem just that, almost 
endless as though they 

seem to drag on forever. It feels 
like those beautiful summer days 
of fun in the sun with barbeques 
and outdoor gatherings till the 
early hours with friends and 
family, were far too long ago, and 
our enthusiasm and zest for life 
itself has drifted away. 

As the end of the summer 
draws in and those early dark 
nights gradually creep in, it really 
used to make me quite miser-
able, as though my wings had 
been clipped from flying out     
everywhere whenever I wanted.  

I like the outdoors, be it the 
sun, the green scenery of fields 
and parks full of beautiful trees, 
the hot summer nights out by 
the sea. I like it because we can 
walk freely everywhere without 
having to dress up in all those 
layers and still feel the cold     
hitting my face and shivering      
in trying to breath freely. Who 

wants to visit a historical site, 
very often in the cold, occasional 
it may be fine, but regularly may 
not come top of the list. 

What can we do, the weather 
is the weather, and if it is where 
you happen to live, well, all you 
can do is set different pursuits 
of adventure to make yourself 
roll into that spring, make it feel 
a little quicker and not so far 
away. The method is quite simple 
really and I am sure those that 
use it, feel far better for it. So 
here we go. 

Step one is in September, 
around mid to end of September, 
just as the weather starts to 
change here in the UK, if possible 
plan a vacation for October or 
early November, to a destination 
where there is still some sun-
shine and heat; there are many 
places like Cyprus and Spain 
that hold onto the summer a      
little longer than our own place 
of residence. The end of Novem-
ber and December is all the 

preparation for Christmas, so 
that keeps us busy with shop-
ping and visiting festive markets. 
So we probably don't mind so 
much about all the dressing up 
for the cold weather, because 
we have hopefully not encoun-
tered too much of it if we have 
followed the method so far.  

When Christmas festivities are 
all over, we have the New Year 
to get through, so once again 
now with fresh hope and plans 
for the new year, plan yourself 
lots of places to go and/or things 
to do. I would always plan a 
fresh destination to journey and 
discover for the first week in 
January, to avoid those well-
known January blues; if a sunny 
and warm option is possible, 
well that just makes it so much 
better. So that helps get some 
of January out of the lingering 
cold, damp weather. 

Next we have February, so if 
we can do a little weekend here 
and there, be it a family week-

end visit in a different regional 
district, with different surround-
ings and things to do, or maybe 
party up a trip somewhere with 
friends. These little trips and  
action plans to look forward to 
and do, can really break it all up 
and make the difference in how 
you feel in yourself and about 
life in general.  

Keep it going through March 
and before you know it, the 
spring seems only round the 
corner, and as April comes, we 

have a spring in our step, every-
thing starts to blossom and 
bloom with beautiful colour, like 
that of daffodils and tulips, and 
all this brings us the hope of 
new excitement of the summer 
ahead of us to be able to enjoy 
the outdoors once again. 

Get on with it, and start      
planning lots of things to do; 
find winter things to do that      
you enjoy, go to an exhibition  
of interest, winter craft market, 
craft project learning weekend, 

spa weekend, country retreat 
weekends with friends, combine 
music and entertainment week-
ends away. Whatever makes 
you happy. 

Make each season memo-
rable! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Just around the corner

Cooking with Loulla Astin 
Revani with Coconut

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owned and ran Kosmos 
Taverna for 40 years. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for Revani with coconut... 

This delicious, moist and light 
cake is also known as Samali or 
Semeli, but when you add flour 
with the semolina, it becomes a 
Revani. After the cake is baked, 
it’s drenched in warm syrup which 
is a very Greek and Middle East-
ern thing to do, and is what keeps 
the cake moist.   

  
Ingredients:  

1 cup sugar 
4 eggs 
1 cup sunflower oil 
3 teaspoons baking powder 
½ tsp bicarbonate soda  
Few drops vanilla extract  
1 cup coconut + to garnish 
1 cup milk 
1 small (125g) pot of yogurt, 

orange flavoured or plain  
1 tbsp orange zest  
1 cup course semolina 
1 cup plain flour 
  

For the syrup: 
3 cups water 

3 cups sugar 
½ orange juice  
Juice of ½ lemon  
 

Method:  
Make the syrup by placing all 

the ingredients together until the 
sugar dissolves and then simmer 
for 5 minutes. Keep it warm. 

To make the cake, beat the oil 
and sugar, then add the eggs one 
at a time and mix well until fluffy. 
Add the milk, yoghurt, orange 
zest and vanilla. Then mix the 
semolina, sifted flour together 
with the baking powder and then 
the coconut, and mix well. Pour 

into a greased, floured baking 
tin (about 30x22cm) and let it 
rest for 15 minutes.  

Preheat the oven to 170c / 
325f / gas 3. 

Sprinkle the cake with coconut 
and bake for 40 minutes or until 
it is lightly golden.  

Remove from the oven, prick 
all over with a skewer and spoon 
the warm syrup over the cake. 
Allow to cool, then cut and serve. 
Enjoy! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 
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Valentine's Day, when lovers express their affection with greetings and gifts, always falls on      
February 14. Given their similarities, it has been suggested that the holiday has origins in the 
Roman festival of Lupercalia, which celebrated the coming of spring, included fertility rites and 

the pairing off of women with men by lottery. At the end of the 5th century, Pope Gelasius I forbid the 
celebration of Lupercalia and is sometimes attributed with replacing it with St. Valentine’s Day, but 
the true origin of the holiday is vague at best. Valentine’s Day did not come to be celebrated as a day 
of romance until about the 14th century. 

Although there were several Christian martyrs named Valentine, the day may have taken its name 
from a priest who was martyred about 270 CE by the emperor Claudius II Gothicus. According to      
legend, the priest signed a letter “from your Valentine” to his jailer’s daughter, whom he had befriended 
and, by some accounts, healed from blindness. Other accounts hold that it was St. Valentine of         
Terni, a bishop, for whom the holiday was named, though it is possible the two saints were actually 
one person. Another common legend states that St. Valentine defied the         
emperor’s orders and secretly married couples to spare the husbands from 
war. It is for this reason that his feast day is associated with love. 

Formal messages, or valentines, appeared in the 1500s, and by the late 
1700s commercially printed cards were being used.  

Valentines commonly depict Cupid, the Roman god of love, along with hearts.  
Traditional gifts include chocolates and flowers, particularly red roses, a symbol     

of beauty and love.

Brief history of Valentine’s Day
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Due to popular demand, 
an extra date, plus a 
matinee performance, 

has been added to Basile’s 
Greek Mystique tour, courtesy 
of 1 to One Events. 

The Greek American come-
dian’s show at the Millfield      
Theatre on Sunday 5 March at 
7pm is almost SOLD OUT, but 
don’t worry if you haven’t 
grabbed a ticket as a matinee 
performance has been added at 
2pm, as well as an extra date – 
Saturday 4 March at 7pm. 

From the moment Basile takes 
the stage, the lunacy begins! 
His show has been described 
as “walking through a hall of     

revolving doors ways that lead 
to a series of unconventional 
situations that leave the audience 
in fits of laughter”!  

From family situations invol-
ving his ethnic background to 
whatever is happening around 
the world, then throwing his 
characters and voices in the mix, 
will satisfy the young to the very 
old! So spice up your comedy 
pallet with a pinch of Basile for 
an evening of hilarity that you 
won’t soon forget!  

Both performances on Sun-
day 5 March feature a  special 
guest star appearance from the 
ultimate Elvis tribute artist, 
Mario Kombou, who is currently 

touring the UK and Europe in 
his own production of The Elvis 
Years. 

Mario trained as an actor and 
has appeared in film and televi-
sion around the world. He was 
chosen to perform the 1000th 
UK number 1 on Top of the Pops 
and is the only Elvis tribute artist 
to have been endorsed by Elvis’ 
first cousin Donna Presley of 
Elvis Presley Enterprises (EPE), 
managed and run by the Presley 
family. 

Mario was the first European 
to win The Images of the King 
Contest World Championship in 
Memphis, Tennessee, which is 
the longest running contest and 

has been running for over 30 
years. 

He appeared in the lead role 
of Vince Everett in the hit     
West End production of Jailhouse 
Rock which ran for 1.5 years at 
the Piccadilly Theatre. 

Saturday (4 March) evening’s 
show will feature a comedy twist, 
with a special guest appearance 
by award-winning comic Chris 
Marco K. 

The Jawhar DZ 2018        
Performing Arts contest winner 
and Cavendish Arms Comedy 
Virgin Winner 2011, not forgetting 
Kebab connoisseur, has had a 
number of sell out one man 
comedy stand up shows across 
the UK.  

Expect hilarious stories on 
family life and growing up from 
this London Cypriot comedian!  

Basile himself has praised 
Chris, saying he is a “funny cat 
with a funny body, he even has 
punch lines, catch them, he’s 
going to be a big star one day!”  

Tickets for all three shows at 
the Millfield Theatre, Silver Street, 
Edmonton, London N18 1PJ are 
priced £25-£40 + booking fee 
and can be booked online at 
www.1ToOneEvents.co.uk and 
https://www.millfieldtheatre.co.uk  

Students & Concessions: 
These tickets will have a £5.00 
discount on your ticket cost. 
Please note students and con-
cessions are required to show 
valid ID on entry. 

For accessible seats (disabled 
access, mobility & carer tickets), 

please contact the Box Office 
direct on 020 8807 6680. 

Age: 14+ – Valid ID required 
upon entry. Any persons bet-
ween the ages of 14 – 17 MUST 
be accompanied by an adult. 

Don’t miss the laughter – 
book your tickets now! 

Basile live in London... extra date and 
matinee performance added!



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Thursday 2nd February 2023 
Vanarama National League 
Scunthorpe v Barnet 19.45pm 
Cyprus Football 
AEL v Akritas 
Anorthosis v Omonia Nicosia 
Friday 3rd February 2023 
Premier League 
Chelsea v Fulham 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Pafos v Nea Salamis 
APOEL v Apollon 
Saturday 4th February 2023 
Premier League 
Everton v Arsenal 12.30pm BT Sport 
Aston Villa v Leicester City 15.00pm 
Brentford v Southampton 15.00pm 
Brighton v Bournemouth 15.00pm 
Manchester United v Crystal Palace 15.00pm 
Wolves v Liverpool 15.00pm 

Newcastle United v West Ham United 17.30 pm Sky Sports 
Isthmian League Premier 
Potters Bar v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian League North 
New Salamis v Maldon and Tiptree 15.00pm White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
Cyprus Football 
Karmiotissa v AEK Larnaca 
Olympiakos Nicosia v Paralimni 
Greece Football 
OFI v PAS Giannina 
Ionikos v Aris 
Sunday 5th February 2023 
Premier League 
Nottingham Forest v Leeds United 14.00pm Sky Sports  
Tottenham Hotspur v Manchester City 16.30pm Sky Sports 
Greece Football 
Panathinaikos v Lamia 
Atromitos v AEK Athens 
Panatolikos v Asteras Tripolis 

PAOK v Olympiakos 
Monday 6th February 2023 
Cyprus Football 
Aris v Doxa 
Greece Football 
Levadiakos v Volos NFC 
Tuesday 7th October 2023 
Emirates FA Cup 4th Round Replays 
Burnley v Ipswich Town 19.45pm 
Grimsby Town v Luton Town 19.45pm 
Fleetwood Town v Sheffield Wednesday 19.45pm 
Sunderland v Fulham 19.45pm 
Sheffield United v Wrexham 19.45pm 
Vanarama National League 
Halifax v Barnet 19.45pm 
Velocity Cup 
 Quarter Final 
Potters Bar v Haringey Borough19.45pm 
Spartan South Midlands League Premier 
Leverstock Green v St Panteleimon FC 19.45pm  
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Brighton strike late to knock holders Liverpool out of FA Cup

Manchester City defender 
Nathan Ake struck in 
the second half to earn 

a hard-fought 1-0 victory over 
visitors Arsenal in the FA Cup 
fourth round on Friday. 

The top two teams in the      
Premier League cancelled each 
other out in the first half, with 
Erling Haaland twice going close 
for City while pacesetters Arsenal 
forced home goalkeeper Stefan 
Ortega into two fine saves to 
keep them at bay. 

City’s Pep Guardiola brought 
Julian Alvarez off the bench early 
in the second half, with the Argen-
tina striker playing a big part in 
the winner, firing against the post 
before Ake slotted home from the 
follow up in the 64th minute. 

Tottenham Hotspur’s Son 
Heung-min returned to form with 
two goals in his side’s 3-0 defeat 
of second-tier Preston North End 
in the FA Cup fourth round and 
Casemiro also grabbed a brace 
in Manchester United’s 3-1 win 
over Reading on Saturday. 

Fellow Premier League sides 
Leicester City, Leeds United and 
Southampton also reached round 
five on a shock-less day. 

Top flight Fulham were held to 

a 1-1 home draw by second-tier 
Sunderland at Craven Cottage. 

South Korean Son has endured 
a lean season but made the      
difference with two superb goals 
after the break as the visitors 
moved comfortably through to 
the next round. 

Five minutes into the second 
half, the ball was played to Son 
outside the penalty area and he 
struck an unstoppable drive low 
into the corner of the net. 

It was only his second goal 
since mid-October but 19 minutes 
later he struck again, turning 
smoothly on the edge of the box 
and firing past Preston goal-
keeper Freddie Woodman. 

Apart from a brief spell in bet-
ween Tottenham’s goals, Preston 
rarely troubled the away side who 
did not even need to bring leading 
scorer Harry Kane off the bench. 

Dutch forward Arnaut Danjuma, 
who signed for Spurs on loan 
from Spanish club Villarreal this 
week, came off the bench to 
score his side’s third with a 
close-range finish late on. 

Reading were riding their luck 
at Old Trafford until Casemiro 
scored twice in the space of four 
minutes early in the second half 

to pave the way for United’s win. 
His first was a delightful dinked 

finish from Antony’s pass and 
he then drilled in a low shot to 
double the lead. 

Fred made it 3-0 before Andy 
Carroll was sent off for Reading 
after picking up a second yellow 
card. 

Amadou Salif Mbengue pulled 
a goal back for Reading who 
are managed by former United 
midfielder Paul Ince. 

Kelechi Iheanacho spared 
Leicester City a potential giant-
killing as his second-half goal 
ensured the Foxes beat fourth-
tier Walsall 1-0. It took 30 minutes 
for Leicester to get a shot on 
target and a frustrating afternoon 
was made worse as Belgium 
midfielder Youri Tielemans struck 
a penalty against the post after 
Patson Daka was fouled inside 
the box. 

Second-half substitute Iheana-
cho unlocked Walsall when his 
effort from the edge of the box 
deflected off the back of home 
defender Brandon Comley and 
beyond keeper Owen Evans. 

Leeds advanced to the fifth 
round for the first time since 
2016 with a 3-1 win at third-tier 

Accrington Stanley. 
Jack Harrison put Leeds ahead 

with a spectacular long-range 
strike after 23 minutes before 
Junior Firpo and Luis Sinisterra 
scored within two minutes of 
each other midway through the 
second half to put Jesse Marsch’s 
men on course for victory. 

Leslie Adekoya, 18, pulled one 
back for Accrington in the 81st 
with his first senior goal seconds 
after coming on. 

Southampton put their Pre-
mier League woes aside to beat 
Championship strugglers Black-
pool 2-1 while Bristol City eased 
to a 3-0 win over fellow second-
tier side West Bromwich Albion. 

Holders Liverpool were 
knocked out of the FA Cup after 
losing 2-1 at Brighton & Hove 
Albion in the fourth round on 
Sunday as Kaoru Mitoma struck 
a late winner, before fifth-tier 
Wrexham were held to a thrilling 
3-3 draw by 10-man Sheffield 
United. 

In Brighton, Harvey Elliott put 
Liverpool ahead, Lewis Dunk 
equalised before halftime and the 
score stayed at 1-1 until Mitoma 
found the net in the 92nd minute 
with a fine finish. 

John Egan’s stoppage-time 
goal rescued Sheffield United 
against non-league Wrexham in 
a frenetic FA Cup fourth-round 
tie. 

Oli McBurnie headed home 
Tommy Doyle’s corner to give 
United an early lead. 

Goals from James Jones and 
Tom O’Connor put the Welsh 
side ahead before Oliver Nor-
wood equalised for the Blades, 
who had Daniel Jebbison sent 
off. 

Paul Mullin’s goal four minutes 
from time looked to have secured 
a shock, but captain Egan levelled 
late. 

Egan’s injury-time strike proved 
to be the final twist of an enthral-
ling game which pitted the      
National League leaders against 
the team second in the Cham-
pionship. 

Wrexham co-owner, Hollywood 
star Ryan Reynolds, was at the 
Racecourse to see his side put 
in a tremendous display in their 
first fourth-round appearance 
since 1997. 

Josh Laurent’s brilliant goal 
helped Stoke City end Steve-
nage’s FA Cup run and progress 
to the fifth round. 

The League Two side, who 
knocked out Aston Villa, hit back 
through Jamie Reid’s equaliser 
after Jacob Brown had given 
Stoke an early lead. 

But Laurent put the Champion-
ship team back in front when he 
cut in from the right and sent an 
unstoppable left-footed strike 
into the far corner. 

Lewis Baker sealed Stoke’s 
victory with a penalty. 

The spot-kick was controver-
sially awarded by referee David 
Webb after what seemed a per-
fectly fair challenge on Brown by 

Jonathan Tomkinson. 
Stoke looked comfortable after 

an unmarked Brown had time 
to control the ball at the far post 
and fire home after Bersant     
Celina’s third-minute corner had 
been flicked on by Ben Wilmot. 

They almost doubled their 
lead before the interval when 
ex-Stevenage defender Wilmot’s 
header from another Celina   
corner was cleared off the line 
by Max Clark, and when keeper 
Taye Ashby-Hammond produced 
a fine save to deny Will Small-
bone. 

Stevenage rallied in the second 
half and Reid forced a save from 
keeper Jack Bonham shortly 
before the visitors appealed in 
vain for a penalty when the ball 
struck Laurent’s arm. 

The underdogs levelled when 
Reid, who also equalised in the 
third-round triumph at Villa, took 
advantage of some slack Stoke 
defending. 

Wilmot failed to deal with 
Ashby-Hammond’s goal-kick and 
was then unable to prevent the 
ball crossing the line after Reid 
had nipped in and lobbed      
Bonham. 

However, Laurent netted in 
emphatic fashion three minutes 
later and Stevenage’s hopes of 
another comeback were crushed 
by the penalty decision. 

Fifth-round draw in full 
Southampton vs Luton/ 

Grimsby 
Leicester vs Blackburn 
Stoke vs Brighton 
Wrexham/Sheffield United vs 

Tottenham 
Fulham/Sunderland vs Leeds 
Bristol City vs ManCity 
Man United vs West Ham 
Ipswich/Burnley vs Sheffield 

Wednesday/Fleetwood
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Michael Yiakoumi

Cyprus Football

Results 
Paralimni 0 Aris 1, Nea Salamis 2 AEL 0, Omonia 0 Pafos 0,       
Doxa 0 Anorthosis 0, Pafos 3 Doxa 1, AEK 2 Apoel 1,  Apollon 2 
Olympiakos 1, Akritas 0 Karmiotissa 2.  
Standings 
AEK 50, Apoel 46, Pafos 45, Aris 40, Omonia 35, Apollon 35,        
Nea Salamis 34, AEL 28, Karmiotissa 23, Anorthosis 23,  
Paralimni 14, Doxa 13, Olympiakos 13,  Akritas Chlorakas 11. 

Omonia Youth U12 Green

Local and community 
football

Results 
Asteras Tripolis 1 Panathinaikos  0, Lamia 0 Ionikos 2, PAOK 3            
Levadiakos 2, Volos 2 Panetolikos 3, Giannina 1 Atromitos 1, Olym-
piakos 2 Ofi 1, AEK 3 Aris 0. 
Standings 
 AEK 47, Panathinaikos 45, Paok 42, Olympiakos 42, Aris 31, 
Volos 29, Atromitos 25, Panetolikos 23, Ofi 19, Giannina 19,        
Leva-diakos 13, Lamia 12, Ionikos 11.

Community Youth 
Football

Greece Football

UK Cypriot Tayt Trusty 
from Blackpool joins 
Hartlepool on loan

Djokovic once again proves 
too strong for Tsitsipas 

 
Stefanos Tsitsipas, seen      

here with our Michael Yiakoumi,     
succumbed on Sunday to a       
superior Novak Djokovic at the 
Australian Open final, going down 
in straight sets, though two of 
them were lost for the Greek in 
the tie break. 

Djokovic’s 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) 
triumph was historic, in that it 
meant the Serb has matched 
Rafa Nadal’s record 22 Grand 
Slam titles (as far as men are 
concerned) and extended his 
record of Australian Open titles 
to 10. 

 He is also leaping up from 
number 5 to the top of the ATP 
ranking as of Monday, for his 
374th week at the top in his long 
and illustrious career. 

Gracefully, Djokovic told Tsitsi-

pas that the future is his and      
he will have plenty of chances 
to get his hands on Grand Slam 
trophies – the Serb being the man 
to deny his 11 years junior rival 
again two years ago in Tsitsipas’ 
only other Grand Slam final, at 
the 2021 French Open. 

The 24-year-old Greek was a 
decent match for the experienced 
Serb, and although he lost the 
first set 6-3 he fought harder in 
the second and even missed a 
set point, only to go down in the 
tie break. 

The final set started with a 
break by Tsitsipas, but Djokovic 
responded immediately with a 
break of his own.  

The two tennis stars held  
their serve up to the tie break 
that Djokovic won 7-5, after      
almost three hours of exquisite 
tennis between two off-court 
friends. 

Well done Stefanos 
Tsitsipas on reaching 
Australian Open final

Hartlepool have signed  
attacking midfielder Tayt 
Trusty from Blackpool on 

loan until the end of the season. 
The 19-year-old is a product 

of the Seasiders’ academy and 
has had spells on loan at Hyde 
United and Radcliffe Borough. 

Dartford-born Trusty, whose 
maternal grandparents are  
Cypriot, attended a Cyprus 
under-21 training camp but has 
not been capped. 

“As soon as I heard there was 
a opportunity to come to Hartle-
pool, it was a no brainer,” he 
said. 

Pools manager Keith Curle 
said Trusty was “a young dyna-
mic prospect”. 

“He has been on the fringes 
of first-team football at Blackpool 
and has come here to further his 
career,” Curle added.  

“He needs to be playing 
league football.”

Jay Kemal, Jack Markou 
and Demi Christou’s  
Omonia Youth Under 12 

Green were in stunning form as 
they brushed aside their oppo-
nents I the Junior League Cup 
by winning 7-3 and moving into 
the next round.  

It was a great performance by 
the boys on a muddy and wet 

pitch but they still managed to 
play their football with the togeth-
erness and spirit shown the most 
pleasing part of the performance.  

The Under 12 Green are still 
in three cup competitions and 
an exciting season continues to 
yield positive results.  

Goals were scored by Cos (3), 
Leo (2), Matthew and Lysandro.

Premier League soccer 
clubs spent a record 815 
million pounds ($1.00 bil-

lion) in the January transfer win-
dow, an analysis from Deloitte’s 
Sports Business Group said on 
Wednesday. 

The biggest spenders were 
Chelsea, responsible for 37% of 
the total – equivalent to more than 
the combined spend by all clubs 
in the Bundesliga, LaLiga, Serie 
A and Ligue 1, it said. 

The London club, lying 10th in 
the league, paid a British record 
106.8 million pounds for Argen-
tina midfielder Enzo Fernandez 
(photo above from Benfica on 
Tuesday’s transfer deadline day.) 

“However, while there is a clear 
need to invest in squad size and 
quality to retain a competitive 
edge, there will always be a fine 
balance to strike between priori-
tising success on-pitch and main-
taining financial sustainability.” 

Having spent north of £300m, 
more than five times as much as 
any other Premier League club, 
Chelsea better hope they are 
winners. Todd Boehly’s assault 
on the transfer market demands 
scrutiny but what’s certain is 

that their squad is considerably 
stronger for it. 

The Chelsea spending splurge 
takes their outlay for the season 
past £600m and leaves head 
coach Graham Potter with selec-
tion headaches all over the pitch, 
but there is plenty for supporters 
to get excited about as Chelsea 
prepare for the second half of 
the campaign. 

Mykhailo Mudryk, an £88.5m 
signing from Shakhtar Donetsk, 
was electrifying on his debut 
against Liverpool, while Joao 
Felix’s performance against  
Fulham – before the sending off 
that marred it – showed he could 
have a transformative impact too. 

Noni Madueke will hope to 
showcase his huge talent, his 
£29m arrival from PSV Eindhoven 
equipping Chelsea with an entirely 
new front three, while Benoit 
Badiashile has already slotted 
into the defence and big things 
are expected for Andrey Santos, 
Malo Gusto and David Datro 
Fofana. 

The financials are mind-     
boggling. Lengthy contracts too. 
The feeling among fans is one 
of excitement.

Premier League clubs 
spend a record $1 bln in 
January transfer window

Haringey Borough have 
had a hit and miss week 
with  a new number nine 

on show as they defeated Hast-
ings United, and Ben Allen 
quickly became the darling of the 
Bell End as he added Borough's 
second goal in that 2-0 victory, 
with the first goal coming from 
George Arestis in their 2-0 win 
on Saturday. And then a 3-0 
home defeat to Bishops Stortford 
in the Isthmian Premier. 

New Salamis were less fortu-
nate losing to third placed Lowe-
stoft 2-0 in the Isthmian League 
North. 

After two postponements due 
to the weather, Barnet were back 
in action as they hosted third 
placed, Chesterfield. The dead-

lock was finally broken just      
before the half time break when 
a Bees corner found Kabamba, 
who is there to tap it in from 
close range. 

The Bees second goal came 
through Nicke Kabamba after 
the ball was played into him       
inside the Chesterfield box. The 
striker had acres of space and 
then sent a venomous strike 
through Covolan and into the 
back of the net.  

Kabamba then completed his 
hat-trick. He picks ups the ball 
from a throw-in and skips past 
two defenders and rifles the ball 
into the back of the net.  

Barnet’s next game away to 
Eastleigh on Tuesday.

Top of the table AEK Larnaca 
beat second placed Apoel com-
fortably 2-1 their goals coming 
from Angel in the second minute 
and Faraj the 59th minute.  

Apoel reduced the score to  

1-0 through Marquinhos. 
AEK are now four points clear 

of Apoel and five points ahead 
of third placed Pafos who drew 
0-0 with Omonia.Fourth placed 
Aris beat Paralimni 1-0.
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Panayiotis (Peter) 
Prodromou

(From Koma tou Yialou, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Παναγιώτης (Πίτερ) 
Προδρόμου 

(Από την Κώμα του Γιαλού, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη μας θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώουμε 
τον θάνατο του πολυαγαπημένου και καλοσυνάτου συζύγου, 
πατέρα, παππού, και αδελφού Παναγιώτη (Peter) Προδρόμου ο 
οποίος απεβίωσε στις 19 Ιανουαρίου 2023, σε ηλικία 81 χρονών.   
Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στην Κώμα του Γιαλού της επαρχίας 

Αμμοχώστου το 1941.  Ήρθε στην Αγγλία το 1953,  με 
την οικογένειά του. Το 1966 γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγο 
του Ελένη. Ήταν ένας εργατικός οικογενειάρχης, γνωστός για 
την ευγένεια, καλοσύνη και μαγνητική του προσωπικότητα.  
Έκανε τα πάντα για να βοηθήσει οποιονδήποτε στην ώρα της 
ανάγκης. Ήταν πάντα αφοσιωμένος στη γυναίκα και τους δύο 
γιους του Ανδρέα και Ιάσονα. Καταλείπει την αγαπημένη του 
σύζυγο Ελένη (Λένια) και τους δύο λατρεμένους του γιους 
Ανδρεα και Ιάσονα, τις δύο νύφες; Adrienn και Anita και 
τα αγαπημένα του εγγόνια Λεωνίδα, Ζωή, Ελίνα και 

Εμανουέλλα. Επίσης αφήνει τις πολύ αγαπημένες του αδελφές; 
Ανδρούλλα, Χριστίνα και τα ανίψια και μέλη της ευρύτερης 

οικογένειας.  
Πάντα θα θυμόμαστε την ανιδιοτελή αγάπη για την οικογένεια 
του, και τηv γιγαντιαία του καρδιά. Θα συνεχίσει να είναι η 

έμπνευση μας για το υπόλοιπο της ζωής μας.   
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 στις 

10:30πμ από την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern 
Barnet Lane, Whetstone, N20 0NL, και η ταφή στο κοιμητήριο 

του New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ 
στις 12μμ.και οκογένεια και φίλοι καλούνται να παρεβρεθούν.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suites 470 Bowes Road, 

New Southgate N11 1NL.  
Kαλό παράδεισο, αιώνια σου η μνήμη.

It is with deep sorrow we announce the passing of our 
much-loved husband, devoted father, grandfather, and brother 

Panayiotis (Peter) Prodromou who passed away 
on January 19, 2023 at the age of 81.  

Panayiotis was born in Koma tou Yialou, Famagusta province in 
1941. He came to England in 1953 with his family in search of a 

better life. In 1966 he met and married his wife Helen and devoted 
himself to his wife and two sons, Andrew and Jason. 

A hardworking, family man, well known for his kindness, lively 
and magnetic personality. He would dowhatever needed to help 

anyone in their time of need.  
He leaves behind his dearly beloved wife Helen, his two adored 

sons Andrew and Jason, two much loved daughters-in-law, 
Adrienn, Anita and cherished grandchildren Leonidas, Zoe, Elina 
and Emanuella. Beloved sisters Androulla, Christine, nieces and 

nephews and extended family members.   
We will always remember his unconditional love and giant heart, 

and we will carry his inspiration with us in life and beyond. 
Family and friends are invited to the funeral service on Monday, 

13 February 2023 at St Katherine's Church, Friern Barnet 
Lane, Whetstone, N20 0NL at 10.30 am followed by the burial 
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ 
at 12.00pm. The wake will be held at The Penridge Suites, 

470 Bowes Road, New Southgate N111NL.  
A life well lived and a merciful release to God. 

May he have eternal peace.

† 40–DAY MEMORIAL - THANK YOU NOTE

(from Syngrasi, Cyprus)

Margarita Theodorou
 The 40-day memorial service of our beloved Margarita (Rita) 

Theodorou will be held on Sunday 5 February at St 
Demetrios Church, Edmonton N9 0LP. We invite all who 

honour her memory to attend the service. We would also like 
to thankeveryone who attended her funeral and for the 

beautiful floral tributes and donations or helped in any way 
in our bereavement.  

Το 40-ήμερο μνημόσυνο της αγαπημένης μας Μαργαρίτας 
(Ρίτα) Θεοδώρου θα τελεστεί την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton N9 0LP. 
Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να παραστούν στη 
λειτουργία.Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία της, για τα όμορφα λουλούδια και 
τις εισφορές και όσους βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο 

στο πένθος μας. 06/04/1948 - 27/12/2022

† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(από Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσός)

Μάριος Αγαθοκλέους 
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 5 Φεβρουα-
ρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 
Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, 

το 11ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου 
και αξέχαστού μας συζύγου, πατέρα, παππού 
και αδελφού Μάριου Αγαθοκλέους (από Άγιο 
Αθανάσιο) και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη 
μνήμη του όπως παρευρεθούν. Η σύζυγος Έλλη, 
κόρη Ζωή-σύζυγος Παύλος, εγγόνια: Μάριος, 
Elaina, Daniella και Stefan, αδελφές: Κατίνα, 
Δώρα και Φρόσω, γαμπροί και λοιποί συγγενείς.

02.02.1941 - 19.01.2023
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Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο Νίκος Εθελοντής απεβίωσε την Κυριακή, 
15 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 84 ετών. 

Έχασα τον σύζυγό μου με τον οποίο ήμασταν παντρεμένοι για 54 χρόνια, αλλά 
και τον φίλο και σύντροφο μου. Ο Νίκος ήρθε στο Λονδίνο το 1957 για σπουδές 
όπου και παρέμεινε. Ανέπτυξε τη δική του επιχείρηση στο Βόρειο Λονδίνο και 
εκεί μεγάλωσε τα παιδιά του με αξιοπρέπεια και χωρίς να τους λείψει το 

παραμικρό. 
Αφήνει τη σύζυγό του Hannelore, τα παιδιά Φοίβο, Αλέξανδρο, Ξάνθο και Χλόη 

και έξι εγγόνια. 
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου στις 11:00πμ από την 

εκκλησία Αγίας Παρασκευής, Γεροσκήπου και η ταφή θα ακολουθήσει στο 
κοιμητήριο του δήμου σε ώρα που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.  
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο  

hethelontis@hotmail.com ή να τηλεφωνήσετε στο 07831859010

Νίκος Εθελοντής
(από Γεροσκήπου, Πάφος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Nicos Ethelontis
(from Yeroskipou, Pafos)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

2.05.1946- 24.01.2023

Kleanthis Theodorou Kleanthous also known as Klida sadly 
passed away peacefully at home on 24th of January 2023 aged 

76 surrounded by his loving family.  
He leaves behind his loving wife Irene Theodorou, his sons 
Terry, Michael and Mario Theodorou along with his three 

daughters-in-law Joanna, Androulla, Kerry and his beautiful 
five grandchildren Chloe, Alexandra, Andrea, Stephanie and 

Kleanthis. He also leaves behind his two brothers Lambros and 
Takis Kleanthous and his beloved sister Haroulla Clark. 

Kleanthis was a true family man and they will all miss him 
dearly. Kleanthis was born into the Kleanthous family who are 

very well known in the cypriot community on 2 of May 1946 in 
Kampia, Cyprus. In 1960 at the age of 14 he moved to the UK 

to start a new life with his family. As a young man he joined the 
Cyprus youth club (KLN) and was an active member of the 
committee with his brothers Lambros and Takis Kleanthous. 
In 1973 alongside his brother Lambros and sister Lella, he 

established Lella & Bros, a well-established clothing 
manufacturer. Kleanthis’ unique character touched so many 
hearts and will be sorely missed by those who knew him.  

The funeral will take place on 17th February 2023 at 10.30am 
at St Katherines Church, N20 0NL, and the burial will follow 
at 12pm at New Southgate Cemetery, N11 1JJ. A wake will be 
held from 2pm at South Herts Golf Club, Links Dr, N20 8QU. 

Those whose lives he touched are welcome to attend. 
Instead of flowers the family is kindly requesting donations to 

Children with Cancer UK at: 
https://www.justgiving.com/kleanthis-theodorou

(Από Καμπιά, Κύπρος)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Κλεάνθης Θεοδώρου 
Κλεάνθους
(From Kampia, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ο Κλεάνθης Θεοδώρου Κλεάνθους, γνωστός ως Κλίδα, 
απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι του στις 24 Ιανουαρίου 2023 σε 
ηλικία 76 ετών, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του 

οικογένεια. 
Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Ειρήνη Θεοδώρου, τους 
γιους του Τέρι, Μάικλ και Μάριο Θεοδώρου μαζί με τις τρεις 
νύφες του Ιωάννα, Ανδρούλλα και Κέρι και τα πανέμορφα πέντε 
εγγόνια του Χλόη, Αλεξάνδρα, Ανδρέα, Στεφανία και Κλεάνθη. 
Αφήνει επίσης πίσω του τα δύο αδέρφια του Λάμπρο και Τάκη 
Κλεάνθους και την αγαπημένη του αδελφή Χαρούλα Κλαρκ. Ο 
Κλεάνθης ήταν ένας πραγματικός οικογενειάρχης και θα μας 
λείψει όλους πολύ. Ο Κλεάνθης γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1946 
στα Καμπιά της Κύπρου στην οικογένεια Κλεάνθους η οποία 
είναι πολύ γνωστή στην κυπριακή παροικία. Το 1960 σε ηλικία 
14 ετών μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ξεκινήσει 
μια νέα ζωή με την οικογένειά του. Ως νέος εντάχθηκε στον 
σύλλογο νεολαίας Κύπρου (KLN) και ήταν ενεργό μέλος της 
επιτροπής με τα αδέρφια του Λάμπρο και Τάκη Κλεάνθους. Το 

1973 μαζί με τον αδερφό του Λάμπρο και την αδερφή του 
Λέλλα, ίδρυσε τη γνωστή Lella & Bros, επιχείρηση ενδύματο-

βιομηχανίας. Ο 
μοναδικός χαρακτήρας του Κλεάνθη άγγιξε πολλές καρδιές και 

θα λείψει πολύ σε όσους τον γνώρισαν. 
Η κηδεία θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου 2023 στις 10.30 π.μ. 
από το St Katherines Church, N20 0NL και η ταφή θα ακο-
λουθήσει στο κοιμητήριο του New Southgate, N11 1JJ, 

12.00μμ. Η 
παρηγοριά θα δοθεί στο South Herts Golf Club, Links Dr, N20 

8QU στις 14.00. Εκείνοι των οποίων τις ζωές άγγιξε είναι 
ευπρόσδεκτοι να παρευρεθούν. 

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά εισφορές για το Children 
with Cancer UK, στην ιστοσελίδα:  

https://www.justgiving.com/kleanthis-theodorou

Kleanthis 
Theodorou Kleanthous

It is with great sadness we announce that Nicos Ethelontis passed away 
on Sunday, 15 January 2023 at the age of 84. 

I lost my husband of 54 years, my friend and my partner. Nico came to 
London in 1957 to study, where he ended up settling. He developed his 

own company in North London where he raised his children with 
dignity and always provided for them. 

He leaves behind his wife Hannelore, children Fivo, Alexandro, 
Xantho, Chloe and six grandchildren. 

The funeral will be held on Monday, 6 February at 11am at the 
Church of Ayia Paraskevi, Yeroskipou and the burial will follow at 

the municipality’s cemetery at a time to be announced at a later stage. 
For more information, please send an email to 
hethelontis@hotmail.com or call 0783185901018/9/1938 - 15/1/2023

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδερφής Παναγιώτας Γεωργίου στις 29 

Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 83 ετών. Ήταν σύζυγος του αείμνηστου Κωστάκη 
Γεωργίου από τη Χοιροκοιτία. 

Αφήνει τα παιδιά της Κατερίνα (Ρίνα) και Γιώργο, γαμπρό Γιαννάκη, νύφη 
Ραχήλ, εγγόνια Ανδρέα, Κώστα, Πένυ και τον σύζυγός της Νίκο. Δισέγγονα 
Ζαχαρία, Άβα, Σιένα και Λεωνίδα. Οι αδερφές της Πετρούλα, Ελένη, Αργύρη 
και τα αδέρφια Κόκο, Αντώνη, Ανδρέα και τον εκλιπόντα αδελφό της Γιάννη και 

ανίψια και πολλούς συγγενείς. 
Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 στην Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, 660 Kenton Road, Harrow, 
HA3 9QN στις 12:30 μ.μ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο και το 
κρεματόριο του Hendon, Holders Hill Road, NW7 1NB στις 2.30 μ.μ. 
Θα υπάρχει κιβώτιο εισφορών για την εκκλησία και για τη φιλανθρωπική 

οργάνωση The London Autism Group.

Παναγιώτα Γεωργίου 
(από Αναφωτία, Λάρνακα)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Panayiota Georgiou 
(from Anafotia, Larnaca)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
mother, grandmother, great-grandmother and sister, Panayiota 

Georgiou on the 29th December 2022 at the age of 83. She is the wife 
of the late Costakis Georgiou from Choirokitia.  

She leaves behind her children Katerina (Rina) and George, son-in-law 
Yiannaki, daughter-in-law Rachel, grandchildren Andrew, Costa, 

Penny and husband Nick. Great-grandchildren Zachary, Ava, Sienna 
and Leonidas. Sisters Petroulla, Eleni, Argiri and brothers Koko, 

Antoni, Andrea and deceased brother Yianni and nieces and nephews 
along with many relatives. 

The funeral will take place on Friday 10th February 2023 at St 
Panteleimon Greek Orthodox Church, 660 Kenton Road, Harrow, 

HA3 9QN at 12:30pm. It will be followed by a burial at Hendon 
Cemetery and Crematorium, Holders Hill Road, NW7 1NB at 

2.30pm. There will be a donation box at the Church for The London 
Autism Group Charity. 30.12.1938-29.12.2022
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The 6-year memorial of our beloved husband, father and 
grandfather George Koublis is taking place on Sunday 5 
February 2023 at Delphi, Greece. He was born on the 

25th of November 1936 and he died on the 4th of 
February 2017 at the age of 80. 

He is forever missed by his loving wife Spyridonna, 
daughter Youlla, granddaughter Olivia and son-in-law 

Kem. 
Let his memory be eternal. 25.11.1936 – 4.02.2017

George Koublis Γιώργος Κουμπλής
Το 6ον ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα και παππού Γιώργου Κουμπλή θα τελεστεί την 

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 στους 
Δελφούς της Ελλάδας. Γεννήθηκε στις 25 Νοεμβρίου 

1936 και απεβίωσε στις 4 Φεβρουαρίου 2017 σε ηλικία 80 
ετών. Έχει λείψει πάρα πολύ στην αγαπημένη του σύζυγο 
Σπυριδόνα, την κόρη Γιούλα, την εγγονή Ολίβια και τον 

γαμπρό του Κεμ. 
Αιωνία του η μνήμη.

† ANNUAL MEMORIAL † ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

† 6 - MONTH MEMORIAL

Nina Stylianou
The 6-month memorial of our beloved Nina Stylianou is 

taking place on Sunday 5th February at the Greek 
Orthodox Church of St.Catherine, Barnet. Friend Bar-

net Lane N20 ΟNL. 
 The service starts at 11am followed by a blessing at New 

Southgate cemetery at 12.15. 
 

Το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας Νίνας 
Στυλιανού θα γίνει την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου στον 
Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό της Αγίας Αικατερίνης, 

Barnet, Friend Barnet Lane N20 ΟNL. 
Η λειτουργία θα αρχίσει στις 11 π.μ. ακολουθούμενη από 
τρισάγιο στο κοιμητήριο του New Southgate στις 12.15. 

(από Κυθρέα, Κύπρος)(from Kythrea, Cyprus)

It is with profound sadness that we announce the passing of 
our treasured Husband, Father, Grandfather, Brother and 

Uncle, Sotiris Leontis Kalogirou 
(Mc Donald’s Butchers). 

A man with a heart of gold, whose memory will truly live on 
with us eternally. 

He leaves behind his wife of 47 years Elenie, his four chil-
dren: Leon, Tony, Barry and Lucy. He will be 

lovingly remembered by his grandchildren: Andonis, Sotiris, 
Natasha, Nicholas, Amelia, Elenie, Elle, Spiros and Ria. He 

will also be dearly missed by his Sister Nora, his Brother 
Michael and all of his Nieces and Nephews. 

Sotiris came to London in September 1973 to study as an 
accountant and later worked in Hornsey as a Butcher with his 
uncle (Nicos Butchers) following the 1974 invasion. He later 

moved to Arnos Grove where he opened Mc Donald’s 
Butchers and then to Cockfosters where he opened 

Mc Donald’s and Sons Butchers. 
His funeral will take place on Monday 6th February at 

12:30 - St John Baptist church, wightman road N8 0LY, 
then to New Southgate cemetery for the burial at 14:30  - 
Brunswick Park road, N11 1JJ. After we’re all heading to 

Walkers cricket ground - 175 waterfall road N14 7JZ from 
15:30.  

Flowers are welcome, there will be a donation box at the 
church, cemetery and wake, where all proceeds will go 

towards the British heart foundation.

05.08.1952 - 19.01.2023

Sotiris Leontis 
Kalogirou

 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Σωτήρης Λεοντή 
Καλογήρου

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 
19 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή ο λατρεμένος 
Σύζυγος, Πατέρας, Παππούς, Αδελφός, και Θείος, 

Σωτήρης Λεοντής Καλογήρου (Mc Donald’s Butchers). 
 Ένας άνθρωπος με χρυσή καρδιά, του οποίου η μνήμη θα 

μείνει για πάντα μαζί μας.  
Αφήνει τη σύζυγο του επί 47 χρόνια Ελένη, τα τέσσερα του 
παιδιά Λιόν, Τόνι, Πάρη, και Λούσι. Με αγάπη θα τον 
θυμούνται τα εγγόνια του Αντώνης, Σωτήρης, Νατάσα, 
Νικόλας, Αμίλια, Ελένη, Έλλη, Σπύρος και Ρία. Θα λείψει 
επίσης στην αδελφή του Νόρα, στον αδελφό του Μιχάλη και 

σε όλα τα ανίψια. Ο Σωτήρης ήρθε στο Λονδίνο τον 
Σεπτέμβριο του 1973 όπου σπούδασε λογιστική. Ένεκα της 
τουρκικής εισβολής αναγκάστηκε να παραμείνει στο Λονδίνο 
όπου δούλεψε ως χασάπης στο Hornsey με τον θείο του 

(Nicos Butchers). 
Ύστερα μετακόμισε στο Arnos Grove όπου άνοιξε το 

Mc Donald’s Butchers και αργότερα στο Cockfosters όπου 
άνοιξε το Mc Donald’s and Sons Butchers. Η κηδεία θα 
τελεστεί  τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 12:30 από τον 

ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, Wightman road N8 0LY 
και η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο New Southgate, 
Brunswick Park Road, N11 1JJ στις 2:30μμ. Ακολούθως θα 
κατευθυνθούμε στο Walkers’ cricket ground - 175 waterfall 
road N14 7JZ στις 15:30. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα 
αλλά θα υπάρχει στην εκκλησία, το κοιμητήριο και την 
παρηγοριά διαθέσιμο κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να 

πηγαίνουν στο British heart foundation.
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