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Με βρετανική αντιπροσωπεία, που 
αποτελείται από τους 3 Συντηρητι-
κούς Βουλευτές και δύο μέλη της 
Βουλής των Λόρδων συναντήθηκαν 
στα κατεχόμενα ο «πρόεδρος» της 
«βουλής»... 

σελ 2

Εnglish Section 17-27 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Το «άρωμα» εκλογών φαίνεται ότι 
ενεργοποιεί όσους απόδημους 
πληρούν τις προϋποθέσεις για να 
ψηφίσουν για πρώτη φορά από τον 
τόπο διαμονής τους και σπεύδουν 
να εγγραφούν... 

σελ 7

Σε επαναληπτικές εκλογές για την 
πλήρωση της έδρας δημοτικού συμ-
βούλου στο Tottenham Hale προ-
χωρά ο δήμος του Haringey, μετά 
την παραίτηση του ελληνικής κατα-
γωγής Γιάννη Γκουρτσογιάννη... 

σελ 2 & 8

Εκλογές στο Tottenham Αντιδράσεις Κάλπες και στο ΗΒ

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΓΙΩΔΕΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΟΝ ΔΗΣΥΚΥΠΡΟΣ

Ακόμα τρέχουν...

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ | ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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σελ 3, 4, & 6
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Κλείνουν κι’ άλλο 
ταχυδρομείο στο Haringey
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Η παροικία θρηνεί 
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Διεκδίκηση του ξενοδοχείου Golden Sands μέσω 
της «επιτροπής» προτείνει στους Βρετανούς το κα-
τοχικό καθεστώς. Η πρόταση τέθηκε ενώπιον Βρε-
τανών βουλευτών που πραγματοποιούν παράνομη 
επίσκεψη στα κατεχόμενα όπου είχαν σειρά συνα-
ντήσεων με αξιωματούχους του κατοχικού καθε-
στώτος. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκο-
κυπριακό Τύπο η βρετανική αντιπροσωπεία που 
επισκέφθηκε τα κατεχόμενα αποτελείτο από τους 
Βουλευτές των Συντηρητικών Pawl Bristow, 
Stephen Metcalfe, Brendan Clarke Smith και τα 
μέλη της βουλής των Λόρδων, Lord Rogan και Bar-
oness Blackstone. Συναντήθηκαν με τον «πρωθυ-
πουργό» Ουνάλ Ουστέλ, τον «πρόεδρο» της «βου-
λής» Ζορλού Τορέ και τον «υπουργό εξωτερικών», 
Ταχσίν Ερτουγρούλογλου. 
Αναφερόμενος στο άνοιγμα της περίκλειστης πό-

λης του Βαρωσιού, ο Ουστέλ είπε ότι διαπιστώθηκε 
πως στην περίκλειστη πόλη υπάρχει ξενοδοχείο 

που ανήκει στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας και 
ανέφερε ότι η βρετανική κυβέρνηση μπορεί να απο-
ταθεί στην «Επιτροπή Ακίνητων Περιουσιών» 
(ΕΑΠ) ζητώντας επιστροφή, αποζημίωση ή ανταλ-
λαγή και ότι κατά τον ίδιο τρόπο μπορούν να προ-
σφύγουν στην «ΕΑΠ» και Βρετανοί πολίτες για ακί-
νητα στο Βαρώσι για τα οποία διαθέτουν τίτλους 
ιδιοκτησίας. 

Στο τέλος της συνάντησης, οι Βρετανοί βουλευτές 
την χαρακτήρισαν «χρήσιμη και ενημερωτική» προ-
σθέτοντας ότι θα συζητήσουν στις «αρμόδιες πλατ-
φόρμες» τις «σημαντικές λεπτομέρειες» που τους 
αναφέρθηκαν. Αναφερόμενη στο θέμα, η Kıbrıs 
Postası γράφει ότι έστω και αν δεν δόθηκαν λε-
πτομέρειες σε σχέση με το ποιο ξενοδοχείο εννο-
ούσε ο Ουστέλ ότι ανήκει στο βρετανικό Υπουργείο 
Άμυνας, είναι γνωστό ότι το ξενοδοχείο Golden 
Sands στο Βαρώσι ανήκει σε Βρετανούς. 
Αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις των βουλευτών. 

Μιλώντας εκ μέρους της βρετανικής αντιπροσω-
πείας, ο Βουλευτής Stephen Metcalfe δήλωσε ότι 
με την επίσκεψή τους στο νησί, έχουν αντιληφθεί 
καλύτερα την κατάσταση, που επικρατεί καθώς και 
τις «διάφορες αδικίες που υπάρχουν έναντι των 
δύο ίσων λαών στο νησί». 
Πρόσθεσε ότι είναι σημαντική η επίσκεψή τους 

από την άποψη ότι θα δουν τι ρόλο μπορούν να 

διαδραματίσουν για την επίτευξη λύσης στο νησί κι 
ότι τα μηνύματα που έλαβαν από τις επαφές τους 
είναι ότι στο νησί «υπάρχουν δύο ίσες κοινότητες», 
που μοιράζονται την κοινή ιστορία και δήλωσε ότι 
επιθυμούν να κάνουν ό,τι χρειάζεται για την επί-
τευξη λύσης. Ο κ. Metcalfe είπε επίσης ότι συμμε-
ρίζονται τον πόνο των Τουρκοκυπρίων που έχασαν 
συγγενικά τους πρόσωπα στους φονικούς σει-
σμούς στην Τουρκία και έκανε ειδική αναφορά στα 
παιδιά της τουρκοκυπριακής ομάδας βόλεϊ, εκφρά-
ζοντας τα βαθιά του συλλυπητήρια. 
Η επίσκεψη και οι δηλώσεις των βρετανών βου-

λευτών έχουν προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στην 
παροικία μας και όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η 
«Παροικιακή», το θέμα θα συζητηθεί εκτάκτως στην 
επόμενη συνεδρία της γραμματείας της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, 
που είναι προγραμματισμένη για απόψε, Πέμπτη 
23 Φεβρουαρίου.
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Πρότειναν σε βρετανούς βουλευτές διεκδίκηση ξενοδοχείου στο Βαρώσι

Με βαριά καρδιά και αισθήματα βαθύτατης θλίψης 
αναγγέλλουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας φί-
λου και συνεργάτη Τάκη Φελλά  ο οποίος απεβίωσε 
το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου σε ηλικία 74 χρονών.  
Ο Δρ. Τάκης Φελλά, ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης 
του ελληνικού τηλεοπτικού σταθμού Hellenic TV. 
Ένα δραστήριο μέλος της παροικίας που με ανι-
διοτέλεια εργαζόταν για το καλό της ομογένειας και 
για την ιδιαίτερη μας πατρίδα, Κύπρο. 
Ο αείμνηστος Τάκης  καταγόταν από την κατεχό-
μενη Ζώδια της περιφέρειας Μόρφου. Γεννήθηκε 
στις 3 Οκτωβρίου του 1948 σε μια φτωχή εξαμελή 
οικογένεια. Φοίτησε στο γυμνάσιο Μόρφου όπου 
από πολύ νωρίς έδειξε το ενδιαφέρον του για το 
διάστημα. Ήταν μέλος του επιστημονικού Όμιλου 

και μέσα στα πλαίσια αυτά είχε κάνει διάλεξη για 
τον ήλιο. Το 1962 σε ηλικία 16 χρονών και λόγω 
της φτώχιας, αφού η οικογένεια του δεν μπορούσε 
να τον σπουδάσει, αναγκάζεται να μεταναστεύσει 
στο Λονδίνο για να εκπληρώσει το όνειρο του. 
Το 1962 εκτοξεύθηκε και ο πρώτος δορυφόρος 

στο διάστημα  από την Σοβιετική Ένωση, γεγονός 
που στιγμάτισε τον νεαρό Τάκη. 
Στο Λονδίνο, δύσκολοι καιροί, χρόνια δίσεκτα, 
όμως με σκληρή δουλειά από όλες τις απόψεις, 
καταφέρνει και επιβιώνει και ταυτόχρονα μέσω της 
διαδικασίας «UCAS» πετυχαίνει είσοδο στο πανε-
πιστήμιο του Μάντσεστερ για Φυσική και Ηλεκτρο-
νικά. Ήταν το μόνο πανεπιστήμιο που έκανε αυτό 
τον συνδυασμό. Εκεί αποκτά το πτυχίο BSc και 

μετά το μεταπτυχιακό του MSc στο Πανεπιστήμιο 
του Μπέρμινγχαμ. Στη συνέχεια κάνει διατριβή στο 
πανεπιστήμιο του Surrey στον τομέα "Ραδιενέργεια 
του Διαστήματος" που του εξασφάλισε και το Διδα-

κτορικό του. 
Ο αγαπητός Τάκης, αφού εκπληρώνει το όνειρο 
του μπαίνει στη δουλειά με όλα τα προσόντα, ερ-
γάζεται με εταιρείες όπως “Marconi Space and De-
fence”και “British Telecom. 
Όμως η ευκαιρία δεν άρχισε να έλθει. Το 1980 
τον εντόπισε (Head hunted)  το “British Aerospace” 
(που τώρα ονομάζεται “Air Bus Industries”), διότι 
αντιμετώπιζαν επί 4 χρόνια σοβαρό πρόβλημα με 
δορυφόρους στο διάστημα και τον επηρεασμό που 
είχαν τα σωματίδια που εκτόξευε ο ήλιος στο διά-
στημα. Οι πληροφορίες που είχε η εταιρία ήταν ότι 
ο Τάκης, ήταν ο καλύτερος σε αυτό τον τομέα. 
Και πόσο δίκαιο είχαν. Σε 3 μήνες...  

συνέχεια στη σελ 8

Η παροικία θρηνεί για τον ξαφνικό θάνατο του ιδρυτή του Hellenic Tv Δρ Τάκη Φελλά
«ΕΦΥΓΕ» ΑΠΡΟΣΜΕΝΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 74 ΕΤΩΝ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΗΒ ΟΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΜΕ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ

Συγκινητική είναι η ανταπόκριση των κατοίκων του Enfield στις εκ-
κλήσεις για βοήθεια των σεισμόπληκτων σε Τουρκία και Συρία. Ήδη, 
στους χώρους συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης έχει δημιουργηθεί 
το αδιαχώρητο με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παραληφθούν 
επιπλέον ποσότητες τροφίμων, ρουχισμού κτλ. 
Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο, επικεφαλής του οποίου 

είναι η Τουρκοκύπρια Nesil Caliskan, έχει εκδώσει ανακοίνωση με 
την οποία καλεί τους πολίτες να προβαίνουν σε εισφορές. Στο σχετικό 
δελτίο Τύπου του δήμου αναφέρεται (μεταξύ άλλων): «Στο Enfield 
ζει μια μεγάλη κοινότητα από την Τουρκία και την ευρύτερη περιοχή. 
Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όλους όσοι επλήγησαν 
από τους πρόσφατους καταστροφικούς σεισμούς. Ο δήμος του En-
field και τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητάς μας, συμβάλλουν 
στις προσπάθειες παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέ-
ντες. Ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσετε αυτές τις προσπάθειες 
είναι μέσω εισφορών, εάν μπορείτε, σε εγγεγραμμένα φιλανθρωπικά 

ιδρύματα ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ακολουθούν λεπτομέρειες 
για τις σελίδες στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε για την παροχή 
οικονομικής βοήθειας:  

- Disaster Emergency Committee (DEC)  
- Save the Children  
- British Red Cross  
-Oxfam  
- British Alevi Federation  
Οποιαδήποτε εισφορά, μικρή ή μεγάλη, θα βοηθήσει 

ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης με ενέργειες που αφορούν στην στέγαση των πληγέ-
ντων, στην παροχή νερού και τροφίμων, καθώς και στην ου-
σιαστική ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προσπαθειών απο-
κατάστασής τους». 

Επίσης, άμεση είναι η ανταπόκριση του δήμου και για τις περι-
πτώσεις ανθρώπων που κατάγονται από τις σεισμόπληκτες περιοχές, 
βρέθηκαν στο Enfield στο πλαίσιο επίσκεψής τους σε συγγενικά ή 

αγαπημένα τους πρόσωπα και πλέον δεν έχουν σπίτι να επι-
στρέψουν. Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, έχει δη-
μιουργηθεί Ομάδα Υποστήριξης Προσφύγων για να παρέχει 
συμβουλές και βοήθεια. Αυτό μπορεί να αφορά σε θέματα 
στέγασης, οικογενειακής υποστήριξης, ψυχικής υγείας 
και βοήθειας για την πρόσβαση σε σχετικές υπηρεσίες. 
Εάν βρίσκεστε σε επαφή με άτομα που επλήγησαν 

από την καταστροφή και χρειάζονται υποστήριξη, μπο-
ρείτε να τους καθοδηγήσετε να επικοινωνήσουν στο: 

 
Email: RefugeeSupport@enfield.gov.uk 

Τηλ: 0208 132 0834

Κύμα ανθρωπιάς στο Enfield για τους σεισμόπληκτους σε Τουρκία και Συρία

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ HARINGEY ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΠΡΟΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΘΗΤΕΙΑΣ

Σε επαναληπτικές εκλογές για την πλήρωση της έδρας δημοτικού 
συμβούλου στο Tottenham Hale προχωρά ο δήμος του Haringey, 
μετά την παραίτηση του ελληνικής καταγωγής δημοτικού συμβούλου, 
Γιάννη Γκουρτσογιάννη, σε λιγότερο από ένα χρόνο θητείας. 
Ο νεαρός γιατρός, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Λονδίνο και έγινε 

γνωστός λόγω της έντονης δράσης του στα συνδικαλιστικά όργανα 
των γιατρών της Βρετανίας, αλλά και για την ειδικότητα του στις τρο-
πικές και μεταδοτικές ασθένειες, φέρεται να έλαβε την απόφαση για 
να παραιτηθεί, εξαιτίας του αυξημένου φόρτου εργασίας στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας, αλλά και των καθηκόντων του στη συντεχνία των 
γιατρών, οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα 

λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το NHS τα τελευταία 
χρόνια. 
Μάλιστα, συνάδελφοί του, οι οποίοι μίλησαν στην «Παροικιακή», 

χαρακτήρισαν την απόφασή του ως πολύ έντιμη, αφού, όπως μας 
λέχθηκε, άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι που αντιμετωπίζουν παρόμοια 
προβλήματα και δεσμεύσεις λόγω των καθηκόντων τους στην εργα-
σία τους, παραμένουν στις θέσεις τους, διατηρώντας την «καρέκλα» 
και τον μισθό, με αποτέλεσμα να προσφέρουν ελάχιστα στο δήμο και 
στην τοπική κοινωνία. 
Σε επίσημη ανακοίνωση της επικεφαλής του δημοτικού συμβου-

λίου του Haringey, της Τουρκοκύπριας Peray Ahmet, ο ίδιος φέρεται 

να απέδωσε την παραίτησή του σε προσωπικούς λόγους. «Θέλω να 
ευχαριστήσω τον Γιάννη για όλη τη σκληρή δουλειά του ως δημοτικός 
σύμβουλος και την αφοσίωσή του στο έργο του. Εκ μέρους ολόκλη-
ρης της Εργατικής Ομάδας, θέλω να ευχηθώ στον Γιάννη τα καλύ-
τερα για το μέλλον». 
Οι εκλογές για την έδρα του Tottenham Hale θα διεξαχθούν την Πέ-

μπτη 9 Μαρτίου και ήδη έχουν υποβάλει υποψηφιότητα 6 πρόσωπα. 
Εκ μέρους του Εργατικού Κόμματος, το οποίο κατέχει την έδρα από 
το 1964 οπόταν δημιουργήθηκε ο δήμος, κατέρχεται ως υποψήφιος 
ο ιρλανδικής καταγωγής Sean O’Donovan, ενώ... 

συνέχεια στη σελ 8

Εκλογές στο Tottenham Hale μετά την παραίτηση Γιάννη Γκουρτσογιάννη
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ο Πούτιν ξαναβάζει τα πυρηνικά στο τραπέζι 
και αποχωρεί από τη New Start. Δεν υπάρχει κα-
μία αμφιβολία ότι η θέση του Ρώσου προέδρου Βλα-
ντίμιρ Πούτιν είναι εξαιρετικά δύσκολη ύστερα από 
τη συμπλήρωση ενός χρόνου από την εισβολή στην 
Ουκρανία με τον πόλεμο να συνεχίζεται σε όλο το 
μήκος του ανατολικού μετώπου της χώρας, εκτιμούν 
οι περισσότεροι αναλυτές.     

Οι Times (22/02) γράφουν ότι ο πρόεδρος της 
Ρωσίας – “σε μια ομιλία του που έβγαζε φλόγες” - 
ανέστειλε τη συμμετοχή της στη συνθήκη New Start 
- την τελευταία συνθήκη που υπογράφηκε με τις 
ΗΠΑ με σκοπό τον περιορισμό του αριθμού και της 
ανάπτυξης πυρηνικών πυραύλων μεγάλου βεληνε-
κούς, πυρηνικών κεφαλών και πλατφορμών εκτό-
ξευσης και από τις δύο χώρες. Ο κ. Πούτιν χρησι-
μοποίησε την ομιλία του για την κατάσταση του 
έθνους στη Μόσχα για να κατηγορήσει τη Δύση ότι 
ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία ως πρόκληση 
κατά της Ρωσίας, σημειώνει η εφημερίδα. 

Η Daily Mail (22/02) στρέφει την προσοχή της στα 
σχόλια που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι-
ντεν κατά την επίσκεψή του στην Πολωνία. Ο κ. 
Μπάιντεν δήλωσε ότι η εισβολή της Ρωσίας αποτελεί 
υπαρξιακή απειλή για την ελευθερία και τη δημο-
κρατία παντού. "Ο άνανδρος πόθος του προέδρου 
Πούτιν για γη και εξουσία θα αποτύχει και η αγάπη 
του ουκρανικού λαού για τη χώρα του θα επικρατή-
σει", δήλωσε ο κ. Μπάιντεν σε πλήθος χιλιάδων αν-
θρώπων στην πολωνική πρωτεύουσα Βαρσοβία, 
μία ημέρα μετά το πρώτο του ταξίδι στην Ουκρανία 
ως πρόεδρος των ΗΠΑ.  

Οι Financial Times (22/02) θεωρούν ότι οι ομιλίες  
Πούτιν / Μπάιντεν "όξυναν την αντίθεση" μεταξύ των 
δύο ηγετών "των οποίων η κληρονομιά μπορεί να 
καθοριστεί στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας". 
Η ιστορική επίσκεψη Μπάιντεν στο Κίεβο.   
Οι φωτογραφίες των προέδρων Μπάιντεν και Ζε-

λένσκι στους δρόμους του Κιέβου ήταν σε πολλά 
πρωτοσέλιδα της Τρίτης 21/02. Ο ανταποκριτής 
του Guardian στην πόλη, Λιουκ Χάρντινγκ, περι-
γράφει την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν 
ως αναμφισβήτητα την πιο σημαντική επίσκεψη Αμε-
ρικανού προέδρου σε ευρωπαϊκή χώρα μετά το τέ-
λος του Ψυχρού Πολέμου. 

Η Daily Mail χαρακτηρίζει το ταξίδι του κ. Μπάιντεν 
“τολμηρή πράξη προκλητικότητας”. Για τους Times, 
ήταν “μια συμβολική απόδειξη της αποτυχίας της 
Ρωσίας”. 

Αλλά ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας των 
ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, σε άρθρο του στην Daily Tele-
graph, υποστηρίζει ότι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ δεν έχουν 
λόγο να συγχαίρουν τους εαυτούς τους . Επισημαίνει 
ότι η Δύση - αφού απέτυχε να αποτρέψει τον Βλα-
ντιμίρ Πούτιν από το να ξεκινήσει τον πόλεμο - τώρα 
δεν έχει στρατηγική για τη νίκη. Ο κ. Μπόλτον υπο-
στηρίζει ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να παρέχει περισ-
σότερη βοήθεια στην Ουκρανία, αντί να φοβάται ότι 
ο Πούτιν θα μπο-
ρούσε να επεκτείνει 
τον πόλεμο. 

Στο μεταξύ οι Finan-
cial Times προβάλ-
λουν μια προειδοποί-
ηση της ολλανδικής 
στρατιωτικής υπηρε-
σίας πληροφοριών 
ότι η Ρωσία μπορεί να 
επιχειρήσει να σα-
μποτάρει τα υπερά-
κτια αιολικά της 
πάρκα στη Βόρεια 
Θάλασσα. Ο επικεφα-
λής της υπηρεσίας 
πληροφοριών δή-
λωσε ότι ένα πλοίο 
εντοπίστηκε να προ-
σπαθεί να χαρτογρα-
φήσει τις ενεργειακές 
υποδομές τους τελευ-
ταίους μήνες και απο-
μακρύνθηκε με τη συ-
νοδεία του ολλανδικού ναυτικού 
και της ακτοφυλακής. 

Ένα άλλο θέμα που κυριάρχησε 
στις εφημερίδες της Τρίτης είναι οι 
προσπάθειες του πρωθυπουρ-
γού Ρίσι Σούνακ να επέλθει 
συμφωνία με τα άμεσα ενδια-
φερόμενα μέρη για το λεγόμενο 

Βορειοιρλανδικό Πρωτόκολλο μετά το Brexit.    
Σύμφωνα με τους Times, ο Ρίσι Σούνακ ενημε-

ρώθηκε ότι ορισμένοι υπουργοί είναι έτοιμοι να πα-
ραιτηθούν εάν η συμφωνία που προσπαθεί να επι-
τύχει με την ΕΕ θέτει σε κίνδυνο την ένταξη της 
Βόρειας Ιρλανδίας εντός του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ο πρωθυπουργός πέρασε αρκετές ώρες την περα-
σμένη Δευτέρα συναντώντας ευρωσκεπτικιστές συ-
ντηρητικούς βουλευτές, προσπαθώντας να δώσει 
διέξοδο στις ανησυχίες τους σχετικά με μια νέα συμ-
φωνία για τις εμπορικές ρυθμίσεις της Βόρειας Ιρ-
λανδίας μετά το Brexit. Ένας υπουργός δήλωσε ότι 
ορισμένοι από τους συναδέλφους του στην κυβέρ-

νηση θα παραιτούνταν εάν ο κ. 
Σούνακ επιχειρούσε να προ-
ωθήσει μια συμφωνία που υπο-
νομεύει την εθνική κυριαρχία 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Κύριο άρθρο στον Guardian 
αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός 
παίρνει ρίσκο κάνοντας το σω-
στό και επιδιώκοντας την εξο-
μάλυνση των σχέσεων με την 

ΕΕ. Η επίλυση της 
κατάστασης στη 
Βόρεια Ιρλανδία, 
υποστηρίζει, θα 
ενισχύσει το εμπό-
ριο μεταξύ Ηνωμέ-
νου Βασιλείου και 
ΕΕ και θα βοηθή-
σει τη βρετανική οι-
κονομία να ανα-
κάμψει ταχύτερα. 
Αλλά η εφημερίδα 
επισημαίνει ότι ο κ. 
Σούνακ αφήνει 
εκτεθειμένη τη δε-
ξιά του πτέρυγα - 
καθώς οι σκληρο-
πυρηνικοί Brexi-
teers και οι πολιτι-
κοί του εχθροί, 
κυρίως ο Μπόρις 
Τζόνσον, περιμέ-

νουν να επιτεθούν. 
Η Daily Mail παρομοιάζει τη θέση του πρωθυ-

πουργού με αυτή ενός σχοινοβάτη χωρίς δίχτυ 
ασφαλείας. Η εφημερίδα αναφέρει ότι με την υπο-
στήριξη των Εργατικών θα μπορούσε να περάσει 
μια συμφωνία που δεν θα είναι αποδεκτή από τους 
Δημοκρατικούς Ενωτικούς και πολλούς από τους 
δικούς του βουλευτές, αλλά αυτό θα μπορούσε επί-
σης να είναι η πολιτική του αυτοκτονία. 

Η εφημερίδα i (22/02) γράφει ότι ο Ρίσι Σούνακ 
"αντιμετώπισε φωνές αποδοκιμασίας" σχετικά με τα 
σχέδιά του να συνάψει μια νέα συμφωνία με την ΕΕ 
που θα διέπει το εμπόριο στη Βόρεια Ιρλανδία μετά 
το Brexit. "Παραιτηθείτε αν θέλετε", είναι το μήνυμα 
του πρωθυπουργού προς τους υπουργούς που σκέ-
φτονται να παραιτηθούν.  

Στο μεταξύ οι ελπίδες ότι θα μπορούσε να ανακοι-
νωθεί μια συμφωνία ήδη από σήμερα Πέμπτη εντεί-
νονται. Ένας υπουργός δήλωσε στην εφημερίδα ότι 
η συζήτηση για παραιτήσεις ήταν απλώς "συγκα-
λυμμένες απειλές" από εκείνους που θέλουν να κρα-
τήσουν τον κ. Σούνακ σε εγρήγορση.  
Ανώτατο όριο αγορών για φρούτα και λαχανικά 

όρισαν την Τρίτη δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ 
μάρκετ στη Βρετανία, την ώρα που στη χώρα γίνεται 
λόγος για ελλείψεις σε σειρά βασικών ειδών διατρο-
φής. Οι αλυσίδες Asda και Morrisons επέβαλαν πε-
ριορισμούς στις ντομάτες, τις πιπεριές, τα αγγούρια, 
το μαρούλι, τις έτοιμες σαλάτες, τα μπρόκολα, τα 
κουνουπίδια και το ράσμπερι. 

Στη μεν Asda οι πελάτες θα μπορούν να αγορά-
ζουν μέχρι τρία τεμάχια από κάθε προϊόν και στους 
Morrisons από δύο τεμάχια, μας ενημερώνει η Sun.   

Οι ελλείψεις αποδίδονται στις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες και στις δυσκολίες μεταφοράς στην Ισπα-
νία και τη βόρεια Αφρική, απ' όπου προέρχεται ένα 
σημαντικό ποσοστό των φρούτων και λαχανικών 
αυτή την εποχή του έτους. Η Daily Express (22/02) 
εκτιμά  ότι η “διανομή με το δελτίο” (rationing)  ορι-
σμένων αγαθών μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. 

Η Star (22/02) αναφέρει ότι οι αγρότες προειδο-
ποιούν επίσης για έλλειψη πατάτας και μαρουλιού. 
"H αρχή του κακού για τα λαχανικά" -  ο χαρακτηρι-
στικός πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας.

Βάζει ξανά τα πυρηνικά στο τραπέζι και αποχωρεί από τη Συνθήκη 

Αυτοψία στις περιοχές που πλήγηκαν από το σεισμό από τον Βρετανό Υφ. Εξωτερικών
Ταξίδι στις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές 

της Τουρκίας πραγματοποίησε ο αρμόδιος για τη 
διεθνή ανάπτυξη Υφυπουργός Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Άντριου Μίτσελ. 

Όπως ανέφερε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης από τα χαλάσματα, είδε από κοντά τη 
μεγάλη καταστροφή που έχει προκληθεί από τον 
σεισμό. Σημείωσε δε τη βρετανική υποστήριξη 
προς την Τουρκία. Το Λονδίνο απέστειλε ομάδα 
77 διασωστών για τις έρευνες στα ερείπια, ενώ 
συνέδραμε την ανθρωπιστική επιχείρηση με ένα 
ποσό που έφτασε συνολικά τα 30 εκατομμύρια 

λίρες, με τα 5 εκατομμύρια εξ αυτών να αποτελούν 
διπλασιασμό του ποσού που συγκέντρωσε από 
πολίτες η Επιτροπή Εκτάκτων Καταστροφών. 

Ο κ. Μίτσελ επισκέφθηκε επίσης το νοσοκομείο 
εκστρατείας που έχει στηθεί κοντά στο επίκεντρο 
του σεισμού από τις αρμόδιες υπηρεσίες των βρε-
τανικών Υπουργείων Εξωτερικών, Άμυνας και 
Υγείας. 

 
Νέοι σεισμοί τη Δευτέρα 
Εν τω μεταξύ, αυξάνεται ο αρθμός των νεκρών 

από το νέο ζεύγος σεισμών που έπληξαν τη Δευ-

τέρα τη συνοριακή περιοχή της Τουρκίας και της 
Συρίας, όπως μετέδωσε το CNN Turk, δύο εβδο-
μάδες μετά τους μεγαλύτερους σεισμούς που σκό-
τωσαν περισσότερους από 47.000 ανθρώπους 
στις δύο χώρες και κατέστρεψαν εκατοντάδες χι-
λιάδες σπίτια. Ο πρώτος σεισμός της Δευτέρας, 
αυτή τη φορά μεγέθους 6,4 βαθμών, είχε επίκε-
ντρο κοντά στην πόλη Antakya της νότιας Τουρ-
κίας. Ακολούθησε δεύτερη δόνηση, μεγέθους 5,8 
βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το CNN Turk έδειξε 
ομάδα διάσωσης να επιχειρεί σε κτήριο όπου ορι-
σμένοι άνθρωποι είχαν παγιδευτεί.
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Δύο είναι πλέον οι πρώην Πρωθυπουργοί του 
ΗΒ που έχουν ταχθεί δημοσίως υπέρ της αποστο-
λής μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, εντεί-
νοντας την πίεση επί του διαδόχου τους Ρίσι 
Σούνακ. Σε συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων 
το βράδυ της Δευτέρας με αφορμή την επερχόμενη 
συμπλήρωση ενός έτους από τη ρωσική εισβολή, 
η Λιζ Τρας είπε στους βουλευτές ότι «πρέπει να κά-
νουμε όλα όσα μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι 
η Ουκρανία θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο το συ-
ντομότερο δυνατό». «Κάθε πρόσθετη μέρα συνε-
πάγεται χαμένες ζωές, κακοποιημένες γυναίκες, 
κατεστραμμένες πόλεις. Πρέπει να κάνουμε όλα 
όσα μπορούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Η 

άποψή μου είναι πως αυτό περιλαμβάνει μαχητικά 
αεροσκάφη» πρόσθεσε. Η Τρας, που ήταν Υπ. 
Εξωτερικών κατά την έναρξη του πολέμου, προ-
έτρεψε την Κυβέρνηση να συνεργαστεί με τις υπό-
λοιπες χώρες.

Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ Asda και Morri-
sons επέβαλαν την Τρίτη όριο στην ποσότητα 
ορισμένων φρούτων και λαχανικών που μπο-
ρεί να αγοράζει κάθε καταναλωτής λόγω ελλεί-
ψεων στη διαθεσιμότητά τους. Οι περιορισμοί 
αφορούν συγκεκριμένα τις τομάτες, τις πιπε-
ριές, τα αγγούρια, το μαρούλι, τις έτοιμες σα-
λάτες, το μπρόκολο, το κουνουπίδι και τα 
σμέουρα (ράσμπερι). 

Εκπρόσωπος της Asda δήλωσε ότι οι προ-
σωρινοί περιορισμοί κρίθηκαν απαραίτητοι 

λόγω «δυσκολιών στην προμήθεια μερικών 
προϊόντων που παράγονται στη νότια Ισπανία 
και στη βόρεια Αφρική». Κάθε πελάτης θα 
μπορεί για τις επόμενες «λίγες εβδομάδες» να 
αγοράζει τρία τεμάχια από το κάθε προανα-
φερθέν προϊόν. Στα Morrisons το όριο τέθηκε 
στα δύο τεμάχια. 

Σύμφωνα με την Κοινοπραξία Βρετανών 
Πωλητών Λιανικής, οι καιρικές συνθήκες σε 
χώρες όπως η Ισπανία και το Μαρόκο έχουν 
καταστρέψει τις φετινές σοδειές τομάτας και 

πιπεριάς. Συγκεκριμένα οι περιοχές αυτές 
βίωσαν πλημμύρες, χιονοπτώσεις και χαλαζο-
πτώσεις το προηγούμενο διάστημα. Ενδει-
κτικά η Βρετανία εισάγει το 95% της τομάτας 
που καταναλώνει από το Δεκέμβριο ως το 
Μάρτιο. Το δρόμο των προσωρινών περιορι-
σμών στην ποσότητα πωλήσεων ανά πελάτη 
εξετάζουν και άλλες αλυσίδες σουπερμάρκετ. 
Εν τω μεταξύ, η Εθνική Ένωση Αγροτών προ-
ειδοποιεί για ελλείψεις και σε λαχανικά και 
φρούτα από εγχώριες παραγωγές.

Περιορισμοί στην πώληση φρούτων και λαχανικών λόγω ελλείψεων
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Λύση για το καθεστώς παραμονής των Ευρωπαίων πολιτών στο ΗΒ μετά το Brexit 
Να αποδεχθεί την απόφαση του ανωτάτου δικα-

στηρίου της Βρετανίας, το οποίο χαρακτήρισε πα-
ράνομες τις μεθόδους του υπουργείου Εσωτερικών 
για χορήγηση άδειας παραμονής σε Ευρωπαίους 
πολίτες μετά το Brexit, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση 
του Λονδίνου, όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτο-
ρείο REUTERS. Το ανώτατο δικαστήριο είχε κρίνει 
παράνομη την απόφαση του υπουργείου Εσωτε-
ρικών για αφαίρεση της άδειας παραμονής στη 
Βρετανία Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι δεν είχαν 
υποβάλει δεύτερη αίτηση για άδεια μόνιμης κατοι-
κίας στη χώρα. Το υπουργείο Εσωτερικών επέμενε 
αρχικά ότι θα κατέθετε ένσταση κατά της απόφασης 
του ανωτάτου δικαστικού οργάνου, για να υπανα-
χωρήσει τελικά, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώ-
που του υπουργείου στο περιοδικό Politico. 

«Υστερα από προσεκτική μελέτη του θέματος, 

ενημερώσαμε το δικαστήριο ότι δεν επιθυμούμε να 
καταθέσουμε έφεση κατά της απόφασης. Εργαζό-
μαστε προκειμένου να εφαρμόσουμε την απόφαση 
όσο το δυνατόν ταχύτερα και θα ενημερώσουμε το 
κοινό για κάθε εξέλιξη», είπε ο εκπρόσωπος του 
υπουργείου Εσωτερικών. Το ανώτατο δικαστήριο 
είχε θεωρήσει ότι το σχέδιο δύο σταδίων για τη χο-
ρήγηση άδειας παραμονής ήταν παράνομο. Μετά 
το Brexit, οι πολίτες της Ε.Ε. οι οποίοι κατοικούσαν 
μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο για λιγότερο από 
πέντε χρόνια, όφειλαν να καταθέσουν αίτηση «προ-
εγκατάστασης» και να επαναλάβουν τη διαδικασία 
για αίτηση «εγκατάστασης» μόλις ολοκλήρωναν 
πέντε χρόνια μόνιμης διαμονής στη χώρα. Το δι-
καστήριο αποφάσισε ότι όσοι δεν κατέθεταν εγκαί-
ρως –ή καθόλου– τη δεύτερη αίτηση κινδύνευαν 
να κηρυχθούν παράτυπα ευρισκόμενοι σε βρετα-

νικό έδαφος, παρότι η παραμονή τους στη Βρετανία 
εξασφαλίζεται από τη συμφωνία αποχώρησης από 
την Ε.Ε. Η μεταναστευτική πολιτική του Λονδίνου 
έχει σταθεί αφορμή για τριβές με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, η οποία κατηγόρησε πέρυσι τη Βρετανία 
για διακρίσεις εις βάρος των Ευρωπαίων πολιτών 
και για αναίτια μοχθηρή αντιμετώπιση των πολιτών 
της Ε.Ε. Το θέμα αφορά 2,2 εκατ. Ευρωπαίους πο-
λίτες, μόνιμους κατοίκους Βρετανίας, στους οποίους 
είχε χορηγηθεί καθεστώς «προεγκατάστασης» όταν 
κατατέθηκε η ένσταση στο ανώτατο δικαστήριο τον 
Δεκέμβριο του 2021. 
Το ανώτατο δικαστήριο είχε κηρύξει παράνομα 

τα περιοριστικά μέτρα του υπουργείου Εσωτερικών 
για τη χορήγηση άδειας μόνιμης εγκατάστασης. 

«Οταν καταθέσαμε το αίτημά μας στο ανώτατο 
δικαστήριο, σκοπός μας ήταν η αποσαφήνιση του 

νομικού καθεστώτος των 2,2 εκατ. προεγκατεστη-
μένων Ευρωπαίων πολιτών στη Βρετανία. Η κή-
ρυξη του παρόντος συστήματος ως παράνομου, 
προσέφερε σαφήνεια. Βρισκόμαστε ήδη σε επαφή 
με το υπουργείο Εσωτερικών για τα επόμενα βή-
ματα», είπε η επικεφαλής της ανεξάρτητης ελεγκτι-
κής αρχής IMA, Ρις Ντέιβις. «Η συμφωνία για το 
Brexit ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν 
να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης κατοικίας στη Βρε-
τανία για πολύ συγκεκριμένους λόγους, αλλά όχι 
επειδή δεν κατέθεσαν νέα αίτηση μόνιμης εγκατά-
στασης», εξηγεί η κ. Ντέιβις. 
Πέρυσι τον Φεβρουάριο η Κομισιόν είχε ασκήσει 

οξεία κριτική στην τότε ΥΠΕΞ της Βρετανίας, Λιζ 
Τρας, για την παραβίαση των όρων της συμφωνίας 
για το Brexit σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους πολί-
τες στη Βρετανία.

ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΖΗΤΗ�ΘΗΚΕ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ «ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ» ΕΝΩ ΙΣΧΥΡΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΣΠΕΥΣΑΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 

Συναγερμός ασφαλείας σήμανε χθες, Τρίτη, στην 
πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο, καθώς εκκενώ-
θηκε και ζητήθηκε από το προσωπικό να μείνει 
«μακριά από τα παράθυρα». 
Όπως αναφέρει σε ανταπόκρισή της Nατάσσα 

Κατζάβελου της ΕΡΤ, φωτογραφίες που κοινοποι-
ήθηκαν στο διαδίκτυο από άτομα μέσα στην πρε-
σβεία των ΗΠΑ, δείχνουν το προσωπικό να σκύβει 

στο πάτωμα και να ακουμπά στους τοίχους, με την 
αστυνομία να βρίσκεται στο σημείο. 
Ένας μάρτυρας, ο οποίος μένει κοντά στην πρε-

σβεία και μπορεί να δει το κτίριο από το παράθυρό 
του, είπε στην MailOnline ότι υπήρχαν ένοπλοι 
αστυνομικοί και ανιχνευτικοί σκύλοι που περιπο-
λούσαν την περιοχή. 
Οι χρήστες των social media, έγραψαν ότι υπήρ-

χαν «πολλοι ένοπλοι αστυνομικοι». 
Επίσης, όπως έγραψε το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ», η 

πρεσβεία των ΗΠΑ επιβεβαίωσε αργότερα ότι όλα 
έχουν «επανέλθει στο φυσιολογικό» και εξήγησε ότι 
η απειλή προκλήθηκε από ένα «ύποπτο πακέτο». 

 
ΠΗΓΕΣ: ΕΡΤ & ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Συναγερμός και αναστάτωση στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Λονδίνο

«WIN-WIN ΣΥΜΦΩΝΙΑ» ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ� ΤΩΝ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ

Για μια ακόμα φορά ο Τζορτζ Όσμπορν απέ-
κλεισε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθε-
νώνα στην Αθήνα, καρφώνοντας και πάλι τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη που συνεχίζει τις εν κρυπτώ 
συζητήσεις για συμφωνία χωρίς να ενημερώνει ως 
οφείλει πολιτικά κόμματα και πολίτες. Ο πρόεδρος 
του Βρετανικού Μουσείου μιλώντας στο BBC Radio 
έκανε λόγο για «win-win συμφωνία» χωρίς επι-
στροφή των κλεμμένων γλυπτών αλλά με μια 
τύπου διπλή έκθεση σε Αθήνα και Λονδίνο, με την 
ιδιοκτησία να παραμένει στο Βρετανικό Μουσείο. 

«Νομίζω όμως ότι υπάρχει δρόμος να διανύ-
σουμε, κατά τον οποίο αυτά τα Γλυπτά, τα Ελγίνεια 
Μάρμαρα, τα Γλυπτά του Παρθενώνα, θα μπορού-

σαν να εκτίθενται τόσο στο Λονδίνο όσο και στην 
Αθήνα, και αυτό θα είναι αμοιβαία επωφελές και για 
την Ελλάδα και για εμάς». 
Σε ερώτηση που δέχθηκε εάν η λύση που συζη-

τείται είναι αυτή του δανεισμού ορισμένων γλυπτών 
στην Ελλάδα, ο Τζορτζ Όσμπορν παραδέχθηκε ότι 
ο δανεισμός τους στην Ελλάδα είναι στο τραπέζι.

Ο Όσμπορν «καρφώνει» και πάλι τον Μητσοτάκη«Δώστε στην Ουκρανία πολεμικά αεροσκάφη»
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Η επόμενη μέρα των Προ-

εδρικών εκλογών βρίσκει το 
βαθύ κράτος της Ελληνοκυ-
πριακής Δεξιάς να επιχειρεί το 
θεσμικό κουκούλωμα των 

σκανδάλων, της διαπλοκής και της διαφθοράς κατά 
τη δεκαετή διακυβέρνηση του απερχόμενου Προ-
έδρου Νίκου Αναστασιάδη και του ΔΗΣΥ. Η επι-
βολή του Νίκου Χριστοδουλίδη ως διαδόχου του 
νυν προέδρου κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Κανείς 
δεν αμφιβάλλει πλέον για τα κίνητρα του που δεν 
είναι άλλα από τη διασφάλιση πως εγκαταλείπο-
ντας το Λόφο του Προεδρικού, ο νέος Πρόεδρος 
δεν θα αφήσει να ανοίξει ο ασκός το Αιόλου και να 
τον πάρει και να τον «σηκώσει ο… δαίμονας», 
όπως ο ίδιος έλεγε για όσους ως Πρόεδρος «δεν 
του γέμιζαν το μάτι»… 
Προφανώς η «ανεξαρτησία» κάποιων που τά-

χθηκαν κατά τα άλλα να υπηρετούν τον νόμο και 
να διασφαλίζουν τη συνταγματική λειτουργία και τη 
νομιμότητα, είναι κολοβωμένη ή επιτρέπουν οι ίδιοι 
οι ανώτατοι άρχοντες να «βάζουν χέρι» στην εξου-
σία τους, ιδιαίτερα εάν ο πρώτος τη τάξει είναι «δυ-
ναμικός» κι εκρηκτικός φτάνουν στο κατάντημα να 
ενεργούν ως πειθήνια όργανα του. 
Με την ανάδειξη στην προεδρία του κράτους του 

Νίκου Χριστοδουλίδη και τα όσα διαδραματίστηκαν 
στα παρασκήνια για την εκλογή νέου προέδρου του 
ΔΗΣΥ και τα οποία υπηρετούν τη γραμμή του βα-
θέως κράτους για κουκούλωμα των σκανδάλων 
που ζήσαμε επί της διακυβέρνησης του Συναγερ-
μού προφανώς στην πραγματικότητα θα συνεχίσει 
να κυβερνά ο Νίκος  Αναστασιάδης δια… «αντι-
προσώπου». Βεβαίως τηρώντας τα προσχήματα 
και για να μην χρεώνεται ο Συναγερμός τη λαϊκή 
δυσφορία, προφανώς θα αποφύγουν την ανάληψη 
υπουργικών θώκων από προβεβλημένα κομματικά 
στελέχη του…  

Το κατεστημένο της  Δεξιάς, αξιοποιώντας και τη 
δύναμη πυρός που έχει στη διάθεση του στα ελεγ-
χόμενα από την ίδια μέσα ενημέρωσης από την 
επομένη κι όλας του δεύτερου γύρου των προεδρι-
κών στρέφουν συντεταγμένα τα φώτα της δημοσιό-
τητας σε άλλες κατευθύνσεις.  
Οι πολίτες ανέμεναν πως μετά τις εκλογές θα κι-

νούνταν οι διαδικασίες για να «επέλθει κάθαρση» 
και τιμωρία όσων εμπλέκονται στα σκάνδαλα. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει πολιτικές τουλάχι-

στον ευθύνες και ο ίδιος γιατί είναι με αποφάσεις 
του Υπουργικού Συμβουλίου του Νίκου Αναστα-
σιάδη στο οποίο μετείχε και ο ίδιος που παραχω-
ρούνταν αβέρτα υπηκοότητες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας εξασφαλίζοντας Ευρωπαϊκό διαβατή-
ριο, σε ξένους απατεώνες, εγκληματίες και δικτά-
τορες. Όμως οι περιβόητοι ανεξάρτητοι θεσμοί της 
συντεταγμένης πολιτείας τι άλλο περιμένουν; 

• Η εμπλοκή του Νίκου Αναστασιάδη και των λοι-
πών της Συμμορίας του που κυβερνούν και με τον 
νέο πρόεδρο, πλέον ως «Συμπρόεδρος» του ευ-
νοούμενου του Νίκου Χριστοδουλίδη, δεν αφήνει 
περιθώρια αμφιβολιών.  
Ακόμη και ο ζήλος για έλεγχο του κυβερνώντος 

κόμματος είναι ενδεικτικό στοιχείο της προσπά-
θειας συγκάλυψης των σκανδάλων διαπλοκής και 
διαφθοράς.  
ΠΕΡΙ ΑΛΛΑ ΤΙΡΒΑΖΟΥΝ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ… ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ! 
Πάμε όμως και στις… Βρυξέλλες μιας και είμα-

στε, λένε, Ευρωπαίοι και μέλος της Ε.Ε. με θε-
σμούς που υποτίθεται δεν… χαρίζουν κάστανο σ’ 
αυτά τα ζητήματα. 
Οι απάτες με τη βιομηχανία των «χρυσών δια-

βατηρίων» ζήμιωσαν οικονομικά και την Ε.Ε. με τον 
μειωμένο στο 5% ΦΠΑ για τις πωλήσεις ακινήτων, 
πολυτελών επαύλεων και οροφοδιαμερισμάτων σε 
ουρανοξύστες,  αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ  
Εμπαίζουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι κυρίαρ-

χοι κύκλοι της Ε.Ε. Όταν κλέβουν, είτε με… το νόμο 
είτε κατά παράβαση του, υψηλόβαθμοι άρχοντες 

των χωρών – μελών της Ε.Ε που ανήκουν στις κυ-
ρίαρχες πολιτικές, δεν ιδρώνει τ’ αυτί όσων υπηρε-
τούν στους περιβόητους Ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
Αντίθετα, φροντίζουν να συγκαλύπτουν τα σκάν-
δαλα και τις απάτες, φοβούμενοι μπας και βγει το 
όνομα των αμόλυντων διαχειριστών του συστήμα-
τος και κλονιστεί ακόμη περισσότερο η εμπιστο-
σύνη στην άρχουσα τάξη των Ευρωπαίων 
πολιτών. 

Ο Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος επέβαλε το 
Νίκο Χριστοδουλίδη, προφανώς ολοκληρώνει το 
«μπλέξιμο του πέπλου συγκάλυψης» με τον εξα-
ναγκασμό σε αποχώρηση από τη διεκδίκηση της 
προεδρίας του ΔΗΣΥ του Αβέρωφ Νεοφύτου. Όχι 
πως αυτός είναι άμοιρος ευθυνών για τα έργα και 
τας ημέρας της δεκαετούς διακυβέρνησης του κόμ-
ματος του, αλλά προφανώς φοβήθηκαν την πικρία 
και το θυμό του ηττημένου σε προσωπικό επίπεδο.  

•Για να μπορέσει να κυβερνήσει ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης  και να κάνει τη «βρόμικη δουλειά» του 
απερχόμενου, που αφορά τη συγκάλυψη των 
σκανδάλων και της εμπλοκής της κυβέρνησης του, 
είναι εντελώς απαραίτητη η εξασφάλιση πλει-
οψηφίας στη Βουλή, την οποία δεν έχει με τον 
αριθμό των βουλευτών των κομμάτων του λεγόμε-
νου ενδιάμεσου χώρου που υποστήριξαν επίσημα 
την υποψηφιότητα του. Γι’ αυτό και ο Νίκος Αναστα-
σιάδης έθεσε σ’ εφαρμογή τη δεύτερη φάση του 
σχεδίου «εκκαθαρίσεων» στον ΔΗΣΥ. Το πρώτο 
στάδιο ήταν το «φάγωμα» του Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Ήταν πολύ εύκολη δουλειά για το Νίκο Αναστα-
σιάδη. Του έριξε στα πόδια το Χάρη Γεωργιάδη και 
στη συνέχεια τον νεαρό Δημήτρη Δημητρίου για ν’ 
ακολουθήσει ένα οργιώδες παρασκήνιο που έσυρε 
στο χορό της διεκδίκησης της προεδρίας του κόμ-
ματος και την Αννίτα Δημητρίου. Σύμφωνα με ενη-
μερωμένες πηγές, ως την τελευταία  στιγμή της 
Τρίτης 21 Φεβρουαρίου, που έκλεινε το περιθώριο 
υποβολής υποψηφιοτήτων, ασκούνταν φοβερές 
πιέσεις και εκτοξεύονταν εκατέρωθεν απειλές ότι 
βγουν άπληστα στη φόρα!  

•Η επέμβαση ισχυρών παραγόντων της Δεξιάς 
είχε σαν αποτέλεσμα να αποχωρήσουν από τη 
διεκδίκηση της προεδρίας του κόμματος τόσο ο 
Αβέρωφ Νεοφύτου, όσο και Χάρης Γεωργιάδης 
ανοίγοντας… «αναγκαστικά» το δρόμο για την ηγε-
σία του ΔΗΣΥ είτε στο Δημήτρη Δημητρίου είτε στην 
Αννίτα  Δημητρίου .Είναι προφανές ότι εδώ θα δια-
μορφωθούν οι ισορροπίες μέσα στο κόμμα, γι’ αυτό 
και αναμένεται σκληρή μάχη για τη σύνθεση του 
Πολιτικού Γραφείου που λαμβάνει και τις μεγάλες 
αποφάσεις. Εδώ ακριβώς έχουν στραμμένη την 
προσοχή τους και ο απερχόμενος και ο εκλεγείς 
πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ο οποίος… απο-
καταστάθηκε ήδη κομματικά και θα λαμβάνει μέρος 
και στις συνόδους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμμα-
τος του οποίου είναι μέλος ο ΔΗΣΥ. 
Με την… «αποκατάσταση» του στο ΔΗΣΥ, ο Χρι-

στοδουλίδης έρχεται να επιβεβαιώσει με τον καλύ-
τερο τρόπο την εξαπάτηση των ψηφοφόρων αφού 
διεκδίκησε τη ψήφο των πολιτών ως «ανεξάρτη-
τος» υποψήφιος και προτού καν αναλάβει τα  κα-
θήκοντα του δήλωσε πίστη και αφοσίωση και 
προσκύνησε το Συναγερμό! 
Στα κόμματα αυτά ετοιμάζονται να ρίξουν από 

κάνα - δυο κοκκαλάκια (διάβαζε υπουργικούς θώ-
κους και θεσούλες σε συμβούλια ημικρατικών ορ-
γανισμών), εξασφαλίζοντας προς το παρών τη 
σιωπή τους για τα όσα αίσχιστα έγιναν στη διάρκεια 
διακυβέρνησης Αναστασιάδη, σύμφωνα με τον Νι-
κόλα Παπαδόπουλο.

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΗΣ «ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ» ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Επιστολή Σούνακ σε Ν. Χριστοδουλίδη: «Ακλόνητη δέσμευση σε λύση ΔΔΟ»

Επιστολή προς τον εκλελεγμένο πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη 

απέστειλε ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασι-
λείου κ. Ρίσι Σούνακ. 
Στην επιστολή, ο κ. Σούνακ αφού συγχαίρει τον 

κυρίου Χριστοδουλίδη για την εκλογή του στην 
προεδρία της Δημοκρατίας επισημαίνει, ανάμεσα 
σε άλλα, ότι η συνεργασία μεταξύ Κυπριακής Δη-
μοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθορίζεται 
από τους ιστορικούς δεσμούς, τις στενές σχέσεις 
μεταξύ των δύο λαών και το κοινό όραμα για το 
μέλλον. 
Σε σχέση με το Κυπριακό, ο κ. Σούνακ υπο-

γραμμίζει ότι «Η στήριξη του Ηνωμένου Βασίλειο 
στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού υπό τα 
Ηνωμένα Έθνη προς την κατεύθυνση μιας συνο-
λικής, δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού 

στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με 
πολιτική ισότητα παραμένει ακλόνητη». 
Ο κ. Σούνακ, αναφέρεται στη συμφωνία που 

υπέγραψαν τον περασμένο Νοέμβριο το Ηνω-
μένο Βασίλειο και η Κύπρος, μέσα από την οποία 
«εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στενότερων σχέσεων 
των δύο χωρών, τις οποίες προωθήσατε καθορι-
στικά όταν ήσασταν Υπουργός Εξωτερικών». 
Το διμερές Μνημόνιο Συναντίληψης, πρόσθεσε 

ο Βρετανός Πρωθυπουργός, θα ενισχύσει τις δι-
μερείς σχέσεις, τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο 
και σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία και η 
εκπαίδευση. 
Αναφερόμενος στις ιστορικά στενές σχέσεις με-

ταξύ των δύο λαών, ο Ρίσι Σούνακ, εξήρε ανά-

μεσα σε άλλα τη συνεισφορά των 300 χιλιάδων 
Κυπρίων της διασποράς, οι οποίοι διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο και για τις δύο χώρες στη 
διάρκεια των χρόνων. Συνεισφορά, η οποία, όπως 
αναφέρει, τιμήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο.  
Στην επιστολή, ο Βρετανός πρωθυπουργός ση-

μειώνει την ίδια στιγμή την ισχυρή δέσμευση του 
εκλελεγμένου προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου 
Χριστοδουλίδη για επανέναρξη των διαπραγμα-
τεύσεων και εκφράζει την ετοιμότητα του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου να συνδράμει στις προσπάθειες 
επίτευξης λύσης στο Κυπριακό υπό την αιγίδα 
των Ηνωμένων Εθνών, υπό την ιδιότητά του ως 
Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών.

Στο βάθος η μάχη για θεσμικό κουκούλωμα σκανδάλων



Έντονα επικριτική είναι η αντιπολίτευση σε σχέση με 
τις αποφάσεις της κυβέρνησης για τον Ακάμα. 
Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Βουλευτή του 

ΑΚΕΛ και αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Περι-
βάλλοντος Νίκου Κέττηρου ότι πρόκειται για δουλειές μι-
σοδότζιν. Ανέφερε μάλιστα ότι η απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου, είναι πρόχειρη. 
Η τελευταία γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος 

είναι προς την ορθή κατεύθυνση, αν υιοθετήθηκε, όπως 
είπε, πλήρως, ωστόσο τα αντισταθμιστικά μέτρα δεν εξε-
τάστηκαν και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο κ. Κέττηρος, όσο και ο 

Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ζήτησαν 
εξηγήσεις γιατί δεν κατατέθηκαν τα αντισταθμιστικά μέτρα 

αλλά και το τι προνοούσαν. Η Εκπρόσωπος του Τμήμα-
τος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Νατάσα Κασπαρή, ανέ-
φερε πως στο Τοπικό Σχέδιο προτάθηκε να δοθούν στη 
βάση διατάγματος του Υπουργείου Εσωτερικών κατά κά-
ποιον τρόπο, η μεταφορά συντελεστή δόμησης σε κά-
ποιες περιοχές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκε-

κριμένο και ώριμο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.  
Επισκέψιμα Αγροκτήματα 
Τόσο ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Χαράλαμπος Θεο-

πέμπτου, όσο και τα υπόλοιπα μέλη, στάθηκαν ιδιαίτερα 
με τις ερωτήσεις τους ως προς το περιεχόμενο κι αριθμό 
των επισκέψιμων αγροκτημάτων. Η Εκπρόσωπος του 
Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως παραδέχθηκε πως 
δεν υπάρχει σήμερα καταγραφή των νομίμων μονάδων 
μπορούν να μετατραπούν σε επισκέψιμα αγροκτήματα. 
Ανέφερε ότι τους επόμενους τέσσερεις μήνες θα γίνει 

καταγραφή των νομίμων εγκαταστάσεων κι όπως είπε, 
με τη μετατροπή τους σε επισκέψιμα αγροκτήματα, το 
80% της δραστηριότητας θα πρέπει να είναι γεωργοκτη-
νοτροφικού χαρακτήρα.
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      Ειδήσεις σε 2’

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΕΤΑ ΤΟ BREXIT ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΡΑΤΗ

Στην αμοιβαία επωφελή συνεργασία στη ναυτιλία 
καθώς και στην ολιστική και από κοινού αντιμετώπιση 
των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τομέας, στοχεύει 
μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας και Υπουργείο Μεταφορών Ηνωμένου Βασι-
λείου και Βορείου Ιρλανδίας. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, το μνη-

μόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, στο Υφυπουργείο Ναυ-
τιλίας, ο Υφυπουργός Βασίλης Δημητριάδης και ο 
Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην  Κύπρο, Irfan Siddiq, 
εκπροσωπώντας την Υπουργό αρμόδια για θέματα ναυ 
ΗΒ, Βαρόνη Charlotte Vere of Norbiton. 
Σε δήλωση του, ο Υφυπουργός, Βασίλης Δημητριάδης, 

αναφέρει ότι η υπογραφή του μνημονίου με το ΗΒ, απο-
τελεί σημαντική εξέλιξη που εκτιμήθηκε ως απαραίτητη, 
ιδιαίτερα μετά το Brexit, υποδεικνύοντας ότι Κύπρος και 

ΗΒ αποτελούν δύο σημαντικά ναυτιλιακά κράτη με τεράστιο 
πλούτο εμπειρογνωμοσύνης. Το μνημόνιο, προσθέτει, 
θέτει γερές βάσεις περαιτέρω διεύρυνσης της διμερούς 
συνεργασία των δύο κρατών σε όλες τις σημαντικές πτυ-
χές της ναυτιλίας και στοχεύει στο « να εργαστούμε από 
κοινού στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στον Διεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισμό, για ν’ αντιμετωπίσουμε τις σημα-

ντικότατες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας». Της 
υπογραφής του μνημονίου προηγήθηκε διμερής διαδι-
κτυακή συνάντηση εθιμοτυπικού χαρακτήρα μεταξύ του 
Υφυπουργού Ναυτιλίας με την ομόλογο του, Βαρόνη Char-
lotte Vere of Norbiton, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος που αντανακλώνται στο μνημόνιο. 
Το μνημόνιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών, την οργάνωση εργαστηρίων και εκ-
παιδευτικών σεμιναρίων ανάμεσα στις ναυτιλιακές διοική-
σεις των δύο κρατών, καθώς και την ενθάρρυνση 
συνεργασιών της ναυτιλιακής βιομηχανίας των δύο πλευ-
ρών σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας, 
απανθρακοποίησης της ναυτιλίας και προστασίας του θα-
λάσσιου περιβάλλοντος, περαιτέρω βελτίωσης των συν-
θηκών εργασίας των ναυτικών και προώθησης της 
έρευνας και καινοτομίας.

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ�ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ

Η Κύπρος πληρώνει 
τώρα, τα «σπασμένα»

Σε «διπλωματικές ενέργει-
ες» προβαίνει το ψευδοκρά-
τος για να αυξήσει στις 31 τις 
26 «αντιπροσωπείες» που 
διαθέτει σε συνολική 18 χώ-
ρες. Σύμφωνα με το ΓΤΠ, 
«αξιωματούχοι» του ψευδο-
κράτους εργάζονται σε συ-
ντονισμό με την Τουρκία για 
ν’ανοίξουν «αντιπροσωπείες» 
στην Αυστρία, στην Λετονία, 
στην Μαλαισία, στην Ολλαν-
δία και στην Πολωνία. Από 
την άλλη, «διπλωματικές ενέρ-
γειες» διεξάγονται και για να 
ανοίξει εκ νέου η «αντιπρο-
σωπεία» του ψευδοκράτους 
στο Ισραήλ, η οποία είναι 
κλειστή από το 2008. 

Διαφορετικού σχήματος χαλλούμια ΠΟΠ
Ικανοποίηση εκφράζει το Κυπριακό 

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
(ΚΕΒΕ) προς τις γενικότερες εξελίξεις που 
αφορούν την κατοχύρωση του χαλλουμιού 
ως προϊόντος ΠΟΠ και τη σχετική συμ-
φωνία που έχει επέλθει και αφορά τις προ-
διαγραφές παραγωγής του προϊόντος. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΕΒΕ, η 

απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
να δημοσιεύσει τις τροποποιήσεις μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνονται  και δια-
φορετικού σχήματος χαλλούμια που θα 
μπορούν πλέον να φέρουν την σήμανση 
Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) στην ετικέτα τους, είναι μεγάλης 
σημασίας για τον τομέα της τυροκομίας, 
αφού διευρύνει τις προοπτικές ανάπτυξης 
του χαλλουμιού. 
Με τη δημοσίευση των αλλαγών, επι-

σημαίνει, οδεύει προς τα τελικά της στάδια 
η συμφωνία που έγινε με την ουσιαστική 
συμβολή του ΚΕΒΕ με όλους τους εμπλε-

κόμενους κλάδους γι’ αυτό και το ΚΕΒΕ 
καλεί όλους σε συστράτευση για επίτευξη 
του κοινού στόχου που είναι η περαιτέρω 
ανάπτυξη του τομέα προς όφελος όλων 
των επηρεαζόμενων και της οικονομίας. 
Τέλος εκφράζει ευχαριστίες προς όλους 

όσοι ενεπλάκησαν στη διαδικασία, τεχνο-
κράτες, το Σύνδεσμο Τυροκόμων Κύπρου 
και ιδιαίτερα στον Υπουργό Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 
Κώστα Καδή.

Έντονες επικρίσεις της αντιπολίτευσης για το Τοπικό Σχέδιο του Ακάμα

Η νέα κυβέρνηση παρα-
λαµβάνει ως «κληρονοµιά» 
68 υποθέσεις για τις οποίες 
κινήθηκαν διαδικασίες επί 
παραβάσει από την Κοµισιόν 
εναντίον της Κύπρου. Οι πιο 
σηµαντικές, για τις οποίες ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος να παρα-
πεµφθεί η χώρα στο Ευρω-
παϊκό Δικαστήριο και να της 
επιβληθούν βαρύτατες κυρώ-
σεις, αφορούν τα «χρυσά» 
διαβατήρια, τον συντελεστή 
ΦΠΑ για αγορά ακινήτων για 
χάρη της βιοµηχανίας των 
«χρυσών» διαβατηρίων, τις 
καταχρηστικές ρήτρες και τα 
ζητήµατα του περιβάλλοντος.

Σήμερα τα σπουδαία για Μητροπολίτη Πάφου

Σήμρα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου ανα-
μένεται να συνέλθει η Ιερά Σύνοδος σε 
προγραμματισμένη συνεδρία προκειμέ-
νου να επικυρώσει τα αποτελέσματα 
για το τριπρόσωπο. 
Η περίοδος ενστάσεων έληξε χθες, 22 

Φεβρουαρίου 2023, στη 1.00 μ.μ. Ακολού-
θως, θα προχωρήσουν στην επίσημη ενη-
μέρωση του Τοποτηρητή της Ιεράς 
Μητρόπολης Πάφου και της Ιεράς Συνόδου 

για τα αποτελέσματα και με τις ενστάσεις. 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστα-

τικού χάρτη της Εκκλησίας αφού η Ιερά 
Σύνοδος δει το αποτέλεσμα, μελετά τις εν-
στάσεις και καθορίζει το τριπρόσωπο. Με 
βάση τα αποτελέσματα της εκλογικής δια-
δικασίας της Κυριακής o Αρχιμανδρίτης 
Τυχικός Βρυώνης, o Αρχιμανδρίτης Ιωάν-
νης και ο Επίσκοπος Αμαθούντος Νικό-
λαος απαρτίζουν το τριπρόσωπο από το 
οποίο η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Κύπρου θα αναδείξει τον επόμενο Μητρο-
πολίτη Πάφου. 
Σημειώνεται πως ο Αρχιμανδρίτης Τυχι-

κός Βρυώνης έλαβε 6.664 ψήφους και 
ποσοστό 50,01% 
Ακολουθεί ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης 

Ιωάννου, Πρωτοσύγκελος της Αρχιεπι-
σκοπής και Ηγούμενος της Μονής Απ. 
Βαρνάβα, ο οποίος εξασφάλισε 3.996 ψή-
φους και ποσοστό 29,99% και ο Επίσκο-
πος Αμαθούντος Νικόλαος, με 1.942 
ψήφους και ποσοστό 14,57%.

ΔΙΕΥΡΥΝONTAI OI ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΚΕΒΕΗ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟ

Μνημόνιο συνεργασίας Υφ. Ναυτιλίας με Υπουργείο Μεταφορών ΗΒ και Βορείου Ιρλανδίας

«Αντιπροσωπείες» 
του ψευδοκράτους

Λευκωσία: Κάμερες 
φωτοεπισήμανσης
Από τις 6 Μαρτίου θα αρχί-
σουν οι καταγγελίες από τις 
νέες κάμερες φωτοεπισήμαν-
σης που έχουν τοποθετηθεί 
στη Λευκωσία. Πρώτα θα 
ενεργοποιηθούν οι δύο κάμε-
ρες στις διασταυρώσεις της 
λεωφόρου Λεμεσού με Αρμε-
νίας και Γρίβα Διγενή με Προ-
δρόμου. Σύμφωνα με σχετική 
ενημέρωση θα λειτουργή-
σουν και άλλες σταθερές και 
κινητές κάμερες οι οποίες στο 
σύνολο τους θα είναι 20 και 
θα καλύπτουν επαρχιακούς 
και δευτερεύοντες δρόμους. 
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Εν συντομία

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1 στα 2 νοικοκυριά 
αδυνατεί να επιβιώσει

Για μόλις 18 ημέρες επαρ-
κεί το μηνιαίο εισόδημα για 
περισσότερα από τα μισά 
νοικοκυριά, λόγω της εκτί-
ναξης των τιμών στην ενέρ-
γεια και τα είδη διατροφής, 
χωρίς μάλιστα να ελπίζουν 
ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί 
εφέτος, ενώ θεωρούν ανε-
παρκή τα μέτρα που έλαβε 
η κυβέρνηση, ώστε να πε-
ριορίσει τις δυσμενείς επι-
πτώσεις των ανατιμήσεων, 
όπως προκύπτει από την 
11η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ-
ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα.

Ξέσπασμα οργής υγειονομικών για την κυβερνητική επέλαση στο ΕΣΥ

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τον 
αγώνα τους οι εργαζόμενοι στην Υγεία. 
Δυναμική κινητοποίηση διαμαρτυρίας πραγματοποί-

ησαν εργαζόμενοι στα νοσοκομεία στο πλαίσιο της σημε-
ρινής απεργίας γιατρών και νοσηλευτών με πορεία από 
την πλ. Μαβίλη έως το υπουργείο Υγείας. 
Γιατροί και υγειονομικοί αντιδρούν έντονα στο συνεχι-

ζόμενο κυβερνητικό ρεσάλτο στην δημόσια Υγεία, καθώς 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί του 
επιχειρούν να βάλουν και το τελευταίο καρφί στο φέρε-
τρο. 
Σήμερα εργαζόμενοι στον χώρο της Υγείας ανταποκρί-

θηκαν στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ και πραγματοποίησαν 
πορεία διαμαρτυρίας από την πλατεία Μαβίλη στο υπουρ-
γείο Υγείας. 
Εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία άφησαν μπαλό-

νια με τα αιτήματά τους στις κλούβες που προστατεύουν 
το Μεξίμου στο ύψος της Ηρώδου Αττικού. 
Οι κινητοποιήσεις έρχονται σε μια περίοδο που η απα-

ξίωση της δημόσιας Υγείας σε επίπεδο προσωπικού, 
αλλά και υποδομών έχει ξεπεράσει κάθε όριο με την κυ-
βέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο να μην κάνουν τίποτα 
για να διορθώσουν την κατάσταση. Αντιθέτως, επιμένουν 
να προωθούν περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του χώρου, 
όπως προκύπτει και από το τελευταίο κατάπτυστο νομο-
σχέδιο που μετατρέπει τα παιδο-ογκολογικά τμήματα σε 

ΝΠΙΔ. 
Το ΣΕΝΕ σημειώνει χαρακτηριστικά: Αποτελεί πρό-

κληση για το σύνολο των εργαζομένων του Ευαγγελισμού, 
αλλά και τους χιλιάδες ασθενείς μας η διοργάνωση φιέ-
στας που οργανώνει για αύριο (22/2) η ηγεσία του Υπουρ-
γείου Υγείας παρουσία του πρωθυπουργού, με πρόσχημα 
την απονομή “τιμητικών βραβείων για το ΕΣΥ”, σε μέρα 
μάλιστα πανελλαδικής απεργίας που στόχο έχει την υπε-
ράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του ΕΣΥ 
και της Υγείας του λαού μας!. 
Και προσθέτει «καλούμε όλους τους συναδέλφους του 

ΣΕΝΕ, των υπόλοιπων σωματείων υγειονομικών της Ατ-
τικής και των άλλων εργατικών σωματείων, το λαό μας, 
να υποδεχτεί αγωνιστικά τον πρωθυπουργό αύριο, δια-
τρανώνοντας ότι ο Ευαγγελισμός θα παραμείνει Δημόσιος 
και Δωρεάν, προσβάσιμος σε κάθε άνθρωπο που τον 
έχει ανάγκη».

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΡΦΙ ΣΤΟ ΦΕΡΕΤΡΟ ΤΟΥ ΕΣΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η φτωχοποίηση του λαού αποτελεί μια 
ασύμμετρη απειλή για την κοινωνία και 
την ίδια τη δημοκρατία. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν παύει να είναι μια συνειδητή επιλογή 
της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη με καταστροφικές συ-
νέπειες όχι για τον ίδιο, τους άριστους και 
τους λίγους, αλλά για την κοινωνική πλει-
ονότητα αυτού του τόπου. 
Η αδυναμία της κυβέρνησης να σταθεί 

στο ύψος των περιστάσεων, η προκλητική 
στάση της απέναντι στα προβλήματα της 
καθημερινότητας, την αγωνία των πολιτών 
για αξιοπρεπή διαβίωση και η γενικότερη 
αίσθηση απουσίας δικαίου στη χώρα οδη-
γούν την κοινωνία σε τεράστια αδιέξοδα. 
Συν τοις άλλοις, η εμμονή της σε μια πο-
λιτική που στοχεύει στην αναδιανομή του 
πλούτου από τα μεσαία και χαμηλά στρώ-
ματα υπέρ των μεγάλων οδηγεί κυριολε-
κτικά στην αφαίμαξη των συμπολιτών μας. 

Ανθρώπων που, για συναπτά έτη, βιώ-
νουν τις επιπτώσεις των πολλαπλών κρί-
σεων -οικονομικών, περιβαλλοντικών, φυ-
σικών καταστροφών, υγειονομικών- με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την επιβίωσή τους. 
Τους τελευταίους μήνες, με την ασύλλη-

πτη ακρίβεια σε αγαθά πρώτης ανάγκης 
αλλά και υπηρεσίες, οι περισσότεροι απει-
λούνται με βίαιη φτωχοποίηση, ενώ ο 
πρωθυπουργός της χώρας έδινε για με-
γάλο χρονικό διάστημα την ευκαιρία σε 
ιδιώτες παρόχους του ρεύματος, λειτουρ-
γώντας ολιγοπωλιακά, να κερδοσκοπούν 
σε βάρος των καταναλωτών. Οι οικονομι-
κές ανισότητες είναι άρρηκτα συνυφασμέ-
νες με τη Ν.Δ. του Μητσοτάκη. 
Όπως γράφει η «Αυγή» στην Ελλάδα τα 

εκτεταμένα φαινόμενα αισχροκέρδειας κά-
νουν την εμφάνισή τους από τις εκλογές 
της 7ης Ιουλίου 2019, και μάλιστα χωρίς 
να έχουν τέλος.

Το «άρωμα» εκλογών φαίνεται ότι ενεργοποιεί όσους 
απόδημους πληρούν τις προϋποθέσεις για να ψηφίσουν 
για πρώτη φορά από τον τόπο διαμονής τους και σπεύδουν 
να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. 
Ο όγκος των αιτήσεων δεν εντυπωσιάζει, καθώς τα κρι-

τήρια που τέθηκαν από την νομοθεσία αποκλείουν τους 
περισσότερους εκλογείς του εξωτερικού από τη διευκό-
λυνση για ψήφο εξ αποστάσεως.  
Ωστόσο είναι ενδεικτικός ότι η ομογένεια άρχισε να κινεί-

ται. Όπως ανέφερε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιο 
για τη διεξαγωγή εκλογών, μέχρι πρόσφατα το ενδιαφέρον 
ήταν υποτονικό αλλά «το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί 
πάρα πολύ», τάση που αναμένεται να ενισχύεται όσο πλη-
σιάζει η ημέρα προκήρυξης των εθνικών εκλογών. 

Συγκεκριμένα, ενώ μέχρι τον περασμένο μήνα, στα δύο 
χρόνια λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας είχαν κατατε-
θεί περί τις 5.000 αιτήσεις, έως την Παρασκευή (17/2) ο σχε-
τικός αριθμός άγγιξε τις 9.000, καθώς πλέον καθημερινά 
υποβάλλονται περίπου 200 αιτήσεις.  Από αυτές έχουν 
εγκριθεί οι 6.000, απορρίφθηκαν περίπου 1.000, ενώ οι υπό-
λοιπες είναι σε εκκρεμότητα. Από το αρμόδιο υπουργείο 
εκτιμάται ότι ο τελικός αριθμός θα φτάσει τις 15.000 - 20.000. 
Εκτός από το γεγονός ότι «μύρισε εκλογές», η αύξηση 

του ενδιαφέροντος αποδίδεται και στην κινητοποίηση ενη-
μέρωσης που πραγματοποιείται από τα προξενεία και τις 
διπλωματικές αρχές του εξωτερικού. 
Τις επόμενες ημέρες μάλιστα ξεκινά νέα διαφημιστική εκ-

στρατεία στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο του εξωτερικού 
καθώς και στο διαδίκτυο.

Απόδημoι και εκλογές: Θερμό το ενδιαφέρον για όσους ψηφίζουν πρώτη φορά

ΕΞΑΝΕΜΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ & ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Ο εφιάλτης με τις τιμές των τροφίμων
Σε τραγική κατάσταση βρίσκονται οι πο-

λίτες καθότι συνεχίζονται οι αυξήσεις στις 
τιμές των τροφίμων, πλήττοντας σε πολύ 
μεγάλο βαθμό κυρίως τα χαμηλότερα ει-
σοδηματικά στρώματα. Είναι αδιαμφισβή-
τητο γεγονός ότι ο πληθωρισμός στα τρό-
φιμα τρέχει εδώ και 20 συνεχόμενους 
μήνες, ενώ η κατάσταση ολοένα και χει-
ροτερεύει. 

«Θηλιά στον λαιμό» έχει καταστεί για τα 
νοικοκυριά στην Ελλάδα η ακρίβεια, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, καθώς το 80% του ει-
σοδήματος στα φτωχά νοικοκυριά εξα-
νεμίζεται σε ενοίκια και τρόφιμα. Το με-
ρίδιο της μέσης δαπάνης για είδη 
διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά 
και στέγαση των νοικοκυριών του φτωχό-
τερου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 
58,1% των δαπανών των νοικοκυριών, 
ενώ το αντίστοιχο μερίδιο του πλουσιότε-

ρου 20% του πληθυσμού ανέρχεται στο 
36,3%. Ουσιαστικά τα φτωχότερα στρώ-
ματα βιώνουν πολύ υψηλότερο πληθωρι-
σμό σε σύγκριση με τα πλουσιότερα. 
Η εικόνα στον σκληρό πυρήνα του πλη-

θωρισμού, δηλαδή στα είδη διατροφής, 
είναι αποκαρδιωτική και αυτό διότι δεν 
υπάρχει το παραμικρό δείγμα αποκλιμά-
κωσης των τιμών. Τουναντίον, φαίνεται ότι 
θα συνεχιστεί η άνοδος για πολλούς 
ακόμη μήνες.

Μυστηριώδης 
θάνατος 28χρονης
Όλα τα ενδεχόμενα για τη 

λύση του μυστηριώδους θα-
νάτου της 28χρονης, που 
βρέθηκε πεσμένη σε χαρά-
δρα δίπλα στη μοτοσικλέτα 
της  με ένα μαχαίρι καρφω-
μένο στο στήθος εξετάζει η 
αστυνομία αν και αρχικά οι 
πρώτες εκτιμήσεις έκαναν 
λόγο για αυτοκτονία. Οι αστυ-
νομικοί αναζητούν βίντεο από 
κάμερες ασφαλείας στη δια-
δρομή από το Τυχερό προς 
την Λευκίμη και το σημείο 
που βρέθηκε νεκρή η άτυχη 
28χρονη, προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν ήταν μόνη.

Άγριο έγκλημα 
με νεκρό 34χρονο
Άγριο φονικό διαπράχθηκε 

στο νησί της Μυκόνου με 
θύμα έναν 34χρονο. 
Ένας 33χρονος παραδό-

θηκε και συνελήφθη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες 

οι δύο άνδρες πιάστηκαν στα 
χέρια εντός του μπαρ, στην 
περιοχή Σκυλάμπελα. Ο δια-
πληκτισμός συνεχίστηκε έξω 
από το κατάστημα ενώ στη 
συνέχεια ο 33χρονος πήγε 
στο σπίτι του και επέστρεψε 
στο μπαρ με καραμπίνα. 
Εκεί βρήκε τον 34χρονο 

και πυροβόλησε εναντίον του, 
σκοτώνοντάς τον. Ο δράστης 
παραδόθηκε στις Αρχές και 
συνελήφθη.

Φέρει ευθύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης
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Άνοιξε για τον τρίτο γύρο εγγραφών συμμετοχής 
το πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης για 
μέλη της κυπριακής Διασποράς στο ΗB που διορ-
γανώνει η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία. 
Κύπριοι της Βρετανίας κάθε ηλικίας που θέλουν 

να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες 
αλλά και το δίκτυο επαφών και στήριξης στην απαι-
τητική βρετανική αγορά εργασίας, μπορούν να εγ-
γραφούν στην πλατφόρμα του προγράμματος και 
κατόπιν να ενωθούν με κάποιον από τους κατα-
ξιωμένους στο χώρο τους μέντορες που συνεργά-
ζονται με την Ομοσπονδία. Πρόκειται για επαγγελ-
ματικά επιτυχημένους Κύπριους της Βρετανίας 
πολύτιμη πείρα και γνώσεις. 
Από το 2020 που άρχισε το πρόγραμμα πάνω 

από 150 ομογενείς έχουν υποβάλει αίτηση συμμε-
τοχής και έχουν ωφεληθεί από το πρόγραμμα. 
Η διορία για την εγγραφή στο νέο γύρο λήγει 

στις 31 Μαρτίου. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν 
την εγγραφή τους στο:  

cypriotfederation.org.uk/ukcpn.  
Το πρόγραμμα είναι άκρως ευέλικτο, παρέχοντας 

στους εγγραφόμενους τη δυνατότητα τακτικών βι-
ντεοκλήσεων με τους μέντορές τους ή ακόμα και 
μιας μόνο συζήτησης πάνω σε κάποιο θέμα που 
τους ενδιαφέρει. 
Οι μέντορες μπορούν να βοηθήσουν σε διαφορά 

επίπεδα, από την προετοιμασία για μία συνέντευξη 
για δουλειά και τη συμπλήρωση αίτησης για κάποια 
θέση εργασίας, μέχρι τη συνδρομή στην αναζήτηση 
εργασίας για πρακτική εμπειρία ή απλά την προ-
σφορά συμβουλών και ιδεών. 
Ευπρόσδεκτοι στο πρόγραμμα είναι και καινού-

ριοι μέντορες που θέλουν να μοιραστούν τις γνώ-
σεις και εμπειρία τους. 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας ΗΒ Χρίστος Καραολής ανέφερε ότι «είμαστε 
πολύ υπερήφανοι που η ομογένειά μας περιλαμ-
βάνει τώρα στις τάξεις της ηγέτες σε όλα τα επαγ-
γέλματα». 

«Πριν από τρία χρόνια ξεκινήσαμε αυτό το μονα-
δικό πρόγραμμα για να συνδέσουμε τη νεότερη γε-
νιά με αυτούς τους ηγέτες των επαγγελματικών το-
μέων, έτσι ώστε να μπορέσουν να μάθουν από τις 
εμπειρίες τους. Είμαστε πολύ ευγνώμονες σε όλους 
τους μέντορες που παραχώρησαν τον ελεύθερο 
χρόνο τους για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, 
όπως και στους συμμετέχοντες εκπαιδευθέντες που 
έχουν αγκαλιάσει αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν έχετε 
ήδη κάνει αίτηση για να γίνετε μέντορας ή καθοδη-
γούμενος, παρακαλώ κάντε το σήμερα». 

 
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ - Αθανάσιος Γκαβός

ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 150 ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Νέος γύρος εγγραφών για το πρόγραμμα επαγγελματικής καθοδήγησης για Κύπριους του ΗΒ

Επαναληπτικές εκλογές στο Tottenham Hale
...ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκεται και ένας 

νεαρός κυπριακής καταγωγής. Πρόκειται για τον 
Angelo Kyriaco Tsangarides, ο οποίος είναι πρό-
εδρος της νεολαίας των Συντηρητικών στην πε-
ριοχή (Tottenham Young Conservatives). Οι άλλοι 
τέσσερις υποψήφιοι είναι:  

- Dr Emma Chan | Green Party  
- Allen Windsor | Liberal Democrats  
- Amelia Allao | Christian Peoples Alliance 
- Miraf Negusse Ghebreawariat | Ανεξάρτητος  
Στις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν 

πέρσι, το Εργατικό Κόμμα είχε εξασφαλίσει πολύ 
υψηλά ποσοστά σε ολόκληρο το Haringey όπου 
κατέλαβε 49 έδρες, 7 έδρες εξασφάλισαν οι Φιλε-
λεύθεροι Δημοκράτες και μια έδρα είχε καταληφθεί 
από ανεξάρτητο. Το Συντηρητικό Κόμμα δεν εξα-
σφάλισε καμία έδρα.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΥΡΤΣΟΓΙΑΝΝΗΑΠΟ ΣΕΛ 2

Γιάννης Γκουρτσογιάννης

....Σε 3 μήνες τους έλυσε το πρόβλημα. Επίσης, 
δεν ήταν μόνο διαστημικός επιστήμονας, αλλά και 
εφευρέτης. 
Το 1982 το British Aerospace, σε συνεργασία με 

την British Telecom και το BBC, στέλνουν το δικό 
τους τηλεοπτικό δορυφόρο στο διάστημα, διότι μέ-
χρι εκείνο τον καιρό υπήρχαν μόνο 3 κανάλια το 
BBC1, BBC2 και το ITV. Οι γνώσεις του Δρ. Τάκη 
Φελλά και η προσφορά του ήταν πολύ σημαντική 
στην ομάδα για αυτή την επιτυχία. 
Επίσης, ήταν ένας από τους διευθυντές του LGR 

που υπέβαλαν την αίτηση για να δοθεί η άδεια, η 
οποία μετά από μια δύσκολη χρονοβόρα διαδικασία 
δόθηκε το 1989. 
Το πολύστροφο μυαλό του Τάκη πάντοτε γεν-

νούσε ιδέες/προσκλήσεις έτσι από το 1980 του 
μπήκε η έμμονη ιδέα να δημιουργήσει το δικό του 
τηλεοπτικό σταθμό αλλά έπρεπε να υπάρξουν οι 

κατάλληλες συγκυρίες. 
 Η ευκαιρία του δόθηκε με το Cable Tv, αλλά του 

πήρε 7 χρόνια για το υλοποίηση από το 1983 μέχρι 
το 1990, διότι τα κριτήρια ήταν πολύ ψηλά και 
έπρεπε να πείσει τις τηλεοπτικές Αρχές. Βλέπετε, 
υπήρχε και θέμα γλώσσας. Το 1990 το Hellenic TV 
παίρνει σάρκα και οστά. 

 Το αποκορύφωμα όμως της καριέρας του Κύ-
πριου Διαστημικού Επιστήμονα και εφευρέτη Δρ. 
Τάκη Φελλά, ήλθε όταν οι κυβερνήσεις της Ελλάδας 
και της Κύπρου, τον επέλεξαν ως μέλος της ομάδας 
που θα κατασκεύαζε τον δορυφόρο Hellas Sat. 

 Μετά από σκληρή δουλειά ο Hellas Sat εκτο-
ξεύθηκε από την Αμερική το 2003 και έτσι δόθηκε 
η ευκαιρία στην Ελλάδα και στην Κύπρο να έχουν 
τον δικό τους τηλεοπτικό δορυφόρο στο διάστημα. 
Ο Τάκης ήταν ένας ακούραστος πατριώτης, πρό-

σφυγας από την κατεχόμενη Ζώδια που πρόσφερε 

πολλά για την Κύπρο μας. Δεν υπήρχε εκδήλωση 
που το Hellenic TV δεν την κάλυπτε τηλεοπτικά, 
είτε ήταν εκδηλώσεις της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας, είτε των Συνδέσμων, της Παροικιακής, 
το Φεστιβάλ Κρασιού, παρουσιάσεις βιβλίων. Το 
Hellenic ήταν εκεί και τις κάλυπτε αφιλοκερδώς. 
Ήταν άνθρωπος λακωνικός. «Λίγα λόγια και 

καλά» έλεγε αλλά πάντοτε. Ούτε φοβόταν να εκ-
φράσει την άποψή του. Ό,τι του ζητούσες και ήταν 
λογικό, δεν έλεγε όχι. Πάντοτε με χαμόγελο και ευ-
γένεια. Χάσαμε ένα μεγάλο επιστήμονα με τερά-
στιο, παγκόσμιο εκτόπισμα. 
Είναι μεγάλη απώλεια για την παροικία και για 

την Κύπρο. Κατελείπει τα παιδιά του Νίκο, Εύη 
και Θωμά, την μητέρα του Παρασκευή, πέντε 
αδέλφια και λοιπούς συγγενείς και φίλους. 
Αιωνία του η μνήμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα 

που θα τον σκεπάσει.

«ΕΦΥΓΕ ΞΑΦΝΙΚΑ» ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΟΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ

Η παροικία θρηνεί για τον ξαφνικό θάνατο του ιδρυτή του Hellenic Tv Δρ Τάκη Φελλά
ΑΠΟ ΣΕΛ 2

Της Ελένης Κωνσταντίνου  
Τα Μπαϊρακτάρ, τα F16, τα F35 και οι S400 φαί-

νονται τώρα άχρηστα για µια Τουρκία που βιάζεται 
να θάψει τους νεκρούς της. Οι καταστροφικοί 
σεισµοί που στέρησαν τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες 
ανθρώπους και έπληξαν τις ζωές πολλών εκα-
τοµµυρίων ανθρώπων στην περιοχή µας, δεν ήταν 
απλώς µια φυσική καταστροφή. Οι διεφθαρµένες 
εθνικές κυβερνήσεις και τοπικές A-ρχές, οι κατα-
σκευαστές και οι τράπεζες είχαν υπογράψει προ 
πολλού τη θανατική καταδίκη των  θυµάτων. Χιλιά-
δες κτίρια κατέρρευσαν σαν πύργοι από τραπου-
λόχαρτα στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του 
σεισµού, ενισχύοντας τις φωνές ότι οι επιπτώσεις 
της φυσικής καταστροφής επιδεινώθηκαν από αν-
θρώπινες αδυναµίες. 

Η οργή φουντώνει σε πολλές απ’ τις σεισµόπλη-
κτες περιοχές της Τουρκίας. Κύµα οργής υπάρχει 
κυρίως κατά της κυβέρνησης του Ερντογάν αλλά 
και για τους εργολάβους που για χρόνια κερδο-
σκοπούσαν. Χαρακτηριστικό είναι το ξέσπασµα ορ-
γής από νοσηλεύτρια στην περιοχή του Αντιγιαµάν 
ενώ ήταν σε ζωντανή σύνδεση. «Έχετε πάνω σας 
το αίµα των ανθρώπων που είναι κάτω απ’ αυτές 
τις κολόνες, κάτω απ’ αυτά τα χαλάσµατα, τα 
τσιµέντα», ξέσπασε. «Όλα τα παιδιά είναι νεκρά. 
Ξύπνα Τουρκία, ξύπνα!» είπε. 
Η ασυδοσία στην ανέγερση οικοδοµών κρατά 

δεκαετίες. Η µια κυβέρνηση µετά την άλλη έκλειναν 
τα µατιά σε ό,τι µπορούσε να ενοχλήσει τους ιδιο-
κτήτες κατοικιών, αλλά και την οικοδοµική βιοµηχα-
νία που πλέον ελέγχει το 30% του τουρκικού ΑΕΠ. 
Παρά το γεγονός ότι η νοµοθεσία για την ασφά-

λεια των κτιρίων άλλαξε το 1999 και το 2018, στην 
πραγµατικότητα δεν εφαρµόστηκε ποτέ, καθώς 
όλες οι κυβερνήσεις προσέφεραν επανειληµµένα 
τη λεγόµενη «οικοδοµική αµνηστία». Τις τελευταίες 
πέντε δεκαετίες υπήρξαν 25 διαδικασίες «αµνη-

στίας», µε τελευταία αυτή µε την υπογραφή του 
Ερντογάν το 2018, όπου 13 εκατοµµύρια κτίρια 
νοµιµοποιήθηκαν πληρώνοντας ένα πρόστιµο, και 
µάλιστα σε σεισµογενείς περιοχές. Το 50% περίπου 
αυτών των οικοδοµών χτίστηκαν χωρίς στοιχει-
ώδεις πολεοδοµικούς κανόνες, ενώ κάθε δηµόσιο 
κτίριο εξαιρέθηκε από τον οποιονδήποτε έλεγχο, 
µε αποτέλεσµα πολλά από αυτά να παρασύρουν 
στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. 
Ο σεισµός πρόλαβε την κυβέρνηση του Ερντο-

γάν που ήταν έτοιµη να προχωρήσει προεκλογικά 
σε νέες νοµιµοποιήσεις αυθαιρέτων και παράτυπων 
οικοδοµών. Ο σεισµός, που κατέστρεψε ολοσχε-
ρώς χιλιάδες κτίρια, µεταξύ των οποίων νοσοκοµεία 
και σχολεία, απέδειξε µε τον πλέον τραγικό τρόπο 
τις διαγώνιες σχέσεις της εξουσίας µε τους κατα-
σκευαστές και τις τράπεζες.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΔΕΙΝΩΘΗΚΑΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ

Ο «σεισμός» των διεφθαρμένων κυβερνήσεων και των κερδοσκόπων στην Τουρκία

Ο P.  Zinkin νικητής των εκλογών στο Barnet 

Ο Peter John Louis Zinkin του Συντηρητικού Κόμ-
ματος είναι ο νέος δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο 
Barnet μετά τις επαναληπτικές εκλογές για την έδρα 
του Golders Green, η οποία χήρεψε μετά το θάνατο 
του επί σειρά ετών δημοτικού συμβούλου Μέλβιν 
Κοέν, στις 13 Δεκεμβρίου του 2022. 
Στις κάλπες που στήθηκαν σε τρία εκλογικά κέ-

ντρα στο δήμο την περασμένη Πέμπτη 16/2/2023, 
ο Πίτερ Τζον Λούις Ζίνκιν εξασφάλισε ποσοστό 

27,2% έναντι των ανθυποψηφίων του. Όπως 
έγραψε η «Παροικιακή» σε προηγούμενη έκδοσή 
της (2/2/2023), συνολικά οι υποψήφιοι ήταν πέντε:  

- Gabrielle Bailey του Green Party  
-Brendan Donnelly της Rejoin EU  
-James Goldman των Liberal Democrats  
-Sue Waller του Labour Party  
-Peter Zinkin του Conservative Party  
Ως εκ τούτου, και με βάση την επίσημη ανακοί-

νωση του αποτελέσματος στα κεντρικά γραφεία 
του Δήμου Barnet, στο Colindale, η πολιτική σύν-
θεση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 40 
έδρες κατέχουν οι Εργατικοί, 22 οι Συντηρητικοί 
και μια έδρα ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος. 
Υπενθυμίζεται ότι ο εβραϊκής καταγωγής Melvin 

Cohen κατείχε ανελλιπώς την έδρα στο Golders 
Green από το 1982, ενώ, υπηρέτησε για πολλά 
χρόνια το δήμο και ως δήμαρχος. 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΡΑ TOY GOLDERS GREEN
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ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΚΟΜΗ ΕΝΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ HARINGEY 

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το κλείσιμο του 
μεγάλου παραρτήματος του Ταχυδρομείου, που 
βρίσκεται στο μεγάλο εμπορικό κέντρο του Wood 
Green, μετά και το οριστικό κλείσιμο του γνωστού 
πολυκαταστήματος WHSmith, όπου στεγάζονται οι 
σημαντικές υπηρεσίες του Post Office. Ως γνωστό, 
στο συγκεκριμένο ταχυδρομείο, εκτός από τις πα-
ραλαβές και τις αποστολές φακέλων και δεμάτων, 
μπορεί κάποιος να εξυπηρετηθεί για μια σειρά από 
σημαντικές υπηρεσίες που σχετίζονται είτε με κυ-
βερνητικά τμήματα, είτε με τραπεζικές συναλλαγές. 

Το WHSmith ανακοίνωσε ότι κλείνει οριστικά τις 
πόρτες του στις 11 Μαρτίου, με το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Haringey να αντιδρά άμεσα. Όπως ανέ-
φερε σε γραπτή δήλωσή της, η κυπριακής 
καταγωγής επικεφαλής του Δημοτικού Συμβουλίου 
Cllr Peray Ahmet, «Χιλιάδες άνθρωποι χρησιμο-
ποιούν και βασίζονται στο Ταχυδρομείο. Είναι ένα 
παράρτημα, από όπου πολλοί άνθρωποι εξακολου-
θούν να λαμβάνουν τα επιδόματα και τις συντάξεις 
τους. Υπάρχουν πολλοί ντόπιοι που δεν έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και πολλοί που δεν χρη-
σιμοποιούν χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες. Το Τα-

χυδρομείο είναι το μόνο μέρος όπου μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους. Επίσης, το 
πλησιέστερο Ταχυδρομείο βρίσκεται σε κάποια 
απόσταση και δεν προσφέρει το ίδιο φάσμα υπη-
ρεσιών. Για πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβα-
νομένων των ηλικιωμένων, των ατόμων με κινητικά 
προβλήματα και εκείνων που μπορεί να δυσκο-
λεύονται να αντέξουν οικονομικά τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπο-
ρούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρει-
άζονται, όταν τις χρειάζονται», τόνισε η κ. Ahmet. 

Σημείωσε ακόμα ότι «το κλείσιμο του συγκεκρι-
μένου ταχυδρομείου δεν είναι μεμονωμένο περιστα-
τικό» ενώ διαβεβαίωσε τους κατοίκους του 
Haringey και τους επηρεαζόμενους επιχειρηματίες 
της περιοχής ότι ως δήμος «κάνουμε ό,τι μπορούμε 
για να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνεχής υπηρε-
σία ταχυδρομείου στο Wood Green και ότι θα δημι-
ουργηθεί ένα νέο ταχυδρομείο το συντομότερο 
δυνατό». 

 
Παράδειγμα η επαναλειτουργία του Ταχυδρο-

μείου στο West Green Rd 

Στη σκιά των αρνητικών εξελίξεων με το ταχυ-
δρομείο στο Wood Green, μια άλλη, θετική εξέλιξη 
έρχεται να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. 
Αφορά στις μεγάλες προσπάθειες των κατοίκων, 
ακτιβιστών και τοπικών παραγόντων στην περιοχή 
του South Tottenham για την επαναλειτουργία του 
Post Office στην πολυσύχναστη λεωφόρο West 
Green Road, το οποίο είχε κλείσει πριν από δύο 
χρόνια. Ύστερα από πολλές προσπάθειες και την 

ενεργή εμπλοκή βουλευτών και του ελληνικής κα-
ταγωγής δημοτικού συμβούλου του Haringey, Ισί-
δωρου Διακίδη, το υποκατάστημα άνοιξε ξανά τις 
πόρτες του για το κοινό την περασμένη Πέμπτη 16 
Φεβρουαρίου, υπό τη διεύθυνση της κυπριακής 
καταγωγής Αντριάνας Ιωάννου Καμακιάν. 

O κ. Διακίδης, μιλώντας στην «Παροικιακή» τό-
νισε ότι «όπως και στην περίπτωση του ταχυδρο-
μείου στο Wood Green, οι κάτοικοι και οι 
επηρεαζόμενοι επιχειρηματίες της περιοχής του 
West Green Road ξεκίνησαν μια οργανωμένη εκ-
στρατεία συλλέγοντας υπογραφές και αποστέλλο-

ντας επιστολές προς όλους τους εμπλεκόμενους, 
ασκώντας πιέσεις για την επαναλειτουργία του. 
Ένωσαν τις φωνές τους και το αποτέλεσμα είναι εκ-
πληκτικό. Αποδεικνύει ότι όταν η κοινότητα αγωνί-
ζεται ενωμένη, μπορούν να υπάρξουν σημαντικά 
αποτελέσματα για τους πολίτες. Ελπίζουμε, ότι η 
νίκη όλων εκείνων που διεκδίκησαν και κατάφεραν 
να πετύχουν την επαναλειτουργία του, θα ενθαρρύ-
νει όλους όσοι προσπαθούν να αποτρέψουν σή-
μερα την απόφαση για κλείσιμο του ταχυδρομείου 
στο Wood Green. Διότι, τελικά, αξίζει να αγωνι-
στούμε για το κοινό καλό της κοινότητάς μας.» 

 
Η διευθύντρια του υποκαταστήματος, Αντριάνα 

Ιωάννου Καμακιάν, υπογράμμισε με δηλώσεις της 
στην «Π» ότι «η επαναλειτουργία του υποκαταστή-
ματος έγινε κατορθωτή με την υποστήριξη που εί-
χαμε από την τοπική κοινότητα και όπως ήδη έχει 
αποδειχθεί από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, 
ήταν κάτι που οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της 
περιοχής το χρειάζονταν».

Έντονες διαμαρτυρίες για το κλείσιμο του ταχυδρομείου στο Wood Green

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεo για το Ταχυδρομείο στο West Green Road, από το κανάλι της «Π» στο YouTube

Αντριάνα Ιωάννου Καμακιάν

Ισίδωρος Διακίδης
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Μπροστά σε πολλές, ευχάριστες εκπλή-
ξεις αλλά και απρόσμενες ανακαλύψεις 
βρέθηκε η κυπριακής καταγωγής Daniela 
Antoniades Jordan, η οποία ζει στις ΗΠΑ 
και διατηρεί στενές σχέσεις με το Ηνωμένο 
Βασίλειο, όταν αποφάσισε να υποβληθεί 
σε τεστ DNA για να ανακαλύψει τις ρίζες 
της, αλλά και το γενεαλογικό της δέντρο. 

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
ανακάλυψε πολλά ξαδέλφια και άλλους 
συγγενείς με καταγωγή από το χωριό Για-
λούσα, με τους οποίους οργάνωσε συνα-
ντήσεις γνωριμίας σε δύο βρετανικές πό-
λεις. 

Η πρώτη συγκέντρωση έγινε την Τετάρτη 
8 Φεβρουαρίου στο καφέ-μπαρ Paxtons 
Head, στην περιοχή του Knightsbridge στο 
Λονδίνο και η δεύτερη στο Belper του Der-
byshire, το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου. Στο 
Λονδίνο συγκεντρώθηκαν συνολικά 33 
άτομα και στο Belper 13 άτομα, τα οποία 
είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν για 
πρώτη φορά με συγγενικά τους πρόσωπα 
από τη Γιαλούσα και τις γύρω κοινότητες. 
Μοναδικό στοιχείο σύνδεσης, το τεστ DNA 
στο οποίο είχαν υποβληθεί οικειοθελώς, 
σε διαφορετικές περιπτώσεις ο καθένας. 

Όπως δήλωσαν όσοι συμμετείχαν στην 
πρωτοβουλία ‘Long Lost Family Cypriot 
Style’ για τις συναντήσεις μεταξύ συγγε-
νών και… συγχωριανών, η εμπειρία ήταν 
εκπληκτική, καθώς είχαν μια μοναδική ευ-
καιρία να συναντηθούν με εξ αίματος συγ-
γενείς που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ανθρώπων, που αγνοούσαν την ύπαρξή 
τους. 

Μιλώντας στην «Παροικιακή», η Ντα-
νιέλα δήλωσε: «Ως οικογένεια, υποβλη-
θήκαμε σε τεστ DNA το 2016 και σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα έλαβα email από 

την Mary Mertl, η οποία με ενημέρωσε ότι 
είναι δεύτερη εξαδέλφη του πατέρα μου, 
ο οποίος διαμένει στη Virginia των Ηνω-
μένων Πολιτείων. Ζήτησε περισσότερες 
πληροφορίες για την οικογένειά μας, αλλά 
ήταν θέμα χρόνου να αποκτήσουμε φιλία 
μεταξύ μας και να έχουμε τακτική επικοι-
νωνία. Όσο περισσότερο μιλάμε, τόσο πιο 
πολύ μεγαλώνει το ενδιαφέρον μας για 
την οικογένειά μας, την καταγωγή μας και 
τις ρίζες μας στην Κύπρο. Έτσι ξεκινήσαμε 
μια ομάδα στο Facebook, η οποία μεγα-
λώνει συνεχώς. Μόλις πρόσφατα γνωρι-
στήκαμε και με άλλα ξαδέλφια μας. Ειλι-
κρινά δεν πιστεύαμε ότι αυτή η ομάδα θα 
μεγάλωνε τόσο πολύ». 

Επίσης, μιλώντας στην εφημερίδα μας, 
η Ανδρούλα Λυσάνδρου, η οποία συμμε-
τείχε στις συναντήσεις ανέφερε ότι η όλη 
εμπειρία είναι συναρπαστική. «Όλα άρχι-
σαν όταν το 2017 επικοινώνησε μαζί μου 
μια άγνωστη ξαδέλφη και με ρώτησε αν 
γνώριζα κάποιον άντρα, ο οποίος είναι ο 
πατέρας μου, Κώστας Λυσάνδρου. Η 
Becky Low ήταν κόρη του αδερφού του 
πατέρα μου, Ζαχαρία Λυσάνδρου. Και οι 
δύο, είχαν μετακομίσει στην Αγγλία από 

την Αγία Τριάδα γύρω στο 1930. Η Μπέκι 
κι εγώ είμαστε τώρα, όχι μόνο ξαδέλφια 
αλλά και πολύ καλές φίλες. Αυτό το περι-
στατικό ήταν αφορμή για να κάνω το τεστ 
DNA που με βοήθησε να ανακαλύψω 
πάρα πολλά ξαδέλφια και σταδιακά με 
οδήγησε σε αυτή την ομάδα συγγενών και 
συγχωριανών στο Facebook. 

Η ανάγκη να συνδεθούν οι άνθρωποι με 
τις ρίζες και τις οικογένειές τους ήταν τόσο 
μεγάλη και ενδιαφέρουσα, που καταφέ-
ραμε τελικά να δημιουργήσουμε μια 
ομάδα για ανθρώπους που κατάγονται 
από τη Γιαλούσα και τα γύρω χωριά. 

Αρκεί να σας πω, ότι μέσα από αυτή τη 
διαδικασία έχω ανακαλύψει τη στενή σύν-
δεσή μου με μια οικογένεια, που ποτέ δεν 
ήξερα ότι υπήρχε. Κι αυτό έφερε χαρά και 
πολλή αγάπη στη ζωή μου. Επίσης, έχω 
ανακαλύψει ακόμα μια εξαδέλφη από την 

Κύπρο, η οποία έχει παντρευτεί έναν άλλο 
εξάδελφό μου, βρετανικής όμως καταγω-
γής! Και να σκεφτείτε ότι μέχρι πρόσφατα 
δεν γνώριζα κανένα. 

Τα αδέρφια μου αναρωτιούνται πού θα 
μας οδηγήσουν αυτές οι ανακαλύψεις. 

Όπως θα γνωρίζετε, το να βρει κάποιος 
‘χαμένους’ συγγενείς στην Κύπρο είναι 
κάτι εξαιρετικά δύσκολο, καθώς δεν υπάρ-
χουν ψηφιοποιημένα αρχεία, ενώ η κατά-
σταση με την τουρκική κατοχή του νησιού 
δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τα πρά-

γματα», σημείωσε η κ. Λυσάνδρου. 
Ανάμεσα στα ενδιαφέροντα στοιχεία που 

έχει ανακαλύψει η ομάδα σε όλη αυτή τη 
διαδρομή, είναι και το κτήριο στην οδό 
Carlisle 19 στο Σόχο του Λονδίνου, που 
έχει ταυτιστεί με την ιστορία των Κυπρίων 
μεταναστών. Εκεί, άνοιξε το 1929 ένα από 
το πρώτα ελληνικά καφέ-μπαρ από τον 
Γιώργο Λευκαρίτη και τον Γιάννη Λίλλητο, 
ο οποίος ήρθε μαζί του ως συνεργάτης. 
Μάλιστα, επειδή τότε, πολλοί Κύπριοι δεν 
είχαν δηλωμένη μόνιμη διεύθυνση, χρη-
σιμοποιούσαν την οδό Carlisle 19 για την 
αλληλογραφία τους. 

Οι προσπάθειες της ομάδας για τον 
εντοπισμό ακόμα περισσότερων συγγε-
νών και ανθρώπων κοινής καταγωγής συ-
νεχίζονται και όσοι επιθυμούν μπορούν 
να αναζητήσουν το σχετικό γκρουπ στο 
Facebook. 

ΓΙΑΛΟΥΣΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΟΝΤΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ DNA

«Εντοπίσαμε συγγενείς που αγνοούσαμε παντελώς την ύπαρξή τους»

Εξαιρετικά σημαντική για την προβολή της Ιστο-
ρίας της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασιλείο, θεωρείται 
η έκθεση ‘Islanders: The Making of the Mediter-
ranean’ που θα ανοίξει τις πύλες της στο κοινό 
στο Cambridge, την ερχόμενη Παρασκευή 24 Φε-
βρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουνίου. 

Ήδη το BBC, με σχετικό τίτλο και ειδική αναφορά 
στον «κυπριακό στρατό από τερακότα», ανέβασε 
ειδικό άρθρο στη σελίδα του στο διαδίκτυο. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική είδηση, ο «κυ-
πριακός στρατός από τερακότα φιγουράρει στο 
Cambridge» όπου πρόκειται να παρουσιαστούν 
για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα μονα-
δικά αυτά αγάλματα. Πρόκειται για έκθεση του Μου-
σείου Fitzwilliam, η οποία εξερευνά την τέχνη και 
τις ταυτότητες των μεγαλύτερων νησιών της Με-
σογείου. Δηλαδή, της Κύπρου, της Σαρδηνίας και 
της Κρήτης και φιλοδοξεί να μεταφέρει τους επι-

σκέπτες 4.000 χρόνια πριν και στην καθημερινό-
τητα των ανθρώπων της εποχής. 

Η Δρ Μαρίνα Σολομίδου-Ιερωνυμίδου, διευθύ-
ντρια του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, δήλωσε 
στο BBC: «Ανυπομονούμε να δούμε τα πολιτιστικά 
αντικείμενα αυτών των τριών νησιών δίπλα - δίπλα, 
σε έναν δημιουργικό διάλογο για πρώτη φορά». 

Η σπουδαία ανακάλυψη των αγαλμάτων, έγινε 

από Σουηδούς αρχαιολόγους στην Αγία Ειρήνη της 
Κερύνειας, το 1929 όπου εντοπίστηκαν 2.000 πή-
λινα αναθηματικά ειδώλια, μεταξύ των οποίων αν-
θρώπινες μορφές, σφίγγες και ιππήλατα άρματα. 
1500 αγάλματα μεταφέρθηκαν τότε στη Σουηδία, 
ενώ, περίπου 500 αγάλματα παραμένουν στο Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας. Περίπου 50 εξ αυ-
τών, δανείστηκαν από το Τμήμα Αρχαιοτήτων της 
Κύπρου για τις ανάγκες της έκθεσης. 

Σε ό,τι αφορά στη σπουδαιότητα των αρχαιολογι-
κών αυτών ευρημάτων, κατά καιρούς αναδείχθηκε 
ότι εκτός από τους θαμμένους στρατιώτες στο Μαυ-
σωλείο του Πρώτου Κινέζου Αυτοκράτορα, δεν 
υπάρχει παγκοσμίως άλλη παρόμοια ανακάλυψη 
και θεωρείται ως μείζον αρχαιολογικό εύρημα και 
ιστορικό θέμα. 

Επίσης, στην έκθεση οι επισκέπτες θα έχουν την 
ευκαιρία να θαυμάσουν χάλκινες αναθηματικές 

μορφές από αρχαίους χώρους ταφής στη Σαρδη-
νία, που επίσης εκτίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
για πρώτη φορά. Προέρχονται από τον αρχαίο πο-
λιτισμό των Νουραγικών, ο οποίος δεν άφησε γρα-
πτά αρχεία, ωστόσο διήρκεσε από το 2000 π.Χ 
περίπου μέχρι τον ρωμαϊκό αποικισμό το 238 π.Χ. 

Σημαντικά, επίσης, είναι και οι αρχαιότητες από 
την Κρήτη, όπως ένα μικροσκοπικό μωρό που σέρ-
νεται που ανακαλύφθηκε σε σπηλιές στην ανατο-
λική Κρήτη (3200 π.Χ. έως 1200 π.Χ.), δανεισμένο 
από το Μουσείο Ashmolean στην Οξφόρδη. Η επι-
μελήτρια Δρ Αναστασία Χριστοφιλοπούλου είπε ότι 
η έκθεση συγκεντρώνει τρία χρόνια έρευνας. «Πρέ-
πει να φανταστούμε τους εαυτούς μας σε ένα από 
αυτά τα νησιά, για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς 
αυτά τα μοναδικά αντικείμενα αποκαλύπτουν την 
αυτοαντίληψη, την ταυτότητα της κοινότητας και τις 
μακρές ιστορίες των νησιών», είπε.   

Ο μοναδικός, κυπριακός στρατός από τερακότα στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΕΚΘΕΣΗ «ISLANDERS: THE MAKING OF THE MEDITERRANEAN» ΣΤΟ CAMBRIDGE

Προσπάθεια 
δημιουργίας 
Ελληνικού 
Σχολείου 

στο Camden
Την Κυριακή, 12 Φε-

βρουαρίου 2023, η Προ-
ϊσταμένη της Κυπριακής 
Εκπαιδευτικής Αποστολής 
κ. Μαρία Λόη και η υπεύ-
θυνη των Σχολείων της 
Αρχιεπισκοπής κ. Ισμήνη 
Χατζηγιάννη προσκλήθη-
καν από την Ελληνορθό-
δοξη Κοινότητα Αγίων Πά-
ντων στο Camden Town η 
οποία ξεκίνησε σταδιακά 
να λειτουργεί Ελληνικό 
Σχολείο το οποίο βρίσκεται 
υπό διοργάνωση. 

Οι δυο κύριες είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν 
με τον Πρόεδρο και τον Ιε-
ρέα της Κοινότητας καθώς 
και με πλήθος νέων γο-
νέων και μικρών παιδιών 
οι οποίοι με ενθουσιασμό 
αγκάλιασαν την ιδέα του 
νέου ελληνικού σχολείου. 

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή 
και η Κυπριακή Εκπαιδευ-
τική Αποστολή θα βρίσκο-
νται δίπλα στην προσπά-
θεια της Κοινότητας να 
δημιουργήσει σχολείο και 
να προσελκύσει μικρούς 
και μεγάλους που ενδια-
φέρονται να μάθουν την 
Ελληνική γλώσσα και τον 
πολιτισμό.

Daniela Antoniades Jordan 
Androula Lysandrou 

Becky Low

Tony Paraschou 
Katerina Kaneti Paraschou 
Daniela Antoniades Jordan

Nicola Holt & Flori Georgiou
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Σε συνεργασία με το Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο, ο Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Ηνωμένου 
Βασιλείου καλεί όλες και όλους να μαζευτούν για 
να γιορτάσουν την έναρξη της Καθαράς Δευτέρας 
και να διατηρήσουν την γνωστή κυπριακή παρά-
δοση «κόφκοντας τη Μούττη της Σαρακοστής». 
Δηλαδή, την ερχόμενη Δευτέρα η Κυρά Σαρακο-
στή, μία γυναίκα φτιαγμένη από ζύμη με επτά πό-
δια, σταυρωμένα τα χέρια και έναν σταυρό θα χά-
σει το ένα της το πόδι ή αλλιώς θα κοπεί, 
σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέ-
τρησης των βδομάδων μέχρι το Πάσχα. Η παρα-
δοσιακή αυτή γιορτή που καθιερώνεται έξι βδο-
μάδες πριν την Κυριακή των Βαΐων θα 
πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2023 στη 
1μμ στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο μέσα σε 
θερμή και φιλική ατμόσφαιρα και με είσοδο £10. 

Η εορταστική μάζωξη στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο θα υποδείξει την πρώτη μέρα της 50ήμερης 
νηστείας που ακολουθούν οι Ορθόδοξοι Χριστια-
νοί μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Θα είναι μία 
μοναδική ευκαιρία για να γιορτάσει και να αναδείξει 
η κυπριακή παροικία τα ήθη και τα έθιμα τόσο 
της Κύπρου όσο και των Ορθόδοξων Χριστιανών 
που συχνά φέρονται να σβήνουν ενώ στην πρα-
γματικότητα κρατούν το πνεύμα και την ταυτότητα 
της κυπριακής παροικίας ζωντανά. 
Η ονομασία ‘’Καθαρά Δευτέρα’’ πηγάζει από 
την Χριστιανική πεποίθηση ότι πρέπει να προ-
σεγγίζεις την περίοδο της νηστείας με καθαρή 
καρδιά και αγνές προθέσεις. Στην σελίδα 19 η 
Λούλα Άστιν μοιράζεται τη δική της νόστιμη συ-
νταγή για το πως να φτιάξεις μία πλούσια και 
αφράτη ‘’Κυρά Σαρακοστή’’. 

Ελάτε να γιορτάσετε την Σαρακοστή 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο

Στα Τρίκαλα βρίσκεται ο Επίσκοπος Κλαυδιου-
πόλεως κ. Ιάκωβος από το πρωί του Σαββάτου 
καθώς τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο 
των αειμνήστων Δημητρίου και Αικατερίνης Παλι-
ούρα, συλειτουργούντος του Μητροπολίτου Τρίκ-
κης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομου, στο 
Πρίνος Τρικάλων. 
Ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος βρέ-
θηκε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Τρίκαλα 
καθώς ο υιός των εκλιπόντων π. Ιωσήφ είναι κλη-
ρικός του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρετανίας κ. Νικήτα και η θυγατέρα τους Μοναχή 
Φιλοθέη μονάζει στην Ιερά Μονή Κορμπόβου.

Στα Τρίκαλα ο Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ιάκωβος

Συζητήσεις αλλά και έκπληξη σε κάποιους που επι-
μένουν να διαστρεβλώνουν με ψεύδη και συκοφαντίες 
την ιστορία του τόπου μας, σε μια προσπάθεια να 
μειώσουν το ρόλο της Αριστεράς, προκάλεσε μια 
ανάρτηση στο Facebook με αφορμή τη συμπλήρωση 
εντός των ημερών και συγκεκριμένα στις 3 Μαρτίου, 
66 χρόνων από το θάνατο του Σταυραετού του Μα-
χαιρά. 
Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, η εφημερίδα του 
ΑΚΕΛ «Νέος Δημοκράτης» αρνήθηκε να δημοσιεύσει 
την επικήρυξη του Γρηγόρη Αυξεντίου, με αποτέλεσμα 
να οδηγηθεί στα δικαστήρια από τους αποικιοκράτες. 
Ακολουθεί αυτούσιο το κείμενο: 
Πολλοί ισχυρίζονται διάφορα. Ελάχιστες φορές μπο-
ρούν να προβάλουν κάτι για υπεράσπιση του ισχυρι-
σμού τους. Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι η εφημερίδα του 
ΑΚΕΛ, «Νέος Δημοκράτης», ήταν η μοναδική εφημε-

ρίδα που ΔΕΝ δημοσίευσε την επικήρυξη του Γρηγόρη 
Αυξεντίου από τους Βρετανούς αποικιοκράτες. 
Η εφημερίδα οδηγήθηκε στο δικαστήριο και πλή-
ρωσε πρόστιμο γι’ αυτή την παρακοή της. 
Ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Εζεκίας Πα-
παϊωάννου, ρωτήθηκε σχετικά από την εφημερίδα 
Daily Worker τον Μάη του 1955: 
Ερ: Γιατί ο «Νέος Δημοκράτης» αρνήθηκε να δημο-
σιεύσει την επικήρυξη ενός νέου, σε αντίθεση προς 
όλες τις δεξιές εφημερίδες; 
Απ: Ο «Νέος Δημοκράτης» αρνήθηκε, παρά τις συ-
νέπειες που επιβάλλει ο δικτατορικός νόμος, γιατί σαν 
μαχητικό όργανο του λαού δεν μπορεί να μετατρέπεται 
σε βήμα της αστυνομίας. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι 
το πρόσωπο που επικηρύχτηκε ανήκει σε αντίθετη 
παράταξη. 

Η ανάρτηση για το ΑΚΕΛ και τον Αυξεντίου

Τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά
Το ετήσιο μνημόσυνο του Υπαρχηγού της 

ΕΟΚΑ, Γρηγόρη Αυξεντίου τελέστηκε την Κυ-
ριακή, 19 Φεβρουαρίου από τον Ελληνοκυ-
πριακό Σύνδεσμο Εφέδρων Καταδρομέων 
Αγγλίας στην εκκλησία των 12 Αποστόλων.  
Στην παρουσία του ΑΚΑΜ (Ακόλουθος Άμυνας) 

της ελληνικής Πρεσβείας του Λονδίνου, Πλοί-
αρχου Ιωάννη Παπαβλάχου εκφώνησε την ομιλία 
του μνημόσυνου ο ΑΚΑΜ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Λονδίνο, Αντισμήναρχος Θεοχάρης 
Ονουφρίου. Στην ομιλία του, ο Αντισμήναρχος 
εξήρε τις θαρραλέες θυσίες και το θλιβερό πα-
ρελθόν του Σταυραετού του Μαχαιρά κάνοντας 
αναδρομή στην ιστορία της Κύπρου, στενά αλ-
ληλένδετη με τη ζωή του Γρηγόρη Αυξεντίου. 
Αποσπασματικά από την ομιλία του Αντισμή-

ναρχου Θεοχάρη Ονουφρίου: 

«Τα κατορθώματα του πολλά, στις 11 Δεκεμ-
βρίου του 1955 στην περίφημη μάχη των Σπη-
λιών, όπου παραπλάνησε τους Άγγλους με απο-
τέλεσμα να  συγκρουστούν μεταξύ τους με μεγάλες 
απώλειες, στις 16 Μαρτίου του 1956 στο δρόμο 
Χανδριών – Αγρού όπου οργάνωσε και διηύθυνε 

μια οδυνηρή για τους Άγγλους ενέδρα εναντίον 
στρατιωτικής φάλαγγας. 
Την 1η Μαρτίου του 1957, οι Βρετανοί επανήλ-

θαν για πολλοστή φορά στην περιοχή του Μα-
χαιρά αναζητώντας επίμονα τον Γρηγόρη και τα 
παλικάρια του. Μετά από προδοσία ανακάλυψαν 
το κρησφύγετό του. Οι Βρετανοί τους πλησίασαν 
και τους περικύκλωσαν ζητώντας τους να παρα-
δοθούν. 
Το πλήρωμα του χρόνου είχε φτάσει, 3 του 

Μάρτη του 1957, ο Γρηγόρης Αυξεντίου θα έγραφε 
με το αίμα του τη δική του ολόχρυση σελίδα στην 
ιστορία του Ελληνικού έθνους. Στα βουνά του Μα-
χαιρά αντιλάλησε  ένα στεντόρειο «Μολών Λαβέ» 
που το κατέγραψαν οι εφημερίδες σ΄ όλο τον κό-
σμο και το άκουσαν οι ξένοι δημοσιογράφοι που 
κουβάλησε ο Χάρντινγκ για να απαθανατίσουν τον 

δήθεν θρίαμβό του, συλλαμβάνοντας τον πιο επι-
κίνδυνο τρομοκράτη,  όπως αποκαλούσαν οι Άγ-
γλοι τους αγωνιστές της ΕΟΚΑ.» 
Μετά την ομιλία του Αντισμήναρχου Ονου-

φρίου, οι παρευρισκόμενοι κατέθεσαν τα στέφανα 
και τις ανθοδέσμες τους στην εκκλησία ενώ ακο-
λούθως τους προσφέρθηκαν διάφορα εδέσματα.



 12     | Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Α' Μέρος  
Ο πιο καταστροφικός πόλεμος 
στην ιστορία της ανθρωπότητας, 
ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, που 
προκάλεσε τον θάνατο σε εκα-
τομμύρια ανθρώπους και ανυπο-
λόγιστες υλικές ζημιές, όδευε 

προς το τέλος του. Ο Κόκκινος Στρατός απείχε 
μόλις 60 μίλια από το Βερολίνο, την καρδιά του 
ναζισμού, την καρδιά του γερμανικού ιμπεριαλι-
σμού. Η πτώση της Γερμανίας των σιδηρόφρα-
κτων μεραρχιών και μιας απαράμιλλης στρατιω-
τικής πειθαρχίας ήταν πλέον ζήτημα χρόνου.  
Η μεγάλη στροφή είχε αρχίσει ύστερα από τις 
ιστορικές μάχες του Κουρσκ και του Στάλινγκραντ, 
βαθιά στο έδαφος της ΕΣΣΔ (Σοβιετική Ένωση - 
Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) 
της απέραντης χώρας των Σοβιέτ. Κανένας μυ-
θογράφος της στρατιωτικής ιστορίας και παρα-
χαράκτης της ιστορίας γενικά δεν θα μπορέσει 
να αλλοιώσει την αλήθεια και τα γεγονότα, ότι οι 
αγέρωχες και μέχρι τότε αήττητες μεραρχίες του 
Τρίτου Ράιχ ηττήθηκαν στη Σοβιετική Ένωση, σε 
επικές μάχες μεταξύ Αετών και Τιτάνων, που άλ-
λαξαν ουσιαστικά την πορεία του πολέμου και 
αποφάσισαν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της Γερ-
μανίας. 
Όπως ήταν καθ' όλα φυσιολογικό, αναμενόμενο, 

η εικόνα του μεταπολεμικού σκηνικού στην Ευ-
ρώπη και όχι μόνο απασχολούσε άμεσα τους 
τρεις μεγάλους συμμάχους του αντιχιτλερικού συ-
νασπισμού - ΗΠΑ, Βρετανία και Σοβιετική 
Ένωση. Στο ανατολικό μέτωπο υπήρχε και η Ια-
πωνία, η μεγάλη σύμμαχος της Γερμανίας. Ο πα-
ράγοντας Ιαπωνία απασχολούσε περισσότερο 
απ' όλους τις ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο του 1945 
έγινε στο Μέγαρο της Λιβάντια, κοντά στην πα-
ραλιακή πόλη της  Κριμαίας, Γιάλτα, η δεύτερη 
κατά σειρά Διάσκεψη Κορυφής των τριών μεγά-
λων συμμάχων (η πρώτη έλαβε χώρα στην πρω-
τεύουσα του Ιράν, Τεχεράνη) που πέρασε στην 
ιστορία ως Διάσκεψη της Γιάλτας. Διήρκησε οκτώ 
μέρες, από τις 4 έως τις 11 Φεβρουαρίου.  
Για τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς αυτή 
η σημαντική Διάσκεψη ήταν η τελευταία τους ευ-
καιρία να περισώσουν ό,τι ήταν πια δυνατόν από 
την παλιά, προπολεμική ζώνη γύρω από τη Σο-
βιετική Ένωση, αφού ήταν πέρα από φανερό ότι 
η προέλαση του Κόκκινου Στρατού στην Ανατο-
λική Ευρώπη και η ανάπτυξη του απελευθερωτι-
κού, επαναστατικού κινήματος σ' ολόκληρο σχε-
δόν τον ευρωπαϊκό χώρο, ανέτρεπαν τον 
συσχετισμό δυνάμεων και τη ζώνη περικύκλωσης 
του σοσιαλισμού! Δεν ήταν τυχαίο που οι Αμερι-
κανο-Βρετανοί έριξαν σχεδόν όλο το βάρος τους 
στο Πολωνικό Ζήτημα και όχι, ας πούμε, στο Ελ-

ληνικό Ζήτημα, το οποίο όχι μόνο δεν απασχό-
λησε τη Διάσκεψη, αλλά δεν ήταν καν στην ημε-
ρήσια διάταξη των θεμάτων συζήτησης! 
Για ευνόητους λόγους - γεωγραφικούς, ιστορι-
κούς και άλλους - η Πολωνία ήταν τεράστιας 
στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια της Σο-
βιετικής Ένωσης, που ήθελε μια ισχυρή, ενιαία 
και ελεύθερη Πολωνία, εδαφικά ομοιογενή και όχι 
κρίκο στα μελλοντικά σχέδια των Αμερικανο-Βρε-
τανών. Η Πολωνία αποτελούσε, πάντως, τον διά-
δρομο για την προσβολή της εδαφικής ακεραι-
ότητας της Σοβιετικής Ένωσης (και της Ρωσίας 
πριν την ίδρυση της Σοβιετικής Ένωσης).Οι  Αμε-
ρικανο-Βρετανοί το  γνώριζαν αυτό πάρα πολύ 
καλά και ακριβώς γι' αυτό επέμεναν τόσο πολύ 
να ελέγξουν τις πολιτικές εξελίξεις στην Πολωνία 
το 1945. Η στρατηγική τους, όμως, σκόνταφτε 
στην αταλάντευτη θέληση του πολωνικού λαού 
για ελεύθερη πατρίδα και κοινωνική δικαιοσύνη 
και στο γεγονός ότι η στρατιωτική ισχύς της Σο-
βιετικής Ένωσης ήταν κάτι παραπάνω από ανα-
γκαία για την κατανίκηση της Γερμανίας και ιδιαί-
τερα (και πάνω απ'  όλα για τους Αμερικανούς) 
της Ιαπωνίας.  
Η "Διάσκεψη της Γιάλτας" ασχολήθηκε με τα 
εξής ζωτικής σημασίας θέματα: 

1.Πολωνικό Ζήτημα  
2.Στρατιωτική προετοιμασία για το τελειωτικό 

χτύπημα στη Γερμανία  
3.Μεταπολεμική Γερμανία  
4.Επανορθώσεις και αποζημιώσεις  
5.Γιουγκοσλαβικό Ζήτημα  
6.Συγκρότηση και λειτουργία Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών  

7.Είσοδος της Σοβιετικής Ένωσης στον πόλεμο 
κατά της Ιαπωνίας

Η Διάσκεψη της Γιάλτας

Του Βασίλη  
Κωστή

Τα θαύματα των τελευταίων ημερών!
Σαν όνειρο μας φαίνεται που 
η διάρκεια του κράτησε πολύ. 
Ξυπνούμε πιστεύοντας ότι τα 
πράγματα έχουν αλλάξει! Αλήθεια 
περάσαμε δύσκολους καιρούς, 
δύσκολες στιγμές, κλάψαμε τον 

χαμό αγαπημένων προσώπων! Τώρα μας φαίνεται 
σαν όνειρο. Σαν μια μεγάλου μήκους κινηματο-
γραφική ταινία που πρωταγωνιστές της είμασταν 
εμείς! Κάτι ασυνήθιστα βασανιστικό, κάτι που 
νομίζω μας ταρακούνησε και μας ξύπνησε από 
τον λήθαργο της αδιαφορίας, της αναισθησίας 
θα μπορούσα να πω! 
Τώρα μετά από το ξύπνημα όλες οι αισθήσεις 
μας ξανά ενεργοποιούνται  και μπαίνουν στη 
διαδικασία της αντιμετώπισης των καταστάσεων 
που έρχονται στο δρόμο μας. Οι στιγμές της 
ζωής αποκτούνε την δίκη τους αξία, και φτιάχνουμε 
και πάλι τις παραστάσεις ζωής, ή καλύτερα τα 
παιχνίδια της ζωής, γιατί για παιχνίδια πρόκειται, 
εφόσον ό,τι κι αν κάνουμε είναι κατά κύριο λόγο 
ή τις περισσότερες φορές παιχνίδια. Παίζουμε 
δηλαδή ένα οποιοδήποτε ρόλο ανάλογα με το 
καθημερινό μας πρόγραμμα. Κάναμε ευχές και 
ελπίζαμε ότι όλα θα πάνε ανάλογα με τις επιθυμίες 
μας. Ξαφνικά έγινε  το μεγάλο κακό που συνέχεια 
αυξάνεται. Ο σεισμός ακριβώς εκεί που οι άν-
θρωποι σκοτώνονται μεταξύ τους! Χάθηκαν τόσες 
ανθρώπινες ζωές. Άλλα εμείς λογαριάζαμε, και 

άλλα λογάριαζε η φύση!  
Να λοιπόν που τώρα πιστέψαμε ότι και πάλι θα 
μπούμε στην κανονικότητα! Να λοιπόν που ότι 
και να έγινε έτσι ξαφνικά είναι σαν να μην έγινε 
τίποτα. Αν είναι δυνατόν! Τόσος πόνος, και από 
την άλλη να ακούμε επιθέσεις πολεμικές, και να 
ακούμε για όπλα που θα σταλούν στην πρώτη 
γραμμή, και για αυτούς που παίρνουνε θέσεις, 
και για ενέργειες που απώτερο σκοπό έχουν 
συμφέροντα και τίποτα άλλο!  
Αλίμονο σε αυτούς που δεν τα κατάφεραν! Αλί-
μονο σε αυτούς που χάσανε αγαπημένους δικούς 
τους ανθρώπους! Τώρα διανύουμε αγνώριστα 
μονοπάτια! Χαμένα τα χαρακτηριστικά των υπάρ-
ξεων που αδίκως πληγώθηκαν σε χρόνο μηδέν. 
Που να κρύβονται άραγε; Τα χείλια που γεννάνε 
απλόχερα τα χαμόγελα, μαραζώνουν! Οι καλο-
κάγαθοι επανέρχονται στη πολυπόθητη ομαλό-
τητα! 
Σήμερα γράφουμε ιστορίες μοναδικές που θα 
τις διαβάζουμε οι ίδιοι σαν αναγνώστες! Γιατί 
όλοι θα γίνουμε αναγνώστες αυτών των ιστοριών. 
Των ιστοριών που οι πρωταγωνιστές είμαστε 
εμείς οι ίδιοι! Οι συγγραφείς των ιστοριών ταξι-
δεύουν από μόνοι τους στα ταξίδια που οι ίδιοι 
οργανώνουν! Και γινόμαστε όλοι διοργανωτές 
αυτών των ταξιδιών! Γιατί όλοι μας ζήσαμε και 
διανύουμε τις ίδιες παραστάσεις ζωής! Ζούμε τα 
ίδια στημένα παιχνίδια! Συνταξιδεύουμε εκεί που 

μας παρέσυρε η φύση!  Η εξέλιξη της αποστα-
σιοποίησης που μας έφερε η ανεπιθύμητη εξέλιξη 
μπήκε στα ανθρώπινα κεφάλια, να  ζήσει τη με-
γαλοσύνη της! Ο νους ζαλίστηκε! Τα βλέμματα 
των ανθρώπων  εκπέμπουν αισθήματα χαμένων 
αισθησιακών καταστάσεων! Ποιο δρόμο να πά-
ρουμε τώρα; Ποια δύναμη θα μας φέρει την πο-
λυπόθητη ομαλότητα! Την πολυπόθητη καθημε-
ρινότητα!  Απαλλαγμένη από τις βασανιστικές 
σκέψεις! Που να μπορεί να σβήσει τα του πα-
ρελθόντος, και να ηρεμίσει το νου μας που ζαλί-
στηκε! Ποια δύναμη θα μας φέρει τη λευτεριά 
μας και ποια δύναμη θα φέρει τη λύτρωση! 
Η σειρά σου τώρα  Παντοδύναμε! Πολλά τα 
θαύματα των τελευταίων ημερών!  Εσύ που όλα 
τα  μπορείς! Δώσε στο ποίμνιο σου τη χαρά και 
τη λύτρωση! Αφαίρεσε τη μάσκα των χειλιών και 
δώσε πίσω το χαμόγελο στο ταλαιπωρημένο 
ποίμνιο! Φυλάκισε τα κακά πνεύματα και καθάρισε 
το οξυγόνο των παιδιών σου. Κάνε Θεέ μου και 
πάλι το θαύμα σου! Δώσε στους ανθρώπους το 
πολυπόθητο αγαθό! Την γιατρειά της ψυχής τους! 
Ελευθέρωσε τους σκλάβους και φώτισε τους πά-
σχοντες στο νου, να συνέλθουν, και να πάρουν 
αποφάσεις για το καλό του πλανήτη και της αν-
θρωπότητας! Δώσε στους καλοσυνάτους φώτιση 
και αγάπη να την χαρίσουν απλόχερα σε όλο τον 
κόσμο! Να γεμίσει αγάπη όλος ο κόσμος! Σε 
εμάς απομένει να κάνουμε ταπεινά ακόμα μια 

προσευχή, Κύριε ελέησον μας και απάλλαξε μας 
από τα κακά που μας περιβάλουν! Φώτισε τα 
θηρία να βγάλουν την κακιά από μέσα τους, και 
να μην είναι εγωκεντρικοί! Να μην νοιάζονται 
μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για τους άλ-
λους! 
Γιατί στο τέλος κανείς δεν μένει εδώ! Η ζωή 
είναι μικρή. Όλοι θα φύγουμε με τον ίδιο τρόπο! 
Κανείς δεν εξαιρείται!  
Αυτό…. Κατάλαβε το άνθρωπε!

Του Βασίλη 
Παναγή

Ένα πρόβλημα που αντιμετω-
πίζουν όλοι οι αρθρογράφοι 
οποιασδήποτε εφημερίδας είναι 
τι να διαλέξουν να γράψουν για 
την επόμενη έκδοση.  
Και ξαφνικά εκεί που άρχισα 

να διαλέγω το θέμα για αυτή την 
εβδομάδα ήρθε ένα τηλεφώνημα έτσι πρωινά και 
δροσερά βλέπετε, για να μου χαλάσει την όρεξη 
για το υπόλοιπο της εβδομάδας. 
Να βοηθήσω, ευχαρίστως να βοηθήσω αν και 

διερωτώμαι γιατί έρχεται κοντά μου αφού στη πε-
ριοχή όπου κατοικεί  υπάρχουν άλλοι τρεις Δη-
μοτικοί Σύμβουλοι που αν τους γνώριζε θα πή-
γαινε κοντά τους ή λες όχι; 
Μάλλον αν λάμβανε μέρος στις Δημοτικές 

Εκλογές ίσως να τους γνώριζε. Φυσικά καλό θα 
ήταν αν ο κάθε ένας μας πήγαινε στον Δημοτικό 
Σύμβουλο της περιοχής του για θέματα που αφο-
ρούν την ενορία  του. 
Έτσι πρωϊνά, όπως ανέφερα, απαντάω το τη-

λέφωνο αφού την προηγούμενη, ημέρα Κυριακή 
απόγευμα πήρα το τηλέφωνο η μάλλον μου το 
έβαλαν στο χέρι την στιγμή που ήμουν έτοιμος 
να αποχωρήσω από το σπίτι.  
Απαντάω «μάλιστα», «Γιώργο!» μου λέει «έχω 

ένα πρόβλημα» « Κι εγώ έχω» απαντώ «αργο-
πόρησα για τον ποδοσφαιρικό αγώνα». Με σα-
στισμένο το πρόσωπο ρωτάει  «Ποδόσφαιρο;» 
Σαν να μου λέει μα επιτρέπεται Δημοτικός Σύμ-
βουλος να πάει ποδόσφαιρο Κυριακή απόγευμα; 

 
Επέμενε δε να συνεχίσει να μου λέει για το 

θέμα για το οποίο μου τηλεφώνησε. Τελικά τον 
έπεισα να μου τηλεφωνήσει την επαύριον. 
Στα διάφορα σεμινάρια που πηγαίνω, ένα πρά-

γμα που μας λένε πάντοτε είναι «να κοιτάζετε την 
υγεία σας και να ξεκουράζεστε». Ακόμα μας λένε 
να κλείνουμε και τα τηλέφωνα. Μα εγώ να 
ακούσω σε αυτά, είναι αδύνατο; Από την ημέρα 
της αναδείξεως μου ως Δημοτικός Σύμβουλος το 
τηλέφωνο μου είναι πάντοτε ανοικτό αφού παίρ-

νουν τηλέφωνο μέχρι και τις 10 και 11μμ ή την 
Κυριακή το πρωί όταν είμαι εκκλησία.    
Θα μου πείτε μα είσαι Δημοτικός Σύμβουλος. 

Ναι είμαστε όλοι εθελοντές και εργαζόμαστε μέσα 
στα πλαίσια των ικανοτήτων μας. Η αμοιβή μου 
είναι το καλό αίσθημα όταν φέρω ένα καλό απο-
τέλεσμα σε κάποιο πρόβλημα. 
Προτού ακόμη αλέκτωρ φωνήσει, έφθασε έτσι 

φρέσκο το πρώτο τηλεφώνημα της Δευτέρας και 
της εβδομάδας.   
Άρχισε να μου λέει για το πρόβλημα και εξή-

γησα ότι εάν  είναι μέσα στα πλαίσια των κανονι-
σμών ή και του νόμου  δεν μπορώ να κάνω και 
πολλά πράγματα. Εκτός τούτου δεν είναι στην 
περιοχή μου και καλό θα ήταν να πήγαινε στους 
Δημοτικούς Συμβούλους της περιοχής του.  
Έτσι για να με θυμώσει ακόμα πιο πολύ μου 

λέει «βοήθησε και θα σε πληρώσω.» «Εάν επα-
ναλάβεις αυτήν την φράση θα κλείσω την 
γραμμή» απάντησα. 
Και συνέχισα να του εξηγήσω ότι δεν είμαστε 

στην Κύπρο με τα χρυσά διαβατήρια και την όλη 
διαφθορά που επικρατεί η με τα ρουσφέτια η και 
την προώθηση συγγενών και κουμπάρων και τέ-
τοια πράγματα δεν ισχύουν, τουλάχιστον στο Δη-
μαρχείο Enfield. 
Αυτά τα βλέπουμε σε Κύπρο και Ελλάδα και 

Τουρκία μα και σε άλλες χώρες. Εάν υπάρχουν 
άτομα που έχουν μαρτυρίες για τέτοια ας μας 
πλησιάσουν. 
Μην υπόσχεστε τουλάχιστον σε εμένα ότι «θα 

σε πληρώσω»  ή «δεν θα μείνει πάνω μου» ή 
«θα σε κοιτάξω» και άλλα παρόμοια. Το δηλώνω 
για τελευταία φορά ότι αν μου υπόσχεστε τέτοια 
θα κλείνω το τηλέφωνο και δεν θα αναλάβω οποι-
ονδήποτε πρόβλημα. 
Πάντοτε προσπαθώ να βοηθώ και δόξα των 

Θεώ δεν έχω ανάγκη από μίζες και το κυριότερο 
δεν τις δέχομαι. 
Το άφησα σύντομο, για να διαβάσουν όσον το 

δυνατό περισσότεροι. Οι έξυπνοι θα το καταλά-
βουν, οι παλαβοί δεν θα το εννοήσουν.

 Καθήκον μου ιερό να βοηθώ αλλά…

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 



Όταν το ΑΚΕΛ αποφάσιζε τον περασμένο Ιούνιο 
να στηρίξει την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του κ. 
Ανδρέα Μαυρογιάννη, λέχθηκαν και γράφτηκαν 
πολλά ως προς την επιλογή αυτή. Με αυτή του 
την επιλογή το ΑΚΕΛ ήθελε να απαντήσει στο βα-
σικό διακύβευμα των προεδρικών εκλογών, που 

ήταν η πραγματοποίηση μιας προοδευτικής αλλαγής στην Κύπρο 
που τόσο ανάγκη έχει η χώρα μας. 
Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε κατορθωτό να κερδηθούν οι εκλο-

γές, εντούτοις η επιλογή μας δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε από την πρω-
τοφανή συσπείρωση των ψηφοφόρων της Αριστεράς. Από την 
επιστροφή χιλιάδων ψηφοφόρων της στις κάλπες για να στηρίξουν 
την επιλογή της Αριστεράς. Δικαιώθηκε από την υποστήριξη που 
παρείχαν στην υποψηφιότητα Μαυρογιάννη χιλιάδες συμπολίτες 
μας από διαφορετικούς ιδεολογικούς και κομματικούς χώρους. 
Όλους αυτούς τους ένωσε η ανάγκη ο τόπος να πάει μπροστά. 

Να αφήσει πίσω πολιτικές, συμπεριφορές και νοοτροπίες που 
εγκλωβίζουν τη χώρα μας στη στασιμότητα και δεν της επιτρέπουν 
να κάνει ουσιαστικά βήματα προς μια άλλη πολιτική κουλτούρα 
και να εκσυγχρονιστεί. Αυτό ήταν το κεντρικό διακύβευμα των εκλο-
γών. Αυτόν το στόχο αναδεικνύαμε όταν μιλούσαμε για την ανάγκη 
να πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή. 
Οι εκλογές τελείωσαν και τώρα βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα. 

Το βέβαιο είναι όμως ότι το διακύβευμα των εκλογών δεν έληξε. 
Παραμένουν μπροστά μας οι προκλήσεις και τα στοιχήματα για τη 
χώρα, τα οποία προφανώς και δεν έλυσε το αποτέλεσμα των εκλο-
γών. Η ανάγκη για την προοδευτική αλλαγή στη χώρα συνεχίζει 
να υφίσταται. 
Συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη η προοδευτική σκέψη να κατι-

σχύσει πάνω στο συντηρητισμό και την οπισθοδρόμηση. Επιβάλ-
λεται ο ορθολογισμός να κυριαρχήσει πάνω στο λαϊκισμό και τα 

φοβικά σύνδρομα. Είναι ανάγκη το πολιτικό ήθος να επικρατήσει 
ενάντια στον αμοραλισμό. Ο άδολος πατριωτισμός να βάλει στο 
περιθώριο τον εθνικισμό και την πατριδοκαπηλία, όπως και η αλ-
ληλεγγύη να αντιμετωπίσει αποφασιστικά το ρατσισμό και την ξε-
νοφοβία. Είναι ανάγκη η κοινωνική ευαισθησία, η διαφάνεια και η 
λογοδοσία να αντικαταστήσουν την ασυδοσία, την απληστία, την 
αδιαφάνεια και τον αυταρχισμό. Συνεχίζει ν’ αποτελεί προτεραιότητα 
η εντιμότητα και η ειλικρίνεια να στριμώξουν στη γωνιά τη διαφθορά 
και την αναλγησία. 
Η πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να στέκεται στην 

πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα είναι το ΑΚΕΛ και γενικότερα η 
Αριστερά. Το στοίχημα για το ΑΚΕΛ είναι να μπορέσει να αγκαλιά-
σει, να συγκινήσει και να εμπνεύσει τους δεκάδες χιλιάδες συμπο-
λίτες μας που στήριξαν στο πρόσωπο του Ανδρέα Μαυρογιάννη 
αυτή την προσπάθεια κι αυτή την προοπτική, οι οποίοι δεν ανήκουν 
μόνο στην Αριστερά, αλλά προέρχονται και από ευρύτερους χώ-
ρους. 
Το αποτέλεσμα των εκλογών έταξε το ΑΚΕΛ στην αντιπολίτευση. 

Από αυτή τη θέση το ΑΚΕΛ ενωμένο, δυνατό και με αυτοπεποίθηση 
θα ασκήσει το ρόλο της αντιπολίτευσης με διεκδικητικότητα, υπευ-
θυνότητα και πατριωτισμό. Έτσι έκανε στο παρελθόν το ΑΚΕΛ, 
έτσι θα συνεχίσει να κάνει με το βλέμμα στην Κύπρο μας, το λαό 
μας και τις ανάγκες του. 
Έτσι ακριβώς πολιτεύτηκε στα διάφορα μεγάλα και μικρά ζητή-

ματα στα δέκα χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης. Αν και το 
ΑΚΕΛ δέχθηκε ισοπεδωτικές, αφοριστικές επιθέσεις από τους κυ-
βερνώντες, δεν δίστασε να βάλει πλάτες είτε στο Κυπριακό, είτε 
στο ΓεΣΥ, είτε σε άλλα ζητήματα, επειδή ακριβώς θέλουμε ο τόπος 
να πηγαίνει μπροστά. 
Ως δύναμη αντιπολίτευσης, το ΑΚΕΛ θα παραμείνει πρωταγω-

νιστικός παίκτης στο πολιτικό σκηνικό. Θα συνεχίσει να υπερα-

σπίζεται τους εργαζόμενους, τον απλό άνθρωπο, την κοινωνία και 
την ίδια ώρα ν’ ανοίγει δρόμους και προοπτική για την πρόοδο και 
την προκοπή του τόπου και των ανθρώπων μας. 
Ως τέτοια δύναμη, σοβαρή και συνεπής, αποφασιστική στις προ-

κλήσεις, ανοιχτή σε ανθρώπους, ιδέες και προτάσεις, το ΑΚΕΛ 
βγαίνει μπροστά ακόμα πιο δυνατά και αποφασιστικά. Για την Κύ-
προ που θέλουμε, για το αύριο που μας αξίζει. Αυτό θα επιχειρή-
σουμε να κάνουμε συζητώντας και ενεργώντας ενόψει του Κατα-
στατικού Συνεδρίου του κόμματος το ερχόμενο φθινόπωρο.
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Από τα πανάρχαια χρόνια της αρχαίας Ελλάδας και της 
Αιγύπτου, το άρωμα κατείχε περίοπτη θέση στην κοινωνία. 
Στη σύγχρονη εποχή εξακολουθεί να αποτελεί ένα από 
τα σπουδαιότερα προϊόντα ομορφιάς, πηγή έμπνευσης 
για χιλιάδες τραγούδια, δώρο αγάπης και ένδειξη πολυ-
τέλειας. 
Πες μου το άρωμα σου να σου πω ποιος είσαι! Έτσι 

λένε. Οι προσωπικές σας προτιμήσεις στο άρωμα… 
λένε πολλά για εσάς. Το άρωμα που επιλέγετε εκφράζει 

την προσωπικότητά σας και καθώς αγκαλιάζει την επιδερμίδα σας, 
ξετυλίγει τον μοναδικό χαρακτήρα του που γίνεται ένα με εσάς. Μυστηριώδες 
ή αισθησιακό, δροσερό ή ζεστό, το άρωμα είναι απαραίτητο για κάθε 
γυναίκα  και άντρα και η επιλογή του αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία.  
Τώρα, θα λέτε, για αρώματα θα μιλάμε; Κι όμως! Η πλειοψηφία των αν-

θρώπων που θέλουν να επιλέξουν το δικό τους άρωμα το ψάχνουν 
πολύ. Δοκιμάζουν και αυτό και το άλλο. Όταν όμως το βρουν το κρατούν 
για πάντα γιατί τους αντιπροσωπεύει. Γίνονται ένα με το άρωμά τους. 
Είναι σαν να λέμε: Έρωτας με την πρώτη ματιά! 

 Όσοι δεν είναι σε θέση να το επιλέξουν από μόνοι τους ίσως 
επηρεάζονται κι από συστάσεις της υπαλλήλου: «Για δοκιμάστε κι αυτό. 
Είναι το πρόσφατο της τάδε εταιρείας». Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις 
λέμε καλύτερα μην το αγοράσεις αφού δεν είναι δική σου επιλογή. Αυτό 
μοιάζει με κάποιες σχέσεις που θα χαρακτηρίζαμε «νερόβραστες». 
Τι θα κάνετε όμως αν έχετε  βαρεθεί το αγαπημένο σας άρωμα; Κι αυτό 

πολύ αληθινό και λογικό ακούγεται. Το ψάξιμο για νέα αρώματα δείχνει 
ότι θες μια αλλαγή. Κάποιες φορές τελειώνουν ακόμα και οι μεγάλες 
αγάπες και αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται να αφήσεις πίσω σου πολλά... 
όπως τους μεγάλους έρωτες και τις μεγάλες απογοητεύσεις και έτσι 
πετάς τα παλιά αγαπημένα σου αρώματα στον κάδο. Το κάθε άρωμα 
που φοράμε πολλές φορές μας θυμίζει μια περίοδο της ζωής μας. Τα 
αρώματα έχουν τη μαγεία να πυροδοτούν αναμνήσεις με τον ίδιο τρόπο 
που το άρωμα κτυπά μια προσωπική χορδή.  Γι΄αυτό λες ας πάμε πάρα 
κάτω. Έτσι το άρωμα που προτιμούσατε μοιάζει να αρχίζει να ξεθωριάζει. 
Σας ενοχλεί που δεν μπορείτε να το μυρίσετε πάνω σας όπως παλιά. Το 
σημαντικό όμως είναι ότι η αναζήτηση για τον νέο «αρωματικό  σας 
φίλο» θα αποδειχθεί υπέροχη! 
Είναι σαν να έχετε βαρεθεί τους γύρω σας και θέλετε να συναναστραφείτε 

με άλλους καινούριους ανθρώπους. Ανθρώπους που έχουν διαφορετικές 
απόψεις για πράγματα και φιλοσοφίες. Ας πούμε διαφορετική αντίληψη 
για τη ζωή. Διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των καθημερινών γεγονότων 
ή προβλημάτων. Κάτι σαν ένα φρέσκο αεράκι στην ζωή σας. Τι κάνετε 
τότε; Αλλάξτε πρώτα το άρωμα σας. Αυτό δεν το συζητώ. Να μην θυμίζει 
κανένα από τα  αρώματα που είχατε φορέσει παλιά.  
Το γεγονός ότι η αλλαγή αρώματος είναι μεγάλη υπόθεση, ειδικά στον 

γυναικείο κόσμο μας, μάλλον δεν τίθεται προς συζήτηση. Το άρωμα που 
φοράμε λέει, λίγο πολύ στον περίγυρο, ποιοι είμαστε. Κι επίσης καθορίζει 
το πώς αισθανόμαστε. Όσο μεταδίδει μια αίσθηση αποκλειστικότητας ή 

προσφέρει μια αίσθηση οικείας άνεσης το άρωμά μας αναδεικνύεται. 
Αλλά όταν πλέον δεν είναι «το σωστό», τότε είναι καιρός να δράσετε.  
Πολλά άτομα  εκνευρίζονται στο γεγονός ότι μετά από λίγα λεπτά δεν 

καταλαβαίνουν καν ότι φοράνε άρωμα και η μυρωδιά έχει εξαφανιστεί. 
Οι αρωματοποιοί θεωρούν ότι η ιδανική κατάσταση είναι εκείνη όπου δεν 
μπορείτε να καταλάβετε πότε μυρίζετε εσείς, το δέρμα σας ή η κολόνια 
και όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται το άρωμα που 
φοράτε. Το γεγονός ότι ούτε κι εσείς δεν αντιλαμβάνεστε το άρωμα 
μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι φοράτε το σωστό! Δοκιμάστε να αγοράσετε 
αρωματικά καλλυντικά όπως γαλάκτωμα σώματος, εάν είναι φτιαγμένα 
με το άρωμά σας και θα τυλίξετε τον εαυτό σας με ένα νέο άρωμα σε διά-
φορες στρώσεις. Έτσι σίγουρα είστε ασφαλισμένοι ότι η μυρωδιά του θα 
σας προστατεύει. 
Κι επειδή μιλάμε για αρώματα είναι καλό να ξέρετε ότι: Αν είστε ονειρο-

πόλος ή αθλητής ή αν είστε συντηρητικός ή σας αρέσει να εξερευνάτε, 
θα μπορούσατε να βρείτε το δικό σας άρωμα. Ως αθλητής, ίσως ένα 
φρέσκο, υδάτινο, εσπεριδοειδές άρωμα, και ως διανοούμενος με ένα 
βιβλίο στο χέρι, ίσως ένα άρωμα μόσχου, βανίλιας ή ξυλώδες. 
Και κάτι που έχει σχέση με το μπουκάλι… Κοιτάξτε το χρώμα του 

μπουκαλιού. Δεν είναι ακριβώς 100% κανόνας, αλλά ορισμένα χρώματα 
μπουκαλιών περιέχουν κυρίως ορισμένους τύπους αρωμάτων. Τα λευκά 
και διάφανα μπουκάλια κρύβουν λεπτά, αέρινα, πουδρένια, φρέσκα 
αρώματα. Τα κόκκινα τείνουν να είναι έντονα θηλυκά, τα μωβ ή τα 
πορφυρά μπουκάλια είναι πολύ εκλεπτυσμένα και τα μαύρα συχνά 
κρύβουν μια ιδιαίτερη επιθυμία για περιπέτεια, δύναμη και αποφασιστι-
κότητα.  
Ποτέ όμως μην επιλέξετε ένα άρωμα μόνο από το χρώμα και το σχήμα 

του μπουκαλιού. Αυτό δείχνει ότι και τους ανθρώπους έτσι τους διαλέγετε. 
Μόνο από την εμφάνιση. Η μυρωδιά είναι η ουσία και είναι αυτό που 
μετράει. Αυτό να θυμάστε! 
Τo άρωμα είναι η τελευταία νότα που ολοκληρώνει την εμφάνιση σας 

και αναμφίβολα δίνει την διάθεση που θέλετε να δείξετε σε κάθε 
περίσταση. Αν όμως εξακολουθείτε να δυσκολεύεστε ποιο άρωμα σας 
ταιριάζει τότε ας επιλέξετε το καλύτερο διαχρονικό άρωμα όλων των 
εποχών. Είμαι σίγουρη ότι όλοι γνωρίζετε ποιο είναι!

Τι κρύβει το άρωμα!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλολόγου

Η επόμενη μέρα

Του Στέφανου 
Στεφάνου

Ο λόγος που με ώθησε να γράψω αυτό το 
άρθρο είναι το γεγονός ότι διαβάζω το βιβλίο 
του κύριου Δρουσιώτη «Η Συμμορία». Είναι 
σε όλους μας γνωστά τα οικονομικά προβλή-
ματα που είχε η πατρίδα μας μετά την κατά-
ληψη της προεδρίας από τον Αναστασιάδη. 
Όμως από αυτά που διαβάζω, ο Αναστασιά-
δης τα έκανε θάλασσα και αντιγράφω την σε-
λίδα 39. Ύστερα από πολύωρες συζητήσεις, 
χωρίς αποτέλεσμα ο Αναστασιάδης κλήθηκε 
στις 3:05 το πρωί της 16ης Μαρτίου σε συνά-
ντηση με τους πρωταγωνιστές των διαπρα-
γματεύσεων, για να του εξηγηθεί η κατάσταση. 
Ήταν οι Υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας 
και της Γαλλίας Σοίμπλε και Μοσκοβισί, ο πρό-
εδρος του Eurogroup Ντάισελμπλουμ, η διευ-
θύντρια του νομισματικού ταμείου Κρίστιν Λα-
γκάρντ και ο επίτροπος Όλι Ρεν. Ο 
Αναστασιάδης βρισκόταν σε άσχημη ψυχολο-
γική κατάσταση. 
Έχοντας καταναλώσει αρκετή ποσότητα ουί-

σκι ξέσπασε σ’ ένα συναισθηματικό παραλή-
ρημα, εκφράζοντας γιατί δεν το είχαν κάνει 
αυτό στον Χριστόφια και το επεφύλαξαν στον 
ίδιο, πριν καν εδραιωθεί στην εξουσία. Επί 
της ουσίας, η θέση του ήταν πως δεν μπο-
ρούσε να αποδεχθεί μέτρα κουρέματος κατα-
θέσεων, διότι δεν θα εγκρινόταν από τη βουλή 
και επίσης θα καταστρεφόταν η Κύπρος ως 
κέντρο παροχής υπηρεσιών. 
Οι ερωτήσεις μου: 
Πρώτον, πώς είναι δυνατόν ο πρόεδρος 

Αναστασιάδης να πήγε σ’ αυτή την συνάντηση 
με τόσους σημαντικούς ανθρώπους, όταν 
ήξερε ότι σε αυτή την συνάντηση θα έπαιρνε 
τόσες σοβαρές αποφάσεις και να ήταν πιω-
μένος; Τι εντύπωση θα έχουν για αυτόν οι συ-
νομιλητές του; ΑΙΣΧΟΣ. 
Πώς μπορεί να δικαιολογηθεί; Χωρίς ίχνος 

ντροπής παρουσιάστηκε σε αυτούς τους αν-
θρώπους; Και πάλι ΑΙΣΧΟΣ.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Η απερισκεψία 
του Αναστασιάδη
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Η προσφορά του Α. Αντωνιάδη στην παροικία και στην Αριστερά

Με ένα πλούσιο βιογραφικό και 
τις γλαφυρές ιστορίες που έχει 
εξιστορήσει ο Αντώνης  Αντω-
νιάδης, δύσκολο είναι να αποτυ-
πωθεί εν συντομία η απαράμιλλη 
προσφορά του στην κυπριακή 
παροικία και οι κωμικοτραγικές 
περιπέτειες του που τον οδήγη-
σαν στο Λονδίνο... 
Δεδομένου ότι πλησιάζουν τα 
ενενηκοστά τέταρτα γενέθλια του 
παρατίθεται το σχετικό αφιέ-
ρωμα, σε μια προσπάθεια να 
αποτίνουμε φόρο τιμής σε έναν 
αγαθοεργό άνθρωπο που πρό-
σφερε τόσα πολλά στην παροικία 
και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της 
ζωής του διαμορφώνοντας την 
Αριστερά του ΗΒ. 

Ο Αντώνης γεννήθηκε στην Αναφωτιά, Επαρχίας Λάρνακας στις 25 Φεβρουαρίου 1929. Από 
μικρός τον διακατείχε ένα πνεύμα ζωηρότητας και σκανδαλιάς με τους συμμαθητές του οι οποίοι 
πάντα ξεκαρδίζονταν με το μοναδικό του χιούμορ. Προερχόμενος από πλούσια και πολύτεκνη οι-
κογένεια με τρεις γιους και τέσσερεις θυγατέρες, ο Αντώνης αποφοίτησε από το Παγκύπριο 
Εμπορικό Λύκειο όπου υπήρξε ένας από τους λίγους που διδάχθηκε την αγγλική, προσόν που τον 
ευνόησε στην πορεία όταν ξενιτεύτηκε στο Λονδίνο. Πήγε πρώτη λυκείου κατά τη λήξη του Β’ Π.Π., 
και κατόπιν της νίκης του Ρωσικού Στρατού στο Βερολίνο ο Αντώνης μαζί με το χωριό του διοργά-
νωσαν παρέλαση με διάφορες ομιλίες για να την γιορτάσουν. 
Από μικρή ηλικία ο Αντώνης είχε στενή σχέση με την Αριστερά, η οποία έθεσε τα θεμέλια της στα-
διοδρομίας του. Άρχισε βοηθώντας την αριστερή πτέρυγα του χωριού του για την Οργάνωση της 
Νεολαίας ΑΟΝ ενώ μόλις σε ηλικία 20 ετών εκλέχθηκε μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής ΕΑΚ 
Λάρνακος πριν του ανατεθεί η διεύθυνση του Γραφείου της Υπαίθρου ΑΟΝ Λάρνακος. 
Μετά τα μαθητικά του χρόνια, ο Αντώνης κατόρθωσε σπουδαίες επιτυχίες, με την πιο σημαντική 
να συνιστά πνευματικό επίτευγμα. Όπως αφηγήθηκε, όντας μαθητής στη δευτέρα λυκείου, κατάφερε 
να γράψει μία επιστολή μέσω της οποίας έκανε επίκληση για οικονομικό βοήθημα στα αγγλικά, ως 
χάρη για μία φτωχή κυρία που ήθελε να επικοινωνήσει με τον αδερφό της στην Αμερική. Χρόνια 

αργότερα, και αφότου ο Αντώνης 
ήταν σε μια χοροεσπερίδα της 
«Παροικιακής» στο Λονδίνο, συ-
νάντησε την κόρη της κυρίας η 
οποία του αποκάλυψε πως ένεκα 
της επιστολής, ο αδελφός της 
έστελνε πολλά λεφτά συμβάλλο-
ντας στην επιβίωση της. 
Εντω μεταξύ το Λονδίνο μετα-
νάστευσε το 1952, για να αναζη-
τήσει εργασία και με την παρό-
τρυνση του φίλου του και 
αείμνηστου ζωγράφου Στας Πα-
ράσκου. Εκεί εντάχθηκε στις λαϊ-
κές οργανώσεις και το Κουμμου-
νιστικό Κόμμα. Ακολούθως, έγινε 
μέλος της αγγλικής Επιτροπής 
Αποικιών, που μελετούσε τα προ-
βλήματα των φοιτητών υπό την 
βρετανική αποικία, όπου γνώρισε τη σύζυγο του Άννα με την οποία έκαναν την δική τους οικογένεια. 
Παρά τις θερμές παρακλήσεις των μαστόρων του να παραμείνει στο εστιατόριο που εργαζόταν ως 
πρώτη του δουλειά στο Λονδίνο, ο Αντώνης μετέβη στο ΒΗΜΑ γιατί όπως αναφέρει «είναι χρησι-
μότερο στον κόσμο η παιδεία, η πρόοδος και γραμματοσύνη παρά το λουβί, τα φασόλια και το 
αλεύρι».  
Η στήριξη του Αντώνη στο ΑΚΕΛ ήταν αταλάντευτη καθώς πίστευε ακράδαντα ότι εν όψη των 
προσπαθειών της Βρετανίας να μετριάσει τους αγώνες της Κύπρου, το ΑΚΕΛ στάθηκε γερό στις 
πάλες των Κυπρίων. Γενναιόδωρη υπήρξε και η συνεισφορά του στην κυπριακή παροικία, καθώς 
διετέλεσε Γενικός Υπεύθυνος του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων μέχρι σχεδόν 70 ετών. Κατά τη 
διάρκεια της διοίκησης του στον Σύλλογο, που είχε ήδη καταξιωθεί από τον περίγυρο του, τα πα-
ροικιακά σχολεία ευδοκιμούσαν. Λειτουργούσαν πέρα των είκοσι σχολείων και οι μαθητές ξεπερ-
νούσαν τους χίλιους. 
Η συμβολή του στην παροικία και το ΑΚΕΛ ΗΒ άφησε ανεξίτηλο σημάδι στον κυπριακό πληθυσμό 
του ΗΒ και την παρακαταθήκη της Κύπρου και ως εκ τούτου προετοιμάζεται μεγάλο αφιέρωμα για 
τον Αντώνη Αντωνιάδη, σε μεταγενέστερη έκδοση. 

Σοφία Κωνσταντινίδη 

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Αντωνιάδη, για τα ενενηκοστά τέταρτα γενέθλιά του, στις 25 Φεβρουαρίου
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ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:35 Τα Παιδιά του Λιμανιού 
(1969). Δράμα με Γιώργο Κα-
μπανέλλη, Δήμο Σταρένιο, Αν-
δρέα Λιναρδάτο. Μια κοπέλα 
δεν γνωρίζει εάν είναι θετή ή 
φυσική κόρη του καπετάν- Αν-
δρέα. Αρραβωνιάζεται με τον 
καπετάν-Αλέξη, παρά τις αντι-
δράσεις της μητέρας του τελευ-
ταίου. Ο αρραβωνιαστικός της 
θα τυφλωθεί, μετά από ατύ-
χημα στη θάλασσα. Τότε θα εμ-
φανιστεί η φυσική μητέρα της, 
για να την διεκδικήσει και να 
ζητήσει από τον καπετάν-Αν-
δρέα να προσλάβει στο καράβι 
του τον δωδεκάχρονο γιο της. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
00:10 Λαός και Κολωνάκι 
(1959). Κωμωδία με τους Νί-
τσα Τσαγανέα, Εύη Μαράντη, 
Κώστα Φυσσούν. Ένας ιδιο-
κτήτης γαλακτοπωλείου είναι 
ερωτευμένος τρελά με μια 
όμορφη και τροφαντή αριστο-
κράτισσα, η οποία όμως τον 
αντιμετωπίζει σαν παρακα-
τιανό. Ο Κώστας είναι επίσης 
μανιώδης παίκτης του ΠΡΟ-
ΠΟ, και ελπίζει κάποια μέρα να 
γίνει πλούσιος.  
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:10 Γάμος στο Περι-
θώριο (1989). Κωμωδία με 
Αλέκα Παιζή,  Όλγα Τουρνάκη, 
Έλενα Ακρίτα. Ένας 80χρονος 
χήρος, ο κυρ-Ηλίας, πηγαίνει 
στο χωριό του όπου συναντάει 
τον παιδικό του έρωτα, την Φω-
τεινή. Ο νεανικός αρραβώνας 
τους είχε διαλυθεί από κάποια 
παρεξήγηση, αλλά τώρα ο 
έρωτας τους αναθερμαίνεται 
και σκέπτονται το γάμο, παρά 
την αντίθετη γνώμη της θυγα-
τέρας της Φωτεινής. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 00:20 Οξυγον́ο (2003). 
Δράμα με Νένα Μεντή,  Ακύλλα 
Καραζήση, Τζόυς Ευείδη. Ο 
γιος και γαμπρός της Μάγδας 
προσπαθούν να επωφεληθούν 
από την απαλλοτρίωση του οι-
κοπέδου της εκβιάζοντας έναν 
δημοτικό σύμβουλο της επαρ-
χιακής πόλης τους. Οι εκβια-
σμοί ακολουθούν την τροχιά 
ανεμοστρόβιλου αποκαλύπτο-
ντας το προσωπικό δράμα 
όλων των προσώπων. Τα 
άδυτα της ελληνικής επαρχίας, 
μέσα από ένα δραματικό σε-
νάριο που δεν αποφεύγει κά-
ποια κλισέ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:00 Συγχαρητήρια 
στους Αισιόδοξους (2013). 
Δράμα με  Δημήτρη Πιατά, Θέ-
μις Μπαζάκα, Κώστα Γανωτή. 
Η Ηλέκτρα, μια μοναχική νεαρή 
κοπέλα, προσπαθεί να βρει τον 
εαυτό της ανάμεσα στην αντι-
φατική σχέση της με τους καλ-
λιτέχνες γονείς της, ένα οκτά-
χρονο αγόρι που του κάνει 
babysitting και τον σύντροφό 
της ο οποίος είναι φυλακισμέ-
νος σαν τρομοκράτης. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:20 Πρωτάρη μου ας 
Πρόσεχες (1987). Κωμωδία 
με Αλίκη Καμινέλη, Βανέσα 
Τζελβέ, Χάρη Νάζο. Ένας νέος, 
άβγαλτος και φοβερά ερωτευ-
μένος, αντιμετωπίζει τα πάντα 
με σοβαρότητα, σε αντίθεση με 
το φίλο του, που όλα γι’ αυτόν 
είναι ένα εφήμερο παιχνίδι. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Ο Γάμος της Κόρης 
μου (2010). Κωμωδία με 
Γιάννη Μπέζο, Μπέσυ Μάλφα, 
Γιώργο Χρυσοστόμου. Ο Γιάν-
νης είναι ένας επιτυχημένος 
άντρας! Μια επιτυχημένη κα-
ριέρα ως ηθοποιός και μία ευ-

τυχισμένη οικογένεια. Είναι πα-
ντρεμένος με την Νατάσσα και 
έχουν μια κόρη, την Τατιάνα. 
Την ευτυχισμένη ζωή της οικο-
γένειας έρχεται να ταράξει ο νε-
αρός και πολλά υποσχόμενος 
ηθοποιός Ιωάννης Ντέλος, ο 
οποίος εισβάλλει και στην 
επαγγελματική και στην προ-
σωπική ζωή του Γιάννη. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Η Μελωδία της Ευτυ-
χίας (1995). Μιούζικαλ με Νίκο 
Γαλανό, Μάθα Βούρτση, Κω-
σμά Ζαχάρωβ. Η αληθινή ιστο-
ρία της οικογένειας Φον Τραπ. 
Η Μαρία, μια προβληματική και 
αναρχική καλόγρια, φεύγει από 
το μοναστήρι για να γίνει κου-
βερνάντα στον Φον Τραπ. Η 
καταδίωξη του από τους Ναζί 
τον αναγκάζει να φύγει από την 
χώρα του μαζί με τα παιδιά του 
και την Μαρία. 
ΤΡΙΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:15 Να Ζήσουν τα Φτωχό-
παιδα (1959). Κωμωδία με 
Μίμη Φωτόπουλο, Κώστα Χα-
τζηχρήστο, Ρίκα Διαλυνά. Ένας 
εύπορος άντρας, ο Τώνης είναι 
ερωτευμένος με μια φτωχή κο-
πέλα και θέλει να την παντρευ-
τεί παρά τις αντιρρήσεις του 

πατέρα του. Ο αδερφός της κο-
πέλας ερωτεύεται την αδερφή 
του Τώνη και τα πράγματα 
μπλέκονται ακόμα πιο πολύ. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:05 Η Τύχη μου Τρελάθηκε 
(1970). Κωμωδία με Γιάννη 
Γκιωνάκη, Αλέκο Τζανετάκο, 
Ελενή Θεοφιλου. Ένας κλητή-
ρας αδυνατεί να παντρευτεί την 
κοπέλα του, εξαιτίας των οικο-
νομικών του προβλημάτων. Ο 
αδερφός της κοπέλας, όμως, 
τον καταδιώκει απαιτώντας απ’ 
αυτόν να αποκαταστήσει την 
τιμή της. Τα ίδια προβλήματα 
αντιμετωπίζει και ο γιος του 
αφεντικού του. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ   00:10 
Οι Παπατζήδες (1954). Κω-
μωδία με τους Νίκο Σταυρίδη, 
Πέτρο Γιαννακό και Κούλη Στο-
λίγκα. Στην φτώχεια που επι-
κρατεί στην Ελλάδα μετά τον 
εμφύλιο, τρεις απένταροι φίλοι 
μηχανεύονται διάφορα κόλπα 
και κομπίνες, προκειμένου να 
κερδίσουν τον επιούσιο. Όταν 
η αδερφή του ενός θα μείνει 
έγκυος από τον φίλο της, ο 
αδερφός της θα πάει να μιλήσει 
στον πατέρα του νεαρού..

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 23/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/2 
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 Γευστικό Ταξίδι 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Το καφενείο  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20:00 Εκείνη κι Εκείνοι  
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/2 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Κώδικας Σιωπής  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό  

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι   
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21:00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26/2 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.10 Σε προσκυνώ, 
Γλώσσα 
9.00 Σπίτι στη Φύση   
9.30 Κύπρος, ένα προσκύ-
νημα   
10.00 PlayList  
11.30 Καρναβαλίστικη Πα-
ρέλαση 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό ταξίδι στο 
χωριό   
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00  Αθλητική Κυριακή   
21:00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27/2 
06.00  Οι Παρέες του Καρ-
ναβαλιού θυμούνται   
09:00 Ειρήνη Πάσι  
12.00 Ένας βαθύς έρως   
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-

ματα  
17.30 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:30 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 28/2 
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 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30  Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Κυπριώτικα Σκετς   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις

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

ΠΕΜΠΤΗ 23 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: Τα Παιδιά του 
Λιμανιού (1969) 
00:10 Έλ/κη ταινία: Λαός και Κολω-
νάκι (1959) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 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: 
Discussion about the Ukraine war. 
21:10 Ελ/κή ταινία: Γάμος στο Περι-
θώριο (1989) 
22:45 Ελ/κή ταινία: Είκοσι Γυναίκες 
και Εγώ (1973) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 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 το Hellenic TV: 
Γιορτή Ομίλου Εηυπηρετητών 2023 
20:15 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
21:00 Ελ/κή ταινία: Συγχαρητήρια 
στους Αισιόδοξους (2013) 
22:20 Ελ/κή ταινία: Πρωτάρη μου 
ας Πρόσεχες (1987) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 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 Γάμος της Κό-
ρης μου (2010) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ     
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Τρικυμία   
20:00 Greekstories:  Αυγ. Γαλιάσσος  
20:25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο Αλίκη: Η Μελωδία της 
Ευτυχίας (1995) 
23:20 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 28 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: Με μια Κραυγή 
(1985) 
22:15 Ελ/κή ταινία: Να Ζησ́ουν τα 
Φτωχόπαιδα (1959) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 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: Ο Κώτσος στην 
ΕΟΚ (1980) 
22:05 Ελ/κή ταινία:Η Τύχη μου 
Τρελαθ́ηκε (1970)
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Παγκύπριο ΠρωτάθλημαΣπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί 
της ΑΕΚ στην Ελλαδα

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 
της ΑΕΚ στην Τούμπα στο 
ντέρμπι της 23ης αγωνι-

στικής του πρωταθλήματος της 
Super League. 

Για τον Δικέφαλο του Βόρρα 
σκόραραν Κάλεντ Νάρεϊ (14') και 
Κωνσταντίνος Κουλιεράκης (62'). 
Με την νίκη αυτή ο ΠΑΟΚ μπήκε 
γερά στη μάχη του τίτλου, αναγκά-
ζοντας την ΑΕΚ στην πρώτη ήττα 
μετά από σερί νίκες.  

Εύκολη νίκη πέτυχε επίσης χθες 
ο Ολυμπιακός επικρατώντας     
εύκολα της Λαμίας εκτός έδρας 
με 3-0. Τη νίκη με 1-0 πέτυχε και 
ο Παναιτωλικός στην έδρα του 
πάνω στον Ιωνικό. 

Ατρόμητος και Άρης προχώ-

ρησαν με νίκες στην αυλαία της 
23ης αγωνιστικής της Σούπερ 
Λιγκ. 

Ο Ατρόμητος επικράτησε εντός 
έδρας του Λεβαδειακού με 1-0 και 
ανέβηκε στην 6η θέση, 6 βαθμούς 
(και ένα αγώνα λιγότερο) πίσω 
από τον Άρη που κέρδισε εκτός 
έδρας τον ΟΦΗ με 3-0. 

ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός 
επικράτησε στη «Λεωφόρο» με 
2-0 ενώ Αστέρας Τρίπολης και 
ΠΑΣ Γιάννινα συμβιβάστηκαν 
στην ισοπαλία 1-1.  

 
Αποτελέσματα Super League: 

Παναθηναϊκός-Βόλος 2-0, 
Αστέρας Τρίπολης-ΠΑΣ Γιάν-
νινα 1-1, Λαμία-Ολυμπιακός 

0-3, Παναιτωλικός-Ιωνικός 1-0, 
ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-0, Ατρόμητος-
Λεβαδειακός1-0,ΟΦΗ-Άρης 
0-3. 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
(Σε 23 αγώνες): 

1. Παναθηναϊκός 54, 2. ΑΕΚ 
50, 3. Ολυμπιακός 49, 4. ΠΑΟΚ 
4, 5. Βόλος 35, 6. Άρης 34, 7. 
Ατρόμητος  28, 8. Παναιτωλικός 
27, 9. Αστέρας Τρίπολης 24, 10. 
ΟΦΗ 23, 11. ΠΑΣ Γιάννινα 22, 
12. Ιωνικός 15, 13. Λεβαδειακός 
13, 14. Λαμια 12. 

Σημειώνεται πως εκκρεμεί η 
τύχη του αγώνα Ατρόμητος-ΑΕΚ 
(21η αγωνιστική).

Με 2-1 έκλεισε το σκορ του 
αγώνα μεταξύ ΑΕΛ και 
ΑΕΚ Λάρνακας για την 

24η αγωνιστική του παγκυπρίου 
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου, 
στο στάδιο ΑΛΦΑΜΕΓΑ. 

Το πρώτο γκολ του αγώνα  
κατάφερε στο 11ο  λεπτό υπέρ 
της ΑΕΛ ο Σαΐντο Μπεραχίνο. Το 
δεύτερο γκολ ήρθε στο 35ο λεπτό 
και πάλι για λογαριασμό της ΑΕΛ 
από τον Αλεξάντερ Κατσανίκλιτς. 
Πριν το τέλος του πρώτο ημιχρό-
νου, ο Ιβάν Τρισκόφσκι μείωσε 
τη διαφορά στο σκορ, σημειώνον-
τας το μόνο γκολ του αγώνα για 
λογαριασμό της ΑΕΚ Λάρνακας, 
μετά από πέναλτι στο 42ο λεπτό. 
Το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, 
και τα πέντε λεπτά των καθυστε-
ρήσεων, συνεχίστηκαν χωρίς να 
σημειωθεί άλλο γκολ. 

Ισόπαλες 1-1 αναδείχθηκαν 
Καρμιώτισσα και Ένωση Νέων 
Παραλιμνίου, στον αγώνα που 
άνοιξε την Παρασκευή το πρό-
γραμμα της 24ης αγωνιστικής 
του πρωταθλήματος ποδοσφαί-
ρου.  

Το σκορ άνοιξε για τους φιλο-
ξενούμενους ο Ντα Σίλβα στο 
31’ με πλασέ στην κίνηση ύστερα 
από εκτέλεση κόρνερ του Γεφρέ-

μοβιτς. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν 
να απαντήσουν μόλις ένα λεπτό 
πριν από τη λήξη της κανονικής 
διάρκειας του αγώνα, όταν ο Ελ 
Αλουχί ευστόχησε σε πέναλτι που 
υπέδειξε ο διαιτητής ύστερα από 
χέρι του Ντζιαβέ στην περιοχή, 
διαμορφώνοντας έτσι το τελικό 
σκορ στο Τσίρειο. 

Επιστροφή στις νίκες για τον 
Απόλλωνα και ντεμπούτο με το 
δεξί για τον Μπογκντάν Αντόνε 
στον πάγκο. Η λεμεσιανή ομάδα 
με ανατροπή κέρδισε τον Ακρίτα 
με 3-1. Από την προχθεσινή 
αναμέτρηση προέκυψαν πολλά 
θετικά για τη λεμεσιανή ομάδα, 
η οποία για πρώτη φορά πέτυχε 
τρία τέρματα εκτός έδρας. Επι-
πλέον, ο Αμρ Ουάρντα έδειξε τις 
αρετές του και το γιατί ο Απόλ-
λωνας τον απέκτησε τον Ιανουά-
ριο. Ο Αιγύπτιος έδωσε τις ασίστ 
στα δύο τέρματα του Απόλλωνα. 
Επίσης, ο Ιωάννης Πίττας συνε-
χίζει να πυροβολεί αδιακρίτως 
φτάνοντας τα 11 στο σύνολο  
φέτος. Και είναι γεγονός ότι όταν 
σκοράρει ο Κύπριος διεθνής επι-
θετικός, ο Απόλλωνας συνήθως 
κερδίζει. Στα θετικά και το ότι ο 
Ντόνιο σκόραρε για δεύτερο  
συνεχόμενο αγώνα αφήνοντας 

υποσχέσεις για το μέλλον. 
Ισόπαλο με σκορ 1-1 έληξε   

το παιχνίδι μεταξύ ΑΠΟΕΛ και     
Δόξας στο ΓΣΠ. Ντβάλι στο 
πρώτο ημίχρονο για το ΑΠΟΕΛ 
και Ασαντέ για την Δόξα στο δεύ-
τερο οι σκόρερ. 

Με το πέρασμα ωστόσο των 
λεπτών η ομάδα του Βλάνταν 
Μιλόγεβιτς ”ανέβηκε” μέτρα στο 
γήπεδο και άσκησε πίεση για να 
βρει το γκολ της νίκης. 

Παρά την προσπάθειά του, το 
ΑΠΟΕΛ το οποίο είχε και δοκάρι 
στο 89′ με τον Μαρκίνιος δεν 
κατάφερε να βρει το δεύτερό του 
γκολ με το παιχνίδι να τελειώνει 
ισόπαλο. 

Με νίκες συνέχισαν Ανόρθωση 
και Ομόνοια στις αναμετρήσεις 
που ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα το 
πρόγραμμα της 24ης αγωνιστι-
κής του πρωταθλήματος ποδοσ-
φαίρου. 

Στο «Αντώνης Παπαδόπου-
λος» η Ανόρθωση νίκησε την 
Πάφο FC  με 2-1. Οι γηπεδούχοι 
προηγήθηκαν στο 8ο λεπτό με τον 
Γκερέρο, ενώ στο 14′ ο Κορτές  
διπλασίασε τα τέρματα για την 
ομάδα του.  

Το μόνο που κατάφερε η Πάφος 
FC ήταν να μειώσει με πέναλτι 
του Τάνκοβιτς στο 44ο λεπτό. 

Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς, 
η Ομόνοια επικράτησε εκτός 
έδρας του Ολυμπιακού με 0-1 και 
ανέβηκε στην πέμπτη θέση του 
βαθμολογικού πίνακα.  

Το νικητήριο γκολ για την 
ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή 
πέτυχε ο Λοΐζου στο 34ο λεπτό. 

Βαθμολογία:  
ΑΕΚ 54, ΑΠΟΕΛ 53, Άρης 49,  

Πάφος 48, Ομόνοια 38, Απόλλων 
38, Νέα Σαλαμίνα 37, AΕΛ 34, 
Ανόρθωση 32, Καρμιώτισσα 27, 
ΕΝΠ 18,  Δόξα 15, Ολυμπιακός 14, 
Ακρίτας 12.

Προβάδισμα πρόκρισης 
για ΑΕΚ που πέτυχε με-
γάλη νίκη επί της Ντνίπρο 

με 1-0. 
Ιστορική νίκη πέτυχε χθες 

βράδυ η ΑΕΚ επί της Ντνίπροσε 
εντός έδρας αγώνα για τα     
μπαράζ της φάσης των "16" του 
Conference League. 

H ομάδα της Λάρνακας με 
σκορ του Άνχελ Γκαρσία στο 84' 
επικράτησε με 1-0 της ομάδας 
της Ουκρανίας και έχει σημαντικό 
προβάδισμα πρόκρισης ενόψει 
του επαναληπτικού που θα γίνει 
στις 23 του μήνα στο Κόσιτσε 
της Σλοβακίας. 

Η ομάδα της Λάρνακας πανη-
γυρίζει τρεις νίκες σε ισάριθμες 
φετινές αναμετρήσεις. 

Μικρό προβάδισμα πρόκρισης 
στους «16» του Europa Confer-
ence League πήραν χθες η δική 
μας ΑΕΚ, η Λάτσιο, η Λουντογκό-
ρετς, η Παρτίζαν, η Καραμπάγκ 
και η Τραμπζονσπόρ καθώς επι-
κράτησαν με το στενό 1-0 στους 
πρώτους αγώνες play-off των 

Ντνίπρο, Κλουζ, Άντερλεχτ, Σερίφ, 
Γάνδη και Βασιλεία αντίστοιχα. 

Η Φιορεντίνα με το 4-0 επί της 
Μπράγκα στην Πορτογαλία είναι 
και με τα δύο πόδια στην φάση 
των «16» ενώ Μπόντο Γκλιμτ και 
Λεχ Πόζναν με τη λευκή ισοπαλία 
άφησαν ανοικτούς λογαριασμούς. 

Να σημειωθεί πως οι νικητές 
των νοκ-άουτ play-off παίρνουν 
το «εισιτήριο» για τη φάση των 
«16» του Europa Conference 

League (9 και 16/3), η κλήρωση 
της οποίας θα πραγματοποιηθεί 
στις 24/2. 

Στη φάση των «16» του Europa 
Conference League έχουν εξασ-
φαλίσει θέση, ως πρώτες των 
ομίλων τους, η υπόλοιποi ομαδες. 

Άλκμααρ, Τζουργκάρντεν, 
Μπασακσεχίρ, Νις, Σίβασπορ, 
Σλόβαν Μπρατισλάβα, Βιγιαρεάλ 
και Γουέστ Χαμ.

Κυπέλλου Coca - Cola στην Κυπρο

Προβάδισμα πρόκρισης για ΑΕΚ 
που πέτυχε μεγάλη νίκη επί της 
Ντνίπρο με 1-0 Europa

Με νίκη του ΑΠΟΕΛ        
επί της Ομόνοιας με       
2-1 ολοκληρώθηκε την 

Τετάρτη, ο πρώτος προημιτελικός 
αγώνας του Κυπέλλου Coca - 
Cola μεταξύ των δύο ομάδων, 
όπως αναφέρει η ΚΟΠ σε δελτίο 
Τύπου. 

Ο Ανσαριφάρ έδωσε προβά-
δισμα στην Ομόνοια στο 29ο  
λεπτό, όμως ο Καρώ και ο Ντάλ-
σιο στο 52' και στο 85' πέτυχαν 
τα τέρματα των νικητών. 

Ο ΑΠΟΕΛ αγωνίστηκε με 
δέκα ποδοσφαιριστές από το 
69ο λεπτό λόγω αποβολής του 
Καρώ με δεύτερη κόκκινη κάρτα, 
αναφέρεται. 

Με νίκη της ΑΕΛ 1-0 επί της 
Νέας Σαλαμίνας άνοιξε στο  
Στάδιο Άλφαμεγα στη Λεμεσό η 

αυλαία της πρώτης φάσης των 
προημιτελικών του Κυπέλλου 
Coca - Cola στο ποδόσφαιρο. 

Το μοναδικό γκολ του αγώνα 
σημείωσε για την ΑΕΛ ο Ρομό με 
πέναλτι στο 79ο λεπτό της ανα-
μέτρησης. Ο διαιτητής σφύριξε 
πέναλτι για την ΑΕΛ, σε χέρι του 
Οφόρι. 

Με 4-1 νίκησε την Τετάρτη, η 
Πάφος την Δόξα Κατωκοπιάς, 
για την προημιτελική φάση του 
Κυπέλλου ποδοσφαίρου. 

Το σκορ άνοιξε για την Πάφο 
στο στάδιο Κατωκοπιά – Επι-
στροφή «Γλαύκος Κληρίδης», 
στο 2ο λεπτό ο Μπετανκόρ, με 
τον Αντενόν να βάζει στο 4ο λεπτό 
το πρώτο και μοναδικό τέρμα 
υπέρ της Δόξας. 

Ο Χότσκο σκόραρε για την 

ομάδα της Πάφου στο 16ο λεπτό, 
με τους Ναμέ και Αμντουραχιμί 
να πετυχαίνουν άλλα δύο γκολ 
στο 50ο και 62ο λεπτό αντίστοιχα. 

Με σκορ 2-1 νίκησε την          
Πέμπτη ο Ολυμπιακός Λευκω-
σίας την Ανόρθωση Αμμοχώστου 
σε αγώνα για την προημιτελική 
φάση του Κυπέλλου Coca-Cola. 

Το σκορ άνοιξε ο Χαραλάμ-
πους για τον Ολυμπιακό στο 34ο 
λεπτό, και ακολούθως πέτυχε 
το δεύτερο τέρμα για την ομάδα 
του στο 55ο. 

Για την Ανόρθωση σκόραρε 
στο 45ο λεπτό ο Τεχέρα από 
πέναλτι.  

Ο επαναληπτικός αγώνας  
μεταξύ των δύο ομάδων είναι 
προγραμματισμένος για τις 2 
Μαρτίου.

ΑΕΛ Κυπέλλου Coca - Cola
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Second earthquake shakes 
Turkey-Syria border

Six people were killed in 
the latest earthquake to 
strike the border region 

of Turkey and Syria, authorities 
said on Tuesday, two weeks 
after a massive quake killed 
more than 47,000 people and 
damaged or destroyed hun-
dreds of thousands of homes. 

Monday’s quake of magnitude 
6.4, which hit just as the rescue 
work from the initial devastating 
earthquake was winding down, 
was centred near the Turkish city 
of Antakya and was felt in Syria, 

Egypt, Lebanon and Cyprus. 
It was followed by 90 after-

shocks, Turkey’s Disaster and 
Emergency Management Autho-
rity (AFAD) said, adding fresh 
trauma to Antakya residents left 
homeless and living in tents by 
the magnitude 7.8 earthquake 
on 6 February. 

More than 41,000 people 
were killed in Turkey in the initial 
quake, officials say, while the toll 
in neighbouring Syria stands at 
around 6,000. 

President Tayyip Erdogan’s 
government has faced criticism 

about what many Turks said 
was a slow response, and over 
construction policies that meant 
thousands of apartment build-
ings collapsed, trapping victims 
under rubble. 

Turkish Health Minister 
Fahrettin Koca said 294 people 
had been injured in the latest 
quake, adding that patients were 
evacuated from some health  
facilities that had remained in 
operation after the first quakes, 
as buildings cracked. 

 
1,000 people seeking shelter  
in the north  

 
Meanwhile, round 1,000 people 

severely affected by the initial 
earthquake are currently seek-
ing refuge in northern Cyprus, 
Turkish Cypriot ‘welfare minister’ 
Hassan Tatsoi said on Tuesday. 

Speaking to Turkish Cypriot 
media, Tatsoi said that three   
social workers have been appoin-
ted by the ‘government’ in the 
north to oversee the many asylum 
applications filed by people who 
have lost homes, jobs and rela-
tives. 

“We are monitoring every single 
person arriving here asking for 

help,” he said. 
“At the same time, we are in 

constant communications with 
Turkish officials to make sure 
these people do not lose their 
rights in their homeland.” 

Tatsoi said that people arriving 
in the north asking for help can 
be granted temporary residence 
permits similar to tourist visas. 

He also added that, under the 
exceptional circumstances, they 
will likely be allowed to work, 
clarifying, however, that the ‘wel-
fare ministry’ is still trying to find 
a way to lift the legal restrictions 
preventing them being legally 
employed. 

“We have taken the necessary 
initiatives so that people who 
have been granted temporary 
residence permits can start work-
ing even without a work permit,” 
Tatsoi said. 

Moreover, he revealed that 
around 200 asylum applications 
concern students asking to be 
allowed to finish their school year 
in the north. Another 130 people 
have also asked for medical 
help. 

At the moment, temporary 
residence permits in the north 
have a validity of six months.

Annita Demetriou in final race for DISY leadership

House president Annita 
Demetriou said on Wed-
nesday it was grossly 

offensive that some quarters 
were suggesting that as a 
leader she would be guided 
from ‘behind the scenes’. 

“There cannot be digs aimed 
at creating tensions that imply 
Annita can be led by anyone. This 
is offensive. Whoever takes the 
leadership of the party is respon-
sible for their actions,” she said. 

Demetriou was responding      
to the myriad of reactions that        
followed DISY’s dramatic turn of 
events a day earlier. When Tues-
day began, the present party 

leader, Averof Neophytou,     
was set to run to continue as        
leader, along with MP Demetris        
Demetriou and deputy party 
leader Harris Georgiades, who 
were all vying for the top seat. 

Nonetheless, in the span of a 
few hours, both Georgiades and 
Neophytou announced they were 
withdrawing from the race after 
the House president announced, 
leaving two contenders with the 
Demetriou surname to fight it 
out. 

Speaking to AlphaNews,      
Annita Demetriou said before 
taking any steps, she had first 
discussed it with Neophytou who 

welcomed her decision. Phone 
calls followed with Demetris  
Demetriou and Georgiades. 

“I wanted Neophytou to hear 
it from me and not somewhere 
else,” she noted, stressing that 
her decision to run for the lead-
ership post came from the warm 
encouragement she got from 
the public and DISY members. 

Candidates are required to 
submit 100 signatures supporting 
their candidacy. The House Pres-
ident said she would not ask high-
level DISY members to sign for 
her, so as not to put people in an 
uncomfortable position. 

“It is the average DISY people 
across the country.” 

Demetris Demetriou has  
from the onset of his candidacy 
stressed the importance of  
transparency. Speaking to Politis   
radio he stressed DISY should be      
ruled by the proud members of 
the party “and not other factors.”  

His statements were linked  
to his suggestion that the lead-
ership model should drastically 
change to become more collec-
tive, rather than power being 
concentrated in one place. 

“We need to operate like      

normal people. Normal people 
are honest, realistic and can  
express their opinion.” 

Asked how the party used      
to run, he said “not like normal 
people.” 

Demetriou declared his candi-
dacy as “independent” reflected 
a “true unity” and a move to       
rejuvenate the party. 

DISY MP Efthymios Diplaros 
expressed a “huge thank you” to 
Neophytou for his “huge contribu-
tion to the party” and also thanked 
him for his support during diffi-
cult personal matters. 

President Nicos Anastasiades 
stressed he had no involvement 
and was not meddling in the party. 
Nonetheless, he announced on 
Tuesday that he respected Neo-
phytou’s decision saying it was 
for the good of the country. 

President-elect Nikos Christo-
doulides expressed his certainty 
that he would cooperate with 
whichever candidate was elected. 
Any decision made by the party 
on who will be the next leader 
will be “completely respected”, 
he said, stressing that a strong 
DISY was vital for his govern-
ance.

President-elect Nikos 
Christodoulides said he 
is ready to meet Turkish 

Cypriot leader Ersin Tatar with 
or without the presence of UN 
Secretary General’s Represen-
tative Colin Stewart. 

He made the remark when 
asked on Tuesday evening about 
press reports claiming the two 
are planning to meet without 
Stewart. 

Speaking to volunteers who 
participated in his pre-election 
campaign in Nicosia, he also said 
that by the end of the week or 
beginning of next week, he will 
announce his final decision on 
the composition of his cabinet. 

“I am ready to meet Tatar both 
on our own and in the presence 
of Stewart and in the presence 
of the negotiators,” Christodou-
lides said, adding he was briefed 
by Stewart earlier in the day   
and was told the initial meeting     
would comprise the three of them, 
followed by a broader meeting 
with the negotiators present too. 

The President-elect made it 
clear to Stewart that the two-
state model for a Cyprus settle-
ment, advocated by Ersin Tatar, 
is out of the question, and 
stressed that he is ready for 
the resumption of negotiations 
from where they were left in 
Crans-Montana. 

Christodoulides ready to 
meet Tatar irrespective 
of UN presence

The Government has done 
its utmost to determine 
the fate of the missing 

persons, Cyprus President 
Nicos Anastasiades said on 
Wednesday during a meeting 
with a delegation of the Pancy-
prian Organisation of the Rela-
tives of Undeclared Prisoners 
and Missing Persons, at the 
Presidential Palace. 

Speaking before the delega-
tion, President Anastasiades ex-
pressed satisfaction for the close 
cooperation he had with the      
organisation in order to clarify one 
of the most important humani-
tarian issues of the 1974 Turkish 
invasion, apart from the loss of 
human lives. 

He added that he, together with 
the Presidential Commissioner 
Photis Photiou, undertook every 
possible action, raising the issue 
with the UN Secretary General 
and the EU. 

Anastasiades expressed his 
regret that even on this humani-
tarian issue, the Turkish side, 
despite promises and statements 

that more than 30 areas would 
be opened to investigate the fate 
of the missing persons, has failed 
to meet its commitments and 
promises, as in other issues rela-
ted to the Cyprus problem. 

The President of the Pancyprian 
Organisation of the Relatives of 
Undeclared Prisoners and Mis-
sing Persons, Nicos Sergides, ex-
pressed the organisation’s thanks 
to President Anastasiades for his 
efforts on the issue of the missing 
persons. He also expressed the 
hope that the new President of 
the Republic will want to continue 
with the same strength and 
maintain the same team. 

On his part, Photiou thanked 
Anastasiades for the honour of 
choosing him for the position of 
Presidential Commissioner, as 
well as the members of the orga-
nisations for their cooperation. 

He also noted that progress 
had been made despite Turkey's 
denial, as evidenced by the 750 
identifications carried out over 
the past decade, as well as 430 
exhumations.

Anastasiades: We have done 
our utmost to determine the 
fate of the missing persons



Prime Minister Rishi Sunak 
sent a congratulatory letter 
to President-elect Nikos 

Christodoulides, expressing the 

UK’s readiness to assist in a set-
tlement of the Cyprus problem. 

A press release by Christodou-
lides’ office said Monday that in 

the letter, Sunak highlighted the 
cooperation between Cyprus and 
the United Kingdom, as well as 
the historical ties and bilateral 
relations of the two countries. 

The British Prime Minister 
made mention of the agreement 
signed last November by the 
United Kingdom and Cyprus, in 
which Christodoulides played a 
central role as Minister of Foreign 
Affairs. 

Sunak said that the agreement 
will strengthen bilateral relations, 
both at the diplomatic level and 
in other areas such as security, 
economy and education. 

Sunak also referred to the 
Cypriot diaspora in the United 
Kingdom, which numbers up to 
300,000 people. 

Concerning the Cyprus problem, 
Sunak underlined the support of 
the UK in the process of resol-
ving the issue under the aegis of 
the United Nations, on the basis 
of a bi-zonal bi-communal fede-
ration with political equality. 

At the same time, Sunak also 
noted Christodoulides’ commit-
ment to resume the negotiations 
and expressed the readiness of 
the United Kingdom to assist in 
efforts to reach a solution.
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PM Rishi Sunak: UK ready to assist 
towards a Cyprus problem settlement

King Charles requests 
Greek Orthodox music 
for his coronation 

Greek Orthodox music 
will feature among the 
twelve newly commis-

sioned pieces of music set to 
play at the coronation of King 
Charles at Westminster Abbey. 

Six orchestral commissions, 
five choral commissions and one 
organ commission have been 
composed for the occasion, Buck-
ingham Palace said on Saturday. 

The commissions include a new 
Coronation Anthem by musical 
theatre impresario Andrew Lloyd 
Webber, the creator of acclaimed 
musicals including The Phantom 
of the Opera and Cats. 

“A range of musical styles and 
performers blend tradition, heri-
tage and ceremony with new 
musical voices of today, reflect-
ing The King’s lifelong love and 
support of music and the arts,” 
the palace said in a statement. 

“At the request of His Majesty, 
in tribute to his late father His 
Royal Highness The Prince Philip, 
Duke of Edinburgh, Greek Ortho-
dox music will also feature in the 
Service performed by the Byzan-
tine Chant Ensemble.” 

Prince Philip who died in 2021, 
was born on the Greek island 
of Corfu, and was a Greek Prince 
before his family fled Greece.  

Philip’s father was Prince     
Andrew of Greece, the fourth son 
of former George I of the Hellenes. 
Andrew’s brother, King Constan-
tine I, was deposed by a military 
junta following the Greeks’ heavy 
defeat by the Turks in the war of 
Asia Minor in 1922. Andrew was 

charged with treason, imprisoned, 
and sentenced to death before 
fleeing with his family to Paris. 

Beyond the Anthem and Greek 
Orthodox music, one of the litur-
gical sections of the ceremony 
will also be performed in Welsh 
to reflect Charles’s “long-stand-
ing and deeply held relationship 
and affiliation with Wales,” the 
palace statement said. 

Fanfares will be played by The 
State Trumpeters of the House-
hold Cavalry and The Fanfare 
Trumpeters of the Royal Air Force, 
the palace said. 

Music by classical composers 
including George Frideric Handel, 
Edward Elgar, Hubert Parry and 
Ralph Vaughan Williams, some 
of which has historically featured 
in the service for 400 years, will 
be included in the program along 
with the music of living Welsh 
composer Karl Jenkins. 

Music by Elgar, Parry, and 
Williams was also performed     
at the crowning of Charles’s late 
mother, Queen Elizabeth II, in 
1953. 

Handel’s coronation anthem 
Zadok the Priest, which was 
composed for the coronation      
of King George II in 1727, will 
be played at the ceremony, the 
palace said. 

“I have scored it for the West-
minster Abbey choir and organ, 
the ceremonial brass and orches-
tra. I hope my anthem reflects 
this joyful occasion,” composer 
Lloyd Webber said of his corona-
tion anthem in the statement.

Cypriot folk singer Kyriakou Pelagia dies aged 86

Cypriot traditional singer 
Kyriakou Pelagia sadly 
passed away on Saturday 

at the age of 86. 

Known as Mastorissa, for her 
unique interpretation of Cypriot 
folk songs, Pelagia had given 
another dimension to the genre 

bringing youth closer to folk 
music. 

“Kyriakou Pelagia was the 
voice of tradition,” the office of 
President-elect Nikos Christo-
doulides said in a statement. 

“(She) was loved by the world 
like few other traditional singers 
because of her unique voice, her 
special interpretation, spontane-
ity, simplicity and ethics, inspiring 
and paving the way for younger 
performers to become involved 
in traditional Cypriot singing,” 
the statement added. 

Born in Paralimni on July 8, 
1936, Pelagia was the daughter 

of the traditional singer Damia-
nos Kouzalis and Maria Koutso-
luka who had an appreciation of 
traditional songs. 

The singer is known for her 
major hits Ipa Sou Htenistou Lion 
and Pertidji Mou Mitsostomo. 

Pelagia was excellent both       
in singing but also tsatista and       
poetry. In 1987, she published 
the poetry collection Cypriot 
Verse. 

She had two sons and a daugh-
ter with her husband Georgios. 

Her funeral took place on Sun-
day at Ayios Georgios church in 
Paralimni.  

The Times newspaper is 
again promoting adver-
tisements attracting visits 

to the occupied part of Cyprus, 
with the slogan, 'Walking in 
Northern Cyprus'.  

These misleading advertise-
ments have been appearing in 
the British media for a long time. 
They by-pass the occupation of 
our island and do not explain the 
transport arrangements to an   
illegal regime. As a community, 
we are reacting and strongly con-
demn the stance by The Times, 
to the authorities and to the media. 

Sadly, the ASA (Advertising 

Standards Authority), the council 
responsible for the standards 
has informed us that they have 
not broken any advertising rules. 

The Republic of Cyprus, the 
Foreign Ministry, and the Ministry 
of Tourism must urgently take 
action to promote the heritage, 
culture and civilisation of Cyprus 
as a European member, in the 
UK media. The Republic of Cy-
prus must not delay to promote 
the real Cyprus to British and 
European visitors and invest in 
prime-time TV advertising. 

Let us all work for a UNITED 
CYPRUS. 

Doros Partasides, Marie Nich-
olsby, Antonis Savvides, Spyros 
Papacharalambous, Elias Dine-

nis, Spyros Neophytou. 
On behalf of the Board of  

British Cypriots

The Times continues to advertise holidays to occupied north



 19      | Thursday 23 February 2022

A feast for the senses at 
Enfield Culture Festival

From Cyprus to the        
Caribbean, live jazz to 
LGBTQ+ nightlife, Enfield 

Culture Festival is set to cele-
brate the diversity and joy of the 
borough’s artistic scene. 

The week-long festival start-
ing on 28 February will rejoice 
in local culture and creativity 
and will take place in Enfield’s 
flagship arts hub, Dugdale Arts 
Centre. 

Supported using public fund-
ing by Arts Council England 
with a £26,900 grant, Enfield 
Culture Festival will feature a 
broad range of performers, sing-
ers and special guests.  

North London’s Cypriot God-
dess SOULLA (well at least she 
thinks she is!), brings her crazy, 
unpredictable madness to life 
on Thursday 2nd March. This 
time, she has some talented 
friends performing too - Chris 
Marco K and Olga Thompson.  

Alex Theo is a North London 
based writer and performer of 
Greek Cypriot heritage and   
creator of SOULLA. His previous 
credits include Sky TV comedy 
‘Life's A Pitch’ and latest achieve-
ments include 5 sold out perfor-
mances at Etcetera Theatre and 
3 sold out performances at the 
Bush Theatre as SOULLA. 

Chris Marco K is a kebab eat-
ing, storytelling award-winning 
Greek comedian from North Lon-
don who has amassed a large 
audience that covers the Greek, 
English and urban comedy scene. 
Chris has had appearances on 
multiple platforms including BBC 
Four, Hellenic Greek TV, Time 
Out and LADBible and has head-
lined 5 sold out one-man shows! 

Olga Thompson is a diminutive 
Greek Cypriot character come-
dienne, actor, presenter, singer 
and writer. Credits include BBC's 
This Is My House and regular 
appearances on BBC Radio. 
Comedy credits include Batter-
sea Arts Centre, Hen & Chickens, 
Theatro Technis and recently 
the Guardian stand out Weapons 
of Mass Hilarity.  

She is currently touring her 
sell out Edinburgh Fringe hit 
show El Greco of Hornsey all 
about her experiences growing 
up in her Greek family’s North 
London hair salon in the ‘80s.  

All tickets and programme 
updates are available from 
Dugdale Arts Centre’s website 
www.dugdaleartscentre.co.uk. 

The celebratory festival follows 
the reopening of Dugdale Arts 
Centre on 16 December 2022, 
following a two-year renovation 
project. 

How Clean Monday is celebrated

Long lost Cypriot family unites!

In 2016, Daniela Antoniades 
Jordan who resides in the USA, 
together with her whole family, 

took a DNA test to discover their 
ancestry.  

She soon received an email 
from Mary Mertl, saying she was 
her father’s second cousin from 
Virginia. They quickly built a 
friendship, and began chatting in 
Messenger constantly. The more 
they communicated, the more 
Daniela became interested in find-
ing out more about her extended 
family. Soon, they met a few other 

cousins and decided to start a 
Facebook group, to which they 
could direct all new, interested 
cousins to go. They had no idea 
how big the group would become! 

Meanwhile, in 2017, an un-
known cousin contacted Androula 
Lysandrou asking if she knew  
a man by the name of Costas  
Lysandrou – she certainly did, it 
was her father. 

It transpired that the cousin, 
Becky Low, was a descendant 
of Androula’s father’s brother, 
Zacharias Lysandrou. Both bro-

thers had moved to England from 
Ayia Triada around 1930. Becky 
and Androula are now not only 
cousins, but close friends. 

Androula then did a DNA test 
which led her to discover so many 
more cousins. She eventually 
joined the Facebook group and 
now helps the founders, who are 
her cousins, administer it. 

Androula told Parikiaki, “The 
need for people to connect with 
their heritage/roots/family was 
so popular that we set up a sister 
group for people from Yialousa 
and the surrounding villages. 
These discoveries have taken me 
on some adventures and have 
connected me to family I never 
knew existed who have brought 
joy and much love to my life.” 

She added, “As you will be 
aware, to find records in Cyprus 
can be frustrating as the area we 
are from is occupied by Turkey. 
Furthermore, as they are not 
digitalized, this makes research 
extremely difficult.” 

Androula continued, “19 Carlisle 
Street in London is synonymous 
with the earlier Cypriot migration. 
The first Greek coffee bar was 

opened at that address in 1929 
by George Lefkaritis, with Yiannis 
Lillitos joining him as a partner. 
Many Cypriots had no permanent 
address and used 19 Carlisle 
Street for their correspondence.” 

On a recent trip to the UK, 
Daniela organised a get together 
for cousins/DNA matches. 

The gathering was held on 
Wednesday 8 February at     
Paxtons Head in Knightsbridge, 
London, and another took place 
in Belper, Derbyshire on Satur-
day 11th February. Approximately 
33 people attended in London 
and 13 in Belper. 

All those present didn't know 
each other, excluding immediate 
family, and have only connected 
as a result of a DNA test. 

“Daniela is the keeper of our 
Yialousa Family Tree and with 
the help of all our DNA matches 
and people from Yialousa, we are 
slowly starting to piece together 
our history. We would encourage 
everyone to consider doing a DNA 
test if they are interested in their 
heritage. A family tree is a great 
gift for future generations to know 
their roots,” concluded Androula.

Clean Monday is a popular annual 
holiday celebrated on the sixth Mon-
day before Palm Sunday every year 

in Greece and Cyprus. This year, it falls on 
February 27. Precisely, Clean Monday is 
observed fifty days before Orthodox Easter, 
and it marks the beginning of the Great Lent 

period for Orthodox believers.  
The name Clean Monday (also known as 

Kathara Deftera) stems from the belief that 
Christians should approach the fasting season 
of Lent with clean hearts and pure intentions. 

It symbolizes the transition from feasting 
to fasting. Greek Orthodox celebrate Clean 
Monday by eating special Lent dishes (nisti-
sima) based on legumes, vegetables, grains, 
and seafood. 

They also bake lagana, a special kind of 
unleavened bread. In addition to picnics, 
other outdoor activities on this national holi-
day include flying kites, dancing and music.  

A special custom associated with Clean 
Monday is Kyra Saracosti, or Mrs Lent, a doll 
with seven legs, made out of dough and used 
as a makeshift diary to help count down the 
weeks of Lent. Every Saturday, starting on 
the Saturday following Clean Monday, Mrs 
Lent ‘loses’ a leg, the last one being ‘lost’ on 
Holy Saturday, just before Easter Sunday.  

The tradition is to hide the seventh leg in 
a bowl of fruit, and whoever finds it is consi-
dered very lucky and blessed. 

In addition to her seven legs, Kyra Sara-
costi is also known for having no mouth, a 

way to show that she is fasting. Her arms are 
also folded in prayer and the cross on her 
forehead serves as a constant reminder of 
her faith. Her ears are also covered by a head-
scarf, to block out any unkind or nasty talk. 

Here is a recipe for Kyra Saracosti by our 
very own cookery columnist Loulla Astin… 

 
Ingredients: 

1 1/2 cups flour 
1/2 cup water, approximately 
1/2 cup salt (so it lasts longer) 
1 tsp ground cinnamon or mix spices (so 

the dough smells nice) 
Whole cloves for decoration 
 

Method: 
Place flour, salt, cinnamon and water in a 

bowl, mix well until you have a soft playable 
dough. 

Shape into a large doll adding seven legs 
at the bottom of her skirt. Make sure you make 
a small hole on top of her head to thread a 
string through and hang her up. 

Bake in a medium oven at 170c for 25 
minutes or until cooked. Once cooled, you 
can paint the doll if you like.

Join Moorfields Eye Charity fundraising walk

Join Moorfields Eye Charity 
on Sunday 5 March 2023, 
for a great day out and walk 

Eye to Eye 2023 to fundraise and 

support the patients, researchers 
and NHS staff at Moorfields Eye 
Hospital. 

You can choose 15 or 5 mile 

routes that wind through the  
historic East End of London,      
including the site of Oriel, the new 
integrated home for Moorfields 
Eye Hospital and the UCL Insti-
tute of Ophthalmology (due to 
open in 2027). There is so much 
to see and discover as you pound 
the streets of the capital! 

The walk starts for everyone 
at Moorfields Eye Hospital and 
you’ll be welcomed by their team, 
pastries and hot drinks supplied 
by Starbucks. Walkers set off at 
half hour intervals, with guidance 
along the way from enthusiastic 
stewards and interactive maps.  

You’ll feel so proud of yourself 

as you cross the finish line at the 
Richard Desmond Children’s Eye 
Hospital to a roar of applause 
and encouragement. Sweet treats 
and certificates await! 

Do something amazing and 
sign up today to change the lives 
of people living with sight loss.  

£20 registration; £5 off with 
code HACKNEY. Kids walk free.  

All adult walkers are asked to 
fundraise a suggested target of 
£100, but anything you can raise 
will help in the fight against sight 
loss.  

For further information, please 
visit www.moorfieldseyecharity. 
org.uk/EyeToEye2023



The Leukaemia Cancer 
Society is holding a charity 
Dinner & Dance on Saturday 
4 March 2023, 7pm till late 
at The Penridge Suite, 470 
Bowes Road, Arnos Grove, 
N11 1NL. 

Enjoy a 5 course meal 
including soft drinks, live 
music by Amadeus Band, 
plus surprise guests, a raffle 
and an auction. 

Tickets £60 – contact 
Maria Elias on 07723 076 
577 or Sylvia Fisher on 
07855 756 948.  

Auction numbers for      
the day 020 3404 8286 –         
10 lines available. 

The Leukaemia Cancer 
Society provides support to 
people with blood cancer. 
It's aim is to help find bone 
marrow donors, support peo-
ple to cope with diagnosis 
and help with unexpected 
costs. 

 
leukaemiacancersociety.org 
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Our Cyprus

Εσσι’έναν άστρον  
Τζι’έν μιτσίν 

Με’στους εφτά πλανήτες.  
 

There’s this tiny star, 
Among the seven planets.  

— Traditional 
 
In August 2022, I crossed a 

pseudo-‘border’ at Deryneia, and 
travelled into the illegally occu-
pied territory of northern Cyprus 
for one day.   

Eight months earlier, a Turkish 

Cypriot friend and I were talking 
at work. He said that when I was 
next in Cyprus, I should go across 
the ‘border’ and visit the north.  

I said, ‘Why would I want to 
do that?’ 

He said, ‘I’ll take you to St  
Andreas monastery.’ 

That stopped me in my tracks. 
Apart from the fulfilling and 

uplifting time at the monastery, 
at the Eastern tip of the island, I 
found the trip to be a bittersweet 
experience. I was in the company 

of a friend, and I enjoyed his 
hospitality. But I was angered at 
the injustice of legitimate home-
owners being prevented from 
living in their houses, by an occu-
pying force, and strangers trans-
ported in from mainland Turkey.  

 
Father Zacharias 

 
When we arrived at Apostolos 

Andreas monastery, in the early 
evening, the priest/monk was 
conducting the Vespers service.   

I walked around and took some 
pictures. The site is being main-
tained, re-built and developed 
using UN and Church of Cyprus 
funding.  

After Vespers, I entered the 
church sanctuary, and greeted 
the priest.  

Me: (In Greek) How long have 
you been here, Father? 

Father Zacharias: Sixty years.  
Me: (amazed) You’ve been 

here sixty years! 
FZ: Since July 1962. Until 

today. (Prepares a wick, to be lit 
in a hanging lantern.) There’s 
nobody here. I’m on my own.  

Me: Do you have any 
chanters?  

FZ: I toil alone. Unless any 
happen to drop in, by chance. 
(Handing me a lit candle). Light 
this lantern. (I do so.) Your grace, 
Apostle Andreas. (Then to me) 
Whatever you desire. 

Economics 
 
I asked my friend about the 

situation within the Turkish Cyp-
riot community. What sustains 
them? What drives the economy 
of the occupied northern area? 
What are the main industries 
and jobs?  

His answer shocked me.  
Without hesitation, he said: 

‘Casinos, prostitution, drugs. And 
handouts from Turkey.’  

I was expecting the usual 
Mediterranean answer: agricul-
ture and tourism.  

He could have added human 
trafficking, for which the Turkish 
occupied zone is becoming         
infamous, with an established 
passage from the ‘Stans’ – the 
former Soviet republics.  

I felt sick. This region was      
developing fast in the early 1970s. 
It’s now mostly ghost towns. 
Even the inhabited villages had 
no vibrancy, no civic presence, 
no community feeling. Nobody 
was sitting on their verandas, as 
they normally do in Cyprus. It’s as 
if the inhabitants were ashamed 
to be there.  

There is also an unfortunate 
habit of some Greek Cypriots, 
to go north to fill their cars with 
cheaper fuel, and to visit casinos 
and nightclubs. The traffic in the 
other direction, by contrast, is 
Turkish Cypriots coming to the 

south for legitimate work. The 
Republic of Cyprus is, after all, 
a member of the European 
Union.  

 
Spending  

 
The next day, back in the 

south, I went to dinner with 
siblings and cousins. I took some 
heat for my trip, and was ques-
tioned, quite rightly.  

My beloved cousin, Sophia, 
said she would never go north 
in the present circumstances. 
She could not stomach being 
asked for her ID card in order 
to ‘cross over’ – to travel on      
her own land. Very fair point.  

Sophia’s brothers Demetri 
and Yiannaki were especially 
vociferous in their insults. I can 
still picture them now, shaking 
their heads, in unison, at me.   

I gave a transparent account 
of my day’s spending! Had             
I contributed to their econo-      
my?  

€75. That’s €5 for coffees      
(my friend had paid for the fish 
meze); €20 for fridge magnets 
at Apostolos Andreas, as gifts. 
And I gave €50 into the hand of 
Father Zacharias. 

Our island’s true borders      
extend to the sea.  

Our borders are at Kyrenia. 
 

James Neophytou

Dinner & Dance
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Basile: Performing back in London is like coming home for me

Internationally acclaimed come-
dian Basile is returning to our 
shores next month with his 

brand new Greek Mystique show. 
Courtesy of 1 To One Events Ltd, 

the hilarious Greek American will 
perform three shows at the Mill-
field Theatre in London; Sunday 
5 March, 7pm, is now SOLD OUT, 
but a matinee performance has 
been added at 2pm, as well as 
an extra date, Saturday 4 March 
at 7pm, due to popular demand. 

From the moment Basile takes 
the stage, the lunacy begins! 
Explosive, dynamic, and original, 
are just some of the words to 
describe his shows. From family 
situations involving his ethnic 
background to whatever is hap-
pening around the world, then 
throwing his characters and voices 
in the mix, they satisfy the young 
to the very old! 

Both performances on Sunday 
feature a special guest appear-
ance from the ultimate Elvis trib-
ute artist, Mario Kombou, whilst 
Saturday’s show will include a 
comedy twist with award-winning 
comic Chris Marco K as star guest. 

Parikiaki’s Andrea Georgiou 
got Basile on the phone whilst he 
was entertaining audiences on-
board a Royal Caribbean Cruise 
ship, to chat about his London 
shows… 

 
Basile, you’re one of the 

most sought after and diverse 
entertainers in the world. Tell 
us where it all began and what 
made you want to become a 
comedian. 

I grew up in New York, Long 
Island to be exact. As a young 
child, I was that “pain in the ass” 
kid that everyone would cringe 
when they saw me coming to their 
home! Then for some odd reason, 
as I got a bit older, I started being 
funny, imitating my Yiayia, father, 
mother, aunts, uncles, teachers, 
coaches, you name it, no one was 
safe. I found that my comedic skills 
came in handy, especially when 
I was about to get my ass kicked 
in by the bullies, gangs and older 
kids who didn’t have the same 

sense of humour as I did.  
Then in my mid-teens, I   

began my athletic career playing   
American football and wrestling, 
7th grade through college. In 
college I got hurt and could no 
longer participate in athletics and 
got my degree in Political Science 
with a Foreign Affairs Major, along 
with a minor in International 
Economics.  

I worked in Washington DC 
as a Congressional Legislative 
Assistant for a Congresswoman 
on Capitol Hill, and worked at 
the Department of Defense, and 
then went to Law School (never 
graduated). That is when my 
comedy career REALLY took off!  

So, after being that “pain in the 
ass” kid, to athlete, to student, 
to working on Capitol Hill for the 
US Government, to a failed Law 
student, I thought to myself, hey 
wait… why not comedy? I tried 
being a porn star, but I just didn’t 
measure up! LOL, so, it seemed 
that comedy was just perfect for 
me… And it was, thank God! 

  
What is the hardest part 

about your job and what do 
you like the most? 

Being on stage is fantastic, 
wherever it may be! England, 
Cyprus, (all of Europe) South 
Africa, Australia, North, Central & 
South America, the Caribbean, it 
just brings out the best in me, and 
I LOVE the ability to make people 
laugh in all my shows. May it be 
Greek, general audience, formal 
gatherings, corporate shows, 
cruise shows, it just keeps my 
creative juices running. I suppose 
it’s the excitement of the unknown 
and how people will react to it.   

Now the hardest part is the 
travelling! Waking up with only 
a couple of hours of sleep, getting 
to the airport early, going through 
security and customs, flying to 
and from various cities and con-
tinents within a few days at a time 
can be somewhat overwhelming! 
However, it’s my craft and I love 
what I do. My mother would       
always tell me, “Love what you 
do and you’ll never work a day 

in your life!” And you know what? 
She was right! 

 
 You were nominated for an 

EMMY for your work on ESPN's 
"30 for 30" series segment, ‘The 
Legend of Jimmy the Greek’ 
– what was that like? 

It’s like being told that your peers 
respect your work and think that 
it’s one of the best things they 
have either heard or seen. I take 
my work seriously and I’m proud 
of all the accomplishments that 
I have achieved. However, my 
GREATEST accomplishment is 
my family. I have two accom-
plished daughters whom I love 
with all my heart and a pain in the 
ass wife, who I love and can’t live 
without! That’s my greatest joy, 
success, and accomplishment 
in my life. 

 
Are you excited about your 

shows in London? 
YES! London is exciting, fun, 

and I love the people - Cypriot, 
Greek, English, whatever nation-
ality they may be. The English 
have a certain charm to them that 
I simply adore. The women are 
sexy as hell and their English 
accents just make me crazy! The 
men have certain respectability 
and poshness. I wanted to finish 
my academic career studying 
International Law in London, but 
I never made it that far.  

Performing back in London is 
like coming home for me. I have 
been treated with respect and 
love. So, give me some good old-
fashioned Fish & Chips with the 
company of some sexy English 
Goddess’ and I’m a happy man!  

  
It’s been a tough few years, 

what with the pandemic, so 
what can we expect from your 
new show? 

Just about a whole new hour 
of material that ALL (Greek/  
Cypriot and non-Greek/Cypriot) 
will enjoy! I’ll cover everything 
from A-Z that we went through, 
especially during Covid. The hell 
we went through with the Covid 
Pandemic and the isolation we 

all faced was horrific at best! 
Many of us dealt with death, 
family isolation, depression, loss 
or work, the loss of businesses, 
for the kids… a loss of a couple 
of years of education, I could go 
on, but why? We need to break 
out of our worldwide funk, get on 
with and reclaim our lives as we 
once knew it, and boldly shake 
off that devastating time in ALL 
of our lives, and do it with a smile, 
a laugh and a spark in your ass 
and move on! We must all look 
at those past couple of years with 
strength and tenacity, look up to 
the skies and SCREAM OUT… 
COVID, KISS MY ASS! Then, 
you can go on with your life with 
all your loved ones who mean 
so much to you, and then thank 
God that you survived!     

  
Mario Kombou and Chris 

Marco K will be joining you at 
the Millfield Theatre – what do 
you have planned? 

I’m so happy that both of these 
great entertainers were available 
to work with me! I have seen 
Mario in person and developed 
a friendship with him. He’s the 
closest thing to Elvis, since… 
ELVIS!!  The costume changes, 
the voice, mannerisms are simply 
impeccable. What an honour to 
share the stage with him, and who 
knows, perhaps a duelling Elvis 
or a duet with two Greek Elvis’s. 

You never know! For 2 BIG shows 
on Sunday March 5th, just excit-
ing! The Sunday evening show 
is SOLD OUT, so get your tickets 
for the matinee at 2pm on the 5th!  

Then to have the chance to 
work with Chris Marco K again… 
What can I say? When you share 
the stage with the “Kebab        
Connoisseur”, well my career is 
made! LOL! Chris is a very funny 
cat and I’m happy to share the 
stage with him once again! He 
does such a great job setting up 
the audience for me! He’s a good 
friend as well and I’m looking for-
ward to seeing him again! Chris 
will be performing with me on 
Saturday night, March 4th.   

 
Besides this tour what else 

is in the pipeline? 
Wow! Where do I begin? 

Okay, I’m working on a book as 
we speak. It’s about my life, my 
family, my career and the positive 
spin that you need to have in life 
to be a successful, caring indivi-
dual with philotimo in your heart. 
Life is sometime unfair, but you 
need to have the mental tough-
ness to identify the issue, impro-
vise, adapt and overcome any 
obstacle that comes before you 
that keeps you in check! It’s the 
US Marine Corp motto that I have 
personally adopted for years. 
And for God sake, keep negative 
people out of your life. Those 

negative people are the anchor 
that keep your life in a state of 
misery. That is what my book is 
about, trust me Andrea, you’ll 
know when it’s released!  

I have also been working on 
two movie scripts that have been 
getting a lot of attention. I’ll let 
you know more about that when 
things get serious!  

The third thing is that some-
time in late April of this year,      
my show that we have been 
working on for the past five years 
has finally been picked up by 
Amazon Prime and will air. The 
show is called “Basile”, and      
it’s based on both my Greek and 
non-Greek stand-up comedy 
show. I think you’ll LOVE the 
cast of the characters, and the 
show. So, stay tuned because 
there’s more to come!  

  
Follow Basile on all social    

outlets - Facebook, Twitter and 
Instagram: @BasileFans and 
check out his website at 
www.BasileLive.com 

Tickets for all three shows         
at the Millfield Theatre, Silver 
Street, Edmonton N18 1PJ, are 
priced £25-£40 + booking fee 
and can be booked online at 
www.1ToOneEvents.co.uk and 
www.millfieldtheatre.co.uk/ 
whats-on/ or call the Millfield 
Box Office on 0208 807 6680.  

Don’t miss the laughter!
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Excesses - what are 
they and what do they 
mean for me? Andy Patikis 
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Let’s face it, insurance is 
chock-full of words that are 
unfamiliar. If you’re not an 

insurance expert, understanding 
what you’re buying can feel pretty 
intimidating. 

We try to make insurance       
as simple as possible. So, this 
month, we’re focussing on ex-
cesses: what they are and what 
they mean for you. 

 
What is an excess? 

When you need to make a 
claim, your insurance provider     
will pay to return you to the posi-
tion that you were in before. 
However, with each claim there’s 
a base amount of money that 
you also put in. This is always 
the first part of every claim, and 
you agree on the amount you’d 
pay when you buy your insurance 
policy. This is your excess. 

There are different types of 
excess. 

Voluntary excess: A voluntary 
excess is chosen by you, and 
you can decide to increase or 
decrease it depending on what 
you need from your insurance 
provider. 

Compulsory excess: This 
is an additional excess which 
the insurer may add on to your 
policy. If there’s a compulsory 
excess, it‘ll be added to your 
voluntary excess to make up the 

total amount of money that you 
need to pay towards any claim 
you make. 

You can then choose if you’d 
like to add voluntary excess 
and, if so, how much you’d like. 

 
Why do insurers charge  
excesses? 

Insurance providers charge 
excesses to prevent customers 
from claiming on small or minor 
things. If providers paid for all 
smaller accidents, the cost of 
insurance would be a lot higher 
in order to cover all costs. 

 
So why would I choose a 
high excess? 

You might be wondering why 
you’d ever choose a high volun-
tary excess given that this is the 
amount that you need to pay. 
The answer is that insurance 
providers will usually offer you 
a lower premium (the cost of 
your insurance) if you agree to 
a higher excess.  

Of course, on the flipside, you 
should be careful hiking up your 
excess for a cheap premium. 
You don’t want to be hit with an 
amount you’ll struggle to pay if 
you needed to make a claim. 

Some claims carry higher 
excess levels than others. Most 
claims fall within the standard 
category, but some particular 

types come with higher excess 
costs. Below are some exam-
ples: 

Subsidence excess – As 
claims for subsidence can run 
into tens of thousands of pounds, 
insurance providers usually set 
the excess at a higher level 
around £1,000. 

Accidental damage excess 
– Accidental damage claims 
can also come with minimum 
excess – if in doubt, check your 
policy documents. 

Escape of water excess – 
As water leakage within homes 
is quite common, you typically 
see a higher excess for these 
claims. 

Flood excess – Flooding        
is also becoming increasingly 
common, especially if you live in 
an area deemed to be ‘at risk’. 

The type of excess you pay 
for flooding depends on where 
you live, and if you’ve made pre-
vious claims for flood damage 
and effects. If your property is 
in an area of flood risk, flooding 
may be covered by Flood Re – 
an initiative between the Govern-
ment and UK insurers. Under 
Flood Re, the excess is £250. 

 
For a household quote please 

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

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Every London primary school 
pupil to get free school meals

The Mayor of London, Sadiq 
Khan, has announced a 
historic £130m emergency 

scheme to help families with the 
spiralling cost of living by ensuring 
that every primary schoolchild in 
London will receive free school 
meals in the next academic year. 

The Mayor is stepping in with 
the one-off proposal to ensure 
that healthy free school meals are 
universally available to all primary 
school pupils for one year from 
September due to the extreme 
pressures currently facing house-
holds across the capital. 

The unprecedented move will 
help around 270,000 primary 

school children and save families 
around £440 per child across the 
year. 

Sadiq – who received free 
school meals as a child – has 
repeatedly called on the Govern-
ment to make the meals available 
to all as research has shown that 
hundreds of thousands of school-
children live in poverty but do not 
receive them due to the Govern-
ment’s restrictive eligibility criteria 
and lack of universal provision.  

Currently a household on uni-
versal credit must earn less than 
£7,400 a year (after tax and not 
including benefits), regardless of 
the number of children in the 

family, to be eligible. This means 
that many children from working 
families in poverty aren’t entitled 
to free school meals. 

Given the Government’s in-
action, and the soaring cost of 
living hitting London’s families 
particularly hard, the Mayor has 
now proposed a plan to make      
the meals available – on a univer-
sal basis – to all of the capital’s     
primary schoolchildren for one 
full school year. 

As well as saving families 
hundreds of pounds per child, 
making free school meals avail-
able to all helps reduce the stig-
ma that can be associated with 
being singled out as low income, 
therefore boosting take-up among 
families who need them most.  

The meals are also good for 
children’s health as they may be 
the child’s main source of hot, 
nutritious food. By ensuring they 
don’t go hungry, children are 
better equipped to learn. 

This landmark intervention        
is the latest in a long line of 
commitments from the Mayor 
to help Londoners navigate the 
cost of living crisis.  

Junior doctors vote to strike over pay
Junior doctors in England 

have voted overwhelmingly 
to strike over pay, the Brit-

ish Medical Association (BMA) 
has said. 

They are planning a "full       
72-hour walkout in March." 

More than 98% voted in favour 
of striking. 

In a statement, the BMA said: 
"The results are in and members 
have delivered a huge mandate 
- with the highest-ever number 
of junior doctors voting for strike 
action and a record turnout. A 
huge thank you to all of those 
who voted." 

Turnout was about 77.5%, with 
almost 37,000 junior doctors out 
of around 47,700 of those who 
are eligible, taking part in the 
ballot. 

The strike dates have not yet 

been confirmed. 
It comes as driving test          

examiners announced ten days 
of strike action across England, 
Scotland, and Wales on Mon-
day. 

More than 1,600 members 
employed by the Driver and  

Vehicle Standards Agency will 
hold rolling days of industrial 
action from 6 to 28 March. 

The strikes are the latest      
escalation in the Public and 
Commercial Services Union's 
campaign over pay, pensions 
and jobs. 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Joyland 
 
This marks the remarkable   

feature film debut of writer/director 
Saim Sadiq, a worthy winner of Un 
Certain Regard Jury Prize as well 
as the Queer Palme Award at last 
year’s Cannes Film Festival. It was 
also one of the strongest films at 
last October’s London Film Festival 
where it nominated and received an 
Honourable Mention for The Suther-
land Award in the first feature com-
petition.  

Sadiq sets the action of his film 
in Lahore, in modern day Pakistan, 
and follows the story of a patriarchal 
family eagerly waiting the arrival of 
a new baby from their elder son’s 
wife. They all live together including 
the unmarried younger son who has 
been unemployed for a long time. 
But when Haider (Ali Junejo) finally 
finds a job at an erotic dance theatre, 
he tells no one especially after he 
falls for Mumtaz (Rasti Farooq), the 
show’s attractive and deeply ambi-
tious trans leading lady…  

This is a daring and provocative 
film unlike any other coming from 
Pakistan and it is still banned in the 
province of Punjab. Sadiq directs with 
assurance and style a film about 
deeply conservative family traditions 
and also a story about love between 
two people in the most unexpected 
circumstances. The production bene-
fits tremendously from Junejo’s quiet 
and sensitive presence - a lonely 
man whose silence speaks volumes 
just through his sad, soulful eyes 
about his inner turmoil. It is a powerful 
film from a fresh new talent worth 
celebrating! 

 

What’s Love Got 
To Do With It? 

 
Indian director Shekkar Kapur 

reached international acclaim with 
ELIZABETH - the film that cemented 

Cate Blanchett’s career into one of 
the most compelling actors of her 
generations. He now directs a like-
able film scripted by Jemima Khan, 
who tells the story of Zoe (Lily James) 
a London based documentary film-
maker. Her next-door neighbour 
and best friend Kaz (Shazad Latif), 
is a British Pakistani, who finally 
gives in to his parents’ demands and 
agrees to an arranged marriage. 
Zoe packs her bags and camera 
equipment and heads for Pakistan 
along with her mother Cath (Emma 
Thompson), ready to capture the 
event for her latest documentary… 

It is a fun premise but also very 
predictable as can be expected 
from this kind of rom com. James 
and Latif work well together des-
pite a long boring section right in 
the middle.  

Thompson gets the opportunity, 
like she did in LAST CHRISTMAS, 
to make a total fool of herself as 
the eccentric mother. Still, it is worth 
having a look if you like colourful 
romantic comedies! 

 

Creature 

This gem of a movie comes from 
Asif Kapadia, the celebrated direc-
tor of DENNA, AMY, and DIEGO 
MARADONA. As soon as Kapadia 
attended a rehearsal of the English 
National Ballet’s stage production 

choreographed by Akram Khan, he 
immediately decided that this would 
make a great film. It was all happe-
ning during the pandemic and Kapa-
dia wanted to give this spellbind 
production a further life. Creature 
(Jeffrey Cirio) is taken to a former 
Arctic research station for an experi-
mental programme which is over-
looked by a Doctor and an Army 
Captain… 

The story is inspired by Georg 
Buchner’s play “Woyzeck” and 
Mary Shelley’s “Frankenstein” and 
the haunting music is by Vincent 
Lamagna. A mesmerising cinema-
tic experience that will stay long 
in the memory! 

 

Sharper 

A stylish, sharp mystery thriller 
with more twists and turns than a 
corkscrew. The intriguing screen-
play is written by Brian Gatewood 
and Alessandro Tanaka featuring 
a group of well-defined characters 
in New York, whose lives in a LA 
RONDE kind of fashion are inter-
connected. It is the sort of film that 
the less one knows about the plot 
the better. Julianne Moore leads 
an impressive cast as Madeleine, 
an elite socialite living in luxury at 
her Fifth Avenue penthouse with her 
latest husband Richard Hobbes 
(John Lithgow)… 

This elegant film is assuredly 
directed by British tv director   
Benjamin Caron and it should be 
on your watchlist. (Apple TV) 

 

Atomic Hope 
 

A well-balanced documentary 
by Frankie Fenton, who follows a 
group of “pro nuclear” activists 

determined to prove that nuclear 
power is beneficial for the environ-
ment. The film wisely opens with the 
catastrophic nuclear disasters of 
Chernobyl and Fukushima before 
this group of scientists begin to offer 
their pro-nuclear case.  

It is inevitably a controversial 
subject and Fenton examines thor-
oughly both points of view without 
taking any sides. See it and make 
up your own mind before you join 
the discussion! 

 

Shotgun Wedding 

Jennifer Lopez loves a good 
wedding - she was THE WEDDING 
PLANNER back in 2001 and was 
singing MARRY ME a couple of 
years ago. Now she heads to an 
exotic island in the Philippines for 
the wedding of the year. Just before 
the ceremony she and her husband 
to be  get cold feet and things get 
even worse when a group of modern 
day pirates arrive on the island and 
take the entire party of  family and 
friends hostage… 

It is a mad, loud, crazy adventure, 
but not as tight and funny as last 
year’s THE LOST CITY. Lopez 
shares an endearing chemistry with 
Josh Duhamel, but it is notorious 
scene stealer Jennifer Coolidge 
as the eccentric mother-in law that 
walks the movie! (Amazon Prime) 

 

Sidney 

A brilliant documentary on the life 
and career of the great late Sidney 
Poitier, who was born in Bahamas 
two months prematurely. Sidney 
survived the difficult birth and as 
a young man travelled to Miami to 
live with his brother before he found 
fame on stage and screen. Sidney 
was the first black man to win a 
Best Actor Oscar for LILIES IN THE 
FIELD back in 1963 and continued 
his phenomenal success with films 
like IN THE HEAT OF THE NIGHT 
and GUESS WHO’S COMING TO 
DINNER.  

A fine tribute produced by Oprah 
Winfrey who along with many others 
including Barbra Streisand, Halle 
Berry, Denzel Washington, sings her 
praises to this honourable man. 
(Apple TV) 

George Savvides 

Sam Steiner’s play Lemons, 
Lemons, Lemons, Lemons, 
Lemons (Harold Pinter 

Theatre) is intriguing and very 
relevant to our impatient world 
of instant want and gratification, 
where our two ears are used far 
less than one mouth. Lawyer 
Bernadette (Jenna Coleman) and 
musician Oliver (Aidan Turner) 
are in a relationship. He was born 
in a castle, she is a working class 
gal proud of her roots. Over the 
course of Josie Rourke’s engag-
ing 90 minute production we see 
the two of them in various situ-
ations throughout their time to-
gether. However, the most signi- 
ficant intervention in their lives 
comes from the introduction of 
the new Quietude Law. It requires 
people to limit the number of 
words they use to 140 per day. A 
law sponsored by Twitter perhaps.  

Coleman and Turner have 
excellent onstage chemistry and 
the play is a good vehicle for each 
to demonstrate their talent. That 
said the times and places that 
Steiner chooses to present are 
odd. A non-linear narrative is fine 
if the approach is consistent and 
cohesive. At one point we see 
them in a pet cemetery, then we 
experience what is a banal conver-
sation about her anxiety around 
her past relationships and how 
that use of language may make 
it difficult for the two of them to 
gel in this new world. In between 
we get elements of a sugary 
romcom which oddly are more 
interesting and engaging than 
the more serious stuff. This is 
especially telling when there is a 
perfunctory reference to current 
government policy around public 
order and the right to protest. 

Robert Jones’ design is simple 
enough, a projected backdrop 
of shelves showing a variety of 
everyday items. Again slightly 
abstract without meaning or link 
to the writing. A conceptual play 
without an overall concept. I wrote 
this review while having to endure 
inane chat onboard a plane (I had 
no earphones). Pythagoras said, 
“It is better either to be silent or 
to say things of more value than 
silence”. Such are the fruits of 
this lemon tree I’m afraid. 

Meanwhile Stellaria Embellou 
sees a classy classic… 

Phaedra (National Theatre) 
is an absorbing, witty and extre-
mely well acted production, now 
re-imagined in a modern world 
by writer-director Simon Stone 
from the original story told by 
Euripides in Hippolytus. It includes 
a tour de force performance by 
Janet Mcteer, who plays Helen 
(Phaedra), a wealthy MP married 
to Hugo (Paul Chahidi), a couple 
with two homes and two kids. 
An idyllic life until the son of her 
former Moroccan lover turns up 
and turns everything on its head. 

The juices flow, lust and desire 
out of control threatening to ruin 
everything. The action takes 
place inside Chloe Lambert’s 
extremely clever and versatile 
set, a glass box cum cage which 
revolves to be different rooms, a 
snowy mountain in Morocco and 
a beautiful grassy marshland 
in Suffolk. Both voyeuristic and 
mesmeric.  

Stefan Gregory’s music is 
striking. An eclectic mix of choral, 
techno and Arabic, sometimes 
a fusion of them all. The short 
musical bursts break up scenes 
heightening the drama and ten-
sion considerably. The pace is a 
little uneven but such is the power 
of the audio visual elements you 
remain enthralled throughout, 
especially as just about every-
body is either manipulative, nar-
cissistic or a toxic mix of both and 
more. Theatrically thrilling.  

Finally Nikita Renstoullou sees 
the rotten core of filthy lucre… 

Three actors play all the parts 
in The Lehman Trilogy (Gillian 
Lynne Theatre) giving us the 
history of the Lehman brothers 
from the moment they get off the 
boat from Jewish Mitteleuropa, 
bless America, the land of oppor-
tunity, to the day the receivers 
take over after the collapse. The 
set (Es Devlin) is a clever revolv-
ing glass affair which works bril-
liantly. Except when it literally 
doesn’t!  The show was stopped 
twice for technical reasons, but 
the audience was incredibly 
supportive and cheered as it was 
fixed and resumed.  

The story is not just of the 
Lehman brothers, but US capita-
lism – the whole ugly business of 
making money from nothing. At 
one point a character tells the 
Bros that the way forward is con-
sumerism – selling people things 
they don’t need which they will 
buy with money they don’t have. 
But that money doesn’t actually 
come from nothing, it comes from 
someone’s hard labour.  And in 
the case of Lehman, although 
they put in some graft initially, 
the major injection of funds came 
from the profits of cotton slaves. 
They didn’t own them but profi-
teered handsomely. Sam Mendes’ 
production is stunning in every 
sense with superb performances 
from Michael Balogun, Hadley 
Fraser and Nigel Lindsay.   

Lemons, Lemons, Lemons’ - 
www.haroldpintertheatre.co.uk 

Phaedra - 
www.nationaltheatre.org.uk 

The Lehman Trilogy - 
www.lwtheatres.co.uk/        

theatres/gillian-lynne 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Loyia diz lemonias 
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In life, we continue to go 
through our daily chores in 
working, resting and sociali-

sing with those we love; those 
people who make us laugh, that 
may want to help us with a gen-
uine good heart, believe in us, 
guide us and advise us.  

There are some people that 
just make such a big difference 
to our lives, there are others that 
make a difference not only to 
some of us individually, but they 
make an impact on the lives of 
a whole community and further 
beyond. 

The recent and sudden pass-
ing of a very kind and supportive 
friend, Takis Fellas, Managing 
Director and CEO of Hellenic TV, 
the only Greek language televi-
sion in operation outside Greece 
and Cyprus since 1990, is the 
perfect example of such a person.  

Although it started in 1982, 
with the launch of cable television 
in the UK, Hellenic TV evolved 
out of the vision of the Greek 

speaking community to acquire 
its own Greek language televi-
sion channel and after eight years  
of hard work, the final reality 
was achieved and Hellenic TV 
became the first non-English-
language television channel,      
licensed by the UK government 
body, the ITC (Independent  
Television Commission).  

On the first day of its opera-
tion, thirteen households were 
connected in the Camden area, 
one of the first areas to be cabled 
in London. The first productions 
of Hellenic TV had impressed 
Tony Curry, the head of Cable TV 
of the ITC and one of the most 
experienced cable television 
executives in Britain.  

Tony Curry said in an interview: 
“Never before in the history of 
television, was so much produced, 
by so very few people, for so 
few.” 

Well that ‘so few’ had changed, 
and within a year of its launch, 
Hellenic TV had over one thou-
sand subscribers in London. 
Broadcasting hours increased 
from three hours a day to seven-
teen, and also with ERT and RIK 
live when broadcasting had star-
ted on Eutelsat's ECS Satellite. 
Local productions also increased 
with programs centred on the 
Greek communities in London, 
with footage, interviews, music 

concerts and Greek films. 
As the popularity of Hellenic 

TV expanded, its broadcasting 
hours extended to twenty-four 
hours a day, seven days a week. 
No other UK channel had man-
aged to create a local community 
television channel like Hellenic 
TV. With new digital technology 
and multi technology platforms, 
the Hellenic TV platform, with its 
continuously increasing popularity 
now has over two million viewers 
worldwide. There is a selection 
of fifty Greek channels including 
London's Hellenic TV1. Hellenic 
TV has also established co-

operation with RIK, and SIGMA 
CYPRUS as well as with ERT, 
the Greek National TV Company. 
Hellenic GR now offers their 
similar local version in Greece. 

What an amazing achieve-
ment! How could we not be proud 
of such a person, who worked so 
hard and went above and beyond 
all expectations to make all this 
happen for our Greek speaking 
community.  

All those people that have 
worked with him, his friends, as 
well as all those viewers, will 
deeply miss such a respected 
person that has brought such a 

welcomed accomplishment to 
the many homes of our Greek 
friends and family. 

Takis Fellas, we are sure you 
leave your family at a great loss 
and of course with heartbroken 
sadness. As friends also become 
our chosen family, you leave so 
many more of us with sorrow, 
as we try and adjust to such a 
deep sincere loss. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

In Loving Memory

Cooking with Loulla Astin 
Lagana / Λαγάνα

Lagana / Λαγάνα is derived 
from the ancient Greek 
word ‘Layonon’ meaning 

thin, flat, unleavened bread. This 
flat, elongated, rectangular bread 
is traditionally made and eaten 
on one day only, the first day of 
Lent - Καθαρή Δευτέρα / Kathari 
Theftera – Clean Monday. 

Clean Monday or Ash Monday, 
marks the beginning of the Greek 
Orthodox Easter fasting period, 
also known as Kούλουμα /  
Koulouma which always occurs 
48 days prior to Easter. It’s a 
national holiday in Greece and 
Cyprus where families and friends 
gather together in open spaces, 
in the countryside to picnic with 
vegetarian food, to drink and 
dance and generally have a nice 
time. 

It is also traditional for the kids 
to fly kites. In Cyprus, this day is 
also known as ‘Να κόψουμε την 
Μύτη’ translated as ‘to cut the 
nose’, meaning to start the first 
day of Lent!  

The bread has holes all over 
it to prevent it from rising. 

 
Ingredients (makes two): 

700g strong white flour or 
mixed with plain 

4 tbsp fine semolina  
1 x 7g sachet dried fast yeast 
1 tsp of salt 
1 tbsp sugar 
4 tbsp olive oil plus extra for 

brushing  
2 tbsp ouzo 

400ml warm water (approxi-
mately) 

 
Topping (optional):  

3fl oz water 
2 tbsp honey  
Sesame seeds 
 

Method: 
In a large warm bowl, sieve the 

flour, semolina, stir in the yeast, 
salt and sugar, and rub in the 
olive oil. Make a well in the centre, 
add the ouzo and water, and 
gradually incorporate flour from 
the sides into the liquid. Knead 
until the dough becomes soft, 
elastic and easy to handle, or 
use a machine to do this. Cover 
dough and leave for 30 minutes. 

Divide into two balls and with 
a rolling pin, or using your hands, 
flatten each ball on a floured 
surface, shaping into elongated 
oval ½ inch thick bread and 30cm 

(12 inch) approximately long. 
Place on a greased baking sheet, 
brush with olive oil, cover and 
allow to rise until doubled in size. 

Brush bread with the honey 
and water, then press your fingers 
straight down to form dimples all 
over the top of the breads, giving 
the Lagana its characteristic 
appearance. Sprinkle sesame 
seeds all over. 

Bake in a pre-heated oven 
180c/350f/Gas Mark 4 for 20-30 
minutes or until the bread is nice 
and golden and sounds hollow 
when tapped on the bottom.  

The bread dries out quickly, so 
it should be eaten the same day 
or place in large plastic bags to 
keep it soft. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 



What links Hollywood star 
Raquel Welch to Cyprus? 

Hollywood legend Raquel Welch died on 15 February, at the 
age of 82, following a brief illness.  

Over a career of more than 50 years, Welch had more than 
30 film and 50 television credits. 

Among her many hits was the movie Sin (also known as        
The Beloved), shot in Cyprus in the summer of 1970, and the 
first Hollywood production ever to be filmed on the island. 

Directed by George Cosmatos, the picture tells the story of a   
frustrated housewife who begins an affair with a former childhood 
friend. When her suspicious husband starts to show signs of 
jealousy, the adulterous couple plot to murder him. 

Shooting for the film took place in occupied Karmi and 
Chrysokava, Keryneia.  

During her visit, Raquel met with Archbishop Makarios at the 
Presidential Palace and formed friendships with the locals. 

Many Cypriot actors had roles in the film, while all Karmi’s 
residents participated as extras.  

In photos taken during her stay on the island, the actress is seen 
having fun with locals, playing cards, and drinking traditional 
coffee in village cafes. 

The experiences of the people of the village were the subject 
of a 2015 documentary by Constantinos Patsalides under the 
name Beloved Days.
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Andrea Georgiou 

My Big Fat  
Greek Wedding 3  
to hit cinemas  
in September 

 
The third instalment in Nia 

Vardalos' romantic-comedy fran-
chise will walk down the aisle and 
into cinemas on 8 September, 
Focus Features and Universal 
Pictures announced on Friday.  

My Big Fat Greek Wedding 3 
opens more than 20 years after 
My Big Fat Greek Wedding 
grossed $368.7 million at the 
worldwide box office, and 7 years 
after the release of the sequel 
My Big Fat Greek Wedding 2.  

The third film sees Vardalos 
direct and once again star oppo-
site John Corbett. Other cast 
members include Louis Mandy-

lor, Elena Kampouris, Maria  
Vacratsis, Andrea Martin, Elias 
Kacavas, Gia Carides, Joey  
Fatone and Melina Kotselou, 
with Tom Hanks, Rita Wilson 
and Gary Goetzman returning 
as executive producers.  

The story follows the Porto-
kalos family as they attend a 
family reunion in Greece. 

“The sweet friendship which 
bloomed from the producers’ first 
taking a chance on me then grew 
into a beautiful relationship as 
they entrusted me to direct this 
instalment of our franchise,” Var-
dalos said in a statement. “We 
filmed our family reunion entirely 
in Greece which was thrilling for 
us all. Plus, we ate for free.”  

Wilson added, “My Big Fat 
Greek Wedding has brought 
audiences joy for 21 years. I’m 
so happy that more joy is on the 
way.”

Fashion house Louis Vuitton 
has named American rapper and 
producer Pharrell Williams as its 
new creative director for mens-
wear. 

The French luxury brand said 
in a statement that Pharrell, “is a 
visionary whose creative univer-
ses expand from music to art, and 
to fashion - establishing himself 
as a cultural global icon.”  

Accustomed to the front rows 

of catwalks, the US pop sensa-
tion has already collaborated with 
other top fashion brands includ-
ing Moncler and Adidas. 

“I am happy to see Pharrell 
return home, after our collabo-
rations in 2004 and 2008,” said 
Pietro Beccari, CEO of Louis 
Vuitton. “His creative vision be-
yond fashion will undoubtedly 
lead Louis Vuitton to a very exci-
ting new chapter.” 

Pharrell Williams named creative 
director of Louis Vuitton menswear
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Michael Yiakoumi

Results 
AEL 2 AEK 1,  Apoel 1 Doxa 1, Olympiakos 0 Omonia 1, Anorthosis 
2 Pafos 1, Akritas 1 Apollon 3, Aris 3 Nea Salamina 3, Karmiotissa 
1 Paralimni 1. 
Standings 
AEK 54, Apoel 53, Aris 49, Pafos 48, Omonia 36, Apollon 38, Nea 
Salamis 37,  AEL 34, Anorthosis 32, Karmiotissa 27, Paralimni 18, 
Doxa 15, Olympiakos 14,  Akritas Chlorakas 12. 

Local and community 
football

Results 
Panathinaikos 2 Volos 0,  Asteras Tripolis 1 Giannina 1, Lamia 0 
Olympiakos 3, Panetolikos 1 Ionikos 0, PAOK 3  AEK 0, Atromitos 1 
Levadiakos 0, Ofi 0 Aris 3. 
Standings 
Panathinaikos 54 AEK 50, Olympiakos 49, PAOK 47, Volos 35, 
Aris 34, Atromitos 28, Panetolikos 27, Asteras Tripolis 24, Ofi 23, 
Giannina 22, Ionikos 15, Levadiakos 13, Lamia 12.

Community Youth 
Football

Greece Football

ΑΕΚ Larnaka secure 
huge victory against 
Dnipro in Europe

New Salamis v Hashtag United

AEK Youth U14s

A big game in the Isthmian 
League North where Hash-
tag United had the New 

Salamis goal under siege but the 
red’s keeper was unbelievable 
pulling off great saves but did not 
hold off for long with Max Cornhill 
scoring for Hashtag with a power-
ful volley in the 30th minute. 

Then just before the half time 
break Maleace Asamoah scored 
a phenomenal solo goal to make 
it 1-1.  

In the 63rd minute New Sala-
mis went down to ten men when 
Luke was sent off for a second 
yellow card. 

Then in the 75th minute Greg 
Halford scored the winning goal 
to give hashtag United a vital win 
and put them back at the top of 
the table. 

In the Spartan South Midlands 
League St Panteleimon did well 
to draw away 1-1 with League 
leaders Stotfold. 

Father and son, Ghana international 41-year-old Derek 
and 20-year-old Maleace Asamoah, both played for 
New Salamis in their game against Hashtag United

Barnet  were defeated 2-1 
at Torquay. Goals from 
Aaron Jarvis and Tope 

Fadahunsi were enough to        
secure the three points for the 
hosts despite a late goal from 
Ryan De Havilland. 

Aaron Jarvis opened the 
scoring after just 18 minutes for 
The Gulls. Walker was forced 
to make a great save moments 
later to keep the score down to 
1-0. It took just 2 minutes after 
the restart for Torquay to double 
their lead. The Bees lost the ball 
in midfield and Tope Fadahunsi 
was there to make it 2-0. 

Walker made some excellent 
saves to keep the score at 2-0. 
Ryan De Havilland gave The 
Bees hope of a comeback when 
he scored a spectacular free-kick 
with 11 minutes left of play but it 
wasn’t enough and Barnet fell to 
their second defeat of the week. 

Three Billericay goals secured 
a much-needed victory with a 
dominant performance against 
Haringey Borough. 

The first goal of the game came 
with eight minutes on the clock. 
Bradley Stevenson’s shot from 
outside the box fell to the feet 
of Kareem Isiaka and he set-up 
captain Michael Chambers who 
slotted home. 

Billericay doubled their lead 
a few minutes before half time 
when Imran Uche’s shot deflected 
off his own leg into the path of 
Isiaka who scored past Josh 
Strizovic. 

Two became three just after 
the restart when Anthony Jeffrey’s 
cross fell nicely for Stevenson 
who calmly slotted home on the 
volley. The Borough were given 
a penalty when Michael Cham-
bers brought down Ben Allen  
inside the box.  

Scott Durojaiye stepped up 
but his shot was saved by Harry 
Seaden. However, the assistant 
referee saw Seaden was off of 
his line when it was taken, mean-
ing it had to be retaken. Allen 
took the second attempt and 
netted. 

AEK Larnaka clinched on 
Thursday a historic victory 
against Dnipro for the first 

leg of their Europa Conference 
League knockout round playoff 
tie. The game took place in      
Cyprus and Ángel García scored 
for AEK at 84’. 

The two sides previously met 
in Europa League qualifying this 
season and AEK is now a step 
closer for a place in the final 16 
of Europe’s tertiary competition. 
Next game is on February 23rd 
in Slovakia. 

In the league AEK had a        
disappointing away 2-1 defeat 
against  AEL who have improved 
massively showing their true  
potential. Whilst an even bigger 

shock was second placed  
Apoel dropping points at home 
to third from bottom Doxa with 
a 1-1 draw. 

Anorthosis have started to find 
their feet with a 2-1 win over Pafos 
who have dropped to fourth place. 

Omonia beat Olympiakos 1-0 
with a Louis Loizou goal. 

Apollon down to a 1-0 goal in 
the 20th minute to Akritas fought 
back and scored three late goals 
from Pittas 2 and Donych to     
ensure a comforatable win. 

Aris leap into third place after 
beating Nea Salamina 3-0 their 
goals coming from Kokorin, 
Gomes and an own goal. 

Karmiotissa and Paralimni 
shared points at 1-1.

PAOK put an end to AEK’s 
winning streak as Pana-
thinaikos consolidated  

its lead at the top of the Super 
League with a home win over 
Volos. 

Before the match against 
PAOK at Thessaloniki AEK was 
one point behind leader Pana-
thinaikos, but with a game in hand 
– the one that did not take place 
at Atromitos due to the argument 
over the height of the goalposts, 
that will eventually be held on a 
later date. 

However AEK is now four 
points off the pace, as PAOK got 
the better of its visitor on Sunday 
night at Toumba, winning 2-0 
courtesy of goals from Khaled 
Narey and Konstantinos Koulier-
akis. 

Another Greek star of PAOK, 

teenager Yiannis Konstantelias 
stood out with his assist to Narey 
for the opening goal, with three 
touches while being on the floor. 

Panathinaikos produced 30 
shots but only two goals against 
Volos at the Apostolos Nikolaidis 
Stadium. Still, they sufficed on 
Saturday for the Greens to beat 
their 10-man visitor and regain 
the upper hand in the battle for 
the title. 

 Dimitris Kourbelis and Andraj 
Sporar (penalty) were on target 
for the league leader. 

Olympiakos is now one point 
behind AEK and five behind  
Panathinaikos thanks to its 3-0 
win at bottom team Lamia.  

Diadie Samassekou, Cedric 
Bakambu and Pep Biel scored 
for the Reds on Sunday to keep 
them on track for top spot. 

AEK going into this game 
full of confidence. Captain 
Lucca opened proceed-

ings and spotting the Harvesters 
keeper off his line, launched a 
wonderfully inventive, long-range 
finish to put his the lively Tristan 
doubled the lead with a tidy turn 
and finish, leaving the GK with 
no chance. With the opposition 
unable to get a foothold in the 
game, AEK piled on further pres-
sure with impressive debut-boy 
Marcus reacting quickly by latch-
ing onto a loose ball to make it 
3-0.  

An unfortunate Harvesters 

own goal after some good work 
by Michael, effectively put the 
game out of reach to put AEK 
4-0 UP at half time. 

Midway through the second 
half, the energetic Michael made 
it 5-0 to AEK, latching onto a loose 
ball from a corner to execute a 
skilful long-range volley which 
sailed over the hapless Harves-
ters keeper. With minutes re-
maining, with one of his typical 
long-range throws, Savva spot-
ted Marcus unmarked where  
he raced through for a calm      
finish to make it 6-0 to AEK and 
a booster for the season.

New Salamis Youth mascots for the senior team 
match v Hashtag United in the Isthmian League

Omonia Youth U10 White 

Omonia Youth U13 Green Girls put on another  
excellent display 



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Friday 24th February 2023 
Premier League 
Fulham v Wolverhampton Wanderers 20.00pm Sky Sports 
Cyprus 
Pafos v Aris Limassol 
Doxa v Karmiotissa 
Greece 
Volos NFC v Lamia 
Saturday 25th February 2023 
Premier League 
Everton v Aston Villa 15.00pm 
Leeds United v Southampton 15.00pm 
Leicester City v Arsenal 15.00pm 
West Ham United v Nottingham Forest. 15.00pm 
AFC Bournemouth v Manchester City 17.30pm Sky Sports 
Crystal Palace v Liverpool 19.45pm Sky Sports 
Vanarama National League 
Barnet v Aldershot 15.00pm The Hive, Camrose Avenue,HA8 6AG 

Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Brightlingsea Regent 15.00pm White Hart 
Lane, London N17 7PJ 
Isthmian League North 
Heybridge Swifts v New Salamis 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon v London Colney 15.00pm Hertingfordbury Park, 
West St, Hertford SG13 8EZ 
Cyprus 
Anorthosis v AEL 
Omonia Nicosia v APOEL 
Greece 
AEK Athens v Asteras Tripolis 
PAS Giannina v PAOK 
Olympiakos v Panathinaikos 
Sunday 26th February 2023 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Chelsea 13.30pm Sky Sports 

League Cup 
Manchester United v Newcastle 16.30pm Sky Sports 
Cyprus 
Enosis v Akritas 
Nea Salamis v Olympiakos Nicosia 
Greece 
Ionikos v OFI 
Levadiakos v Panaitolikos 
Aris v Atromitos 
Monday 27th February 2023 
Cyprus 
Apollon v AEK Larnaca 
Tuesday 28th February 2023 
Vanarama National League 
Barnet v Oldham 19.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Spartan South Midlands League 
Tring v St Panteleimon 19.45pm
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Premier League title race twist

The Premier League title 
race took another twist 
on Saturday as Arsenal 

climbed back to the top of the 
standings with a 4-2 win at Aston 
Villa while champions Manches-
ter City slipped up by only draw-
ing at Nottingham Forest. 

Pep Guardiola’s side now trail 
Arsenal by two points having 
also played one game more. 

Newcastle United’s 17-match 
unbeaten league run came to 
an end as they lost 2-0 at home 
to Liverpool, with Darwin Nunez 
and Cody Gakpo scoring early 
for the visitors while keeper 
Nick Pope was sent off after 22 
minutes for Newcastle. 

The pressure continues to 
mount on Chelsea manager 
Graham Potter as his side lost 
1-0 at home to bottom side 
Southampton. 

Arsenal reinvigorated their 
push for a first Premier League 
title in two decades with two 
stoppage-time goals giving them 
a thrilling win at Villa Park. 

With a high-quality attacking 
game going into added time at 

2-2, Arsenal midfielder Jorginho 
saw a looping shot come off the 
bar and bounce off the head  
of Villa’s Argentina World Cup-
winning goalkeeper Emiliano 
Martinez for a cruel own goal. 

Minutes later, with the final 
whistle about to go and Villa 
piling forward – Martinez inclu-
ded – Arsenal broke forward 
again for Gabriel Martinelli to 
stroke into an empty net for the 
Londoners’ fourth in front of their 
delirious fans. It was Arsenal’s 
first win in four Premier League 
games. 

Later on Saturday, City looked 
set to reclaim top spot against 
the team they had beaten 6-0 
in the reverse fixture when  
Bernardo Silva gave them a 
halftime lead. 

Forest’s January signing 
Chris Wood tapped home at 
the far post to level six minutes 
from time. 

Bournemouth also moved out 
of the bottom three to sit level 
on 21 points with Everton thanks 
to a second-half strike from 
Marcus Tavernier to seal a 1-0 

win at Wolverhampton Wander-
ers. 

Elsewhere, Fulham continued 
their fine season with a 1-0      
win at Brighton & Hove while 
Brentford and Crystal Palace 
drew 1-1. 

Marcus Rashford scored twice 
to continue his hot streak and 
help Manchester United over-
come Leicester in the Premier 
League. 

Rashford is in the form of his 
career and is leading United’s 
resurgence, taking his tally to 
24 goals for the season with 
strikes in each half at Old Traf-
ford. 

Both efforts were clinical     
finishes, latching on to passes 
from Bruno Fernandes and Fred 
before bearing down on goal 
and coolly slotting past Danny 
Ward. 

Substitute Jadon Sancho   
finished off a fine team move 
to seal all three points for Erik 
ten Hag’s side, but it could have 
been a very different story. 

Defeat ended Leicester’s 
three-game unbeaten run and 
an inconsistent season sees 
them remain in 14th place in 
the table. 

West ham lost 2-0 at Totten-
ham when the Spurs wing-
backs linked up for the first goal 
of the game, with Ben Davies 
releasing Emerson Royal to 
shoot into the bottom corner. 

West Ham had an immediate 
chance to equalise but Jarrod 
Bowen’s powerful effort, after 
he outpaced Cristian Romero, 
was well saved by home goal-
keeper Fraser Forster. 

Spurs substitute Son Heung-
min scored four minutes after 
coming on when he raced onto 
Harry Kane’s through ball and 
slotted a finish past Lukasz  
Fabianski.

Over the February half 
term, Michael Pieri      
and Harry Theodorou’s 

Omonia Youth FC Under 18 
White team embarked on a  
football tour to Cyprus…and it 
was a resounding success.  

The team flew out to Larnaca 
on February 12 and returned to 
London on February 18. Their first 
match against Anorthosis was 
played in Dromolaxia, Larnaca 
with the team finding out very 
early on that at this level the pace 
of the match and the skill level 
was very high. The boys acquitted 
themselves superbly and came 
away with a very credible 1-1 
draw. Captain Sami Hristov scor-
ing the goal for Omonia Youth.  

The second match was to be 
played at Omonoia Nicosia’s 
Elias Poullos training ground – 
a wonderful opportunity for the 
squad to experience the facilities 
where one of the giants of Cypriot 
football train. This was an altog-
ether different footballing experi-
ence as one of the best youth 
sides on the island put on a show 
of speed, movement, power and 

skill to run out 7-2 winners. Sami 
Hristov got both goals for the 
Omonia Youth Under 18s.   

Finally, the Under 18 White 
played New Salamis in Larnaca 
for their final match of the tour 
and they were superb in a match 
where they created many goal-
scoring opportunities. An out-
standing save by Stefanos Pieri 
kept the opposition at bay. Unfor-
tunately, the Omonia Youth Under 
18 White could not score the goal 
to get the win their performance 
deserved, so  entertaining game 
ended 0-0.  

Looking back, the tour was a 
huge success; the team got to 
play against academy teams 
and the intensity of playing three 
games in four days against good 
quality opposition will hopefully 
bode well for the rest for domes-
tic season. However, the tour was 
more than just about the football 
as it was an opportunity for the 
squad to celebrate their youth 
football journey which comes to 
an end at the end of this year. 
The tour was an opportunity for 
team bonding and nowhere was 

this seen more than on Wednes-
day evening when as guests of 
Omonoia Nicosia, the whole 
squad went to watch the Cyprus 
Cup Semi-Final between Omo-
noia Nicosia and APOEL at the 
GSP stadium.   

Reflecting on the tour Michael 
Pieri said: “As a tour this was an 
opportunity for us all to celebrate 
the boys’ youth football journey 
and I hope we have done that.  
AGK Partners sponsored kit, to 
Hydra Capital and Golden Boy 
Entertainment too for their con-
tributions. The club is proud that 
the good name of Omonia Youth 
FC was enhanced by this trip.”   
 
Under 18 White Squad:  

Stefanos Pieri, Andreas Fereos, 
Kevin Milenkovic, Andre Bac-
chus, Andreas Stavrinou, Louie 
Socratous, Nicholas Theodorou, 
Michael Pavlou, Yianni Sopho-
cleous, Igor Gomes-Matos, Chris-
tian Pempestios, Viktor Borisov, 
Billy Cook, Tom Morgan, Sami 
Hristov (captain), Rohan Biswas, 
Edwin Abbassi, Michael Mina, 
Godwin Obeng and Noel Allen.  

Omonia Youth U18 tour to Cyprus 
a huge success 
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(γεννημένος στο Λονδίνο) (born in London)

Σαβ Τσαγκάρης
It is with great sadness and the heaviest of hearts that we 

announce the loss of our precious and deeply loved husband, 
devoted dad and doting grandad Sav Tsangaris who passed 

away on Thursday 9th February at home surrounded by his 
loving family. 

Sav left us far too soon - he leaves behind his cherished wife 
Katie, sons Steven and Dimitri, daughter Maria, grandchildren 
Lilah, Miabella and Ella, son-in-law Richard, daughter-in-law 

Elizabeth, brothers Nick, Andy and sister Helen and many 
more loving relatives and friends. 

Sav was a larger-than-life character with the biggest of hearts, 
he always had a friendly smile for everyone and left a lasting 

impression on all who met him. 
He has left an enormous void and will be dearly missed.  He 
was a very special and unique person, devoted to his family 

and friends. He always had so much love to give and his loss 
has been felt deeply and widely. 

 
You will forever be in our hearts and thoughts as the very 
loving, devoted, generous and kind person that you were. 

Goodnight our precious angel, may you rest in peace 
knowing how deeply you were loved. 

 
The funeral service will be held on Monday, 27th February 

at 12.00pm at the Twelve Apostles church, AL9 6NG, fol-
lowed by the burial at New Southgate cemetery, Brunswick 
Park Rd, London N11 1JJ. The wake will be held at Ariana 

Banqueting Hall, North London Business Park, N11 1GN op-
posite the cemetery. Entrance in Oakleigh Road South. 

Floral tributes are welcome or plus donations for North Lon-
don Hospice should you wish to make a donation.

Με μεγάλη λύπη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τη 
 απώλεια του πολύτιμου και βαθιά αγαπημένου συζύγου μας, 
αφιερωμένου πατέρα και λατρεμένου παππού Σαβ Τσανγκάρη 
ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου στην οικία 
του περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη οικογένεια του. 
Ο Σαβ έφυγε πολύ νωρίς. Αφήνει την αγαπημένη σύζυγο του 
Κέϊτι, γιούς Στίβεν και Δημήτρη, κόρη Μαρία, εγγόνια Λάϊλα, 
Μιαμπέλα και Έλλα, γαμπρό Ρίτσαρντ, νύφη Ελίζαμπεθ και 
αδέρφια Νικ, Άντι, Χέλεν και λοιπούς συγγενείς και φίλους. 
Ο Σαβ είχε τεράστια καρδιά, ήταν πάντοτε χαμογελαστός με 
όλους και άφησε ανεξίτηλη εντύπωση σε όλους όσους 

γνώρισε. Άφησε ένα τεράστιο κενό και θα μας λείψει πολύ. 
Ήταν ξεχωριστός άνθρωπος και αφιέρωσε τη ζωή του στα 
παιδιά και τους φίλους του. Πάντα είχε τόση πολύ αγάπη να 
δώσει και η απώλεια του μας έχει γίνει βαθιά και ευρέως 

αισθητή. 
 

Στις καρδιές και τις σκέψεις μας θα είσαι πάντα 
ο στοργικός, αφοσιωμένος, γενναιόδωρος και καλοσυνάτος 
άνθρωπος που ξέρουμε. Καληνύχτα γλυκέ μας άγγελε. Ας 
αναπαυθείς εν ειρήνη γνωρίζοντας πόσο βαθιά αγαπήθηκες. 

 
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου στις 

12.00μμ από τον Ελληνορθόδοξο Κοινότης Δώδεκα 
Αποστόλων, Hatfield AL9 6NG και μετά η ταφή θα γίνει στο 
κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 

1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Ariana Banqueting Hall, 
North London Business Park, N11 1GN απέναντι από το κοιμη-

τήριο και με είσοδο από το Oakleigh Road South. 
Οποιοσδήποτε θέλει, μπορεί να κάνει δωρεά ανθοδέσμης ή 

εισφορά για το κέντρο περίθαλψης North London.

Sav Tsangaris
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(από τα Λιβάδια, Λάρνακα) (from Livadia, Larnaca)
It is with a heavy heart that we announce the death of our beloved 

mother, grandmother, great-grandmother and great-great-grandmother 
Maroulla Kouppari on Saturday, 4 February 2023 at the age of 94. 
Maroulla came to England in 1951 where she worked at a clothing 

manufacturer, and she was the last of ten siblings. Now she can 
reunite in heaven with her beloved daughter Eleni. She will be sorely 
missed. She leaves behind her daughter Theodora, son-in-law Andrea, 

grandchildren Niko, Maria, Georgia, Niki and Scott, 11 
great-grandchildren and 4 great-great-grandchildren. 

The funeral will take place on Tuesday, 28 February 2023 at 10.00am 
at St Mary's church, 21 Trinity Rd, London N22 8LB and the burial at 
New Southgate cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. The 
wake will follow at Ariana Banqueting Hall, North London Business 

Park, Oakleigh Rd S, London N11 1GN. 
In lieu of flowers, the family kindly requests that donations be made to 

the church for a charity of the family’s choice. 18.11.1928 – 04.02.2023

Maroulla Kouppari
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Μαρούλλα Κουππάρη
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέ-
ρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Μαρούλλας Κουππάρη που απεβίωσε 

το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 94 ετών. 
Η Μαρούλλα ήρθε στην Αγγλία το 1951 όπου εργάστηκε σε εργοστάσιο 

ρούχων και ήταν η τελευταία από τα δέκα αδέλφια. Τώρα θα 
ξανασυναντήσει την πολυαγαπημένη της  κόρη Ελένη. Θα μας λείψει 
πολύ. Αφήνει την κόρη της Θεοδώρα, γαμπρό Αντρέα, εγγόνια Νίκο, 
Μαρία, Γεωργία, Νίκη και Σκοτ, 11 δισέγγονα και 4 τρισέγγονα. 
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 

στις 10.00πμ από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity 
Road, London N22 8LB και η ταφή στο κοιμητήριο New Southgate, 

Brunswick Park Rd, London N11 1JJ.   
Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Ariana Banqueting Hall, North Lon-

don Business Park, Oakleigh Rd S, London N11 1GN. 
Αντί για λουλούδια η οικογένεια παρακαλεί αν μπορούν να γίνουν 

εισφορές στην εκκλησία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

14.03.1963 - 09.02.2023
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1933 - 2023

We are sad to announce that our beloved mother and sister 
Kyriakou Panayi Savva passed away 

on Tuesday, 7th of February. She leaves behind 
her two children Costa and Dora, two sisters, three brothers 

and many nieces and nephews. 
Kyriakou was born in Koma tou Yialou, Cyprus 

and moved to London in the 60s. 
She married her husband Michalias Savva in 1964. 

Her funeral service will be held on Tuesday, 28th of February at 
the Holy Cross and Archangel Michael church in Golders 

Green at 12.30pm. The burial will follow at the New 
Southgate Cemetery at 2.30pm. All are welcome to attend. 
The family is happy for people to donate to a charity of their 
choosing in Kyriakou’s name or send a floral tribute for the 

funeral as Kyriakou adored flowers.1938 - 2023

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(from Koma tou Yialou)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Iacovos (Jack) Georghiades

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Ευάγγελος Θεοφάνους 
απεβίωσε το Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου σε ηλικία 93 ετών. 

Αφήνει πίσω τους γιους Πίτερ και Άντι, κόρες Φανούλα και Κέϊτι, 
αδέρφια Δημήτρη στην Κύπρο και Φότα στην Αυστραλία, εγγονό 

Κώστα και τρία δισέγγονα. 
Αγαπήθηκε πάρα πολύ από όλα του τα παιδιά και θα μας λείψει 

πολύ. Ήταν γνωστός στην παροικία για την τέχνη του ως οικοδόμος. 
Τα τελευταία εννέα χρόνια ήταν θαμώνας στο κυλικείο του Morri-

sons, Wood Green, όπου πήγαινε με τον γιο του Πίτερ. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Δευτέρα, 13 Μαρτίου στις 12.30μμ από 
τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Wightman Rd, 

Harringay Ladder, London N8 0LY και η ταφή στο κοιμητήριο New 
Southgate Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. 

Η παρηγοριά θα γίνει στην εκκλησία και το κοιμητήριο. 
Για όσους επιθυμούν, θα γίνονται εισφορές για φιλανθρωπικούς 

σκοπούς στη διάρκεια της κηδείας.  

It is with a heavy heart that we announce that Evangelos 
Theophanous passed away on Saturday, 11 February at the age of 93. 
He leaves behind sons Peter and Andy, daughters Fanoulla and Katie, 

brother Demetris in Cyprus and sister Fota in Australia, grandson 
Costa and three great-grandchildren. 

He was much loved by his children and will be dearly missed. He 
was known in the cypriot community for his artistry in construction 
work. For the last nine years he would frequently visit the canteen of 

Morrisons, Wood Green with his son Peter. 
The funeral will be held on Monday, 13th March at 12.30pm at St 

John The Baptist Greek Orthodox church, Wightman Rd, 
Harringay Ladder, London N8 0LY and the burial at New Southgate 

cemetery Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. 
The wake will be held both at the church hall and cemetery. 

For those wishing to donate, donations can be made for charities 
during the funeral service. 

Ευάγγελος Θεοφάνους
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL - CONDOLENCES

Evangelos Theophanous
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ - ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

We are very sad to announce the death of Iacovos (Jack) 
Georghiades who passed away on Wednesday,  

8th February 2023 in London, after a long illness. 
Iacovos is survived by his wife Felicity, children, 

grandchildren and brother. 
The funeral will take place on Thursday, 2nd March 2023 

at 11.00am at St. Nicholas Orthodox Church, 60 Godolphin 
Road, London W12 8JF, followed by the burial at Hanwell (West-

minster) Cemetery, Uxbridge Road, W7 3PP. 
All are welcome to attend. 

Enquiries can be made at funeral directors W. Sherry & Sons, 
87 Greenford Avenue, Hanwell, London W7 1H or call 

020 8578 1402. 
"I will look for you among the stars".

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(από Κώμα του Γιαλού)
Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι η πολυαγαπημένη μας μητέρα 

και αδερφή Κυριακού Παναγή Σάββα απεβίωσε 
την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου. Καταλείπει τα δύο της παιδιά 

Κώστα και Δώρα, πέντε αδέρφια και πολλά ανίψια. 
Η Κυριακού γεννήθηκε στην Κώμα του Γιαλού, Κύπρο και 

μετακόμισε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 60. 
Παντρεύτηκε τον σύζυγο της Μιχάλη Σάββα το 1964. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου από την 
ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και 

Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green στις 12.30μμ. Η ταφή θα 
ακολουθήσει στο κοιμητήριο New Southgate στις 2.30μμ. 
Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να παρευρεθούν. 

Όλοι όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν εισφορά σε φιλανθρωπική 
οργάνωση δικής τους επιλογής στο όνομα της Κυριακούς 

ή να τοποθετήσουν ανθοδέσμη στην κηδεία 
καθώς η Κυριακού λάτρευε τα λουλούδια.

Kyriakou (Panayi) SavvaΚυριακού (Παναγή) Σάββα

(from Nicosia, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ιάκωβος (Τζακ) Γεωργιάδης
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας 

Ιάκωβου (Τζακ) Γεωργιάδη που απεβίωσε 
την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, μετά από 
μακροχρόνια ασθένεια. Αφήνει τη σύζυγο του Φελίσιτι, 

παιδιά, εγγόνια και τον αδελφό του. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2023 στις 11.00πμ 
από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου, 60 Godolphin Road, London 

W12 8JF. Στη συνέχεια η κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο Hanwell 
(Westminster), Uxbridge Road, W7 3PP. 

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να παρευρεθούν. 
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες αποταθείτε στο γραφείο κηδειών W. 

Sherry & Sons, 87 Greenford Avenue, Hanwell, London W7 1HA 
με αρ. τηλεφώνου 020 8578 1402. 

«Θα σε ψάχνω ανάμεσα στα αστέρια».

(από Λευκωσία, Κύπρος)

(από το Ριζοκάρπασο)

12.12.1929 – 11.02.2023

(from Rizokarpaso)

Θα είναι η 10η επέτειος θανάτου  
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, πεθερού 
και παππού Αντρέα Γιάννη (από Λυθράγκωμη) 
ο οποίος απεβίωσε την 1η Μαρτίου 2013 

σε ηλικία 78 ετών. 
Λείπει πολύ από τη σύζυγό του Σωτήρα, 
γιούς Τζον και Χάρι, νύφη Νάταλι, 

εγγόνια Αλεξάνδρα, Νικόλας και Θεόδωρος 
και λοιπούς φίλους και συγγενείς.

† 10η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

(από Λυθράγκωμη) 

Αντρέας Γιάννη
It will be the 10-year death anniversary 

of our beloved husband, father, father-in-law 
and grandad Andreas Yianni (from Lythragkomi) 

who passed away on 1st March 2013 at the age of 78. 
He is dearly missed by his wife Sotira, 

sons John and Harry, daughter-in-law Natalie,  
granddaughter Alexandra, grandsons Nicolas 
and Theodore and all his friends and relatives.

† 10-YEAR DEATH ANNIVERSARY

(from Lythragkomi)

Andreas Yianni
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Georgia Stavrou
(from Peraia, Greece)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Παναγιώτα Σπύρου
(από Φλαμούδι/Δαύλος, Αμμόχωστος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι η Παναγιώτα Σπύρου, 
η αφοσιωμένη και πολυαγαπημένη σύζυγος του μακαρίτη Γιάννη 
Σπύρου, μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά έφυγε από τη ζωή την 

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 91 χρονών. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 στη 1μμ 

από την εκκλησία της Παναγίας, Wood Green, 21 Trinity Road, 
London N22 8LB. Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο 

New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 
Μετά την ταφή, παρακαλώ ακολουθήστε την οικογένεια στο  
The Penridge Suite, 470 Bowes Road, London N11 1NL.

We are deeply saddened to announce that Panayiota Spyrou, 
the devoted and beloved wife of the late Yiannis Spyrou, mother, 

grandmother and great-grandmother sadly passed away on 
Wednesday, 15 February 2023 at the age of 91. 

The funeral will take place on Thursday, 9 March 2023 at 1pm 
at The Greek Orthodox church of Panagia, Wood Green,  
21 Trinity Road, London N22 8LB. The burial will follow at  

New Southgate cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 
After the burial, please join the family at The Penridge Suite,  

470 Bowes Road, London N11 1NL.

Panayiota Spyrou
(from Flamoudi/Davlos, Ammochostos)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

We are sad to announce that after a long and difficult battle with Dementia, 

Georgia Stavrou fell asleep on Wednesday, 15 February at the age of 83. 

She leaves behind her son John, daughter-in-law Sue, two grandchildren James 

and Jason, one brother, three sisters and many nieces and nephews. 

Georgia will be repatriated to her homeland Greece where her funeral service 

will take place. In the past, Georgia worked in a dress factory in Kentish Town. 

She loved baking cakes and cooking. She will be dearly missed by all her family. 

For those wishing to donate, the family asks for donations to be made for  

Dementia UK in memory of Georgia Stavrou. 

Link for Dementia UK: https://georgina-stavrou.muchloved.com

We are sad to announce that Costoulla Demou 
passed away on Wednesday, 8th February at the 

age of 76. She leaves behind her husband Michael, 
children Demos, Steve and Julie, their  

partners and her grandchildren. 
 The funeral will take place on Thursday, 2nd 

March 2023 at 10.30am at the Greek 
Orthodox Church of the Virgin Mary Eleousa, 
184 Derby Rd, Nottingham NG7 1NF. The burial will 
follow at the Kimberley cemetery, Knowle Hill, 

Kimberley, Nottingham NG16 2QD.
 18/03/1946 - 08/02/2023

24.05.1939 - 15.02.2023

Costoulla Demou
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

(from Marathovounos, Cyprus)

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Τάκης Φελλάς
Η επιτροπή του Σύνδεσμου 

Αμμοχώστου ΗΒ θα ήθελε να εκφράσει 
τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην 

οικογένεια του αδικοχαμένου διευθυντή 
του Hellenic TV, Τάκη Φελλά. Η παροικία 
μας έχασε έναν άξιο πατριώτη που έδωσε 

τόσα πολλά στην κοινότητά μας 
και αγωνίστηκε για την ελευθερία 
των κατεχόμενων εδαφών μας.

Με λύπη ανακοινώνουμε ότι μετά από μία δύσκολη και μακροχρόνια μάχη 
με την άνοια η Γεωργία Σταύρου κοιμήθηκε την Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 

σε ηλικία 83 ετών. 
Αφήνει τον γιο της Τζον, νύφη Σού, δύο εγγόνια Τζέιμς και Τζέισον, 

έναν αδερφό, τρεις αδερφές και πολλά ανίψια. 
Η Γεωργία θα επαναπατριστεί στην πατρίδα της Ελλάδα όπου θα τελεστεί η 
κηδεία της. Στο παρελθόν δούλευε σε εργοστάσιο φορεμάτων στο Kentish 

Town. Λάτρευε την μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική. 
Θα λείψει πολύ σε όλη της την οικογένεια. 

Η οικογένεια ζητά για όσους επιθυμούν να κάνουν εισφορά 
για το Dementia UK εις μνήμη της Γεωργίας Σταύρου. 

Ιστοσελίδα για το Dementia UK: https://georgina-stavrou.muchloved.com

Γεωργία Σταύρου
(από Περαία, Ελλάδα)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ
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† 7ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Χριστόδουλος (Χρίστος) Τσαγγαρίδης
Τελούμε την προσεχή Κυριακή, 26.02.2023, στην 
εκκλησία του Αγίου Δημητριου, το 7ον ετήσιο 
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού 

μας συζύγου, πατέρα, παππού και αδελφού 
ιεροψάλτη Χριστόδουλου (Χρίστου) Τσαγγαρίδη 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως 
παρευρεθούν. 

Είναι πικρή η θύμηση είναι βαρύς ο πόνος, 
η θλίψη της απουσίας σου, είναι ο 7ος χρόνος. 

Αιωνία σου η μνήμη. 
Η σύζυγος Χρυσούλλα, κόρη Κατερίνα - σύζυγος 
της Παναγιώτης, υιός Πέτρος, εγγόνια: Χριστιάνα 

και Αντρέας, δισέγγονη Ιλιάνα, αδελφές 
και λoιποί συγγενείς.

(from Livadia, Cyprus)
It is with great sadness that we announce the death of our beloved 

Eva (Evdokia) Georgiou, born in Livadia, Cyprus who died 
on Friday, 3rd February at 88 years of age. She leaves behind two sons George 
and Kyriacos and their wives Karen and Dawn. She also leaves behind a lov-
ing family including her son-in-law Nick, grandchildren, a great-grandchild, 

brothers, sisters and friends in the community near and far. 
The funeral will take place on Thursday, 2nd March at 1.00pm at St John 
the Theologian church, 184 Mare Street, Hackney London E8 3RD. The 
burial will be at 3.00pm at the City of London cemetery followed by the 

wake at the church’s banqueting hall in Mare Street. 
Flowers can be ordered and delivered by Demetriou & English Funeral 

Directors, tel: 02088899888. They can be brought to the graveside or church 
personally. If preferred a donation box will be available at the church for 

Cancer Research UK. 

Eva Georgiou Εύα Γεωργίου
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας 

Εύας (Ευδοκία) Γεωργίου, γεννημένη στα Λιβάδια, Κύπρου, 
την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει τους γιους της 

Γιώργο και Κυριάκο με τις συζύγους τους Κάρεν και Ντον. Αφήνει επίσης την 
αγαπημένη της οικογένεια συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού της Νικ, εγγόνια, 

δισέγγονα, αδέρφια, κοντινούς και μακρινούς φίλους στην κοινότητα. 
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη, 2 Μαρτίου στη 1μμ από τον ιερό ναό Αγίου 
Ιωάννου του Θεολόγου, 184 Mare Street, Hackney London E8 3RD. Η ταφή θα 

γίνει στις 3.00μμ στο κοιμητήριο the City of London και ακολούθως η 
παρηγοριά στην αίθουσα δεξιώσεων της εκκλησίας στο Mare Street. 

Παραγγελίες και παραδόσεις ανθοδεσμών μπορούν να γίνουν στο γραφείο κη-
δειών Demetriou & English, τηλ: 02088899888. Οι ανθοδέσμες μπορούν προσω-
πικά να τοποθετηθούν δίπλα στον τάφο ή στην εκκλησία. Για όσους προτιμούν, 

θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών στην εκκλησία για το Cancer Research UK. 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(from Livadia, Cyprus)

04.04.1934 - 03.02.2023

Η οικογένεια της Χριστιάνας και του Πέτρου Τυριτάνου 
και του Γιώργου Παλλούρα εισφέρουν στον Έρανο της 
Κ.Ε. ΑΚΕΛ το ποσό των £100 εις μνήμη της Ερασμίας 

και Παναγιώτη Παλλούρα και της Κούλλας Τυριτάνου.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
της Ευρυδίκης Χρυσοστόμου σε ηλικία 86 ετών. 

Ήταν πολυαγαπημένη μητέρα και γιαγιά και θα λείψει πολύ σε 
όλους όσοι την ήξεραν. Ήταν μία καταπληκτική μαγείρισσα και 
ένας καλοσυνάτος και γενναιόδωρος άνθρωπος που πάντα είχε 

χρόνο για τους αγαπημένους της. Πάντα ήξερε πως να διασκεδάζει 
και της άρεσε να κοινωνικοποιείται. 

Τώρα θα συναντήσει τον σύζυγο της Δημητράκη και γιο 
Χρυσόστομο (Τομ) στον παράδεισο. Αφήνει τα παιδιά της Χέλεν 

και Βάσο, εγγόνια Τζον, Εύη, Δημήτρη, Έλενα και Αλεξία 
και την αδελφή της Βασιλική. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή, 3 Μαρτίου στις 3μμ 
στο κρεματόριο New Southgate και ακολούθως η παρηγοριά 

στο The Cavalier Pub, 67 Russell Lane, N20 0BB. 
Αντί για λουλούδια η οικογένεια παρακαλεί όποιος επιθυμεί να 

κάνει εισφορά για το NSPCC μέσω του: 
https://www.justgiving.com/fundraising/In-memory-of-evridiki-

chrysostomou

Ευρυδίκη Χρυσοστόμου
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Evridiki Chrysostomou 
It is with deep sorrow that we announce the passing of 

Evridiki Chrysostomou at the age of 86. 
She was a beloved mother and grandmother who will be sorely 
missed by all those who knew her. She was a kind and generous 
person who always had time for her loved ones, and a brilliant 

cook. She knew how to have a good time and enjoyed socialising. 
She is predeceased by her husband Demetrakis and son 

Chrysostomos (Tom). 
She leaves behind her children Helen and Vasos, grandchildren: 
John, Evie, Dimitri, Elena and Alexia, and her sister Vassiliki. 

The funeral service will take place on Friday, 3rd March 
at New Southgate Crematorium at 3pm followed by a wake 

at The Cavalier Pub, 67 Russell Lane, N20 0BB.  
Instead of flowers we welcome donations to the NSPCC through 
the link: https://www.justgiving.com/fundraising/In-memory-of-

evridiki-chrysostomou

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή, 
26 Φεβρουαρίου 2023, 

το 1ο ετήσιο μνημόσυνο της αγαπημένης μας 
συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδερφής 

Μαρούλλας (Μάρω) Δημητρίου 
στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της, 

όπως παραβρεθούν. 
Η οικογένεια: σύζυγος Παναγιώτης, γιοι Μάνος, 
Σταύρος, Άνδρος, Δημήτρης και Νίκος, εγγόνια, 

αδέλφια και συγγενείς.

Μαρούλλα (Μάρω) Δημητρίου 
† 1ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πολιτισμού, Γιάννης Τουμαζής, εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Δήμαρχος 
Παραλιμνίου, Θεόδωρος Πυρίλλης και ο Μιχάλης Χατζήμιχαηλ εκ μέρους των λαϊκών 
ποιητών. Φίλοι και συνεργάτες της Κυριακούς Πελαγία συνόδευσαν από την εκκλησία 
μέχρι το κοιμητήριο τη σορό με βιολιά και λαούτα, ενώ η ταφή έγινε στο Δημοτικό Κοι-
μητήριο Παραλιμνίου.

Τελέστηκε την περασμένη Κυριακή από τον Μη-
τροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στο Παρα-
λίμνι, η εξόδιος ακολουθία για την Κυριακού 
Πελαγία, με τον κόσμο να αποχαιρετά τη «μαστό-
ρισσα» του παραδοσιακού τραγουδιού που απε-
βίωσε το Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. 

Της εξοδίου ακολουθίας προέστη ο Μητροπολί-
της Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος. Η 
σορός τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τη 13:00 
το μεσημέρι μέχρι τις 15:00 το απόγευμα όπου 

συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολίτες από όλες τις πόλεις της Κύπρου είπαν το 
τελευταίο αντίο. Πριν την έναρξη της νεκρώσιμης ακολουθίας μουσικοί τραγούδη-
σαν το παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου «Τα νιάτα». Τον επικήδειο λόγο εκφώ-
νησε εκ μέρους της οικογένειας η εγγονή της, Σόλια Πελαγία, ο Υφυπουργό 

ΕΙΣΦΟΡΑ

Απεβίωσε η παραδοσιακή ερμηνεύτρια, Κυριακού Πελαγία
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