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Μετά τον σάλο που προκλήθηκε 
στις τάξεις των Κυπρίων του ΗΒ για 
τη σημαία ‘Cyprus Spurs’ και την 
έντονη αντίδρασή τους, η σημαία 
σύμβολο βρέθηκε ξανά στη θέση της 
την περασμένη Κυριάκη... 

Σελ. 28
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ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΟΥ ΗΒ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ

«Καημός του Μητσοτάκη δεν είναι 
ν' αποκλείσει τους ναζί διότι θέλει 
τις ψήφους των ακροδεξιών» είπε 
στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας, 
ο οποίος έκανε λόγο για ιστορική 
απόφαση... 

Σελ. 7 

Στη δέκατη συναπτή αύξηση του 
βασικού επιτοκίου δανεισμού προ-
χώρησε η Τράπεζα της Αγγλίας, 
ανακοινώνοντας πως πλέον δια-
μορφώνεται στο 4%, δηλαδή στο 
υψηλότερο ποσοστό... 

Σελ. 4

Νέα αύξηση επιτοκίων Η σημαία ήταν εκεί Μάχη στη Βουλή
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ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Κυπριακό και διαφθορά τα κριτήρια των Κυπρίων ψηφοφόρων στη Βρετανία
Συγκινητικά ήταν τα μηνύματα των χι-
λιάδων Κυπρίων που προσήλθαν στις 
κάλπες του Λονδίνου, για να ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα την περα-
σμένη Κυριακή 5 Φεβρουαρίου, στο 
πλαίσιο του Α’ Γύρου των Προεδρικών 
Εκλογών 2023. 
Ως γνωστό, στη βρετανική πρωτεύουσα 
λειτούργησαν πέντε εκλογικά κέντρα. 
Τρία στο κτήριο της Ύπατης Αρμοστείας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΗΒ και 
δύο στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, 
ενώ, εκτός Λονδίνου λειτούργησαν άλλα 
5 κέντρα. Συνολικά τα 10 εκλογικά κέ-
ντρα για τους Κύπριους πολίτες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο ήταν:  

• Κεντρικό Λονδίνο: 3 εκλογικά κέντρα 
στην Ύπατη Αρμοστεία - 1461 εγγε-
γραμμένοι ψηφοφόροι  

• Βόρειο Λονδίνο: 2 εκλογικά κέντρα 
στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο - 815 
εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι  

• Μάντσεστερ: 1 εκλογικό κέντρο στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου - 365 εγ-
γεγραμμένοι ψηφοφόροι  

• Μπέρμιγχαμ: 1 εκλογικό κέντρο στο 
κτήριο της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας 
- 311 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι  

• Λιντς: 1 εκλογικό κέντρο στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού 
Τριών Ιεραρχών - 234 εγγεγραμμένοι 
ψηφοφόροι  

• Μπρίστολ: 1 εκλογικό κέντρο στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου - 203 
εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι  

• Γλασκώβη: 1 εκλογικό κέντρο στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού 
Ευαγγελιστή Λουκά - 257 εγγεγραμμένοι 
ψηφοφόροι.  
Όπως δήλωσαν στην «Παροικιακή» 
αρκετοί συμπατριώτες μας, βασικά κρι-
τήρια για την επιλογή τους, ήταν και θα 
παραμείνει το Κυπριακό, καθώς και τα 
φαινόμενα διαφθοράς που έχουν εκθέ-
σει διεθνώς την Κύπρο, ενώ, αρκετοί 
ήταν αυτοί που ανέδειξαν και τα θέματα 
της οικονομίας, τα οποία όπως υπο-
γράμμισαν, αναγκάζουν πολλούς νέους 

να ακολουθήσουν το δρόμο της ξενιτιάς 
για ένα καλύτερο αύριο. 
Κοινή προσέγγιση όλων προσήλθαν 
στα εκλογικά κέντρα από διάφορα σημεία 
του Λονδίνου, ήταν ότι όσοι έχουν δι-
καίωμα ψήφου, ουσιαστικά έχουν 
«φωνή» και πρέπει να καταθέσουν την 
άποψή τους για το μέλλον του τόπου μας. 

Στέλιος Χριστοδούλου: «Είμαι εδώ 
για να ψηφίσω στις εκλογές διότι αγαπώ 
την πατρίδα μου. Και θέλω να ψηφίσω 
τον πιο άξιο.» 

Ευαγόρας Φαραώ: «Η ψήφος είναι 
ιερή και μετρά. Εγώ προσωπικά προ-
σπαθώ και ψηφίζω πάντα όποτε έχω δι-
καίωμα ψήφου. Το θεωρώ καθήκον μου 
ως πολίτης. Και είναι σημαντικό να ψη-
φίζουμε, ειδικά μετά τα όσα είδαμε να 
συμβαίνουν στον τόπο μας. Και μακάρι 
να αλλάξουν τα πράγματα». 

Τούλα Χρίστου: «Εγώ ήρθα να ψη-
φίσω για να φύγει αυτή η κυβέρνηση 
που μας έχει καταστρέψει. Μας κούρε-
ψαν, έκλεισαν τις τράπεζες και τον συ-
νεργατισμό και έκαμε πολλά κακά. Και-
ρός να φύγει. Να μπει κάποιος άλλος. 
Για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και 
περιμένω ότι ο επόμενος πρόεδρος της 
Κύπρου, πρώτα απ’ όλα θα λύσει το Κυ-

πριακό, να διορθώσει την οικονομία και 
να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για 
τους νέους ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια. 
Οι πιο πολλοί νέοι σήμερα έχουν σπου-
δάσει, αλλά καταλήγουν να γυρίζουν τις 
χώρες στο εξωτερικό για να δουλέ-
ψουν.» 

Θωμάς Εμμανουήλ: «Νομίζω είναι 
πολύ σημαντικό, κυρίως οι νέοι να ψη-
φίσουν, γιατί το μέλλον της χώρας μας 
εξαρτάται από τα αποτελέσματα των 
εκλογών.» 

Λούκας Λίγκης: «Θεωρώ ότι η ψήφος 
είναι ένα από τα πιο σημαντικά και ανα-
φαίρετα δικαιώματα που έχει ένας πολί-
της. Και μπορεί με την ψήφο του να δια-
μορφώσει το μέλλον του.» 

Μαρίνα Ισκάγια: «Είναι πολύ σημα-
ντικό, διότι αν και ζούμε περισσότερα 
από 50 χρόνια στο Λονδίνο, αγωνιούμε 
και αγωνιζόμαστε για την Κύπρο μας και 
θέλουμε να ελευθερωθεί, να επανενωθεί 
και για εμένα το κυριότερο, να μπορέ-
σουμε να ζήσουμε μαζί ενωμένοι, Ελλη-
νοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι. Διότι εγώ 
ακόμα εν μπορώ να το χωνέψω. Και θα 
το πω. Αυτοί που καταστρέψαν την Κύ-
προ μας, πρέπει να σβήσουν που τον 

χάρτη. Πάω στην Κύπρο και βλέπω το 
σπίτι της μάνας μου απέναντι και δεν 
μπορώ να πάω… Αχ, Άχνα χωρκό μου 
όμορφο, πληγώσαν την ψυσιή σου, μα αν 
σκεφτούμε λογικά, δεν είσαι μανισιή σου.» 

Αντρέας Χατζηκυριάκου: «Είναι πολύ 
σημαντικό να ψηφίζουμε, να συμμετέ-
χουμε σε όλες τις δημοκρατικές διαδικα-
σίες στις οποίες έχουμε δικαίωμα και κα-
θήκον να λαμβάνουμε μέρος. Σήμερα 
είναι ιστορική μέρα για την Κύπρο.» 

Γεώργιος Πελετιές: «Σήμερα ψηφί-
ζουμε για την Κύπρο μας. Θέλουμε να 
ελευθερωθεί η Κύπρος, να πάμε στα χω-
ριά μας. Χάσαμε τα χωριά μας.» 

Ανδρέας Θεοδοσίου: «Πρέπει να μι-
λούμε κι’ εμείς εδώ στην παροικία, διότι 
είμαστε Κύπριοι και δεν θεωρώ ότι η 
φωνή της παροικίας μας έχει χαθεί. 
Ακόμα υπάρχει, και θα υπάρχει πά-
ντοτε.» 

Γιώργος Μιχαηλίδης: «Στην Αγγλία 

είναι γνωστό ότι πολλές γενιές Κυπρίων 
προσπαθούν να ψηφίσουν και να απο-
κτήσουν το δικαίωμα. Παρόλο που είναι 
ένα πολύωρο ταξίδι να μεταβεί κάποιος 
στην κάλπη. Θεωρώ όμως ότι είναι πολύ 
σημαντικό να ακούγεται και η δική μας 
άποψη.» 

Μιχάλης Κασιής – Πρόεδρος ΕΔΕΚ 
Αγγλίας: «Εγώ λέω ότι η αληθινή Κύ-
προς βρίσκεται εδώ. Εμείς δε βάζουμε 
κόμματα μπροστά. Το κόμμα μας είναι 
ένα: Η Κύπρος.» 

 
Υπόδειγμα ευσυνείδητου Κύπριου, 
αποτελεί η ηλικιωμένη Αναστασία Κω-
στή, η οποία παρά τα σοβαρά προβλή-
ματα υγείας που αντιμετωπίζει, μετέβη 
πρωί - πρωί στο Κοινοτικό Κέντρο για 
να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα, 
υποβασταζόμενη από συγγενικά της 

πρόσωπα. 
Αναστασία Κωστή: «Έχω πολλά 
προβλήματα υγείας. Δύσκολα μετακι-
νούμαι. Αλλά, όταν έχεις θέληση, όπου 
κι’ αν είσαι, και όπως κι αν είσαι, θα πας 
να ψηφίσεις.» 

 
Σοφία Κωνσταντινίδη 

Άμεση ήταν η αντίδραση του δημοτικού συμ-
βουλίου του Haringey μετά τους καταστροφικούς 
σεισμούς που έσπειραν τον θάνατο και την κατα-
στροφή σε Τουρκία και Συρία. Η επικεφαλής του 
Δημοτικού Συμβουλίου, η κυπριακής καταγωγής 
Peray Ahmet, προέβη σε γραπτή δήλωση προς 
τους κατοίκους του δήμου, οι οποίοι θρηνούν το 
θάνατο συγγενικών τους προσώπων στις χώρες 
από τις οποίες κατάγονται, αλλά και για όλους όσοι 
περνούν ώρες αγωνίας για την τύχη των αγαπη-
μένων τους προσώπων. 

«Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι από την ευρύτερη 
περιοχή (η οποία κτυπήθηκε από τον Εγκέλαδο) 
που ζουν και εργάζονται στον δήμο μας. Οι τραγικές 
ειδήσεις από την Τουρκία και τη Βόρεια Συρία, μας 
προκαλούν βαθιά θλίψη. Θα ήθελα να εκφράσω 

τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλους όσοι 
ζουν δύσκολες ώρες εξαιτίας αυτής της 
τραγωδίας. Μιας τραγωδίας χωρίς τέ-
λος. 
Με τον θλιβερό απολογισμό των θυ-

μάτων από τους δύο σεισμούς να ανα-
μένεται να αυξηθεί δραματικά τις επό-
μενες ώρες και μέρες, θα ήθελα να 
υπενθυμίσω στους κατοίκους μας με 
συγγενείς και φίλους στην Τουρκία 
και τη Συρία, ότι είμαστε έτοιμοι να 
παρέχουμε όλη τη βοήθεια και 
υποστήριξη που μπορούμε σε 
αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες 
στιγμές. 
Θα συνεχίσουμε να κρα-

τάμε επαφή με τις τοπικές μας κοινότητες και 
να ενημερώνουμε τους κατοίκους μας για 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν 
να βοηθήσουν. 

Ως δήμος, το Haringey ήταν πάντοτε 
ευλογημένο με ένα καταπληκτικό πνεύμα 
ομαδικότητας και ανθρωπιάς που μπορεί 
να βοηθήσει στην αντιμετώπιση ανθρω-
πιστικών κρίσεων, όπως αυτή που 
βιώνουμε. Ως κοινότητα χρειάζεται 

να έρθουμε ακόμη πιο κοντά και 
να εργαστούμε από κοινού, 
αφού, δυστυχώς, πολλοί 
συνδημότες μας, εδώ στο 
Haringey, βιώνουν τη θλίψη 
και την αγωνία.»

«Έτοιμοι να παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη»
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΗΒ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ Τ/Κ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Δεν χωρά ανθρώπου νους την απίστευτη τρα-
γωδία που ζει η Τουρκία μετά τους φονικούς σει-
σμούς, γράφουν οι βρετανικές εφημερίδες. Οι ει-
κόνες που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ σκιαγραφούν 
μια άνευ προηγουμένου τραγωδία με χιλιάδες νε-
κρούς. Θάνατος παντού και πόνος ζωγραφισμένος 
στα πρόσωπα όσων αναζητούν τους δικούς τους 
ανθρώπους. Οι διασώστες που έφτασαν στην 
Τουρκία από διάφορες χώρες - μεταξύ αυτών και 
αποστολή της ΕΜΑΚ από την Ελλάδα - πλέον επι-
κεντρώνουν τις προσπάθειες για ανεύρεση επιζώ-
ντων, μόνο εκεί που έχουν σημάδια ότι υπάρχει 
ελπίδα να βρουν κάποιον ζωντανό. 
Στα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης (08/02) κυριαρ-
χούν οι σκληρές εικόνες από τις καταστροφές που 
άφησαν πίσω τους οι σεισμοί στην Τουρκία και τη 
Συρία. Οι περισσότερες από τις πρωινές εκδόσεις 
των εφημερίδων δημοσιεύουν μια φωτογραφία του 
κοριτσιού που γεννήθηκε μέσα στα συντρίμμια στη 
Συρία. 
Οι Times γράφουν ότι πρόκειται για "ζωή και θά-
νατο κάτω από τα ερείπια", ενώ η Daily Telegraph 
αναφέρει ότι η διάσωση συνιστά ένα "μικρό σύμ-
βολο ελπίδας". 
Η Sun, η Daily Mirror και η i θεωρούν ότι έχουμε 
να κάνουμε με ένα "θαύμα". 
Η Daily Express αντιπαραβάλλει αυτή την εικόνα 
με την εικόνα ενός άνδρα στην Τουρκία - που κρα-
τάει το χέρι της νεκρής κόρης του, παγιδευμένης 
κάτω από ένα ισοπεδωμένο κτίριο. Ο πηχυαίος τί-
τλος της εφημερίδας : "Ελπίδα και απελπισία". 
Ο Guardian  περιγράφει  την σκηνή ως "την αγω-
νία ενός πατέρα". 
Αυτή η φωτογραφία είναι επίσης στο πρωτοσέ-
λιδο των Financial Times που γράφουν ότι ο αγώ-
νας δρόμου για την ανεύρεση των θυμάτων του 
σεισμού έχει ξεκινήσει. 
Την Τρίτη (07/02), οι Times έγραψαν: “Ένας τε-
ράστιος σεισμός σκοτώνει χιλιάδες στον ύπνο 
τους”. Οι σεισμοί σε Συρία και Τουρκία προκαλούν 
χιλιάδες θανάτους, ενώ ο απολογισμός των νεκρών 
αναμένεται να αυξηθεί. 
Ο Guardian είχε τίτλο: “Καταστροφή: χιλιάδες νε-
κροί καθώς σεισμός καταστρέφει την Τουρκία και 
τη Συρία”. Οι πιο δυνατοί σεισμοί στην περιοχή 

εδώ και πολλές δεκαετίες ισοπεδώνουν ολό-
κληρες πόλεις. Στον Independent διαβά-
σαμε: «Έξω από τα συντρίμμια». Η εφημε-
ρίδα δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός νέου 
κοριτσιού που σώθηκε από το πεσμένο κτί-
ριο στο οποίο είχε εγκλωβιστεί, ενώ 2.600 
ζωές χάθηκαν μετά το σεισμό στην Τουρ-
κία.  
Τέλος, η Daily Telegraph υπογράμμιζε 

: “Χιλιάδες σκοτώθηκαν στον πιο ισχυρό 
σεισμό στην Τουρκία εδώ και έναν αι-
ώνα”. Οι αγωνιώδεις προσπάθειες 

απεγκλωβισμού συνεχίζονταν μέσα στα 
συντρίμμια που άφησαν πίσω 

τους οι ισχυρές σει-
σμικές δονή-
σεις, επεσή-
μαινε το σχετικό 
ρεπορτάζ.    
H Metro στην 

πρώτη σελίδα δη-
μοσίευσε μια ει-
κόνα ενός παιδιού 
που ανασύρεται 
από τα συντρίμμια 
ενός κτιρίου που κα-
τέρρευσε μετά από 
τους δύο τεράστιους 
σεισμούς που άφησαν 
πίσω τους χιλιάδες νε-
κρούς στην Τουρκία και 
τη Συρία. Η εφημερίδα 

αναφέρει ότι οι κάτοικοι, που έγιναν διασώστες, 
ανάσυραν με μεγάλη προσοχή  νεαρό κορίτσι μέσα 
από τα συντρίμμια που  κάποτε ήταν το σπίτι της. 
Με την ίδια εικόνα στην πρώτη σελίδα, η Daily 

Mirror χαρακτηρίζει τη διάσωση του κοριτσιού ως 
"μια στιγμή ελπίδας μέσα στη φρίκη". Η εφημερίδα 
αναφέρει ότι γίνεται αγώνας δρόμου με τον χρόνο 
για τη διάσωση των ανθρώπων που έχουν παγι-
δευτεί μετά την κατάρρευση εκατοντάδων κτιρίων. 
Ένας Βρετανός διασώστης είπε: "Μπορώ να περι-
γράψω την κατάσταση μόνο ως Αρμαγεδδώνα", 
σημειώνει η εφημερίδα. 
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν λέει 
ότι καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες απεγκλω-
βισμού "δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα αυξη-
θεί ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών", 
αναφέρουν οι Financial Times. Η εφημερίδα επι-
σημαίνει ότι ο σεισμός ήταν ο "μεγαλύτερος των 
τελευταίων 84 ετών" και οι δονήσεις έγιναν αισθητές 
και στην Αίγυπτο. 
Οι διασώστες έκαναν αγώνα δρόμου ενάντια στο 
χρόνο για να σώσουν τους ανθρώπους που παγι-
δεύτηκαν κάτω από τα ερείπια περίπου 3.000 κτι-
ρίων που ισοπεδώθηκαν στην Τουρκία, σύμφωνα 
με την Daily Express. Η εφημερίδα σημειώνει ότι 
τα περισσότερα θύματα κοιμόντουσαν όταν έγινε ο 
πρώτος σεισμός περίπου στις 0400 τοπική ώρα. 

"Βοηθήστε τους" δηλώνει η Sun, καθώς εκφρά-
ζονται φόβοι ότι 10.000 άνθρωποι μπορεί να είναι 
νεκροί. Η εφημερίδα προβάλλει την έκκληση για 
την παροχή βοήθειας στους σεισμοπαθείς και γρά-
φει ότι όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα 
δοθούν στον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό. 
Οι νεκροί κείτονται ακόμα στα πεζοδρόμια στην 
Αντάκια, μετέδωσε το BBC. Mια κόρη και ένας πα-
τέρας στη μια πλευρά του δρόμου, μισή ντουζίνα 
μέλη της οικογένειας στην άλλη. Είναι σκεπασμένοι 
με πολύχρωμες κουβέρτες. Οι ώρες περνούν και 
εξακολουθούν να παραμένουν εκεί. Τα ασθενοφόρα 
και οι διασώστες περνούν γρήγορα. Σε αυτήν την 
κατεστραμμένη πόλη, όπου η καταστροφή μετριέται 
όχι με πόσα κτίρια έπεσαν, αλλά με τα αστικά τε-
τράγωνα που ισοπεδώθηκαν, προτεραιότητα έχουν 
εκείνοι που μπορούν ακόμα να σωθούν.

Η ασύλληπτη τραγωδία και οι εικόνες Αποκάλυψης σε Τουρκία και Συρία

Πως ο βρετανικός Τύπος σχολιάζει τις Προεδρικές Εκλογές στην Κύπρο
Ανταποκρίσεις για το αποτέλεσμα του πρώτου 

γύρου των κυπριακών προεδρικών εκλογών δη-
μοσίευσαν οι Financial Times και ο Guardian στη 
Βρετανία. Η οικονομική εφημερίδα γράφει πως το 
προβάδισμα μετά τον πρώτο γύρο έχει ο πρώην 
Υπ. Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, με τον 
αντίπαλο του την ερχόμενη Κυριακή, Ανδρέα Μαυ-
ρογιαννη, «να εκπλήσσει πολλούς» με το ποσοστό 
του. Σχολιάζει επίσης ότι ο αποκλεισμός του Προ-
έδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου σηματοδοτεί 
μία «μετατόπιση» στο πολιτικό σκηνικό του νησιού.  
Σημειώνει δε τον καθοριστικό ρόλο που θα μπο-

ρούσε να παίξει στο δεύτερο γύρο η επίσημη δή-
λωση στήριξης ενός εκ των δύο υποψηφίων από 
τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Πολιτική αναλύτρια 
από τη Λευκωσία δηλώνει στους FT πως ο κ. Νε-
οφύτου θα μπορούσε να δηλώσει στήριξη στον κ. 
Χριστοδουλίδη με αντάλλαγμα να διατηρήσει την 
ηγεσία του κόμματος ή να θελήσει «να πάρει εκ-
δίκηση» από Αναστασιάδη και Χριστοδουλίδη τασ-
σόμενος υπέρ του Μαυρογιάννη. Η εφημερίδα 
προσθέτει ότι σύμφωνα με αναλυτές η «πελατει-
ακή» προσέγγιση στην κυπριακή πολιτική εντά-
θηκε κατά την προεκλογική εκστρατεία. 

 Ως προκλήσεις για τον νέο Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας αναφέρει τον υψηλό πληθωρισμό, την 
ακρίβεια, την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων 
για το Κυπριακό και την ανάγκη αναβάθμισης του 
ηλεκτροδοτικού συστήματος του νησιού. Ο Guard-
ian αναφέρει πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανα-
δεικνύεται ως φαβορί από τον πρώτο γύρο, αλλά 
και εδώ επισημαίνεται ότι η δεύτερη θέση του κ. 
Μαυρογιάννη εκλαμβάνεται ως έκπληξη. «Αναμέ-
νεται μία εβδομάδα εντατικού παζαριού», συνεχίζει 
η εφημερίδα, για την εξασφάλιση της στήριξης 
των αποκλεισθέντων υποψηφίων.
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ΑΛΛΑ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Η ΝΤΑΟΥΝΙΓΚ ΣΤΡΙΤ

Ο Υπουργός Άμυνας του ΗΒ, Μπεν Γουάλας δεν 
απέκλεισε την πιθανότητα αποστολής βρετανικών 
μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, παρά το 
γεγονός ότι νωρίτερα ο εκπρόσωπος της Ντάου-
νινγκ Στριτ φάνηκε να το κάνει. Ο εκπρόσωπος είχε 
δηλώσει πως τα βρετανικά μαχητικά είναι «εξαιρε-
τικά περίπλοκα» και απαιτούνται μήνες εκπαίδευ-
σης για το χειρισμό τους. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε, 
«δεν θα ήταν πρακτικό» να σταλούν για χρήση από 
τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Παρόλα αυτά, 
ερωτηθείς αργότερα ο κ. Γουάλας δήλωσε: «Δύο 
πράγματα έχω μάθει. Ποτέ μην προεξοφλείς και 
ποτέ μην αποκλείεις τίποτα. Δεν έχουμε συμπαγή 
απόφαση. Για την ώρα δεν νομίζω ότι είναι η 

σωστή προσέγγιση. Αυτό που θα καθορίσει εξελί-
ξεις σε αυτή τη σύρραξη φέτος θα είναι η ικανότητα 
των Ουκρανών να αναπτύξουν τη δυτική στρατιω-
τική θωράκιση κατά της Ρωσίας».

Σε αναδιάρθρωση της δομής των υπουρ-
γείων και σε μίνι ανασχηματισμό προχώρησε 
ο Βρετανός Πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, ορί-
ζοντας τον νέο Πρόεδρο του Συντηρητικού 
Κόμματος μετά από την αποπομπή του Ναντίμ 
Ζαχάουι λόγω φορολογικών ατασθαλιών. 
Τη θέση του κ. Ζαχάουι παίρνει το έμπειρο 

στέλεχος των Συντηρητικών και πρώην 
υπουργός Γκρεγκ Χαντς, ο οποίος θα έχει θέση 
και στο υπουργικό συμβούλιο. 
Ο κ. Σούνακ αποφάσισε να δημιουργήσει 

δύο νέα υπουργεία διασπώντας το Υπουργείο 

Επιχειρήσεων, Ενέργειας και Βιομηχανικής 
Στρατηγικής. Στο νεοσύστατο Υπ. Ενεργειακής 
Ασφάλειας και Μηδενικών Ρύπων (‘Net Zero’) 
τοποθετείται ο μέχρι σήμερα Υπουργός Επιχει-
ρήσεων Γκραντ Σαπς και το επίσης καινούριο 
Υπουργείο Επιστημών, Καινοτομίας και Τε-
χνολογίας αναλάβει η μέχρι σήμερα Υπουργός 
Πολιτισμού Μισέλ Ντόνελαν. Τη θέση της στο 
Υπουργείο Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού 
(όχι «και Ψηφιακής Πολιτικής πλέον) παίρνει η 
Λούσι Φρέιζερ. Υπουργός Επιχειρήσεων και 
Εμπορίου ορίστηκε η Κέμι Μπάντενοχ. 

Η αντιπολίτευση έκανε λόγο για πρόσθετα 
κόστη για τους Βρετανούς φορολογούμενους 
με την αύξηση του αριθμού των υπουργείων, 
ενώ οι Εργατικοί κατηγόρησαν επίσης τον κ. 
Σούνακ ότι προσπάθησε «να βολέψει» στην 
κυβέρνηση περισσότερα στελέχη του Συντη-
ρητικού Κόμματος σε μια ένδειξη «αδυναμίας». 
Παρά την εικοτολογία, στην Κυβέρνηση πα-

ραμένει ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός και 
Υπουργός Δικαιοσύνης Ντόμινικ Ράαμπ, ο 
οποίος τελεί υπό έρευνα για κατηγορίες εκφο-
βισμού συνεργατών του.

Ο Σούνακ προχώρησε την Τρίτη σε μίνι ανασχηματισμό

ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Στο ΗΒ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για συνάντηση με Σούνακ
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε χθες, Τετάρτη, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο προκειμένου να συναντήσει τον Βρετανό 
πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ. 
Ο κ. Ζελένσκι αναμενόταν να επισκεφθεί τα ουκρανικά στρατεύματα 

που αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται στη Βρετανία και να μιλήσει στο 
βρετανικό κοινοβούλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. 
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στο Ηνωμένο 

Βασίλειο από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φε-
βρουάριο του περασμένου έτους. 
Εκτοτε, έκανε μόνο ένα άλλο ταξίδι εκτός Ουκρανίας, όταν μετέβη 

στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία λίγο πριν τα Χριστούγεννα. 
Ο Βρετανός Πρωθυπουργός αναμενόταν να ανακοινώσει ότι η κυ-

βέρνησή του θα στείλει στην Ουκρανία οπλικά συστήματα μεγαλύτε-
ρης εμβέλειας και ότι θα επεκτείνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των 
Ουκρανών στρατιωτών, μεταξύ άλλων και ως πιλότων μαχητικών 
αεροσκαφών. 

 
Σενάρια για επίσκεψη Ζελένσκι στις Βρυξέλλες 
Τη Δευτέρα, σε δημοσίευμά τους, οι Financial Times ανέφεραν 

πως η Ευρωπαϊκή Ενωση φαίνεται πως σχεδιάζει την υποδοχή του 
Ουκρανού προέδρου στις Βρυξέλλες τις επόμενες. Είχε προηγηθεί 
η υψηλού συμβολισμού σύνοδος κορυφής Ε.Ε. – Ουκρανίας στο 
Κίεβο, την περασμένη εβδομάδα. 
Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες σε ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης 

ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να παραστεί 
στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (9-10 Φεβρουαρίου) και για να 
μιλήσει σε έκτακτη Σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου. 
Ερωτηθείς τη Δευτέρα αν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, ο εκπρό-

σωπος του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Μπάρεντ Λιντς, 
απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας τα εξής: «Το μόνο σχόλιο που 
μπορώ να κάνω είναι να επαναλάβω ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση 
προς τον πρόεδρο Ζελένσκι να επισκεφθεί τις Βρυξέλλες. Δεν μπορώ 
να προσθέσω τίποτε άλλο». 
Από την πλευρά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιβεβαίωσε 

ούτε διέψευσε την πληροφορία για «λόγους ασφαλείας».

Διγλωσσία για την αποστολή μαχητικών στην Ουκρανία

Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΘΗΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟ COMEBACK

Σχεδόν 100 ημέρες αφότου άφησε την Ντάου-
νινγκ Στριτ ως η πρωθυπουργός με την πιο σύ-
ντομη θητεία στην ιστορία της Βρετανίας, η Λιζ 
Τρας φέρεται να σχεδιάζει πολιτική επιστροφή.  
Η 47χρονη πολιτικός, σύμφωνα με το Politico, 

εκμυστηρεύτηκε ότι παραμένει αποφασισμένη να 
βγάλει την Βρετανία από την οικονομική στασιμό-
τητα, καθώς και ότι δεν εμπιστεύεται τον διάδοχό 
της Ρίσι Σούνακ για τη δουλειά του πρωθυπουρ-
γού. Η πρώην πρωθυπουργός έγινε πρωτοσέλιδο 
της i (02/02) για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, αυτή 
τη φορά για το "comeback" που θα μπορούσε εν-

δεχομένως να προκαλέσει "εσωτερικές διαμάχες 
μεταξύ των Τόρις". Η εφημερίδα ανέφερε ότι η κα 
Τρας προετοιμάζεται για την επιστροφή της στην 
πρώτη γραμμή της πολιτικής, με έναν πρώην 
υπουργό να λέει ότι το Συντηρητικό Κόμμα κινδυ-
νεύει με μια "νέα εποχή "φραξιονισμού".  
Την Δευτέρα (06/02) οι Times σημείωναν: “Η ‘γε-

μάτη αυταπάτες’ Τρας θα κοστίσει ψήφους, φοβού-
νται οι Τόριδες”. Οι σύμμαχοι του Σούνακ χτυπούν 
την Τρας καθώς αυτή ετοιμάζεται να κάνει την πο-
λιτική της επιστροφή. 
Στον Independent διαβάσαμε: “Η Τρας καταδι-

κάζεται για τις ‘φαντασιώσεις’ επιστροφής”. Βου-
λευτές του Συντηρητικού κόμματος λένε ότι η υπε-
ράσπιση των 4.000 λέξεων για το πέρασμά της 
από την Ντάουνινγκ Στριτ, που δημοσιεύθηκε στην 
Telegraph, είναι μια ανοησία. Τέλος, η Daily Tele-
graph εκτιμά ότι: “H Τρας θα προκαλέσει τον πρω-
θυπουργό σχετικά με την Κίνα”. 

“Πρέπει να υψώσουμε ανάστημα απέναντι στο 
Πεκίνο”, αναμένεται να πει η πρώην πρωθυπουρ-
γός μετά την επιστροφή της. 

 
Βύρων Καρύδης

Οι σύμμαχοι του Σούνακ χτυπούν την Τρας καθώς επίκειται πολιτική επιστροφή της

ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΟΤΙ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ 4.5% ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2023

Στη δέκατη συναπτή αύξηση του βασικού επιτο-
κίου δανεισμού προχώρησε η Τράπεζα της Αγ-
γλίας, ανακοινώνοντας πως πλέον διαμορφώνεται 
στο 4%, δηλ στο υψηλότερο ποσοστό εδώ και 14 
χρόνια. Η αύξηση είναι της τάξης των 50 μονάδων 
βάση, από το 3,5%, με στόχο να χαλιναγωγηθεί ο 
πληθωρισμός. Πάντως η εκτίμηση της επιτροπής 
νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας 
είναι πως εντός του έτους ο πληθωρισμός θα υπο-
χωρήσει περαιτέρω, πέφτοντας (από το 10,1% σή-
μερα) στο 8% τον Ιούνιο και στο 3% στις αρχές του 
επόμενου έτους. Υπό το πρίσμα αυτό, η γλώσσα 
που χρησιμοποιείται στην έκθεση υποδεικνύει ότι 
ίσως βλέπουμε την κορύφωση του ύψους του βα-

σικού επιτοκίου, αν και οι αναλυτές εκτιμούν ότι εν 
τέλει θα μπορούσε να φτάσει στο 4,5%. «Είναι 
πολύ νωρίς να κηρύξουμε νίκη», σχολίασε ενδει-
κτικά στη συνοδευτική συνέντευξη Τύπου ο διοικη-
τής της Τράπεζας Άντριου Μπέιλι.

Στο 4% το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Η εκτίμηση πως στις 

προεδρικές εκλογές όταν 
κανένας από τους υποψήφιους 
δεν καταφέρει να εξασφαλίσει 
το «μαγικό» ποσοστό του 50% 

συν μια ψήφο για να εκλεγεί στο αξίωμα του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, ο δεύτερος γύρος  
είναι μια εντελώς νέα εκλογική διαδικασία, 
επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. 
Το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου έστειλε στο 

δεύτερο γύρο τον Νίκο Χριστοδουλίδη με 
τσαλακωμένο το πρόσωπο και ποσοστά πολύ πιο 
χαμηλά από εκείνα που διαφήμιζε το επιτελείο του 
στηριγμένο στα στημένα των κατά παραγγελία 
δημοσκοπήσεων και με μόλις 2,5 εκατοστιαίες 
μονάδες διαφορά από τον Ανδρέα Μαυρογιάννη 
που πέρασε στο δεύτερο γύρο των προεδρικών 
αφήνοντας πίσω με τρεις μονάδες διαφορά τον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου, γεγονός 
που αποτέλεσε την τέλεια γελοιοποίηση των 
εταιρειών δημοσκοπήσεων οι οποίες όλο τον 
τελευταίο καιρό έφεραν τον συναγερμικό υποψήφιο 
να… προηγείται σταθερά του Ανεξάρτητου 
υποψηφίου. Προφανώς μετά τις εκλογές θα 
πρέπει, τονίζουν πολιτικοί παράγοντες να ρυθμιστεί 
με νομοθεσία η διασφάλιση της αντικειμενικότητας 
στην παρουσίαση δημοσκοπήσεων στα μέσα 
ενημέρωσης. 
Η επόμενη μέρα του πρώτου γύρου των 

εκλογών βρήκε το Επιτελείο του Ανδρέα 
Μαυρογιάννη σε αγωνιστική διάταξη αφού ακόμη 
και οι πλέον απαισιόδοξοι έχουν πειστεί πέραν 
πάσης αμφιβολίας πως ναι, είναι εφικτός ο στόχος 
της ανάδειξης του στην προεδρία της δημοκρατίας.  
Από το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα, 
υποψήφιοι που δεν πέρασαν στο δεύτερο γύρο και 
πολιτικές προσωπικότητες από τον πέραν της 
Αριστεράς χώρο, άρχισαν να εκδηλώνονται υπέρ 
της υποψηφιότητας Μαυρογιάννη, γεγονός που 
συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος ευφορίας στο 
Επιτελείο του.  
Όμως η πλάστιγγα άρχισε να γέρνει ουσιαστικά 

υπέρ του κ. Μαυρογιάννη με την απόφαση του 
Διευρυμένου Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ το 
οποίο άφησε τον Νίκο Χριστοδουλίδη στα «κρύα 
του λουτρού». Προφανώς με την έπαρση που τον 
χαρακτηρίζει έτρεφε ψευδαισθήσεις πως «ήταν 
λόγια του αέρα» οι κατηγορίες σε βάρος του από 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου και άλλα ηγετικά στελέχη 
του ΔΗΣΥ για «αποστασία» και «προδοσία» της 
παράταξης του αφού αρνήθηκε να συμμετάσχει 
στις εσωκομματικές διαδικασίες για επιλογή 
υποψηφίου και εξάγγειλε υποψηφιότητα 
συμμαχώντας με άλλα κόμματα (ΔΗΚΟ – ΕΔΕΚ, 
ΔΗΠΑ) ευρισκόμενος απέναντι στον υποψήφιο του 
μέχρι πρότινος κόμματος του. 
Έτσι η πρόταση στο Π.Γ. για υποστήριξη του στο 

δεύτερο γύρο έλαβε μόνο δυο ψήφους. Το Π.Γ. 

απέρριψε επίσης πρόταση που υπέβαλε ο 
Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος για στήριξη 
του Ανδρέα Μαυρογιάννη, που έλαβε έξι ψήφους. 
Με συντριπτική πλειοψηφία το Π.Γ. του ΔΗΣΥ 

αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης να «ψήφο κατά 
συνείδηση» στο δεύτερο γύρο των προεδρικών με 
τον πρόεδρο του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου να 
καλεί «τον καθένα να ψηφίσει έχοντας ήσυχη τη 
συνείδησή του». Πρόσθεσε ότι κι ο ίδιος έχει 
άποψη και δεν θα ψηφίσει λευκό, αλλά θα είναι 
συνεπής σε αυτά που έλεγε στην προεκλογική 
εκστρατεία, με στόχο πάνω απ' όλα μια ενωμένη 
πατρίδα, μια δυνατή οικονομία και  αξιοπρεπείς 
πολίτες. 

«Κάποιοι μας θέλανε να εξευτελιστούμε, να 
γίνουμε εμείς αναξιοπρεπείς είτε για τον ένα είτε για 
τον άλλο. Και αξιοπρέπεια είναι να μένεις στις 
αρχές τους και να μην κάνεις αναλύσεις, αφού θα 
βγει που θα βγει γιατί να μην βγούμε μαζί του. Αυτά 
δεν έχουν σχέση με το DNA του ΔΗΣΥ», ανέφερε 

«Μην ασχολείστε με τους διασπαστές, γιατί τους 
ήρωες μπορεί να τους ξεχάσει κάποιες φορές η 
ιστορία, τους προδότες ποτέ», κατέληξε ο 
Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. 

 
ΦΟΒΗΘΗΚΕ ΚΑΙ «ΚΡΥΦΤΗΚΕ» 
Ένταση δημιουργήθηκε έξω από τη συνεδρία 

του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ, όταν κάποια 
στιγμή εξήλθε ο Υπουργός Παιδείας Πρόδρομος 
Προδρόμου, ο οποίος αποδοκιμάστηκε και 
γιουχαΐστηκε από μέλη του ΔΗΣΥ που 
βρίσκονταν έξω από την αίθουσα. 
Ο κ. Προδρόμου είχε ταχθεί υπέρ της 

υποψηφιότητας Νίκου Χριστοδουλίδη, αμέσως 
μετά τον αποκλεισμό του Αβέρωφ Νεοφύτου στον 
πρώτο γύρο των εκλογών. 
Παράλληλα παρευρισκόμενος έξω από την 

αίθουσα της συνεδρίας επιτέθηκε λεκτικά και 
σωματικά εναντίον του δημοσιογράφου Αριστείδη 
Βικέτου, ο οποίος προσπαθούσε να προσεγγίσει 
την αίθουσα διεξαγωγής της συνεδρίας του 

πολιτικού γραφείου. Το γεγονός ανάγκασε τον 
Πρόεδρο του ΔΗΣΥ να εξέλθει από την αίθουσα 
ώστε να εκτονωθεί η ένταση. 
Σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, τα χειρότερα 

αποφεύχθηκαν με την απόφαση του Προέδρου 
Αναστασιάδη να ακυρώσει την τελευταία στιγμή τη 

συμμετοχή του στη συνεδρία του Π.Γ. του ΔΗΣΥ, 
του οποίου είναι επίτιμος πρόεδρος. 
Όπως έγινε γνωστό, η ΚΥΠ είχε πληροφορίες 

για τις προθέσεις θερμόαιμων μελών του ΔΗΣΥ 
που είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο που συνεδρίασε 
το Π.Γ. για να προκαλέσουν επεισόδια σε βάρος 
του Ν. Αναστασιάδη καταλογίζοντας του  ευθύνες 
για την ήττα του κόμματος με την παρασκηνιακή 
στήριξη του στον «αποστάτη» Νίκο  
Χριστοδουλίδη. 

 
ΡΕΥΜΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 
Υπέρ της υποψηφιότητας Α. Μαυρογιάννη 

τάχθηκαν με δημόσιες τοποθετήσεις τους ο πρώην 
Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ 
Χρήστος Πουργουρίδης, ο υπουργός  
Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, θυγατέρα του 
ιστορικού ηγέτη της παράταξης, Καίτη Κληρίδου, 
ο δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, ενώ 
Μαυρογιάννη φωτογράφισε και μέσα από την 
ομιλία του το βράδυ της Τρίτης ο υπουργός 
Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης. Την 
υποψηφιότητα Ανδρέα Μαυρογιάννη ανακοίνωσαν 
ότι στηρίζουν το Κίνημα «Αμμόχωστος για την 
Κύπρο», το «Νέο Κύμα» και ο πρώην Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της 
HELLAS SAT και μέχρι πρότινος υποψήφιος για 
την Προεδρία της Δημοκρατίας, Χριστόδουλο 
Πρωτοπαπάς. 
Την ίδια ώρα με ενδιαφέρον αναμένεται η 

απόφαση του Κινήματος Οικολόγων 
Περιβαλλοντιστών, άνκαι ήδη προβεβλημένα 
στελέχη του όπως η αναπληρώτρια Πρόεδρος 
Έφη Ξάνθου  και η βουλεύτρια του Αλεξάνδρα 
Ατταλίδου ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον  
Ανδρέα Μαυρογιάννη από τον πρώτο γύρο των 
εκλογών. 
Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου 

δημιουργήσαν κλίμα ευφορίας σε μεγάλες ομάδες 
του πληθυσμού, γεγονός που έχει ενεργοποιήσει 
ακόμη περισσότερους προοδευτικούς και 
δημοκρατικούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν 
ενταχθεί στα τοπικά, κατά τόπους επιτελεία του 
Ανεξάρτητου Υποψήφιου δίνοντας «από πόρτα 
σε πόρτα» τη μάχη για την εκλογή του  Ανδρέα 
Μαυρογιάννη. 
Είναι μια μάχη η οποία δεν θα τελειώσει πριν 

κλείσουν οι κάλπες με επιδίωξη να εξασφαλιστεί η 
ψήφος και του τελευταίου ψηφοφόρου της 
Αριστεράς και ανθρώπων από όλους τους 
πολιτικούς χώρους, πλην του φασιστικού ΕΛΑΜ, 
οι προσδοκίες και τα συμφέροντα των οποίων 
συναντώνται με τις προγραμματικές θέσεις του κ. 
Μαυρογιάννη. 

  
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Στα χέρια του Χαράλαμπου Προύντζου, ο οποίος 

θα διοριστεί υπουργός Οικονομικών και του Δρ 
Μάριου Κληρίδη ως Επικεφαλής Ομάδα 

συμβούλων του Προέδρου της Δημοκρατίας για 
θέματα Οικονομίας, θα βρίσκεται η Κυπριακή 
οικονομία με την εκλογή Μαυρογιάννη. Αναφέρει 
σε γραπτή δήλωση του ο κ. Μαυρογιάννης: 

«H οικονομική πολιτική του προγράμματος 
διακυβέρνησής μου έχει ως πυξίδα την ανάπτυξη, 
την αειφορία, την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση. 
Είμαι δεσμευμένος για ισχυρή οικονομία με 

δημοσιονομική πειθαρχία και χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα, με προσέλκυση επενδύσεων και 
στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της 
ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία 
ισχυρή οικονομία που εξασφαλίζει την αξιοπρέπεια 
του κάθε πολίτη και αναβαθμίζει το βιοτικό επίπεδο 
του συνόλου του λαού. 
Ο επόμενος Υπουργός Οικονομικών θα πρέπει 

να χειριστεί την Πράσινη Συμφωνία και την 
πράσινη μετάβαση της οικονομίας, που είναι η νέα 
αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οικονομία, ενέργεια, ανθεκτικότητα και 
χρήση πόρων είναι αλληλένδετα. 
Η επιλογή μου για τη θέση του Υπουργού 

Οικονομικών, αν ο λαός με τιμήσει με την ψήφο 
του, είναι ο Χαράλαμπος Προύντζος. 
Επιλέγω ένα άνθρωπο της νεότερης γενιάς. 
Έναν αυτοδημιούργητο επαγγελματία, από τον 

χώρο των επιχειρήσεων. 
Με πλούσια εμπειρία σε νομικά ζητήματα που 

αφορούν την ενέργεια. 
Με τεχνοκρατική επάρκεια, ικανότητα διοίκησης 

και διαχείρισης ανθρώπινων πόρων. 
Με υψηλό πολιτικό αισθητήριο που μπορεί να 

λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις και να 
ανταποκρίνεται με οξύνοια σε δύσκολα διλήμματα. 
Με αποφασιστικότητα στην προώθηση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που τόσο έχει 
ανάγκη ο τόπος. 
Με την αναγκαία διαπραγματευτική δεινότητα, 

ώστε να εκπροσωπεί επάξια και αποτελεσματικά 
την Κυπριακή Δημοκρατία στο Συμβούλιο 
Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων 
(ECOFIN) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
Eurogroup και σε άλλα διεθνή φόρα. 
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί ομάδα συμβούλων 

του Προέδρου της Δημοκρατίας για θέματα 
Οικονομίας με επικεφαλής τον Δρ. Μάριο 
Κληρίδη.

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Πλειοψηφικό ρεύμα υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη



Νεκροί κάτω από τα συντρίμμια είχαν εντοπιστεί μέχρι 
το μεσημέρι της Τετάρτης 7 Τουρκοκύπριοι στη νοτιοα-
νατολική Τουρκία. Σύμφωνα με τον τουρκοκυπριακό 
Τύπο, στη λίστα των αποθανόντων είναι και ένα βρέφος. 
Επίσης, εξακολουθούν να αγνοούνται οι Τουρκοκύπριοι 
μαθητές του επαγγελματικού Λυκείου Αμμοχώστου και 
οι συνοδοί τους. Από τα ερείπια βγήκαν ζωντανοί μέχρι 
τώρα, τρεις γονείς και ένας εκπαιδευτικός που συνόδευαν 
τους αγνοούμενους μαθητές. 
Όπως γράφει η εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» στην Κύπρο, 

πρόκειται 24 παιδιών και τέσσερις ενήλικες από την Κύ-
προ οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται στα συντρίμ-
μια. Καθώς οι ώρες περνούν, οι ελπίδες για την ανεύρεση 
επιζώντων στα ερείπια των κτηρίων από τους καταστρο-
φικούς σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και τη Συρία 
μειώνονται δραματικά. Τα σωστικά συνεργεία από ολό-
κληρο τον κόσμο τα οποία συνεχίζουν να καταφθάνουν 
στην περιοχή, δίνουν μάχη προκειμένου να εντοπίσουν 

ζωντανούς στις εκατοντάδες των κτισμάτων που έχουν 
καταρρεύσει. Η τ/κ κοινότητα και μαζί της ολόκληρη η 
Κύπρος βιώνει παράλληλα ένα δικό της ιδιαίτερο δράμα, 
καθώς εκτός από τους επτά νεκρούς που καταμετρούσε 
η Κύπρος μέχρι χθες, Κύπριοι περιλαμβάνονται και στους 
αγνοουμένους, ανάμεσά τους δε και 24 παιδιά τα οποία 
είχαν μεταβεί στην Τουρκία για αγώνες και διέμεναν στο 
ξενοδοχείο Isias στο Adiyaman, το οποίο κατέρρευσε. 

Συνολικά, ο αριθμός των Τ/Κ αγνοουμένων ανερχόταν 
χθες στους 28. Κάποιες ελπίδες έδωσε πάντως η δήλωση 
της «προξένου» των Τ/Κ στο Γκαζίαντεπ, Φατμά Ντεμι-
ρέλ, ότι τα σωστικά συνεργεία τα οποία επιχειρούν στα 
συντρίμμια του ξενοδοχείου «εντόπισαν ήχο στα χαλά-
σματα». Σύμφωνα με την εφημερίδα «Γενί Ντουζέν», η 
κ. Ντεμιρέλ είπε ότι χρειάζεται ένας μεγάλος γερανός για 
να σηκώσει τα μπλοκ, αλλά ο γερανός δεν έχει φτάσει 
ακόμα μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι δηλαδή αργά το από-
γευμα της Τρίτης: «Αυτό το μέρος καταρρέει», είπε. «Από 
κάπου ακούστηκε ένας ήχος. Οι ομάδες μας προσπα-
θούν να εισέλθουν από δύο σημεία, αλλά απ' ό,τι βλέπω, 
η πρόσβαση είναι πολύ δύσκολη». Σημείωσε δε ότι πολύ 
δύσκολη είναι επίσης η αναμονή για τις οικογένειες των 
παιδιών, μέλη των οποίων μετέβησαν στην Τουρκία και 
αντιδρούν έντονα στις ελλείψεις σε σωστικά μέσα και 
«έχουν εξεγερθεί» γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους είναι 
θαμμένα κάτω από τα ερείπια.
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Αποδέχθηκε τελικά την αποστολή ομάδας διάσωσης 
από την Κύπρο, η Τουρκία. Η ομάδα διάσωσης, η οποία 
θα μεταβεί στην Τουρκία για βοήθεια στις σεισμόπληκτες 
περιοχές, θα αποτελείται από 20 άτομα. 
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουργείου 

Εξωτερικών, Δημήτρη Δημητρίου, η Κυπριακή Δημοκρα-
τία ενημερώθηκε προ ολίγου από τον Ευρωπαικό Μηχα-
νισμό Πολιτικής Προστασίας ότι η η προσφορά της 
Κύπρου για αποστολή ομάδας διάσωσης έγινε αποδεκτή 
από την Τουρκία. 

 Επίσης, από την Αμμόχωστο αναμένεται να αναχω-
ρήσει εντός ολίγους ένα πλοίο για την Αλεξανδρέττα που 
μεταφέρει γερανούς και μηχανήματα, που θα βοηθήσουν 
στο έργο της διάσωσης. 
Την Τρίτη, είχε ανακοινωθεί ότι η Τουρκία αρνήθηκε 

βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας για αντιμετώπιση 
των συνεπειών από τους φονικούς σεισμούς. Όπως είχε 

αναφέρει στον ΑΣΤΡΑ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών, Κορνήλιος Κορνηλίου, μετά την ενερ-
γοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ, 
η Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε ετοιμότητα να στείλει 
ομάδα διάσωσης στην Τουρκία, αλλά σημείωσε, ότι τη 
Δευτέρα το βράδυ τους απάντησαν ότι η Τουρκία δεν 
αποδέχεται τη βοήθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Επίσης ο κ. Κορνηλίου γνωστοποίησε πως 14 Κύ-

πριοι, 12 Τουρκοκύπριοι και 2 Ελληνοκύπριοι έχουν εντο-
πισθεί μέχρι στιγμής στην Τουρκία, μετά τους φονικούς 
ισχυρούς σεισμούς. Ανέφερε ότι τα άτομα αυτά εντοπί-
στηκαν μέσω της πλατφόρμας connect.cy που είχε δη-
μιουργηθεί για τον επαναπατρισμό την περίοδο του 
κορωνοϊού. Σημείωσε πως επικοινώνησε και με τους 14, 
το Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου, λέγοντας 
πως απάντησαν οι 12 και είναι ασφαλείς και καλά στην 
υγεία τους. Πρόσθεσε πως μόνο δυο Τ/κ δεν απάντησαν.

Τ/Κ ΝΕΚΡΟΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΚΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ 

Παρέλυσε το λιμάνι 
Λάρνακας

Σε επ’ αόριστον στάση 
εργασίας κατήλθαν οι ερ-
γαζόμενοι σε ξενοδοχεία 
της Πάφου, διαμαρτυρόμενοι 
για τη μη καταβολή της ΑΤΑ 
και τη μη καταβολή της συμ-
φωνημένης αύξησης του 2,5 
%  στους μισθούς τους, με 
βάση τη συλλογική σύμβαση.  
Μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο 

επαρχιακός γραμματέας της 
ΠΕΟ Νίκος Σαββίδης κατήγ-
γειλε ότι στα μισά ξενοδοχεία 
της Πάφου δεν παραχωρή-
θηκαν στους εργαζόμενους η 
ΑΤΑ και η αύξηση με βάση 
την πρόνοια της συλλογικής 
σύμβασης.

Σεισμοί: Υπαρκτός κίνδυνος και στην Κύπρο

Τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας ανθρώ-
πινων ζωών στην Κύπρο θυμίζει ξανά η 
σεισμική δόνηση στην Κεντρική Τουρκία 
και Συρία, αναφέρει ο Σύλλογος Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου (ΣΠΟΛΜΗΚ). Σε ανα-
κοίνωση του, εκφράζει τα θερμά συλλυ-
πητήρια του προς τις οικογένειες των θυ-

μάτων από τον ισχυρό σεισμό στην Κε-
ντρική Τουρκία και Συρία. Με αφορμή τον 
σεισμό που έγινε αισθητός και στην Κύ-
προ, επαναλαμβάνει την ανησυχία του 
όσον αφορά τη στατική επάρκεια και 
ασφάλεια των παλιών οικοδομών στην 
Κύπρο, στο ενδεχόμενο μιας παρόμοιας 
σεισμικής δραστηριότητας. 
Σημειώνει ότι η μεγάλη ηλικία πολλών 

οικοδομών στην Κύπρο, η απουσία κουλ-
τούρας συντήρησής τους, αλλά και το γε-
γονός ότι ένα μεγάλος αριθμός από αυτές 
έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πριν την 
εφαρμογή του Κυπριακού Αντισεισμικού 
Κανονισμού το 1994, αυξάνει σημαντικά 
την επικινδυνότητά τους στο ενδεχόμενο 
σεισμικής δραστηριότητας.

Θρήνος για τους νεκρούς Τ/κ και αγωνία για την τύχη των μαθητών

Συνεχίστηκε την Τετάρτη 
για τρίτη ημέρα η απεργία 
των εργαζομένων στο λι-
μάνι Λάρνακας, της εται-
ρείας Kition Ocean Port, που 
άρχισε τη Δευτέρα, ύστερα 
από την απόρριψη πρότασης 
του Υπ. Εργασίας, από πλευ-
ράς της εταιρείας. Σύμφωνα 
με τις Συντεχνίες ΣΕΚ και 
ΠΕΟ «η πρόταση αφορούσε 
αναστολή των απολύσεων 
και συνακόλουθη ανάκληση 
των απεργιακών μέτρων εκ 
μέρους των εργαζόμενων, 
ώστε να γίνει συνάντηση στο 
Γραφείο του Δντή της Μεσο-
λαβητικής Υπηρεσίας».

Μικρά τσουνάμι ακόμα και στην Αμμόχωστο

Μικρά τσουνάμι σε δύο περιοχές της 
Τουρκίας και στην Αμμόχωστο προκάλεσε 
ο φονικός σεισμός που συγκλόνισε την 
Τουρκία και την Συρία. 

Μιλώντας στο Τρίτο πρόγραμμα του 
ΡΙΚ, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωλογι-
κής Επισκόπησης Χριστόδουλος Χατζη-
γεωργίου, είπε ότι εάν σημειωνόταν υπο-
θαλάσσια κατολίσθηση, θα προκαλούσε 
καταστροφικό τσουνάμι που θα επηρέαζε 
την Κύπρο άμεσα. 
Ανέφερε ότι στις τρεις και 17 καταγρά-

φηκε ο πρώτος σεισμός στην Τουρκία κο-
ντά στα σύνορα με τη Συρία, μεγέθους 
7,8 Ρίχτερ. Είπε επίσης στις τρεις και 28 
καταγράφηκε ισχυρός μετασεισμός 6,7 
βαθμών και στη συνέχεια τουλάχιστον 6 
μετασεισμοί πάνω από 5 Ρίχτερ. 
Ο κύριος Χατζηγεωργίου τόνισε ότι η 

έντονη μετασεισμική δραστηριότητα συ-
νεχίζεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Τελικά αποδέχτηκε βοήθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκία

Καλύτερα 
στο... χωριό

Τριπλάσιο το ποσοστό αυ-
τών που αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες με το κόστος στέγα-
σης. Η ζωή στην πόλη είναι 
πιο δύσκολη, ιδιαίτερα όσον 
αφορά το κόστος στέγασης. 
Αυτό τουλάχιστον προκύ-

πτει από στοιχεία της Ευρω-
παϊκής Στατιστικής Υπηρε-
σίας για την Κύπρο, τα οποία 
δείχνουν ότι το ποσοστό των 
νοικοκυριών που ζουν στην 
πόλη και στα οποία το κόστος 
της στέγασης απορροφά πέ-
ραν του 40% του διαθέσιμου 
εισοδήματός τους ανέρχεται 
στο 3,5%.

Πάφος: Απεργίες 
σε ξενοδοχεία
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Εν συντομία

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT

Αρνητική πρωτιά και στο κόστος στέγασης

«Φωτιά» οι νέες 
δόσεις δανείων
Νέα μεγάλη επιβάρυνση 

στις μηνιαίες δόσεις των στε-
γαστικών δανείων φέρνει η 
πρόσφατη άνοδος των επι-
τοκίων από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. 
Από τον κύκλο των αυξή-

σεων στο κόστος δανεισμού 
δεν γλιτώνει κανένα δάνειο 
με κυμαινόμενο επιτόκιο, ενώ 
ακόμα και τα νέα προσφε-
ρόμενα σταθερού επιτοκίου 
έχουν γίνει σημαντικά ακρι-
βότερα. 
Οι αυξήσεις επιβαρύνουν 

ιδιαίτερα τον οικογενειακό 
προϋπολογισμό αλλά και το 
κόστος των επιχειρήσεων, 
ενώ επίκειται νέα αύξηση 
των επιτοκίων τον Μάρτιο.

Τσίπρας: Καημός του Μητσοτάκη δεν είναι ν' αποκλείσει τους ναζί
Να κάνουν ένα βήμα πίσω, τόσο η κυβερνητική πλει-

οψηφία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και να καταλήξουν από 
κοινού σε μια τροπολογία που θα ακυρώνει την κάθοδο 
των απογόνων της Χρυσής Αυγής στις εκλογές αλλά δεν 
θα αφήνει παράθυρο παρερμηνειών, δεν θα αναγορεύει 
τους δικαστές σε κριτές της πολιτικής, δεν θα έρχεται σε 
κατάφορη σύγκρουση με το γράμμα και το πνεύμα του 
Συντάγματοςν κάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της 
Βουλής στη συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας για 
το φρένο στην κάθοδο στις εθνικές εκλογές του μορφώ-
ματος Κασιδιάρη. «Αποδείξτε έστω και στο παραπέντε, 
ότι ήρθατε σήμερα εδώ για να συμβάλλετε στην συλλογική 
άμυνα μιας ολόκληρης κοινωνίας και των θεσμών της 
απέναντι στη νεοναζιστική εγκληματική συμμορία. Και όχι 
για να παίξετε με το μυαλό στους πρόσκαιρους εκλογικούς 
σχεδιασμούς, παιχνίδια επικίνδυνα για την δημοκρατία» 
υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καλώντας την 
κυβέρνηση να συγκλίνει με την αξιωματική αντιπολίτευση 

πάνω στις προτάσεις έγκριτων συνταγματολόγων, όπως 
οι Αλιβιζάτος, Κοντιάδης και άλλοι. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ θα καταθέσει σχετική τροπολογία πάνω στις προτάσεις 
που αποκλείουν τη συμμετοχή στις εκλογές κόμματος ή 
συνδυασμού που έχει στα ψηφοδέλτιά του υποψηφίους 
που έχουν οριστικά καταδικαστεί για τις πράξεις των άρ-
θρων 187 και 187Α, δηλαδή για συμμετοχή σε εγκλημα-

τική οργάνωση. «Κάνουμε ένα βήμα πίσω και περιμέ-
νουμε από εσάς, τη κοινοβουλευτική πλειοψηφία να απο-
δείξετε ότι πραγματικά σας ενδιαφέρει η σύμπτωση των 
κομμάτων σε αυτή τη κρίσιμη ψηφοφορία. Ότι έχετε  τη 
στοιχειώδη ευθύνη απέναντι στη Δημοκρατία» τόνισε. 
Στην ομιλία του, ο Α. Τσίπρας έκανε λόγο για σημαντική 
ιστορική απόφαση την οποία καλείται να πάρει η Βουλή, 
ενώ κατήγγειλε το διχαστικό παραλήρημα Μητσοτάκη – 
μια ημέρα πριν έρθει η επίμαχη τροπολογία στη Βουλή 
σε προεκλογική περίοδο – που ζήτησε πιστοποιητικά εθνι-
κοφροσύνης και καταφέρθηκε εναντίον του ΕΑΜ, του κορ-
μού της εθνικής αντίστασης εναντίον των Γερμανών κα-
τακτητών, απέναντι στον φασισμό και τον ναζισμό. «Όχι, 
δεν είναι ανιστόρητος ο κ. Μητσοτάκης. Γνωρίζει ότι το 
ΕΑΜ ήταν ο βασικός πυλώνας της Εθνικής μας αντίστα-
σης. Γνωρίζει ότι σε αυτό συμμετείχαν άνθρωποι και συλ-
λογικότητες από την αριστερά μέχρι την κεντροδεξιά της 
εποχής», είπε μεταξύ άλλων.

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ ‘ΑΠΟΓΟΝΩΝ’ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗ�Σ ΑΥΓΗ�Σ

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Το 67% των Ελλήνων του εξωτερικού δεν επιθυμεί να επαναπατριστεί

Πρωταθλήτρια και στο κόστος της στέ-
γασης αναδείχθηκε η Ελλάδα, αφού, το 
μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του 
Έλληνα πάει στην στέγαση σύμφωνα με 
τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Euro-
stat. Ως ποσοστό υπερβολικής επιβάρυν-
σης του κόστους στέγασης ορίζεται το 
ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε 
νοικοκυριά που δαπανούν ποσοστό με-
γαλύτερο από το 40% του διαθέσιμου 
εισοδήματός τους για στέγαση. Κατά την 

ίδια πηγή το 32,4% των νοικοκυριών 
στην Ελλάδα που ζουν σε αστικές πε-
ριοχές δαπανούν ποσοστό μεγαλύτερο 
από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός 
τους για στέγαση. Τα υψηλότερα ποσοστά 
κόστους στέγασης σε αστικά κέντρα πα-
ρατηρήθηκαν στην Ελλάδα με (32,4%), 
στη Δανία (21,9%) και στην Ολλανδία 
(15,3%). Οι πόλεις της Λιθουανίας, της 
Μάλτας και της Ουγγαρίας κατέγραψαν 
το χαμηλότερο κόστος με ποσοστά 
(1,6%, 2,9% και 3,1% αντίστοιχα). Ίδια ει-
κόνα παρουσιάζει η Ελλάδα και στην πε-
ριφέρεια, αφού τα υψηλότερα ποσοστά 
καταγράφονται και πάλι στην Ελλάδα με 
(22,0 %), τη Βουλγαρία με (13,3 %) και τη 
Ρουμανία με (10,8 %). Τα χαμηλότερα κό-
στη στέγασης καταγράφηκαν στην Κύπρο 
με (1,3%), στην Ιρλανδία με (1,6%) και 
στην Ουγγαρία με (2,2%).

Δεν υπάρχει πιθανότητα επιστροφής στην Ελλάδα μέσα 
στα επόμενα 5 χρόνια για το 67% (περίπου επτά στους 
δέκα) των «Ελλήνων Μεταναστών της Οικονομικής Κρί-
σης» σύμφωνα με έρευνα του Τμ. Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παράλ-
ληλα ποσοστό 5% προγραμματίζει την επιστροφή του 
στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, ενώ ποσοστό 
24% (ένας στους τέσσερις) εκτιμά ότι το ενδεχόμενο της 
επιστροφής είναι σχετικά πιθανό. Με αφορμή την πα-
ρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, η αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Ρεβέκκα 
Παιδή, ανέφερε πως το κύριο συμπέρασμα που προ-
έκυψε από την έρευνα είναι η τάση ότι οι Έλληνες και οι 
Ελληνίδες που μετανάστευσαν την περίοδο μετά το 2009, 
«δεν επιθυμούν να επιστρέψουν, ούτε σήμερα, ούτε σε 
έναν ορίζοντα πενταετίας και πολλοί από αυτούς ούτε σε 
ορίζοντα εικοσαετίας». 
Παρουσιάζοντας τα χαρακτηριστικά της νέας διασπο-

ράς, επισήμανε ότι οι άνθρωποι που έφυγαν στο εξωτε-
ρικό από την Ελλάδα, «δεν έχουν έντονη μια εθνική ή 
θρησκευτική ταυτότητα, αισθάνονται περισσότερο πολίτες 
του κόσμου, είναι ικανοποιημένοι, στην πλειοψηφία τους, 
από το βιοτικό επίπεδο στη χώρα όπου διαμένουν και 
έχουν μια αίσθηση διαφορετικότητας ως προς τους συ-
νομηλίκους τους που έχουν μείνει στην Ελλάδα, δηλαδή 
αισθάνονται ικανότεροι».Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η 

νέα διασπορά είναι στην πλειοψηφία της μορφωμένη, 
πλέον μεταναστεύει εντός της ΕΕ καθώς με την ιδιότητα 
του Ευρωπαίου πολίτη είναι πιο εύκολη η μετακίνηση 
στη χώρα καταγωγής ενώ απουσιάζει από τους ανθρώ-
πους αυτούς η αίσθηση νόστου που είχαν στο παρελθόν 
οι Έλληνες μετανάστες. Επίσης η τεχνολογία έχει αλλάξει 
τα πράγματα λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και 
της διευκόλυνσης της κοινωνικής επαφής. Παράλληλα, 
όπως έγινε γνωστό, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που με-
τανάστευσαν επιθυμούν να προσφέρουν στη χώρα μέσω 
της τεχνογνωσίας και των γνώσεων που έχουν αποκτήσει 
στο εξωτερικό, όμως αισθάνονται ότι δεν υπάρχουν αρ-
κετά κίνητρα για να επιστρέψουν. 
Επίσης, μεταξύ άλλων, και στο ερώτημα κατά πόσο θα 
ήθελαν να συμμετέχουν σε ένα σχέδιο στήριξης της χώ-
ρας στο εξωτερικό, ποσοστό 55% των ερωτηθέντων απά-
ντησε με θετικό τρόπο ενώ 33% των ερωτηθέντων απά-
ντησε ότι δεν θα μπορούσε να στηρίξει μια χώρα με τα 
χαρακτηριστικά της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Ενισχύεται με επιπρόσθετες δυνάμεις η ελληνική 
αποστολή που συνδράμει στις επιχειρήσεις Έρευνας 
και Διάσωσης στην Τουρκία, προς αντιμετώπιση των 
καταστροφικών συνεπειών του ισχυρού σεισμού 7,8 
Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 6ης Φε-
βρουαρίου στη Νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία. 

Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Κυριάκου 
Μητσοτάκη και σε άμεση συνεννόηση με τον 
Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστα-
σίας Χρήστο Στυλιανίδη, αναχώρησε ομάδα με 15 
πυροσβέστες από τη 2η ΕΜΑΚ, με έναν διασωστικό 
σκύλο και δύο οχήματα. 

Την ομάδα συνοδεύουν επιπλέον ένας  Αξιωματι-
κός - Μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξει-
δίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που 

έχουν καταρρεύσει, καθώς και τρεις γιατροί και δια-
σώστες από το ΕΚΑΒ. 

Η αποστολή της ΕΜΑΚ αναμενόταν να αναχωρήσει 
με C-130 από το στρατιωτικό αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ της 
Θεσσαλονίκης. 

Την ίδια στιγμή, τα τουρκικά ΜΜΕ ευχαριστούν την 
Ελλάδα για τη βοήθειά της όπως μετέδωσε από τα 
Άδανα ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία Μα-
νώλης Κωστίδης. 

Η ελληνική αποστολή έρευνας και διάσωσης, στην 
επαρχία Χατάι της Αντιόχειας έχει διασώσει τέσσερα 
άτομα, ένα αγόρι 15 ετών, έναν άνδρα 50 ετών και 
δύο κορίτσια 9 και 7 ετών. 

 
Πηγή: skai.gr

Ενισχύεται η ελληνική ΕΜΑΚ στην Τουρκία με δεύτερη ομάδα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ� ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΥΠΑΜ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΒ

Ακόμα πιο στενή συνεργασία για την άμυνα

Στο Πόρτσμουθ συναντήθηκαν το από-
γευμα της Τρίτης οι Υπουργοί Άμυνας Ελ-
λάδας και Ηνωμένου Βασιλείου Νίκος Πα-
ναγιωτόπουλος και Μπεν Γουάλας για 
συνομιλίες και υπογραφή διμερούς αμυ-
ντικής συμφωνίας. Το πρωί ο κ. Παναγιω-
τόπουλος έγινε δεκτός από τον κ. Γουάλας 
στο Horse Guards Parade, τον ιστορικό 
χώρο στρατιωτικών παρελάσεων και επί-
σημων ιππικών επιδείξεων στο Γουέ-

στμινστερ, λίγες εκατοντάδες μέτρα μα-
κριά από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας 
και την Ντάουνινγκ Στριτ. 
Εκεί ο Έλληνας Υπουργός επιθεώρησε 
στρατιωτικό άγημα που απαρτιζόταν από 
λόχο των Ιρλανδών Φρουρών και την 
μπάντα των Φρουρών Coldstream, η 
οποία μάλιστα παιάνισε ελληνικό στρα-
τιωτικό εμβατήριο. Ο λοχαγός των Ιρλαν-
δών Φρουρών κάλεσε στα ελληνικά τον 
κ. Παναγιωτόπουλο να επιθεωρήσει τους 
παρατεταγμένους στρατιώτες. 
Στη ναυτική βάση του Πόρτσμουθ στη 
νότια Αγγλία, επί του βρετανικού αντιτορ-
πιλικού HMS Diamond, οι δύο Υπουργοί 
είχαν συνομιλίες για ενίσχυση της διμε-
ρούς αμυντικής συνεργασίας και προς το 
σκοπό αυτό υπέγραψαν Δήλωση Ενιαίου 
Οράματος. Πρόκειται για συμφωνία που 
επισημοποιεί την πρόθεσή τους να συ-
νεργάζονται ακόμα πιο στενά.

Νέα τραγωδία 
στη θάλασσα

Τέσσερα παιδιά, ηλικίας 
από 2 έως 5 ετών, και μία 
20χρονη γυναίκα είναι τα τρα-
γικά θύματα του ναυαγίου 
βάρκας με πρόσφυγες ανοι-
κτά της Λέρου. Σύμφωνα με 
την επίσημη ανακοίνωση του 
Λιμενικού, τα τέσσερα παιδιά, 
τρία αγόρια και ένα κορίτσι, 
κατέληξαν στο Γενικό Νοσο-
κομείου Λέρου, όπου είχαν 
μεταφερθεί, ενώ η γυναίκα 
είχε ανασυρθεί νεκρή από 
τα παγωμένα νερά του Αι-
γαίου. Στο νοσοκομείο νο-
σηλεύονται 3 παιδιά και ένας 
ενήλικας. Σύμφωνα με τους 
διασωθέντες εξακολουθούν 
να αγνοούνται τρία άτομα 
ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό 
οι έρευνες συνεχίζονται για 
τον εντοπισμό τους.

Τιμητική σύνταξη 
στους δύο πιλότους 
του Phantom F-4
Την πρόθεση για απόδοση 

τιμητικής σύνταξης στις οι-
κογένειες των δύο πεσόντων 
πιλότων του Phantom F-4, 
που συνετρίβη στη θάλασσα 
νότια της Ανδραβίδας το πρωί 
της προηγούμενης Δευτέρας 
(30/01) επιβεβαιώνει το ΓΕ-
ΕΘΑ. Πρόκειται για τον 
31χρονο Σμηναγό Ευστάθιο 
Τσιτλακίδη και τον 29χρονο 
Υποσμηναγό Μάριο – Μι-
χαήλ Τουρούτσικα.

Χιόνια 
στην Αθήνα

Νέο κύμα χιονοπτώσεων 
αναμένεται τις επόμενες ώρες 
στην Αττική σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών. Oι 
παροδικές χιονοπτώσεις που 
εκδηλώνονται από τις πρωι-
νές ώρες της Τρίτης 07/02, 
εντάθηκαν τις μεταμεσονύ-
χτιες ώρες της Τετάρτης σε 
περιοχές με χαμηλό υψόμε-
τρο της Μαγνησίας, Αν. Στε-
ρεάς Ελλάδας (Φθιώτιδα, 
Βοιωτία και Αττική), της Εύ-
βοιας και της ΒΑ Πελοπον-
νήσου δίνοντας νέα ύψη χιο-
νιού σε αυτές τις περιοχές.



Ως «εργαλεία χειραγώγηση της κοινής γνώμης» 
χαρακτήρισε τις δημοσκοπήσεις ο γενικός γραμ-
ματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κληθείς να 
σχολιάσει στο ραδιόφωνο της Ελλάδας «Κόκκινο» 
και στους Γιώργο Τραπεζιώτη και Γιώργο Μελιγ-
γώνη την αποτυχία των σφυγμομετρήσεων στην 
Κύπρο να προβλέψουν όχι μόνο τα ποσοστά, αλλά 
έστω και τους υποψηφίους που πέρασαν στο δεύ-
τερο γύρο των προεδρικών εκλογών. 
Υπενθυμίζεται ότι στην δημοσκόπηση που διε-

νήργησε για λογαριασμό του ΡΙΚ η CMRC Cypro-
network, στη διευκρινισμένη πρόθεση ψήφου ο Νί-
κος Χριστοδουλίδης συγκέντρωνε ποσοστά ύψους 
34,5%, δεύτερος ήταν ο Αβέρωφ Νεοφύτου με πο-
σοστό 29,5% και τρίτος ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
με 28%. 
Ο Στέφανος Στεφάνου εμφανίστηκε αισιόδοξος 

για την επικράτηση του Ανδρέα Μαυρογιάννη στο 
δεύτερο γύρο, υπενθυμίζοντας ότι υπάρχει ένα 

πολύ σημαντικό ακροατήριο και μέσα στο κυβερ-
νών κόμμα, το ΔΗΣΥ, που ιεραρχεί το κυπριακό 
ως βασικό κριτήριο της ψήφου του και «στηρίζει 
αυτά που πρεσβεύει» ο υποστηριζόμενος από το 
ΑΚΕΛ ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία 
της Κύπρου. Στον ΔΗΣΥ υπάρχει ενδοκομματική 
σύγκρουση, δεν είναι εύκολο να υποστηρίξει κάνεις 
ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει περισσότερες δε-
ξαμενές για το δεύτερο γύρο, επέμεινε μεταξύ άλ-
λων, ο Στέφανος Στεφάνου.
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Στην πρώτη παράδοση ψηφοδελτίων προς τον 
Έφορο Εκλογής του Εξωτερικού, Κυριάκο Κούρο 
προχώρησε την Τρίτη ο Διευθυντής του Κυβερνη-
τικού Τυπογραφείου Πέτρος Ξενοφώντος, ο οποίος 
παρουσίασε επίσης δείγμα του ψηφοδελτίου. Ση-
μείωσε παράλληλα ότι από την Κυριακή το βράδυ 
το προσωπικό του Κυβερνητικού Τυπογραφείου 
εργάζεται συνεχώς για να είναι όλα έτοιμα για την 
ερχόμενη Κυριακή.   
Ο Διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου, 

Πέτρος Ξενοφώντος, ανέφερε ότι έχει ξεκινήσει η 
παράδοση των ψηφοδελτίων με οδηγίες του Γενι-
κού Εφόρου Εκλογών και αυτή τη στιγμή παραδί-
δονται τα ψηφοδέλτια για το εξωτερικό. Πρόσθεσε 
ότι θα γίνει και ο σχετικός έλεγχος έτσι ώστε να 
μην υπάρχει οποιοδήποτε λάθος. 
Απαντώντας σε ερώτηση για τη διαδικασία που 

ακολουθείται και για τον αριθμό των ψηφοδελτίων 
που έχουν εκτυπωθεί, ο κ. Ξενοφώντος είπε ότι 

μετά το τελικό αποτέλεσμα (σσ του α’ γύρου των 
Προεδρικών Εκλογών) ο Γενικός Έφορος Εκλογών 
έδωσε γραπτές οδηγίες και έχει ξεκινήσει η διαδι-
κασία εκτύπωσης και ετοιμασίας των ψηφοδελτίων.  

«Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα 
διότι το χρονικό περιθώριο είναι μόνο τρεις ημέρες. 
Έτσι, από το βράδυ της Κυριακής είμαστε εδώ συ-
νεχώς για να είμαστε όλοι έτοιμοι για την ερχόμενη 
Κυριακή», ανέφερε ο Διευθυντής του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου, προσθέτοντας ότι έχουν ετοιμαστεί 
610.525 ψηφοδέλτια, τα οποία θα κατανεμηθούν 
στις διάφορες επαρχίες ανάλογα και με τον αριθμό 
των ψηφοφόρων.  
Σημειώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η καταμέτρηση 

των ψηφοδελτίων για ορισμένες επαρχίες της Κύ-
πρου, ενώ συνεχίζεται για τις υπόλοιπες. 
Από την πλευρά του, ο Έφορος Εκλογής του 

Εξωτερικού, Κυριάκος Κούρος, αναφερόμενος στις 
κάλπες του εξωτερικού, είπε ότι θα γίνει ενδελεχής 
έλεγχος όσον αφορά τα ψηφοδέλτια που θα πα-
ραληφθούν. Επειδή έχουν επιστρέψει οι προ-
εδρεύοντες από το εξωτερικό, θα ξεκινήσει από 
την Πέμπτη η παράδοση των ψηφοδελτίων στους 

προεδρεύοντες που θα αναχωρήσουν, ανέφερε.  
Πρόσθεσε ότι οι εκλογείς του εξωτερικού είναι 

10.346 και τα τυπωμένα ψηφοδέλτια είναι πάνω 
από 11.000. «Από την Τετάρτη παραδίδουμε την 
πρώτη κάλπη και τα ψηφοδέλτια φεύγουν για το 
εξωτερικό», κατέληξε.

Έτοιμο το ψηφοδέλτιο του β΄γύρου των Προεδρικών Εκλογών 2023

«Εργαλεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης»
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΓ ΑΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Την υποστήριξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη στον 
β’ γύρο των Προεδρικών εκλογών αποφάσισε το 
Νέο Κύμα του υποψήφιου Κωνσταντίνου Χριστο-
φίδη. Το 77μελές του Νέου Κύματος αποφάσισε 
την Τρίτη την στήριξη του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη 
στον 2ο Γύρο των Προεδρικών εκλογών. 
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων, «Αν την πρώτη 

Κυριακή των εκλογών τονίσαμε τις διαφορές μας 
από τους ανθυποψηφίους, τώρα, στη δεύτερη Κυ-
ριακή, αναζητούμε, με πνεύμα σεβασμού της λαϊ-
κής ετυμηγορίας και ευθύνης απέναντι στους πο-
λίτες, πεδία συγκλίσεων. Το εύκολο είναι να πούμε 
αλαζονικά ‘όλοι ίδιοι είναι’. Θα ήταν εύκολο, αλλά 
δεν θα ήταν υπεύθυνο. Η πολιτική είναι η τέχνη 
της διαχείρισης των τριών σίγμα: συγκρίσεων, συ-
γκλίσεων, και συμβιβασμών, με γνώμονα το κοινό 
καλό. Καλούμαστε σήμερα να επιλέξουμε μεταξύ 
δύο υποψηφίων, με τους οποίους συγκρουστήκαμε 
προεκλογικά, τους κκ. Νίκο Χριστοδουλίδη και Αν-

δρέα Μαυρογιάννη. Για να επιλέξουμε, θέσαμε στον 
εαυτό μας ένα κρίσιμο ερώτημα: Με βάση το συμ-
φέρον της χώρας, στην παρούσα συγκυρία, με 
ποιον από τους δύο έχουμε τις περισσότερες προ-
γραμματικές συγκλίσεις;» 
Αφού αναλύει τους λόγους που λήφθηκαν υπόψη 

για την τελική απόφαση του 77μελούς, ο κ. Χρι-
στοφίδης καταλήγει: «στην παρούσα συγκυρία, συ-
νολικά βλέπουμε ισχυρότερη θετική προοπτική για 
τη χώρα με τον κ. Μαυρογιάννη.»

Υπέρ του Α. Μαυρογιάννη το «Νέο Κύμα»
ΤΟ 77ΜΕΛΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Β’ ΓΥΡΟ

Ο λαός έδωσε στον ΔΗΣΥ μια μεγάλη εντολή για 
να μείνει στην αντιπολίτευση και θα ήταν αντινομία 
να αναλάμβανε και την εκλογή προέδρου της δη-
μοκρατίας, εκτίμησε μιλώντας στον ΑΣΤΡΑ ο διευ-
θυντής της εφημερίδας «Αλήθεια» και σύμβουλος 
του προέδρου του ΔΗΣΥ Πάμπος Χαραλάμπους, 
σχολιάζοντας την απόφαση του ΠΓ του κόμματος 
για ψήφο κατά βούληση. 
Χαρακτήρισε σοφή την απόφαση για ψήφο κατά 

βούληση, αλλά, πρόσθεσε, το ΠΓ έθεσε και κάποια 
πλαίσια για τις συνειδησιακές γραμμές. Επισήμανε 
ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου έδωσε μια πιο αυστηρή 
και σταθερή κατεύθυνση και υπέδειξε στον ψηφο-
φόρο πως ο ίδιος θα ψηφίσει, εξηγώντας ότι η ψή-
φος του δεν θα είναι λευκή ή άκυρη και ότι δεν θα 

ψηφίσει διασπαστές. 
Ο κ. Χαραλάμπους τόνισε ότι ο ΔΗΣΥ δεν μπο-

ρούσε να επικυρώσει την αποστασία, σημει-
ώνοντας ότι το 85% των μελών του ΠΓ του ΔΗΣΥ 
θα ψηφίσει Ανδρέα Μαυρογιάννη, όπως και μια 
ικανοποιητική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του. 
Τόνισε ότι οι περισσότεροι από τους ψηφοφόρους 
δεν πιστεύουν ότι εάν ψηφίσουν Μαυρογιάννη θα 
γεμίσει ο τόπος με κόκκινες σημαίες και σφυρο-
δρέπανα του ΑΚΕΛ. 
Πρόσθεσε ότι μετά το Κράν Μοντανά ο κος Μαυ-

ρογιάννης τηρεί μια στάση θετική, σωστή και συ-
νεπή και υιοθέτησε στο Κυπριακό ακριβώς την ίδια 
θέση με τον ΔΗΣΥ, δηλαδή «φέρτε μου το πλαίσιο 
Γκουτέρες να το υπογράψω, θα στείλω επιστολή 

στον ΓΓ να πάμε πίσω στο Κραν Μοντανά και από 
εκεί που μείναμε να διανύσουμε το τελευταίο μίλι 
για να λύσουμε το Κυπριακό στη βάση της ΔΔΟ με 
πολιτική ισότητα». 
Ο κ. Χαραλάμπους χαρακτήρισε ως πρόβλημα 

για το Κυπριακό τον Νίκο Χριστοδουλίδη επικρίνο-
ντας τον ότι «καταπίνει» και «θάβει» – κατά την έκ-
φραση του – την ουσία του προβλήματος που είναι 
η πολιτική ισότητα των Τ/κ, την οποία, είπε, τους 
στερήσαμε από το 1964 και η οποία προβλέπεται 
από το Σύνταγμα που μιλά για ενιαίο κράτος. 
Αν μιλάμε για ομοσπονδία χωρίς πολιτική ισό-

τητα, τόνισε, αυτό σημαίνει απόρριψη με ευγενικό 
τρόπο. Αυτό, είπε, είναι το τρίτο κριτήριο για το 
οποίο οι Συναγερμικοί θα ψηφίσουν Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη. 
Ερωτηθείς εάν το ανησυχεί η στάση των κομμά-

των που στηρίζουν Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό 
τόνισε ότι είναι ο κος Χριστοδουλίδης που τον ανη-
συχεί γιατί αυτός είναι εναντίον της λύσης.

Διευθυντής εφημερίδας «Αλήθεια» στον Άστρα: Μαυρογιάννης η μόνη επιλογή του ΔΗΣΥ
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ

Κάλεσμα στους πολίτες για ψήφο στον Αν-
δρέα Μαυρογιάννη στον β΄ γύρο των Προ-
εδρικών Εκλογών κάνει η Αριστερή Πτέ-
ρυγα, αναφέροντας πως κόντρα στις 
κασσάνδρες που ήθελαν τον υποψήφιο 
που υποστηρίζει η Αριστερά να μην 
περνά στο δεύτερο γύρο, το 29,6% 
δείχνει πως όχι μόνο η Αριστερά, 
αλλά η ίδια η λογική και η εντι-
μότητα έχουν τις αντοχές για 
να υπερασπιστούν τη διατή-
ρηση της ελπίδας για λύση του 
Κυπριακού, τον αγώνα για την 
αξιοπρέπεια των εργαζομένων, 
ενάντια στη διαπλοκή και τη 
διαφθορά και για την ίδια τη δη-
μοκρατία.  
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, 

η επιτυχία του πρώτου γύρου ήταν δυνατή γιατί 
η προεκλογική εκστρατεία του Α. Μαυρογιάννη 
μπόρεσε να πείσει ότι το Κυπριακό αποτελεί τη 
σημαντικότερη πρόκληση για την επόμενη δια-
κυβέρνηση της Κύπρου, ότι η διαφθορά και η 

διαπλοκή πρέπει να παταχθούν και η διακυβέρ-
νηση Μαυρογιάννη αποτελεί τη μόνη ελπίδα 
για κάτι τέτοιο, ότι ο ισχυρισμός της Δεξιάς 
για «καλή διαχείριση της οικονομίας» δεν 
είναι τίποτε άλλο από τη μεταφορά πλούτου 
από τους φτωχούς στους πλούσιους. Επί-
σης, σημειώνει (μεταξύ άλλων) πως η 
προεκλογική έπεισε πως ο Α. Μαυρογιάν-

νης είναι αποφασισμένος να προχω-
ρήσει σε σημαντικά βήματα στο 
Κυπριακό και ότι μπορεί να 
κερδίσει τη συνεργασία με τους 
Τ/κ για τη λύση του.

Κάλεσμα για ψήφο στον Ανδρέα Μαυρογιάννη
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΤΕΡΥΓΑ ΓΙΑ Α’ ΓΥΡΟ: «ΟΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚΑΝ»

Συνάντηση με τον διευθύνων σύμβουλο της HEL-
LAS SAT και μέχρι πρότινος υποψήφιο για την 
Προεδρία της Δημοκρατίας, Χριστόδουλο Πρωτο-
παπά, πραγματοποίησε ο ανεξάρτητος υποψήφιος, 
Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Πρωτο-

παπάς εξέφρασε την υποστήριξη του προς την 
υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, καταθέ-
τοντας παράλληλα εισήγηση για δημιουργία Προ-
εδρικού Συμβουλίου για τα θέματα της τεχνολογίας 
και της ψηφιακής μετάβασης. 
Ο Α. Μαυρογιάννης χαρακτήρισε πολύ εποικο-

δομητική τη συνάντηση με τον κύριο Χριστόδουλο 
Πρωτοπαπά και με τους συνεργάτες του. 
Επισήμανε πως, κατά τη συνάντηση συζητήθη-

καν θέματα που αφορούν τομείς ιδιαίτερου ενδια-
φέροντος για τον κ. Πρωτοπαπά, για την κατάσταση 
όπως διαμορφώνεται σε σχέση με τις εκλογές, αλλά 

και το τι δέον γενέσθαι για ζωτικά θέματα για τον 
τόπο μας. 
Από την πλευρά του, ο κ. Πρωτοπαπάς τόνισε 

πως «ήρθαμε για να εκφράσουμε την αμέριστη 
στήριξη μας στην υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη».

Στο πλευρό του και ο Χρ. Πρωτοπαπάς
ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤHΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤOΝ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ



Στις πληγείσες από τους σεισμούς περιοχές της νότιας 
Τουρκίας αφίχθη το μεσημέρι της Τετάρτης ο Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, τη στιγμή που, βάσει του πιο πρόσφατου απο-
λογισμού, ο αριθμός των νεκρών από το διπλό πλήγμα 
του Εγκέλαδου έχει υπερβεί τους 11.000 σε Τουρκία και 
Συρία. 
Τα σωστικά συνεργεία δίνουν «αγώνα δρόμου» για τη 

διάσωση κι άλλων επιζώντων στα ερείπια των χιλιάδων 
κατεστραμμένων κτιρίων. Εν μέσω παγετού, αλλά ευτυ-
χώς με τον ήλιο να έχει κάνει την εμφάνισή του, τα συ-
νεργεία από το εξωτερικό -ανάμεσά τους και από την 
Ελλάδα- όλο και αυξάνονται και «θαύματα» καταγράφο-
νται κάθε ώρα, κατά τα τουρκικά ΜΜΕ, με την ανάσυρση 
επιζώντων από τα συντρίμμια. Πάντως, διασώστες προ-
ειδοποιούν ότι ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων 
τελειώνει, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης συμπλη-
ρώνονται 72 ώρες από τον πρώτο μεγάλο σεισμό των 
7,8 Ρίχτερ. 
Συνολικά τουλάχιστον 8.700 άνθρωποι έχουν ανασυρ-

θεί ζωντανοί από τα ερείπια στην Τουρκία, σύμφωνα με 
τον απολογισμό της τουρκικής κρατικής τηλεόρασης TRT. 
Επιχειρούν τουλάχιστον 96.000 διασώστες και άλλο υπο-
στηρικτικό προσωπικό, κατά την τουρκική κυβέρνηση. 
Μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης οι τουρκικές αρχές εί-

χαν επιβεβαιώσει τον θάνατο 8.574 ανθρώπων, όπως 
ανακοίνωσε ο Ταγίπ Ερντογάν από τις πληγείσες περιο-
χές. 

 Είπε, επίσης, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι πολίτες 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη μόνο τις επίσημες δηλώσεις 
των αρχών και να αγνοούν τους  προβοκάτορες», τη στι-
γμή που χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτύρονται για την έλ-
λειψη πόρων και την αργή ανταπόκριση των αξιωματού-
χων. 
Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Τουρκίας, Μουράτ 

Κουρούμ, ανέφερε σε δηλώσεις του, το πρωί της Τετάρ-
της, πως έχουν καταγραφεί 684 μετασεισμοί και δεσμεύ-
τηκε για την παροχή στέγασης στα εκατομμύρια των σει-
σμοπλήκτων. Ήδη έχουν στηθεί 50.818 σκηνές, κατά την 
AFAD. 
Στη Συρία οι νεκροί ξεπερνούν τους 2.600, σύμφωνα 

με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό που βασίζεται σε 

στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και από 
διασώστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
Υγείας της χώρας, τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, 
τουλάχιστον 1.250 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 2.054 
τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον 
έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων, στις επαρχίες του 
Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας 
(κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά). 
Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθε-

στωτικών, στη βορειοδυτική Συρία, άλλοι 1.280 άνθρωποι 
σκοτώθηκαν και πάνω από 2.600 τραυματίστηκαν, σύμ-
φωνα με τους διασώστες με την ονομασία Λευκά Κράνη. 

«Αγώνας δρόμου» γίνεται και για τη μεταφορά τραυ-
ματιών από τις σεισμόπληκτες περιοχές σε νοσοκομεία 
άλλων πόλεων, όπως η Αγκυρα, η Αττάλεια και η Κων-
σταντινούπολη, καθώς όσα νοσοκομεία άντεξαν τα πλή-
γματα του Εγκέλαδου και εξακολουθούν να λειτουργούν 
έχουν γεμίσει από τραυματίες.  
Τα τουρκικά μέσα περιγράφουν σκηνές αλλοφροσύνης 

πάνω από τα χαλάσματα, με συγγενείς αγνοουμένων να 
φωνάζουν για να τους ακούσουν οι επί 2,5 ημέρες παγι-
δευμένοι, ενώ τα σωστικά συνεργεία απαιτούν ησυχία 
για να αφουγκραστούν τυχόν σημεία ζωής κάτω από τις 
άμορφες μάζες τσιμέντου. Την ίδια ώρα, σε κεντρικά ση-
μεία των σεισμόπληκτων πόλεων οι άνθρωποι κοιμούνται 
αγκαλιασμένοι στους ανοιχτούς χώρους ή μέσα σε αυτο-
κίνητα ώστε να προστατευτούν από το ψύχος. 
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Πάνω από 11 χιλιάδες οι νεκροί από τον τρομακτικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία

Αντιαεροπορικά και πυραύλοι στο Κίεβο

Αντιαεροπορικά συστήματα και πυ-
ραύλους στέλνουν Γαλλία, Ιταλία και 
ΗΠΑ στην Ουκρανία. 
Οι ΗΠΑ στέλνουν πυραύλους με βελη-

νεκές 150 χιλιομέτρων, ενώ Γαλλία και 
Ιταλία αντιαεραπορικό σύστημα SAMP/T-
MAMBA. Η Γαλλία και η Ιταλία ολοκλή-
ρωσαν τις τεχνικές συνομιλίες για την από 
κοινού παράδοση ενός αντιαεροπορικού 
συστήματος SAMP/T-MAMBA στην Ου-
κρανία την άνοιξη του 2023, όπως ανα-
κοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Άμυνας. 

«Αυτό θα επιτρέψει στην Ουκρανία να 
αμυνθεί έναντι ρωσικών μη επανδρωμέ-
νων αεροσκαφών, πυραύλων και αερο-
πορικών επιθέσεων, μέσω της κάλυψης 
ενός σημαντικού μέρους του ουκρανικού 
εδάφους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
υπουργείου μετά τη του Γάλλου υπουργού 
Άμυνας Sebastien Lecornu και του Ιταλού 
ομολόγου του Guido Crosetto. Το σύ-
στημα μπορεί να παρακολουθεί δεκάδες 
στόχους και να αναχαιτίζει 10 ταυτόχρονα. 
Είναι το μοναδικό σύστημα ευρωπαϊκής 
κατασκευής που μπορεί να αναχαιτίσει 
βαλλιστικούς πυραύλους. 
Η Ουκρανία έχει ζητήσει από τους δυτι-

κούς συμμάχους της περισσότερα συστή-
ματα αεράμυνας και ζήτησε συγκεκριμένα 
το SAMP/T, γνωστό ως Mamba, τον Νο-
έμβριο. Παράλληλα οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 
νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ύψους 
2,175 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Kαταστροφικές 
φωτιές στη Χιλή
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις 

στη Χιλή συνεχίζουν να δίνουν 
μάχη με τις φλόγες για να θέ-
σουν υπό έλεγχο μια από τις 
χειρότερες φυσικές καταστρο-
φές που έχουν σημειωθεί στη 
χώρα εδώ και πολλά χρόνια, 
την ώρα που ο αριθμός των 
θυμάτων από τις φωτιές έφτα-
σε στους 24 νεκρούς και του-
λάχιστον 1.000 τραυματίες. 
Στη χώρα αναμενόταν να 

φτάσει χτες βοήθεια από τις 
ΗΠΑ, την Ισπανία και άλλες 
χώρες της Λατινικής Αμερικής, 
όπως αεροπλάνα και ομάδες 
ειδικών δασοπυροσβεστών. 
Η κυβέρνηση του προ-

έδρου Γκαμπριέλ Μπόριτς 
έχει κηρύξει σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης της νότιες 
επαρχίες Μπίο-Μπίο, Νιού-
μπλε και Αραουκάνια, αγρο-
τικές και δασώδεις περιοχές 
κατά μήκος των ακτών του 
Ειρηνικού.

Ακτίδα ελπίδας μέσα στην κόλαση του εφιάλτη και της καταστροφής 
Δεν έχει τέλος η τραγωδία που βρήκε τους ανθρώπους 

της Τουρκίας και της Συρίας από τους ισχυρούς σεισμούς 
που γκρέμισαν σπίτια, αφήνοντας χιλιάδες νεκρούς. 
Μέσα στα χαλάσματα, οι διασώστες στο Χαλέπι της Συρίας 

ανέσυραν ζωντανό ένα νεογέννητο μωρό. Σύμφωνα με ανα-
φορές, η μητέρα του μωρού φέρεται πως δεν τα κατάφερε 
και πέθανε μετά τη γέννησή του, ενώ το μωρό σώθηκε και 
διεσώθη. Γέννησε κάτω από τα ερείπια το νεογνό. 
Η ιστορία από τη Συρία όπου νεογέννητο μωρό βρέθηκε 

κάτω από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε μετά τον φονικό 
σεισμό και ανασύρθηκε ζωντανό, συγκλονίζει. 
Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τη διάσωση 

του βρέφους «ραγίζουν» καρδιές. Όταν το εντόπισαν οι δια-

σώστες, το νεογέννητο ήταν ακόμη ενωμένο με τον ομ-
φάλιο λώρο με τη νεκρή μητέρα του. 
Βρέθηκε στα ερείπια σπιτιού στην Τζαντάιρις, μια πόλη 

στη Συρία που επλήγη σφοδρά από τον σεισμό της Δευ-
τέρας. 
Ο χρόνος εξαντλείται για να σωθούν εκατοντάδες οι-

κογένειες που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένες κάτω 
από τα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων μετά τον κατα-
στροφικό σεισμό που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα, 
δήλωσε  ο επικεφαλής της συριακής υπηρεσίας πολιτικής 
προστασίας την οποία διαχειρίζεται η αντιπολίτευση. 
Ο Ραΐντ αλ-Σάλεχ δήλωσε στο Reuters πως χρειάζεται 

επειγόντως βοήθεια από διεθνείς οργανώσεις. 

ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΣΤΑ ΧΑΛΑΣΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΑΚΟΜΗ ΕΝΩΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΜΦΑΛΙΟ ΛΩΡΟ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
Θα «πνιγούμε» 
στα πλαστικά

H παραγωγή των πλαστι-
κών μιας χρήσης που ευθύ-
νονται για την περιβαλλοντική 
μόλυνση αυξήθηκε κατά έξι 
εκατομμύρια τόνους ετησίως 
από το 2019 ως το 2021 
παρά τους αυστηρότερους 
κανονισμούς παγκοσμίως με 
τους παραγωγούς να σημει-
ώνουν “μικρή πρόοδο” στην 
αντιμετώπιση του προβλή-
ματος και την ενίσχυση της 
πρακτικής της ανακύκλωσης, 
όπως προκύπτει από τα απο-
τελέσματα νέας έρευνας που 
δημοσιεύεται σήμερα. 
Τα πλαστικά μιας χρήσης 

έχουν αναδειχθεί σε μια από 
τις μεγαλύτερες περιβαλ-
λοντικές απειλές παγκο-
σμίως με τεράστιες ποσότη-
τες απορριμμάτων θαμμένων 
σε χωματερές ή πεταμένων 
χωρίς καμία επεξεργασία σε 
ποτάμια και ωκεανούς.

Παιδί-θαύμα 
στην Πενσυλβάνια
Ενώ τα περισσότερα 

9χρονα παιδιά περιμένουν 
να περάσει η ώρα για να τε-
λειώσουν τα μαθήματα και να 
επιστρέψουν σπίτι ή το διά-
λειμμα για να παίξουν, υπάρ-
χει ένας συνομήλικό τους, 
που θεωρείται παιδί θαύμα 
και μόλις τελείωσε το λύκειο. 
Ο David Balogun πήρε απο-
λυτήριο από το Reach Cyber   
Charter School στο Harris-
burg της Πενσυλβάνια. 
«Θέλω να γίνω αστροφυ-
σικός και θέλω να μελε-
τήσω τις μαύρες τρύπες 
και τις σουπερνόβα», είπε 
ο Ντέιβιντ.   
Το παιδί θαύμα ξεκίνησε τα 
μαθήματα του γυμνασίου 
ακριβώς πριν κλείσει η παν-
δημία τα σχολεία και συνέχισε 
να τα παρακολουθεί διαδι-
κτυακά μέχρι να αποκτήσει 
τις απαιτούμενες μονάδες για 
να αποφοιτήσει, σύμφωνα με 
το Insider.

Αlzheimer: Nέο ελπιδοφόρο φάρμακο

Nέο φάρμακο που καθυστερεί την εξέλιξη 
της νόσου Alzheimer εγκρίθηκε πρόσφατα 
από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA) και αναμένεται η 
έγκρισή του από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-
σμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) προκειμένου να 
κυκλοφορήσει στην Ευρώπη. Πρόκειται 
για τη λεκανεμάμπη, ένα μονοκλωνικό 
αντίσωμα που απομακρύνει από τον 
εγκέφαλο το β αμυλοειδές, συσσώρευση 
του οποίου παρατηρείται στον εγκέφαλο 
ασθενών με Alzheimer.  Αυτό ανέφερε η 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Νόσου Alzheimer, Μάγδα Τσολάκη. «Το 
φάρμακο αυτό είναι το μόνο νεότερο που 
υπάρχει και έδωσε αποτελέσματα σε όλους 
τους στόχους της μελέτης. Δεν θεραπεύει 
την Alzheimer αλλά καθυστερεί την εξέλιξη 
τής νόσου, σε όλες τις κλίμακες που το 
χρησιμοποίησαν, αλλά και στην Τομογρα-
φία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET). Το 
φάρμακο αυτό προορίζεται για άτομα 
με ήπια νοητική διαταραχή και ήπια 
άνοια γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις 
έδωσε αποτελέσματα» σημείωσε η κ. Τσο-
λάκη. Σε δύο συνέδρια που θα γίνουν 
στην Ελλαδα θα παρουσιαστούν θέματα 
που αφορούν (μεταξύ άλλων) την πρόλη-
ψη, την διάγνωση, την ανακουφιστική 
φροντίδα, τους παράγοντες κινδύνου, τη 
φαρμακευτική θεραπεία, την αντιμετώπιση 
συμπτωμάτων, τις μη φαρμακευτικές πα-
ρεμβάσεις και την τεχνολογία.

ΗΠΑ-Κίνα | Σε τεντωμένο σκοινί οι σχέσεις τους μετά την κατάρριψη του μπαλονιού
Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε σή-

μερα την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να κα-
ταρρίψει το κινεζικό μπαλόνι που εισήλθε τις προηγού-
μενες ημέρες στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων 
Πολιτειών, επαναλαμβάνοντας ότι δεν εξυπηρετούσε 
στρατιωτικούς σκοπούς. Παράλληλα, κατηγόρησε την 
Ουάσινγκτον για «υπερβολική αντίδραση και σοβαρή 
παραβίαση των διεθνών πρακτικών». 

«Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και δια-
μαρτύρεται για τη χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολι-
τείες», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το κινεζικό 
υπουργείο Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι «επιφυ-
λάσσεται του δικαιώματος» να απαντήσει. 
Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του αμερικα-

νικού Πενταγώνου, το μπαλόνι καταρρίφθηκε σε από-

σταση περίπου έξι ναυτικών μιλίων από τα παράλια των 
ΗΠΑ. Χτυπήθηκε από πύραυλο AIM-9X που εκτοξεύτηκε 
από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-22 και δεν υπήρξαν 
παράπλευρες ζημιές ή κίνδυνος για τους πολίτες, συ-
μπλήρωσε. Το κινεζικό μπαλόνι εισήλθε στον εναέριο 
χώρο των ΗΠΑ στις 28 Ιανουαρίου, πέρασε στον εναέριο 
χώρο του Καναδά στις 30 του μηνός και την επομένη 
ξαναμπήκε στον αμερικανικό εναέριο χώρο. 
Ο αμερικανικός στρατός θα επιδιώξει να ανασύρει το 

ωφέλιμο φορτίο του μπαλονιού. Σύμφωνα με αξιωμα-
τούχο, τα συντρίμμια είναι διασκορπισμένα σε μια ακτίνα 
11 χιλιομέτρων. Σε ανακοίνωσή του, ο αμερικανός 
υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν υπογραμμίζει ότι το συ-
γκεκριμένο μπαλόνι χρησιμοποιήθηκε από την Κίνα σε 
μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές εγκα-

ταστάσεις των ΗΠΑ. 
Αντιθέτως, το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι το μπαλόνι εξυ-

πηρετούσε «ερευνητικούς σκοπούς, κυρίως μετεωρο-
λογικούς» και ότι σε καμία περίπτωση δεν συνιστούσε 
στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ. Είχε χαρακτηρίσει «ατύ-
χημα» την είσοδό του στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, 
αποδίδοντάς το σε λόγους «ανωτέρας βίας». Παράλληλα 
κατηγόρησε πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης στις Ηνω-
μένες Πολιτείες ότι εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για 
να δυσφημίσουν την Κίνα. 
Ο Τριντό χαιρετίζει την απόφαση των ΗΠΑ για την κα-

τάρριψη του κινεζικού μπαλονιού. Ο καναδός πρωθυ-
πουργός Τζάστιν Τριντό εξέφρασε την υποστήριξη της 
κυβέρνησής του στην απόφαση της Ουάσινγκτον να κα-
ταρρίψει το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι.
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Αποτελέσματα Ψηφοφορίας Πρώτου Γύρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2023

Εγγεγραμμένοι: 
Ψήφισαν:

3.628 
2.672 (72.93%)

Έγκυρα: 
Άκυρα: 

2.612 (97.75%) 
48 (1.80%)

Αποχή: 
Λευκά:

978 (27.07%) 
12 (0.45%)
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Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου συνοδευόμενος από τους κ. Οδυσσέα 
Οδυσσέως, Πρόξενο της Κυπριακής Ύπατης Αρμο-
στείας στο Η.Β. , Δρ. Ιωάννη Σαββίδη, Προϊστάμενο 
Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του 
Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και κ. 
Μάριο Θεοχάρους, Μορφωτικό Ακόλουθο, επισκέφθη-
καν το σχολείο Ashmole του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων 
(ΣΕΓ). 
Η διευθύντρια του σχολείου, κα Νίκη Ανδρέου, καλω-
σορίζοντας τον υπουργό και την συνοδεία του είπε με-
ταξύ άλλων: “Είναι τιμή για εμάς να σας έχουμε μαζί 
μας σήμερα, που το σχολείο μας εορτάζει την ημέρα 
των Γραμμάτων” και έδωσε την σκυτάλη στους μαθητές.   
Ακολούθησε πρόγραμμα προς τιμή των Τριών Ιεραρ-
χών και των Ελληνικών Γραμμάτων από τα παιδιά του 
σχολείου και επίσκεψη στην έκθεση ζωγραφικής των 
μαθητών σχετικά με την Εισβολή και Κατοχή της Κύ-
πρου.  
Στη συνέχεια, έγινε η απονομή των πιστοποιητικών 
στους μαθητές του GCSE και σε σύντομη ομιλία ο κ. 

Υπουργός αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα των Τριών 
Ιεραρχών και της ημέρας των Ελληνικών Γραμμάτων. 
Δήλωσε δε ενθουσιασμένος από το αξιόλογο έργο που 
επιτελείται στο σχολείο και τόνισε ότι αυτό το έργο δεν 
είναι μόνο εκπαιδευτικό αλλά και εθνικό. Είναι πολύ ση-
μαντικό να κρατήσουμε τα παιδιά κοντά στις ρίζες τους, 
στα ήθη και έθιμα, στην ιστορία, στη θρησκεία και στον 
πολιτισμό. Τόνισε ότι ο ίδιος και η Κυπριακή κυβέρνηση 
θα στηρίξουν κάθε προσπάθεια που γίνεται για να συ-
νεχίσει και, εκεί που χρειάζεται, να βελτιωθεί ακόμα πε-
ρισσότερο το έργο που επιτελείται.  
Τελειώνοντας, αναφέρθηκε και στο τραγούδι “ Χρυ-
σοπράσινο Φύλλο” το οποίο τραγούδησαν μικροί μα-
θητές του σχολείου και στο πόσο τον συγκίνησε αυτό.  
Σε γεύμα που παρέθεσε ο Σύλλογος Ελλήνων Γο-
νέων, ο κύριος Υπουργός και η συνοδεία του είχαν μια 
πολύ γόνιμη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
κ. Παναγιώτη Γιακουμή. Ο κ. Υπουργός επέδειξε πλήρη 
κατανόηση όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετω-
πίζουν τα Παροικιακά σχολεία και μας διαβεβαίωσε ότι 
θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην επίλυση τους.

Η επίσκεψη του Υπουργού Παιδείας στο σχολείο του Ashmole
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�Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης με τη 
δουλειά όλων μας είναι στον δεύ-
τερο και τελικό γύρο των Προ-
εδρικών Εκλογών που θα διεξα-
χθούν στην Κύπρο την ερχόμενη 
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023. 
Ανθυποψήφιoς του είναι ο  Νίκος 

Χριστοδουλίδης. Στις εκλογές της περασμένης Κυ-
ριακής 5 Φεβρουαρίου 2023, ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης έλαβε το 29.61% των ψήφων και ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης το 32.04%. Η διαφορά είναι πολύ 
μικρή και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά. Ο Πρό-
εδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου έλαβε 26.11% 
των ψήφων και έμεινε έξω. Για πρώτη φορά, 
ύστερα από χρόνια και συγκεκριμένα από το 2003 
που νικητής των εκλογών από τον πρώτο γύρο 
ήταν ο Τάσσος Παπαδόπουλος με την στήριξη και 
του ΑΚΕΛ, ο ΔΗΣΥ δεν πέρασε στον  δεύτερο 
γύρο. 

�Με το ήθος, τις γνώσεις, την πείρα και τον μεστό 
πολιτικό του λόγο, το πολύ καλό ποσοστό που 
έλαβε στον πρώτο γύρο την περασμένη Κυριακή 
(διέψευσε όλες τις μαγειρεμένες δημοσκοπήσεις!) 
και την ποιότητα και το βάθος των συνεργατών 
του, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μπαίνει με μεγάλη 
δυναμική και αισιοδοξία στην τελική ευθεία. Με τη 
σκληρή δουλειά όλων μας και τις ψήφους που θα 
πάρει από όλους τους πολιτικούς χώρους, αλλά 
και από τον χώρο των ανένταχτων, θα κερδίσει τις 
εκλογές και θα είναι ο νέος Πρόεδρος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, ο όγδοος στη σειρά. 

�Και ο τελευταίος που ασχολείται με τις Προεδρικές 
Εκλογές γνωρίζει ότι πίσω από τον Νίκο Χριστο-
δουλίδη είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Με τη στήριξη 
του Νίκου Αναστασιάδη ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
διέσπασε τον ΔΗΣΥ. Τρεις στους δέκα συναγερμι-
κούς ψήφισαν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Φαίνεται 
ότι ο Νίκος Αναστασιάδης, ακόμα και μετά την απο-
χώρησή του, θέλει να συνεχίσει να κυβερνά και να 
ελέγχει τα πράγματα μέσω του Νίκου Χριστοδου-
λίδη και δεν δίστασε να προκαλέσει μεγάλη διά-
σπαση στο ίδιο του το κόμμα. Αμφότεροι παραβία-
σαν το καταστατικό του κόμματός τους. 

�Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων επι-
θυμεί λύση του Κυπριακού και γνωρίζει πως η μόνη 

εφικτή λύση είναι εκείνη της ΔΔΟ. Αυτό είναι το ένα 
από τα δύο κύρια διακυβεύματα της ερχόμενης Κυ-
ριακής! Το άλλο είναι η οικονομία. Στόχος όλων 
μας πρέπει να είναι η σωτηρία της Κύπρου. Να 
σώσουμε την Κύπρο λύνοντας το πρόβλημα μας 
και όχι τις διαφορές μας, που κάποιες ίναι και θα 
παραμείνουν μεγάλες! 

�Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και το συνονθύλευμα 
των ετερόκλητων, ανόμοιων πολιτικών δυνάμεων 
που τον στηρίζει είναι η λανθασμένη, εξωπραγμα-
τική επιλογή όσων απορρίπτουν τη συμφωνημένη 
λύση της ΔΔΟ και επιδιώκουν αλλαγή στρατηγικής 
στο Κυπριακό που δεν λαμβάνει υπόψη τις συν-
θήκες, τον συσχετισμό δυνάμεων και τις συντυχίες 
και θα μας οδηγήσει σε νέες περιπέτειες. 

�Υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και όχι 
το ΑΚΕΛ που τον στηρίζει. Τον Ανδρέα  Μαυρο-
γιάννη δεν τον στηρίζει μόνο το ΑΚΕΛ και αυτό 
αποδεικνύεται από το ποσοστό που έλαβε την πε-
ρασμένη Κυριακή. Αντιστρέφω το ψεύτικο δίλημμα 
"Νίκος Χριστοδουλίδης ή ΑΚΕΛ" που προβάλλει 
το επιτελείο του Νίκου Χριστοδουλίδη. Το πραγμα-
τικό δίλημμα, το οποίο γνωρίζουν και τα ηγετικά 
στελέχη του ΔΗΣΥ και χιλιάδες συναγερμικοί ψη-
φοφόροι είναι "Νίκος Αναστασιάδης(και Νίκος Χρι-
στοδουλίδης) ή Ανδρέας  Μαυρογιάννης".  

�Ανυπόστατος είναι ο ισχυρισμός του επιτελείου 
του Νίκου Χριστοδουλίδη ότι κινδυνεύει η κυπριακή 
οικονομία από το ΑΚΕΛ. Οι γνώσεις και η πείρα 
των  οικονομολόγων του Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
γνωστών, εξαίρετων οικονομολόγων εγνωσμένης 
αξίας, αποτελούν εγγύηση ότι η δημοσιονομική 
ισορροπία και σταθερότητα θα διατηρηθεί σαν κόρη 
οφθαλμού μαζί με το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
και η κυπριακή οικονομία θα πατά και θα αναπτύσ-
σεται απρόσκοπτα σε στέρεο έδαφος. Κανένας 
από τους οικονομολόγους του Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη δεν προέρχεται από το ΑΚΕΛ, χωρίς να ση-
μαίνει ότι αν προερχόταν από το κόμμα αυτό θα 
ήταν έγκλημα!  

�Για ποια οικονομία μας μιλά ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης και αυτοί που τον συνοδεύουν; Στόχος τους 
δεν είναι η βελτίωση της ζωής της πλειοψηφίας 
του λαού. Στόχος τους δεν είναι η απαλλαγή χιλιά-

δων νοικοκυριών εργαζομένων μα και χιλιάδων μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τη φτωχο-
ποίηση. Σε τίποτα δεν συμφωνούν! Το μόνο που 
πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι τα λάφυρα της 
εξουσίας και οι καρέκλες. Πρώτα έρχονται τα λά-
φυρα και ύστερα όλα τα άλλα. Οι μεγάλες, αγεφύ-
ρωτες διαφορές, σε όλα τα επίπεδα, που υπάρχουν 
μέσα στους κόλπους του συνονθυλεύματος που 
στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, μέσα η οικονομία 
και το Κυπριακό, βγάζουν μάτια!  

�Ο Ανδρέας Μαυρογινάννης δεν συγκρίνεται με 
τον Νίκο Χριστοδουλίδη σε χαρακτήρα και συνέ-
πεια, σε συνέπεια λόγων και πράξεων, σε ντο-
μπροσύνη, ειλικρίνεια, αυθεντικότητα και αξιοπι-
στία, στις πολιτικές θέσεις και στον πολιτικό λόγο, 
στην οικονομία και στο Κυπριακό, στον βίο και στην 
πολιτεία του. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης εκφράζει 
ό,τι θετικό έχει μείνει ακόμα στους Κύπριους. Εκ-
φράζει το φιλότιμο, την αλληλεγγύη, την αξιοπρέ-
πεια και την περηφάνια του κάθε Κύπριου πολίτη 
που αντιστέκεται στην αλλοτρίωση, στην εξοι-
κείωση με τη διαπλοκή, τη διαφθορά, το μέσο, το 
ρουσφέτι και την αδικία, και κατανοεί μέσα από την 
ίδια του την πείρα ότι τα  προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η πλειοψηφία του πληθυσμού δεν θα λυ-
θούν σε ατομικό επίπεδο, αλλά σε συλλογικό επί-
πεδο και με αγώνες. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
αντιπροσωπεύει τον κάθε Κύπριο πολίτη που ζητά 
δικαιοσύνη, δικαίωση των αγώνων του. 

�Με τις επιλογές του, με τους ανθρώπους που 
επέλεξε να έχει δίπλα του ως συνεργάτες, συμ-
βούλους κ.λπ  και προπαντός με τις θέσεις του 
στο Κυπριακό, τις θέσεις του για την ακρίβεια, την 
οικονομία, το επιχειρείν σε υγιές περιβάλλον, μα-
κριά από αναξιοκρατία, ευνοιοκρατία και κομπίνες, 
διαπλοκή και διαφθορά, ένα σου ένα μου, την ενέρ-
γεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την οικολογία, 
την κλιματική αλλαγή, την εργασία, την ανεργία, τη 
στέγαση, την υγεία, την παιδεία, τον  πολιτισμό, το 
κράτος δικαίου, το κράτος πρόνοιας, τη χρηστή δι-
οίκηση κ.ά. ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει δώσει 
δείγματα γραφής ότι αντιπροσωπεύει τους πολλούς 
και όχι τους  λίγους, τους πολλούς, ανεξάρτητα 
από το πού ανήκει ο καθένας κομματικά, πολιτικά, 
ιδεολογικά ή ταξικά. 

�Οι εκλογές την ερχόμενη Κυριακή 12 Φεβρουα-
ρίου 2023 δεν είναι εκλογές μεταξύ δεξιάς και αρι-
στεράς. Ο λαός έχει ξεκάθαρη επιλογή! Οι απα-
ξιωμένοι και οι  αδικημένοι, όλοι οι αξιοπρεπείς 
άνθρωποι, να δώσουν την ψήφο τους σε ένα αδιά-
φθορο, ικανότατο και αληθινό  άνθρωπο, τον Αν-
δρέα Μαυρογιάννη που μοναδικός του σκοπός, 
μοναδικό του όραμα είναι μια πραγματική αλλαγή, 
μια πραγματική αναγέννηση που την έχουν ανάγκη 
οι ίδιοι, τα παιδιά τους και ο τόπος για να πάει 
μπροστά. 

�Πάμε δυνατά με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη για 
την προοδευτική ΑΛΛΑΓΗ! Πάμε δυνατά για μια 
καθαρή και δίκαιη κοινωνία που στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της να είναι ο άνθρωπος. Η βελ-
τίωση της ποιότητας της ζωής όλων των ανθρώ-
πων μέσα από μια ολόπλευρη οικονομική ανά-
πτυξη που να σέβεται τη φύση και το περιβάλλον 
και να προάγει τα γράμματα, τις τέχνες και τον πο-
λιτισμό!  

�Φορτίστε τις μπαταρίες! Μέχρι που να κλείσει και 
η τελευταία κάλπη την ερχόμενη Κυριακή 12 Φε-
βρουαρίου 2023 δεν σταματάμε να εργαζόμαστε 
με ζήλο για να κόψει πρώτος το νήμα ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης και να είναι ο όγδοος Πρόεδρος 
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για να 
απαλλαγεί ο τόπος από τη διαφθορά και τη δια-
πλοκή! Για κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας και 
χρηστή διοίκηση, αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για 
όλους! Για να ανακουφιστούν οι μικρές και οι με-
σαίες επιχειρήσεις και οι λαϊκές τάξεις! Για την απαλ-
λαγή από την ακρίβεια και τη φτωχοποίηση χιλιά-
δων νοικοκυριών! Για ολόπλευρη οικονομική 
ανάπτυξη προς όφελος όλων των κοινωνικών τά-
ξεων, με αξιοποίηση της ενέργειας και της τεχνο-
λογίας, και σεβασμό στο περιβάλλον και τα οικο-
συστήματα. Για να ξεκλειδώσει η πόρτα του 
πεντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό και να επα-
ναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο 
Κραν Μοντανά με στόχο την  απελευθέρωση και 
την επανένωση του τόπου και του λαού μας στη 
βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα είναι ο νέος ΠτΔ

Του Βασίλη  
Κωστή

Όταν φτάσεις στο τέλος θα καταλάβεις τι σημαίνει η Ιθάκη
Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο 
ποίημα του Ιθάκη, αρχίζει με αυ-
τούς τους στοίχους: “Σὰ βγεῖς 
στὸν πηγαιμὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη, νὰ 
εὔχεσαι νἆναι μακρὺς ὁ δρόμος, 
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος 

γνώσεις. Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλω-
πας, τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι, 
τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς, 
ἂν μέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ συ-
γκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει. 
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, τὸν 
ἄγριο Ποσειδώνα δὲν θὰ συναντήσεις, ἂν δὲν 
τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου, ἂν ἡ ψυχή 
σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου.” 
Ο κάθε ένας από εμάς διανύει το δικό του ταξίδι 
προς τη δική του Ιθάκη. Την Ιθάκη που ξεκινάει 
από την γέννηση του, μέχρι και το τέλος του 
ταξιδιού,   μέχρι να φτάσει στην Ιθάκη τελικά. Το 
θέμα είναι το ταξίδι και όχι η Ιθάκη.  

“Μὴ βιάζῃς τὸ ταξείδι διόλου. Καλλίτερα 
χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει. Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ 
ἀράξῃς στὸ νησί, πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες 
στὸν δρόμο, μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ 
δώσῃ ἡ Ἰθάκη”. 
Οι ρίζες μας και ό,τι πήραμε από το δικό μας 

ταξίδι προς την δική μας Ιθάκη είναι τα πιο σημα-
ντικά, και όχι το φτάσιμο εκεί. Το δικό μου ταξίδι 
πιστεύω πως με έδωσε πολλά ιδανικά μυρωδικά.  
Γεννήθηκα εκεί που η μέρα άρχιζε με την ανατολή 

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

Μεγάλωσα εκεί που τα βράδια στο πεζούλι τη 
γειτονιάς μας έπρεπε να κάνουμε συνάντηση. Εκεί 
που ανταμώναμε για να μάθουμε τα νέα. Συντροφιά 
με το φεγγάρι θα έπρεπε να λέμε τα μαντάτα, και 
να μάθουμε για τους ερωτευμένους. Μεγάλωσα 
εκεί που η καληνύχτα ήτανε κουράγιο για την επό-
μενη τη μέρα.  
Μεγάλωσα εκεί που στο τραπέζι μας ήταν ο 
νόμος να κρατάμε σιωπή. Εκεί που το ψωμί το 
βρέξαμε με δάκρυ και ιδρώτα. Εκεί που οι καρέκλες 
στο τραπέζι ήταν πέντε, και θα έπρεπε να ήταν 
κρατημένες. Εκεί που υπήρχε η ευλογία του Θεού.  
Μεγάλωσα εκεί που ο πατέρας ήτανε ο φάρος 
που οδηγούσε στη στεριά. Εκεί που το “όνομα” 
άνοιγε τις πόρτες. Εκεί που η οικογένεια έτρωγε 
το φαγητό από την ίδια κούπα. Εκεί που η αγάπη 
βασίλευε στα σπλάχνα των ανθρώπων, και η 
καρδιά μας ήταν πάντοτε γιομάτη.  
Και όσο υπάρχει ελπίδα, θα την κρατώ και θα 
προσμένω. Γιατί μόνο με την ελπίδα μπορούμε να 
φτάσουμε στην πραγματοποίηση των ονείρων. 
Δανείζομαι λίγες γραμμές από το βιβλίο του Αλέ-
ξανδρου Ταπάκη, “Συγχαρί – Βουνό – Κουτσοβέ-
ντης.” Το χωριό μου το Συγχαρί βρίσκεται στον 
Πενταδάχτυλο. Χωρίζεται από το χωριό Βουνό με 
τον ποταμό του Βλού, και υπήρξε ένα από τα 
πρώτα χωριά που ίδρυσαν Μαρωνίτες. Ιδρυτές 
του ήταν κάτοικοι του χωριού Συχάρ της Σαμαρείας. 
“Όπως παρά το Συχάρ υπήρχε το Φρέαρ του 
Ιακώβ, απ’ όπου ηθέλησε ο Ιησούς να πιεί ύδωρ, 
ούτω και εις Συγχαρίν υπάρχει άφθονο ύδωρ.” Οι 
μετανάστες λοιπόν έκτισαν το χωριό Συγχαρί ή 
Συχαρί για να τους θυμίζει την αρχική τους πατρίδα. 
Πιθανό όμως να είναι ότι το Συγχαρί διατηρεί το 
Φράγκικο όνομα του, από την εποχή δηλαδή του 
Γούιδου  του Λουζινιανού το 1191. Φαίνεται λοιπόν 
πως ιδρύθηκε από κάποιο Φράγκο φεουδάρχη 
που ονομαζόταν Σίρ Χάριν. Ο Σίρ Χάριν είχε την 
έπαυλη του εκεί και γύρω του Φεουδάρχη ονομά-
στηκε το Χωριό Συγχαρί, για να προσαρμοστεί 

στην γλωσσική μορφή των Κυπρίων. 
 Εκεί γεννήθηκα και εγώ. Εκεί έκανα όλα μου τα 
όνειρα. Εκεί ξεκίνησε η δική μου Ιθάκη. Από εκεί 
άρχισα να μαζεύω τα δικά μου Ιδανικά μυρωδικά. 
Και όπως λέει και ο Κωνσταντίνος Καβάφης,  

“Μὴ βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου. Καλλίτερα χρόνια 
πολλὰ νὰ διαρκέσει. Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ ἀράξῃς 
στὸ νησί, πλούσιος μὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρό-
μο, μὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσῃ ἡ 
Ἰθάκη. Ἡ Ἰθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ ὡραῖο ταξίδι. Χωρὶς 
αὐτὴν δὲν θἄβγαινες στὸν δρόμο. Ἄλλα δὲν 
ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά. Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρῇς, 
ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ γέλασε. Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, 
μὲ τόση πείρα, ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες ᾑ Ἰθάκες 
τί σημαίνουν”. 
Δεν είναι λοιπόν το φτάσιμο εκεί. Είναι το ‘‘τι σε 
έδωσε ο δρόμος προς τα εκεί”. Να μην φοβηθείς. 
Να τολμήσεις και να κάνεις πράγματα που πήρες 
από το δρόμο προς τα εκεί. Και έτσι όπως φτιά-
χτηκες, μέσα από τα όσα ιδανικά μυρωδικά βρήκες 
στον δρόμο σου, την κουλτούρα και τον πολιτισμό 
σου που ζυμώθηκες μαζί τους, να τολμήσεις. Να 
τολμήσεις και να πάρεις τις πιο όμορφες στιγμές 
και να πάρεις αρώματα μυρωδικά. Να πάρεις τις 
καλύτερες πραμάτειες. Και να τα δώσεις όλα τούτα 
στους ανθρώπους που είναι γύρω σου. Και όταν 
φτάσεις στην Ιθάκη σου, τότε θα καταλάβεις , οι 
“Ιθάκες” τι σημαίνουν! Καλό ταξίδι!

Του Βασίλη 
Παναγή

Παρακολουθώντας το κανάλι του ΡΙΚ για τις 
εκλογές, ένιωσα μεγάλη χαρά όταν ο υποψή-
φιος Ανδρέας Μαυρογιάννης προκρίθηκε στον 
δεύτερο γύρο των εκλογών την ερχόμενη Κυ-
ριακή. Εύχομαι ο νικητής να είναι ο κύριος 
Μαυρογιάννης, έτσι για να δει η Κύπρος μας 
καλύτερες μέρες. Αυτή πιστεύω είναι η ελπίδα 
μεγάλης μερίδας του κυπριακού λαού. 
Μετά τα δέκα χρόνια του Συναγερμού στην 

εξουσία, είναι καιρός για την αλλαγή. Όλοι οι 
ψηφοφόροι την ερχόμενη Κυριακή, ψηφίζουν 
Μαυρογιάννη. 
Με μεγάλη αγωνία περιμένουμε το τελικό 

αποτέλεσμα των εκλογών για να γιορτάσουμε 
την αλλαγή.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Εμπρός για  
τη νίκη πάμε



Ο πρώτος γύρος των εκλογών 
ανήκει πλέον στην ιστορία. Η ερ-
χόμενη Κυριακή θα καθορίσει την 
πορεία που θα ακολουθήσει η 
χώρα μας για τα επόμενα χρόνια. 

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δια-
γράφοντας εξαιρετική πορεία κατάφερε να πάρει 
ψηλό ποσοστό το οποίο του δίνει το δικαίωμα να 
προσβλέπει στην ερχόμενη Κυριακή με αισιοδο-
ξία. 

Μέχρι σήμερα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης απέ-
δειξε ότι έχει τις γνώσεις, την ικανότητα, την εντι-
μότητα και τη βούληση να κυβερνήσει τον τόπο 
με τρόπο που να καθιστά το λαό περήφανο, θα 
κατανέμει δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο και 
θα στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων με 

πρώτο και κύριο το Κυπριακό. 
Σε ότι αφορά το Κυπριακό, προτού μπω στην 

ουσία, θα πω ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης διαθέτει 
γνωριμίες και αξιοπιστία τόσο στον ΟΗΕ, όσο και 
στην Ε.Ε. αλλά και στην Τουρκοκυπριακή κοινό-
τητα. Στον αντίποδα ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν 
διαθέτει την ανάλογη αξιοπιστία. Αυτό καθίσταται 
πιο έντονο από το γεγονός ότι στηρίζεται από πο-
λιτικά κόμματα και πρόσωπα που διαφωνούν με 
τη συμφωνημένη βάση λύσης, όπως η ΕΔΕΚ, η 
Αλληλεγγύη, ο Α. Θεμιστοκλέους, η Ελ. Θεοχάρους 
κ.α. Τυχόν επικράτηση του όχι απλά και μόνο θα 
δυσκολέψει τη λύση του Κυπριακού αλλά με μα-
θηματική ακρίβεια θα οδηγήσει στη διχοτόμηση. 
Αντιθέτως ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει τη βού-
ληση για την ανάληψη αμέσως πρωτοβουλίας στη 

βάση συγκεκριμένου πλάνου και προτάσεως με 
στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Η 
αξιοπιστία που τον συνοδεύει αποτελεί πρόσθετο 
πλεονέκτημα για την επίτευξη αυτού του στόχου. 
Σε ότι αφορά την οικονομία ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης τόνισε κατ’ επανάληψη ότι σε καμμιά πε-
ρίπτωση δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα 
της. Αντιθέτως θα επιδιώξει τη σταθερότητα με 
ταυτόχρονη στήριξη όσων έχουν ανάγκη από τη 
στήριξη της πολιτείας. Δηλαδή των χαμηλών και 
μεσαίων εισοδηματικών στρωμάτων. Στο πρό-
γραμμά του περιλαμβάνονται θέσεις που οδηγούν 
ακριβώς εκεί. Διευκρινίζω ότι το ΑΚΕΛ ουδέποτε 
ήταν ενάντια στο επιχειρείν ή στα κέρδη. Εκείνο 
που διεκδικούσε και διεκδικεί ήταν η δικαιότερη 
κατανομή του παραγόμενου πλούτου. 

Στο πρόγραμμα του περιλαμβάνονται προοδευ-
τικές προτάσεις για την παιδεία, την υγεία, το πε-
ριβάλλον, τα νεαρά ζευγάρια, τους νέους, τις γυ-
ναίκες, τα άτομα της τρίτης ηλικίας και όλες τις 
ομάδες του πληθυσμού. 

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Ανδρέα Μαυρογιάν-
νης έχει τα εχέγγυα να κυβερνήσει την Κύπρο με 
εντιμότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και με σεμνό-
τητα. Λειτουργώντας ως πρότυπο συμπεριφοράς.  

Απευθύνεται έκκληση σε όλους τους πολίτες, 
τους υποψήφιους και τα κόμματα που αγαπούν 
την Κύπρο, που προσβλέπουν σε καλύτερο μέλ-
λον για την χώρα και το λαό μας, να ψηφίσουν για 
την Κύπρο. 

Να υπερψηφίσουν Ανδρέα Μαυρογιάννη για να 
ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Στη ομιλία του ο κος Αβέρωφ 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι στά-
θηκε πιστός στο  ΔΗΣΥ, και δεν 
το άφησε μόνο του στους δύσκο-
λους καιρούς που ήθελε ο ΔΗΣΥ 
υποστήριξη, παρόλο  που τα ίδια 
τα μέλη και οι υπουργοί του γύ-

ρισαν τη πλάτη τους και παρά τις συνθήκες που 
επικρατούσαν, ειδικά κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο, στάθηκε γερός. Επίσης είπε ο κος Αβέρωφ 
ότι θα συνεχίσει ως πρόεδρος του ΔΗΣΥ. 

Ο δε κος Χριστοδουλίδης απέλυσε ένα δριμύ κα-
τηγορώ ότι άλλοι έφεραν την οικονομική κρίση. Μα 
πέστε μου παρακαλώ, μήπως ξέχασε ο κος Χρι-
στοδουλίδης ότι ήταν  ενεργό μέλος του ΔΗΣΥ τον 
καιρό του δεσμεύομαι και των άλλων πασίγνωστων 
σκανδάλων (ή νομίζει ότι ξεχάσαμε ή ίσως να πά-
σχει από αμνησία). Ποιος οπαδός του ΔΗΣΥ με 
καθαρή συνείδηση θα δώσει ψήφο στον κ. Χρι-
στοδουλίδη, ο οποίος φτύνει σήμερα σε αυτό το 
κόμμα που τον υποστήριξε για χρόνια τώρα; Αντί 
για ευχαριστώ δίδει και μια γροθιά στα δόντια και 

το μόνο που κατάφερε είναι να διχάσει το κόμμα 
και να ανοίξει νέες πληγές  που ίσως να μην κλεί-
σουν ποτέ. Για πρώτη φορά από το 2003 κατάφερε 
να  αποκλείσει τον Δημοκρατικό Συναγερμό από 
το να κατεβεί σε δεύτερο γύρο.  

Πώς είναι δυνατό, οποιοσδήποτε του ΔΗΣΥ να 
μπορεί να εμπιστευθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη, 
που ακόμη συνεχίζει ο κος αυτός να επιτίθεται στον 
ΔΗΣΥ με τέτοιον απαίσιο τρόπο που αποδεικνύει 
ότι δεν είναι κατ’ ουδένα   λόγο ανεξάρτητος; Γύρισε 
την πλάτη του στο ΔΗΣΥ και σήμερα θέλει να διεκ-
δικήσει την ψήφο του.  Ντροπή σου ρε. Ο  ναρκισ-
σισμός τον έφερε σε σημείο να τα καταστρέψει όλα 
αφού έθεσε τον εαυτό υπεράνω όλων. 

Πώς μπορεί οποιοσδήποτε να εμπιστευθεί ένα 
άτομο που αφήνει ένα κόμμα και προσπαθεί μόνο 
να επιδιώξει τις δικές του προσωπικές φιλοδοξίες. 

Βαριές κουβέντες είχαν ανταλλαχθεί μεταξύ Αβέ-
ρωφ και Χριστοδουλίδη που είναι αδύνατο και πολύ 
δύσκολο  πλέον  να συνεργασθεί κανείς  με τον  
τελευταίο; Το ανάφερα και προηγουμένως ότι ο 
κος Χριστοδουλίδης είναι ένας λύκος ντυμένος σε 

δέρμα προβάτου και ήταν ολοφάνερο στην ομιλία 
του μετά την ανακοίνωση των εκλογικών αποτελε-
σμάτων του πρώτου γύρου. Εισηγούμαι να την ξα-
νακούσετε διότι αυτός πριν ακόμα λάβει μέρος ο 
δεύτερος γύρος άρχισε να μας κοροϊδεύει. Επικίν-
δυνος πολύ επικίνδυνος… 

Ο Κυπριακός λαός έχει τη ευκαιρία να ψηφίσει 
την επόμενη Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, να 
ζητήσει αλλαγή για να ξεκαθαρίσει όλη η βρωμιά 
που επικρατεί για χρόνια τώρα  και  που φοβερίζει 
να συνεχίσει. Ψηφίζοντας Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
ψηφίζουμε έναν έμπιστο αξιοπρεπή άνθρωπο με 
Άλφα κεφαλαίο, με διαφάνεια, πείρα  και ήθος. Ψη-
φίζουμε για ριζική αλλαγή μακριά από το  κατεστη-
μένο και τις πολλές κακές συνήθειες. Μακριά από 
τις ασχήμιες που έχουμε επιβιώσει. 

Ας μη λείψει κανείς από τις κάλπες την ερχόμενη 
Κυριακή, διότι η αποχή είναι ένα ανάθεμα για την 
δημοκρατία. Δεν υπάρχει άλλη εκλογή από το να 
δοθεί η ψήφος μας στον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Όχι 
πλέον στους επικίνδυνους  δεινόσαυρους και χα-
μαιλέοντες που αλλάζουν χρώμα όπου και όταν 

τους συμφέρει. Ο Κυπριακός λαός ας στείλει ένα 
δυνατό μήνυμα  ότι αρκετά υπέφερε μέχρι σήμερα 
και αρκετά είναι αρκετά. Φτάνει πλέον! Χρειάζεται 
αλλαγή και μόνο με Ανδρέα Μαυρογιάννη θα έλθει 
η πραγματική αλλαγή. 

Πώς μπορεί να ενώσει ο κος Χριστοδουλίδης 
τον λαό όταν ο ίδιος τώρα έχει κατακρημνίσει ένα 
κόμμα όπου τώρα ο αείμνηστος Γλαύκος Κληρίδης 
ίσως να γυρίζει στο τάφο του γιατί ένα στέλεχος  
του κόμματος του, με το έτσι θέλω έχει φέρει ένα 
κόμμα στο χείλος του κρημνού. Άκουσα την ομιλία  
του κ. Χριστοδουλίδη, μα τίποτα το νέο δεν είπε. 
Μόνο να επιτίθεται σε άλλους, λες και αυτός δεν 
ήταν ως υπουργός κομμάτι των αποφάσεων που 
έπαιρνε η κυβέρνηση του τα τελευταία δέκα χρό-
νια. 

Με καθαρή συνείδηση και για να μην έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο διχοτόμησης και ξε-
πουλήματος της Κύπρου ψηφίζουμε Ανδρέα  Μαυ-
ρογιάννη. Για ενότητα και πρόοδο της Κύπρου, για 
ασφάλεια όλου του λαού μπορούμε μόνο με Αν-
δρέα Μαυρογιάννη.
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«Η απογοήτευση είναι μάθημα 
μεγίστης αξίας». Σου μαθαίνει 
πόσο απρόβλεπτοι είναι οι άν-
θρωποι. Και εκεί που νόμιζες ότι 
χωράς ξαφνικά περισσεύεις! 

Η απογοήτευση είναι εκείνη η 
συναισθηματική κατάσταση που 
βιώνουμε, όταν κάτι το οποίο εί-
χαμε τοποθετήσει «ψηλά», πλέον 
χάνει την γοητεία του (από – γοή-

τευση). Δεν πρόκειται όμως για μια απλή παύση 
ενδιαφέροντος. Δεν είναι να λες απογοητεύτηκα 
και πάμε παρακάτω. Το «παρακάτω» όμως είναι 
δύσκολο. Και μετά σου λένε: Θυμός είναι! Μακάρι 
να ήτανε για να λες θα θυμώσει ο άνθρωπος, θα 
φωνάξει, θα κτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο και 
θα του περάσει. Η απογοήτευση όμως τελειωμό 
δεν έχει, γιατί βιώνεται έντονα και  προκαλεί πόνο. 
Το «προκαλεί πόνο», έτσι το λέω, για να μην τρο-
μάξει κανείς. Μιλάμε για μεγάλο πόνο. 

Όταν μας εκμεταλλεύονται ή μας προδίδουν, αι-
σθανόμαστε απογοητευμένοι. Η απογοήτευση, 
μας φθείρει, με αργό αλλά σταθερό ρυθμό μέχρι 
που έρχεται η στιγμή που αναγκαζόμαστε να ξυ-
πνήσουμε. Ωστόσο, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή, 
θα περάσουμε από μια σειρά περίπλοκων και συ-
ναισθηματικά δύσκολων φάσεων. Όταν πρόκειται 
για συναισθηματική απογοήτευση και είσαι νέος 
λες:  «Η αγάπη είναι τυφλή».  Στην αρχή δεν βλέ-
πουμε τα λάθη του άλλου γιατί τον έχουμε τοπο-
θετήσει σε ένα τόσο υψηλό βάθρο. Η καθημερινό-
τητα, μας υπενθυμίζει ότι η τελειότητα δεν υπάρχει. 
Κανείς δεν είναι τέλειος, σκεφτόμαστε, ούτε το 
άλλο άτομο  αλλά ούτε κι εμείς. Όλοι κάνουμε 
λάθη και όλοι έχουμε ατέλειες και ελαττώματα. 

Αυτές οι πρώτες απογοητεύσεις όμως κάποια 
στιγμή, μας ανοίγουν τα μάτια προκειμένου να κα-
τανοήσουμε ότι «χρειάζονται δύο για να χορέψουν 
ταγκό» των σχέσεων. Άρα όταν τα σφάλματα δεν 
μπορούν να διορθωθούν τι κάνουμε; Φεύγουμε! 

Όταν μεγαλώνοντας αντιλαμβανόμαστε ότι η 

απογοήτευση σε ανθρώπους που επενδύσαμε, 
μας φθείρει και μας πληγώνει, θα πρέπει να ανοί-
ξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Κάποια γεγο-
νότα, λεπτομέρειες, λέξεις και δράσεις είναι αρκετά 
να καταλάβουμε ότι η συμπεριφορά κάποιου αν-
θρώπου δεν είναι αυτή που περιμέναμε.  Η αγάπη 
μας, δεν πρέπει ποτέ να προσφέρεται στα τυφλά 
σε οποιονδήποτε. Μπορούμε να δεχτούμε την 
απογοήτευση, να συγχωρήσουμε ένα λάθος ή και 
πέντε. Ωστόσο, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
θα αναγκαστούμε να πάρουμε μια απόφαση γιατί 
η απογοήτευση όχι μόνο μας φθείρει αλλά κατα-
στρέφει και διαλύει την αυτοεκτίμησή μας και την 
αξιοπρέπεια μας.  

«Έχω κουραστεί να απογοητεύομαι» λες στον 
εαυτό σου.  Κι όταν η καρδιά σου έχει κουραστεί 
να υπομένει όλες αυτές τις απογοητεύσεις, είτε 
σφραγίζει είτε υποκύπτει και αποδέχεται την κατά-
σταση ως έχει.  

Ποτέ δεν πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας να 
ανέχεται την απογοήτευση σε σημείο που να την 
θεωρούμε σαν κάτι «φυσιολογικό».  Δεν έχει ση-
μασία αν είναι ο σύντροφός σας, οι γονείς σας, οι 
φίλοι σας ή ακόμη και τα παιδιά σας. Αν δεν 
υπάρχει καθόλου σεβασμός είναι επειδή δεν κα-
τανοούν την έννοια του σεβασμού ή της αγάπης.  

Έχει έρθει η ώρα να αντιδράσετε λοιπόν. Θα 
πρέπει να σηκώσετε τα μανίκια και να αντιμετωπί-
σετε αυτό που σας πληγώνει. Πρέπει να συνειδη-
τοποιήσετε ότι αυτή η συμπεριφορά δεν είναι ο 
σωστός τρόπος για να δημιουργηθεί μια σχέση. 
Αν η απογοήτευση συνεχίζεται, θα χρειαστεί να 
δώσετε μια πιο δυναμική απάντηση. Διαφορετικά 
θα καταλήξετε πολύ πληγωμένοι και κατακερματι-
σμένοι. Μην αφήσετε να σας συμβεί κάτι τέτοιο. 

Κι αν σφίξετε τα δόντια και κάνετε το σωστό για 
σας, μην το μετανιώσετε. Το πιο δύσκολο είναι 
φυσικά το μετά. Η απογοήτευση είναι ένα σαράκι 
που θα σας τρώει την ψυχή για πολύ καιρό. Όμως 
δεν πρέπει να κατηγορήσετε τον εαυτό σας επειδή 
βρήκατε την δύναμη να πάρετε την σωστή από-

φαση. Άνθρωποι που δεν εκτίμησαν εσάς και τι 
προσφέρατε σε αυτούς δεν σας αξίζουν. Πέστε 
ένα «Χάρηκα για την γνωριμία» και τέλειωσε. Δες 
τε το έτσι γιατί διαφορετικά θα υποφέρετε πολύ. 
Αχ αυτή η απογοήτευση! Και το άσχημο είναι ότι  
τα βάζεις και με τον εαυτό σου και φωνάζεις και 
διερωτάσαι πώς υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σε 
αυτόν τον πλανήτη. Καλύτερα θυμός τελικά αντί 
απογοήτευση. Χίλιες φορές θυμός! Και ξέρετε 
γιατί; Γιατί τελικά ο άλλος είναι στον κόσμο του,  κι 
εσύ ο ευαίσθητος άνθρωπος…δεν υποφέρεις μόνο 
συναισθηματικά αλλά και σωματικά. 

Η απογοήτευση έχει συνέπειες στο σώμα μας 
και στη ψυχή μας στο μυαλό μας! Σε όλα μας, 
τελικά. Άλλο άτομο έχει την κακή συμπεριφορά 
και άλλοι υποφέρουν… Και τι γίνεται; Το άτομο 
νοιώθει αυτό τον σωματικό πόνο που θα τον χα-
ρακτηρίζαμε αβάστακτο, επειδή το σώμα σας εξα-
ναγκάζεται να αντέξει κατά κάποιο τρόπο ένα ξα-
φνικό σοκ. Και το ψυχολογικό και συναισθηματικό 
στρες που νιώθετε σταδιακά μετατρέπεται σε φυ-
σικό, σωματικό πόνο. Ψυχοσωματικό ας πούμε. 
Ο πόνος της ψυχής φέρνει πονοκέφαλο και στο-
μαχόπονο και όλα που λήγουν σε «…πόνο». Αν 
υπάρχει στρες αυξάνεται στα σίγουρα. Αν δεν 
υπάρχει, εμφανίζεται. Τόσο απλά! Και το στρες 
προκαλεί σωματικές και οργανικές δυσλειτουργίες. 
Το στρες δεν είναι σίγουρα καλό για τον οργανισμό 
σας.  Όταν μάλιστα βιώνεται για μια παρατεταμένη 
περίοδο, μπορεί να φέρει το χάος στη ζωή σας. Η 
όρεξή σας γίνεται ακανόνιστη και ασυνήθιστη. 
Άλλα άτομα ξεχνάνε να φάνε κι άλλα το ρίχνουν 
στο φαγητό. Ο κάθε ένας αντιδρά διαφορετικά. 
Απογοήτευση είναι αυτή, να μην το ξεχνάμε. Το 
σενάριο εξακολουθεί να είναι: Έχεις φροντίσει, 
βοηθήσει, αγαπήσει, στηρίξει ένα άτομο για λίγο ή 
πολύ δεν έχει σημασία. Και το άτομο αυτό δείχνει 
την αχαριστία του σε βαθμό που εσύ έχεις μείνει 
άναυδος. Πώς λοιπόν να μην απογοητευτείς! Και 
το χειρότερο είναι όταν την στενοχώρια αυτή δεν 
μπορείτε να την ελέγξετε και μεταμορφωθεί σε κα-

τάθλιψη πάνω στην οποία δεν έχετε έλεγχο. Να 
μην πούμε και για το γεγονός ότι επειδή το μυαλό 
σας είναι μπλοκαρισμένο από τον ξαφνικό κατα-
κλυσμό άσχημων συναισθημάτων λόγω της απο-
γοήτευσης, θα ταλαιπωρηθείτε από έλλειψη συ-
γκέντρωσης. Να μην αναφέρω για την καρδιά σας 
που θα κτυπά βραδύτερα και δεν θα μπορείτε να 
κοιμηθείτε και θα γίνετε υπερευαίσθητοι και ευέξα-
πτοι. Μπορεί να χάσετε και τα μαλλιά σας, το ανο-
σοποιητικό σας να πατήσει πάτο. Μια συναισθη-
ματική απογοήτευση δεν χαρακτηρίζεται μόνο από 
έναν ερωτικό σύντροφο που σας πληγώνει. Αφορά 
και σε μια έντονη ρήξη με την οικογένειά σας, μια 
κατεστραμμένη φιλία ή μια προδοσία από κάποιον 
που εμπιστευόσασταν. Ασχέτως της κατάστασης, 
να έχετε πάντα υπόψη σας ότι είναι φυσιολογικό 
να νιώθετε όλα αυτά τα σημάδια στο σώμα σας 
και στην ψυχή σας. Απλά βεβαιωθείτε ότι δεν θα 
μείνουν μαζί σας για καιρό. Αυτό που είναι σημαντικό 
είναι τα μαθήματα που πήρατε και η δύναμη που 
θα αποκτήσετε μέσα από αυτή την εμπειρία. Και 
πάντα να θυμάστε ότι έχει ανθρώπους δίπλα μας 
που πέρασαν την απογοήτευση και σε θέμα φίλων 
και φιλενάδων και κολλητών και συναδέλφων και 
προϊσταμένων και συντρόφων και…και, και κατά-
φεραν να επιβιώσουν. Ας τους πάρει το ποτάμι 
όλους αυτούς τους αχάριστους, άπιστους ανθρώ-
πους. Ο Θεός κάπου εκεί αφουγκράζεται, ακούει, 
βλέπει και πληρώνει με το κατάλληλο νόμισμα τον 
καθένα. Και σε όσους δεν έρχεται η τιμωρία απευ-
θείας, θα έρθει σε αγαπητά τους πρόσωπα. Ο 
Θεός βλέπει και ξέρει την δουλειά του. Όλα εδώ 
πληρώνονται, ευτυχώς!

Η απογοήτευση είναι χειρότερη από τον θυμό!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

Διχασμένο κόμμα ο ΔΗΣΥ

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Ψηφίζουμε για την Κύπρο

Του Άντρου 
Κυπριανού
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Ιστορική Αναδρομή των Προεδρικών Εκλογών στην Κυπριακή Δημοκρατία

Μεγάλος νικητής των πρώτων προ-
εδρικών εκλογών για τη νεοσύστατη Κυ-
πριακή Δημοκρατία ήταν ο Αρχιεπίσκο-
πος Μακάριος, ο οποίος πήρε το 
66,85%, των ψήφων έναντι 33,15% του 
ανθυποψηφίου του Ιωάννη Κληρίδη.

1959

Θριαμβευτική ήταν η επανεκλογή του 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στις δεύτερες 
προεδρικές εκλογές εξασφαλίζοντας το 
96,26% των ψήφων, ενώ ο Τάκης Ευ-
δόκας, που ήταν ο ανθυποψήφιός του, 
πήρε 3,74%.

1968 Μετά το θάνατο του Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου στις 3/8/1977, ο Σπύρος Κυ-
πριανού ανακηρύχθηκε Πρόεδρος χω-
ρίς ανθυποψήφιο για το υπόλοιπο της 
προεδρικής θητείας. Το 1978 επανεξε-
λέγη, και πάλιν χωρίς ανθυποψήφιο, ο 
Σπύρος Κυπριανού.

1977-78

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επανεξε-
λέγη Πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας χωρίς ανθυποψήφιο.

1973

Ο Τάσσος Παπαδόπουλος εξελέγη 
Πρόεδρος με ποσοστό 51,51%. Οι κύ-
ριοι ανθυποψήφιοί του, Γλαύκος Κλη-
ρίδης και Αλέκος Μαρκίδης, πήραν 
38,80% και 6,62%, αντίστοιχα.

2003
Ο Δημήτρης Χριστόφιας εξελέγη Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας με ποσοστό 
53,37%. Ο κύριος ανθυποψήφιος του, 
Ιωάννης Κασουλίδης, συγκέντρωσε πο-
σοστό 46,63%.

2008
Ο Νίκος Αναστασιάδης εξελέγη Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας, στον δεύτερο 
γύρο, με ποσοστό 55,99%. Ο κύριος 
ανθυποψήφιος του, Σταύρος Μαλάς, 
συγκέντρωσε ποσοστό 44,01%.

2018
Ο Νίκος Αναστασιάδης εξελέγη Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας, στον δεύτερο 
γύρο, με ποσοστό 57,48%. Ο κύριος 
ανθυποψήφιος του, Σταύρος Μαλάς, 
συγκέντρωσε ποσοστό 42,52%.

2013

Ο Σπύρος Κυπριανού επανεξελέγη 
Πρόεδρος με ποσοστό 56,54%, έναντι 
33,93% του Γλαύκου Κληρίδη και 9,53% 
του Βάσου Λυσσαρίδη.

1983
Για πρώτη φορά εκλέγεται Πρόεδρος 

κατόπιν επαναληπτικής εκλογής. Ο 
Γιώργος Βασιλείου επικράτησε στο δεύ-
τερο γύρο με 51,6 % εναντίον του Γλαύ-
κου Κληρίδη που πήρε 48,4%.

1988
Και σ΄ αυτή την εκλογική αναμέτρηση 

χρειάστηκαν δυο γύροι για την εκλογή 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Επανεξε-
λέγη ο Γλαύκος Κληρίδης που πήρε 
50,82%, έναντι 49,18% του Γιώργου Ια-
κώβου.

1998

Ο Γλαύκος Κληρίδης είναι ο 4ος Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξε-
λέγη στο δεύτερο γύρο με 50,31% ένα-
ντι 49,69% του Γιώργου Βασιλείου.

1993
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ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:35 Το Οργανάκι του Αττίκ 
(1955). Μελόδραμα με την 
Σμαρούλα Γιούλη, Αλέκο Αλε-
ξανδράκη, Στέλιο Βόκοβιτς. Η  
άπορη ορφανή Μαντώ προ-
σπαθεί με κάθε τρόπο να φρο-
ντίσει τον άρρωστο πατέρα της. 
Την ερωτεύεται ένας εξίσου 
άπορος μουσικός αλλά εκείνη 
είναι ερωτευμένη με τον Λώρη 
ο οποίος είναι αστικής καταγω-
γής.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
23:50 Εξωτικές Βιταμίνες 
(1960). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Γιάννη Γκιωνάκη,  
Μάρθα Βούρτση.Ο Πέτρος εί-
ναι ένας γυναικοκατακτητής 
που ζει με την οικονόμο του, 
την κυρα-Λένη, σε ένα μεγάλο 
διαμέρισμα στην Αθήνα. Η Μα-
ρία, τρίτη ξαδέλφη του Πέτρου, 
ζει στην Κρήτη αλλά είναι ερω-
τευμένη μαζίτ ου. Προκειμένου 
να αποφύγει την πίεση των γο-
νιών της να παντρευτεί έναν 
Κρητικό, τον Μανωλιό, έρχεται 
στην Αθήνα και φιλοξενείται στο 
διαμέρισμα του Πέτρου. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:15 Ο Άγνωστος 

Εκείνης της Νύχ́τας (1972). 
Περιπέτεια με τους Νώρα Βαλ-
σάμη, Τέλη Ζώτο, Άννα Φόν-
σου. Ο Άρης συναντά έναν 
τύπο που του μοιάζει καταπλη-
κτικά. Με έκδηλη περιέργεια 
προσπαθεί να μάθει, από τον 
φίλο του Δημήτρη, ποιος είναι 
αυτός ο πανομοιότυπος 
«άγνωστος». Μαθαίνει πως λέ-
γεται Κυριάκος αλλά και ο Κυ-
ριάκος, πληροφορείται αντί-
στοιχα την ύπαρξη του Άρη, και 
από τον ίδιο τον πατέρα του 
μαθαίνει πως είναι ο δίδυμος 
αδελφός του. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 00:35 Η Πόλη των Παι-
διών (2011). Δράμα με την 
Υρώ Λούπη, Κίκα Γεωργίου, 
Άννα Καλαιτζίδου. Τέσσερις 
ερωτικές ιστορίες με φόντο μια 
εγκυμοσύνη εξελίσσονται και 
διασταυρώνονται δραματικά 
στη σημερινή Αθήνα. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:55 Ουζερί Τσιτσά-
νης (2015). Δραματική ταινία 
με τους Χάρη Φραγκούλη, 
Γιάννη Στάνκογλου, Βασιλική 
Τρουφάκου. Στη γερμανοκρα-
τούμενη Θεσσαλονίκη του 

1942, ο Γιώργος δουλεύει μαζί 
με το γαμπρό του Βασίλη Τσι-
τσάνη σε ένα δικό τους ουζερί. 
Εκεί θα γνωρίσει και θα ερω-
τευτεί την Εστρέα. Ο έρωτας 
μεταξύ ενός χριστιανού και μιας 
Εβραίας, όμως, είναι απαγο-
ρευμένος από το καθεστός των 
Οι δυο νέοι θα ζητήσουν τη 
βοήθεια διάσημου συνθέτη για 
να μπορέσουν να ξεφύγουν. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:50 Άντρα Θέλω 
(1987). Κωμωδία με Λίλα Κα-
φαντάρη, Παύλο Χαϊκάλη, Νίκο 
Κούρο. Η νεαρή και όμορφη 
Λιάνα μένει ξαφνικά χήρα. Πλη-
ροφορείται ότι στη διαθήκη του 
εκλιπόντος  η χήρα κληρονομεί 
ολόκληρη την περιουσία, εφό-
σον έχει αποκτήσει διάδοχο. 
Αντίθετα τα 3/4 της περιουσίας 
κληρονομεί η Φιλαρμονική 
Κέρκυρας. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Οι Θαλασσιές οι Χάν-
δρες (1967). Μιούσικαλ με 
τους Κώστα Βουτσά, Ζωή Λά-
σκαρη, Γιάννη Βογιατζή. Ο Κώ-
στας αναλαμβάνει το μαγαζί 
του Αποστόλη με χρηματοδότη 
τον αμερικάνο Τζίμη. Ο Φώτης 

θα γνωρίσει και θα ερωτευτεί 
την Μαίρη, τη ροκ τραγουδί-
στρια η οποία εργάζεται στο δι-
πλανό κλαμπ Crazy Girl. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Η Δράκαινα (1985). Θέ-
ατρο της Δευτέρας. Δράμα με 
Θεανώ Ιωαννίδου, Γιώργο Κι-
μούλη, Δημήτρη Ιωακειμίδη,  
Ένα μυστικό και μια δυνατή, 
απροσπέλαστη, σκληρή γυ-
ναίκα. Τα απωθημένα του πα-
ρελθόντος της και ο ανεκπλή-
ρωτος έρωτάς της για έναν 
άντρα που άφησε, μολονότι 
αγάπησε παράφορα, εξαιτίας 
της θέλησης του πατέρα της, 
την βασανίζουν. Δεν είναι όμως 
μόνο αυτό. Υπάρχει και κάτι 
άλλο. Ένα έγκλημα, πολύ μί-
σος και πόνος. 
 
ΤΡΙΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30 Που πας Χωρίς Αγαπ́η 
(1970). Μελόδραμα με Δού-
κισσα, Γιάννη Ντουνιά,  Λαυ-
ρέντη Διανέλλο. Ένας νέος, ο 
οποίος ονειρεύεται να γίνει τρα-
γουδιστής, συνδέεται με μια 
διάσημη λαϊκή τραγουδίστρια 
για να πετύχει το στόχο του. 
Την ερωτεύεται και παντρεύο-
νται. Η αδυναμία τους να κά-

νουν παιδιά θα δημιουργήσει 
προβλήματα στη σχέση τους. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ21:35 Μια Νύχτα στον 
Παράδεισο (1951). Κωμωδία 
με Γεωργία Βασιλειάδου, Λέλα 
Πατρικίου, Ιωάννη Πρινέα. Η κ. 
Βυζαντίου, μια μανιακή γερο-
ντοκόρη μυθιστοριογράφος, το 
ζεύγος Δαμιανού με το γιο τους 
Άρη, οι ιδιοκτήτες του ξενοδο-
χείου καθώς και ο καμαριέρης 
Αντώνης, μένουν στο ξενοδο-
χείο ‘ο Παράδεισος’. Στο ξενο-
δοχείο φτάνει μια φίλη του 
Αντώνη,  με σκοπό να πα-
ντρευτεί τον Άγη καθώς και ένα 
νιόπαντρο ζευγάρι, εξάπτοντας 
την φαντασία της κ. Βυζαντίου. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
22:30 Τα Ντερβισόπαιδα 
(1960). Κωμωδία με Νίκο 
Φέρμα, Θανάση Βέγγο, Νίκο 
Ξανθόπουλο. Δύο δουλεύουν 
σε οικοδομές, έχουν έναν φίλο 
ο οποίος είναι ερωτευμένος και 
θέλει να παντρευτεί την αγα-
πημένη του. O πατέρας της εί-
ναι αντίθετος στον γάμο αυτό 
και οι δύο φίλοι προσπαθούν 
να βοηθήσουν το ζευγάρι να 
παντρευτεί. 
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ΠΕΜΠΤΗ 9/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι 
Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κοίτα με στα Μάτια  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00  Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι 
Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20:00 Τηλεμαχία 
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/5 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Αποτυπώματα  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Αγορά (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 

Χωριό  
10.00 Παραδοσιακή Βρα-
διά 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Κυπριώτικα Σκετς  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
21:00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/2 
06.00 Προεδρικές Εκλογές 
2023 
12.00 Ειδήσεις  
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα 
15.00 Προεδρικές Εκλογές 
2023 
00.00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13/2 
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  
20:00 Προεδρικές Εκλογές 
2023 
21:00 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 14/2 
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 15/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Κυπριώτικα Σκετς   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις

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

ΠΕΜΠΤΗ 9 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: Το Οργανάκι 
του Αττίκ (1955) 
23:50 Έλ/κη ταινία:Εξωτικές Βιταμί-
νες (1960) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 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: 
ΕΚΟ Celebration of Cyprus 
21:15 Ελ/κή ταινία: Ο Άγνωστος 
Εκειν́ης της Νύχ́τας (1972)   
23:15 Ελ/κή ταινία: Άλλες τον Προτι-
μούν Γουλί  (1986) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
World Travel Market 2022 
20:10 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:55 Ελ/κή ταινία: Ουζερί Τσιτσάνης 
(2015) 
22:50 Ελ/κή ταινία: Άντρα Θέλω 
(1987) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 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: Οι Θαλασσιές οι 
Χάνδρες (1967) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 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 της Δευτέρας: Η Δρά-
καινα (1985) 
23:40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 14 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: Που πας Χωρις́ 
Αγαπ́η (1970)   
21:40 Ελ/κή ταινία: Κατ́ω οι Άνδρες 
(1971)   
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 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: Η Πρώτη 
Αγαπ́η (1964)  
21:35 Ελ/κή ταινία: Μια Νύχτα στον 
Παράδεισο (1951) 
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Με 3-1 η ΑΕΚ Λάρνακας 
επικράτησε επί της Καρ-
μιώτισσας το Σάββατο 

Το σκορ, στον αγώνα που πρα-
γματοποιήθηκε στο Τσίρειο Στά-
διο, άνοιξε στο 36ο λεπτό υπέρ 
της ΑΕΚ, ο  Εγγλέζου, ενώ λίγα 
λεπτά αργότερα, ο Ντούρις πέτυχε 
το μοναδικό γκολ για την ομάδα 
του, Καρμιώτισσα, στο 44ο λεπτό. 
Οι Νίκολιτς και Πονς, έβαλαν 

γκολ στο 46ο και 70ο λεπτό αντί-
στοιχα, για την ΑΕΚ. 
Νικήτρια με 2-1 αναδείχθηκε 

η ΑΕΛ με αντίπαλο τον Ακρίτα στο 
πρώτο παιχνίδι της 22ης αγωνι-
στικής του πρωταθλήματος     
Ποδοσφαίρου. 
Το σκορ άνοιξε για τους γη-

πεδούχους στο 37’ ο Τεϊσέιρα, για 
να ισοφαρίσει για την ομάδα της 
Χλώρακας ο Κλεμέντε στο 57’. 
Τη νίκη στην ομάδα της Λεμε-

σού χάρισε στο τέταρτο λεπτό 
των καθυστερήσεων ο Τζάλμα, 
ευστοχώντας σε πέναλτι που 
κέρδισε ο Τεϊσέιρα τρία λεπτά 
νωρίτερα 
Η Ανόρθωσε επικράτησε με 

μεγάλη ανατροπή της Ομόνοιας 
με 4-1 στο δεύτερο παιχνίδι της 
22ης αγωνιστικής του πρωτα-
θλήματος ποδοσφαίρου. 
Η αναμέτρηση ξεκίνησε με 23 

λεπτά καθυστέρηση, καθώς κατά 
την είσοδο των ομάδων οι οπαδοί 
της Ανόρθωσης δημιούργησαν 
αποπνικτική ατμόσφαιρα ανάβο-
ντας δεκάδες πυρσούς και καπ-
νογόνα, ενώ φωτοβολίδα που 
εκτοξεύθηκε από την κερκίδα της 
Ανόρθωσης πέρασε κοντά από 
τους παίκτες της Ομόνοιας, ανα-
γκάζοντας τον Πορτογάλο διαι-
τητή Γκουστάβο Φερνάντες να 
στείλει προσωρινά τους παίκτες 
πίσω στα αποδυτήρια. 

Συγκινήσεις ωστόσο επεφύ-
λασσε το παιχνίδι μετά την επα-
νέναρξή του, με τους φιλοξενού-
μενους να προηγούνται στο 30’ 
με τον Λοΐζου, πριν ισοφαρίσει η 
Ανόρθωση ακριβώς με τη λήξη του 
ημιχρόνου με σκόρερ τον Μραζ. 
Ο Σλοβάκος έδωσε στο 53’ το 

προβάδισμα στους γηπεδούχους, 
πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ για 
τον ίδιο και την ομάδα του στο 
73’. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε 
ο Αντονιν στο 94'. 

 Σπουδαία νίκη με ανατροπή 
για τον ΑΠΟΕΛ, με τους Μακέντα 
και Μπεν να κάνουν τη διαφορά 
για το ΑΠΟΕΛ που επικράτησε 
με 3-1 του Απόλλωνα στο ΓΣΠ. 
Η ομάδα του Μιλόγεβιτς παρά το 
ότι βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο 
σκορ, έβγαλε αντίδραση, βρήκε 
τα ψυχικά αποθέματα και πήρε 
ένα πολύτιμο τρίποντο. Τα γκολ 
της αναμέτρησης πετύχαν οι 
Πίττας 03’, Κβιλιτάια 50’, Ντο-
γκαλά 75’ και Μπεν 90’. 
Κόντρα σε κάθε προγνωστικό 

η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε να 
πάρει ένα τεράστιο διπλό, κερδί-
ζοντας εκτός έδρας την Πάφο με 
2-1, σε αγώνα που έγινε στο 
πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής! 
Σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» 
οι Ντορεγκραράι (8’), ο οποίος 
ευστόχησε από τα έντεκα βήματα 
και Μιγκελίτο (48’), ενώ προσω-
ρινά ισοφάρισε ο Τάνκοβιτς (39’). 
Με αυτή τη σπουδαία νίκη η 

Νέα Σαλαμίνα «σκαρφάλωσε» 
στην πέμπτη θέση, μετρώντας 
πλέον 37 βαθμούς, ενώ στην τρίτη 
θέση παρέμεινε η Πάφος που 
μάζεψε έως τώρα 45 βαθμούς. 
Ο Άρης πέτυχε την τρίτη σερί 

του νίκη, επικρατώντας το βράδυ 
της Δευτέρας της Δόξας με 2-1 
στο στάδιο «ΑΛΦΑΜΕΓΑ», σε 

αγώνα με τον οποίο ολοκληρώ-
θηκε η 22η αγωνιστική του 
πρωταθλήματος. 
Η Δόξα άνοιξε το σκορ στο 21’ 

με τον Καραμανώλη, με τον Άρη 
να ισοφαρίζει στο 50’ με τον Αλε-
ξάντρ Κακόριν. Για τον 'Αρη το 
2ο γκολ πέτυχε στο 67’ ο Γκομίς. 
Με τη νίκη του αυτή ο Άρης 

βρίσκεται σε απόσταση δύο 
βαθμών από την προνομιούχα 
τρίτη θέση που οδηγεί στο      
Conference League. 
Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» ανέ-

βηκε στους 43 βαθμούς, έναντι 
45 της Πάφος FC και απομα-
κρύνθηκε στους έξι από τη Νέα 
Σαλαμίνα και στους οκτώ από 
Ομόνοια – Απόλλων. 
Νίκη 2-1, εκτός έδρας, πέτυχε 

το Σάββατο η Ένωση Νέων   
Παραλιμνίου επί του Ολυμπια-
κού στο Μακάρειο Στάδιο. 
Ο Έσελινκ σκόρασε στο 44ο 

λεπτό για τον Ολυμπιακό, ενώ ο 
Βουτσέκοβιτς πέτυχε το πρώτο 
γκολ για την ΕΝΠ στο 50ο λεπτό. 
Το δεύτερο γκολ υπέρ της ΕΝΠ 
ήρθε στο 67ο λεπτό από τον 
Βουτσένοβιτς. 
Συνοπτικά, για την 22η αγω-

νιστική σημειώθηκαν τα εξής  
 

Aποτελέσματα:  
Καρμιώτισσα-ΑΕΚ 1-3, Ολυμ-

πιακός-ΕΝΠ 1-2, Πάφος-Νέα 
Σαλαμίνα 1-2, ΑΠΟΕΛ-Απόλλων 
3-1, ΑΕΛ-Ακρίτας 2-1, Ανόρθωση-
Ομόνοια 4-1. Άρης - Δόξα 2-1. 
 
Βαθμολογία:  
ΑΕΚ 53, ΑΠΟΕΛ 49, Πάφος 45, 
Άρης 43, Νέα Σαλαμίνα 37, 
Ομόνοια 35, Απόλλων 35, ΑΕΛ 
31, Ανόρθωση 26, Καρμιώτισσα 
23, ΕΝΠ 17, Δόξα 13, Ολυμπια-
κός 13, Ακρίτας 11. 

Η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε να πάρει ένα τεράστιο διπλό, κερδίζοντας την Πάφο 

Η Ομόνοια καλωσορίζει τον  
Σωφρόνη Αυγουστή 
Η Ομόνοια καλωσορίζει τον 

Σωφρόνη Αυγουστή στην οικο-
γένεια της και του εύχεται κάθε 
επιτυχία. 
Ο κ. Αυγουστή είναι 45 χρόνων 

και διετέλεσε για τέσσερα χρόνια 
προπονητής στον Απόλλωνα 
Λεμεσού, με τον οποίο κατέκτησε 
ένα κύπελλο και ένα σούπερ καπ 
και πανηγύρισε δύο προκρίσεις 
στους ομίλους του UEFA Europa 
League.  
Επίσης, διετέλεσε προπονητής 

της ΑΕΚ Λάρνακας, του ΑΠΟΕΛ 
και της Καρμιώτισσας Πολεμιδιών.

Aναβλήθηκε το ματς της ΑΕΚ 
με τον Ατρόμητο στην Ελλαδα

Στη λευκή ισοπαλία έμειναν 
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, 
νίκη για Παναθηναϊκό ανα-

βλήθηκε το ματς της ΑΕΚ με 
Ατρόμητο 
Χωρίς νικητή έληξε το χθεσινό 

ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και 
Ολυμπιακό στην Τούμπα, με τις 
δύο ομάδες να μένουν στην λευκή 
ισοπαλία για την 21η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος της Super 
League. 
Ο Παναθηναϊκός από την άλλη 

επικράτησε με 2-0 της Λαμίας στο 
«Απόστολος Νικολαΐδης» και 
επέστρεψε στις νίκες μετά από 
δύο σερί ήττες. 
Με τα αποτελέσματα αυτά, 

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός είδαν τη 
διαφορά τους από τον πρωτο-
πόρο Παναθηναϊκό να πηγαίνει 
στους πέντε βαθμούς, και στους 
4 από την ΑΕΚ, η οποία έχει τον 
αγώνα με τον Ατρόμητο σε εκκρε-
μότητα. 
Ο αγώνας ανάμεσα σε Ατρό-

μητο και ΑΕΚ αναβλήθηκε λόγω 
της υψομετρικής διαφοράς που 
προέκυψε στις δύο εστίες του 
γηπέδου. Παρά τις προσπάθειες 
που κατέβαλλαν οι γηπεδούχοι 

για τη διόρθωση του προβλήμα-
τος, αυτό δεν κατέστη δυνατό 
να ξεπεραστεί κι έτσι ο διαιτητής 
Ευάγγελος Μανούχος αποφά-
σισε την οριστική αναβολή της 
αναμέτρησης. 
Στο άλλο χθεσινό αγώνα,     

Παναιτωλικός και Αστέρας Τρί-
πολης έμειναν στο ισόπαλο 0-0. 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα, 

η βαθμολογία και το υπόλοιπο 
πρόγραμμα της 21ης αγωνιστι-
κής του πρωταθλήματος της 
Super League: Ο Ιωνικός πέτυχε 
χθες βράδυ σημαντική νίκη επί 
του Άρη για την 21η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος της Super 
League, ενώ ΟΦΗ και ΠΑΣ Γιάν-
νινα έμειναν στην λευκή ισοπα-
λία. 
Της αγωνιστικής δεσπόζει το 

αποψινό μεγάλο ντέρμπι στην 
Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και 
Ολυμπιακό. Οι δύο ομάδες ισο-
βαθμούν στην 3η θέση με 42 
βαθμούς, πέντε λιγότερους από 
την πρωτοπόρο ΑΕΚ και τρεις 
από τον δεύτερο Παναθηναϊκό. 
Ο Βόλος επικράτησε του Λεβα-

δειακού εκτός έδρας και ανέβηκε 
στην 5η θέση της Super League. 

Η θεσσαλική ομάδα νίκησε 3-0 
στη Λιβαδειά τον Λεβαδειακό, σε 
αναμέτρηση για την 21η αγωνι-
στική και επέστρεψε μετά από δύο 
σερί ήττες στις επιτυχίες χάρη 
σε γκολ του Πιρές στο 61΄, του 
Ντέλετιτς στο 69΄ και του Κούτσια 
στο 90. 
Συνοπτικά, τα  αποτελέσματα, 

η βαθμολογία και το υπόλοιπο 
πρόγραμμα της 21ης αγωνιστι-
κής το 

 
Αποτελέσματα 
ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0,       

Ιωνικός - Άρης !-0, Παναθηναϊ-
κός - Λαμία 2-0, Ατρόμητος - ΑΕΚ 
ΑΝΑΒΟΛΗ, Παναιτωλικός - 
Αστέρας Τρίπολης 0-0, ΠΑΟΚ - 
Ολυμπιακός 0-0, Λεβαδειακός - 
Βόλος 0-3 

 
Η βαθμολογία  
(σε 21 αγώνες) 

1. Παναθηναϊκός 48, 2. ΑΕΚ 47 
-20αγ., 3. ΠΑΟΚ 43, 4. Ολυμπια-
κός 43, 5. Βόλος 32, 6. Άρης 31, 
7. Ατρόμητος 25 -20αγ., 8. Παναι-
τωλικός 24, 9. Αστέρας Τρίπολης 
22, 10. ΟΦΗ 20, 11. ΠΑΣ Γιάννινα 
20, 12. Ιωνικός 14, 13. Λεβαδει-
ακός 13 -20αγ., 14. Λαμία 12.

Στην 1η κατηγορία του Davis Cup 
η Ελλλάδα μετά από 19 χρόνια 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επι-

κράτησε με 2-0 σετ (7-6, 
6-1) του Αντρέας Αντράντε 

και η Ελλάδα με συνολικό σκορ 
3-1 επί του Ισημερινού, εξασφά-
λισε την πρόκριση της στο World 
Group I του Davis Cup, μετά από 
19 χρόνια και συγκεκριμένα το 
2004. 
Ο Ελληνας πρωταθλητής έκαμψε 

την αντίσταση του αντιπάλου του, 
Νο 564 στην παγκόσμια κατάταξη, 
σ' έναν αγώνα που διήρκησε 1 ώρα 
και 15 λεπτά, γνωρίζοντας την 
αποθέωση από περίπου 10.000 
θεατές που βρέθηκαν στο κλειστό 
των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 
Ο Τσιτσιπάς δυσκολεύτηκε 

στο πρώτο σετ, όταν και χρειάσ-
τηκε το tie break (7-1) για να το 
κατακτήσει με 7-6. 

 Εχοντας αποκτήσει και ψυχο-
λογικό αβαντάζ «καθάρισε»      
εύκολα το δεύτερο σετ με 6-1, 
στέλνοντας την Ελλάδα στο 
World Group I, εκεί όπου έχουν 
επίσης προκριθεί Ιαπωνία, Βρα-
ζιλία, Δανία, ουμανία, Περού, 
Ουκρανία, Τουρκία, Λιθουανία 
και Βουλγαρία.
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Andreas Mavroyiannis-Nikos Christodoulides 
in Cyprus presidential election runoff

Independent candidate and 
former Foreign Minister, 
Nikos Christodoulides, will 

face independent candidate 
and former Greek Cypriot nego-
tiator for the Cyprus talks, 
Andreas Mavroyiannis, in Sun-
day’s second round of the pres-
idential elections. 

Christodoulides, backed by 
centre parties DIKO, EDEK and 
DIPA, received 32.04% of the vote 
(127,305 votes) in the first round 
last Sunday, whilst Mavroyiannis, 
backed by left wing AKEL,          
received 29.60% (117,627 votes). 

Mavroyiannis said that the     
result is an honour for him and 
those who worked for his candi-
acy, adding that the goal of making 
it to the second round of the elec-
tions was achieved. He thanked 
the thousands of voters for their 
support, trust and strong mandate 
"to continue on the same path 
with ethics and honesty to raise 
our country higher." 

Mavroyiannis also thanked 
AKEL who backed his candidacy 
and all the groups, organisations 
and hundreds of personalities 
who supported him. He said that 
in this effort no one is left out, 

adding that the love for our 
country removes the dividing 
lines and unites us. 

He also spoke of the faith to a 
solution to the Cyprus problem 
on the basis of a bizonal, bi-
communal federation adding 
also that he will work for a         
robust economy. 

The two presidential candi-
dates have this week held meet-
ings and discussions, trying to 
gain as much support from 
parties, movements, and candi-
dates that did not make it to the 
second round. 

DISY President and candidate 
Averof Neofytou was third with 
26.11% (103,755 votes). Far right 
wing ELAM President Christos 
Christou received 6.04% (24,002 
votes) followed by lawyer Achil-
leas Demetriades 2.04% (8,124 
votes), leader of New Wave 
Movement Constantinos Chris-
tofides with 1.59% (6,321 votes) 
and lawyer George Colocassides 
1.33% (5,284 votes).  

It is the first time that DISY has 
remained outside the second 
round of presidential elections.  

On Monday, Mavroyiannis had 
meetings with DISY’s Averof Neo-

fytou, Green Party head Chara-
lambos Theopemptou and inde-
pendent Achilleas Demetriades.  

Demetriades said he will 
make his decision on who to 
back known by Thursday. 

On Tuesday Mavroyiannis met 
with Constantinos Christofides 
and George Colocassides. Both 
said that they would not guide 
their voters on who to choose for 
the second round. 

Geadis Geadi, spokesperson 
for far-right ELAM, said the party 
would make a decision based on 
the answers to a questionnaire 
sent to the two candidates outlin-
ing the party's political priorities. 

 
DISY to vote conscience  
but party divided   
“History never forgets traitors,” 
says leader 

 
In a meeting late on Tuesday 

at DISY headquarters, the out-
going ruling party’s political office 
decided to call on supporters to 
vote their conscience in the run-
off election. 

"We call on friends and mem-
bers to vote what their conscience 
dictates placing the good of the 

country first," DISY said. 
Though Christodoulides has 

secured many DISY votes, there 
are many who see him squarely 
responsible for splitting up the 
party, after he decided to run as 
a candidate calling himself as an 
independent – but also a DISY 
member. He was subsequently 
struck from the party after he 
officially submitted his candidacy 
in January. 

After Sunday’s outcome, 
Christodoulides had attempted 
to mend any rift in an attempt 
to get the party’s backing. 

But Averof Neofytou said no 
member of the party would parti-
cipate in any new government 
irrespective of result, referring to 
'Judas and apostates' in a party 
speech.  

“History might forget heroes, 
but it never forgets traitors,” he 
said. 

However, DISY’s parliamentary 
leader and long-standing MP 
Nicos Tornaritis has come out in 
support of Christodoulides, as 
have former Health Minister Con-
stantinos Ioannou and Agriculture 
Minister Costas Kadis. 

The backing of Christodoulides 
is in stark contrast to other key 
DISY members such as veteran 
Finance Minister Constantinos 
Petrides. 

“I’m glad to be seeing unity, 
the unity of DISY, and unity has 
a name: No to the defector,” he 
said, referring to Christodoulides.  

Certain high-profile DISY 
members such as Christos Pour-
gourides and Chris Triantafyllides 
have openly said supporting 
Christodoulides would be a bad 
idea. 

Pourgourides also said that in 
line with focusing on the Cyprus 
problem, DISY should not be 
afraid to back Mavroyiannis. Just 
because AKEL backs him does 
not mean DISY cannot. “We should 
get rid of these stereotypes.” 

Mavroyiannis also has a strong 

backing from other key DISY 
players including Paphos mayor 
Phedonas Phedonos – whose 
district overwhelmingly backed 
Christodoulides. But Phedonos 
instead argued that DISY should 
be backing Mavroyiannis.  

The mayor used a video clip 
from 2008 - where President 
Nicos Anastasiades, then the 
leader of the DISY party, does not 
rule out partnering up with AKEL 
in the upcoming presidential 
elections of that year - as ammu-
nition for his proposal. 

The video depicts Anastasi-
ades on a television show, aired 
before the February 2008 elec-
tions, where he tells reporters 
they should “not rule out anything.” 

Phedonos used the video to 
show that even Anastasiades 
had been open to working with 
AKEL, as he himself is now. 

“To those in the Christodoulides 
camp who now hurl abuse at me 
(for proposing that DISY back 
Mavroyiannis), do they dare say 
the same things about President 
Anastasiades, or is that not con-
venient for them now?” 

“Let them understand this: my 
proposal is political in nature. 
And let it be noted that Andreas 
Mavroyiannis is neither the leader 
of AKEL, nor even a leftist.” 

Katie Clerides, daughter of 
DISY founder Glafcos Clerides, 
also urged the party to back 
Mavroyiannis. She centred her 
argument in favour based on the 
Cyprus problem.  

Foreign Minister Yiannis        
Kasoulides said he too would 
personally back Mavroyiannis. 

Cypriot President Nicos Anas-
tasiades, who turned his back on 
the meeting after voicing support 
for Christodoulides, was expected 
to attend but he did not show up. 

DISY officer and former Finance 
Minister Harris Georgiades said 
either way the party will be in 
the opposition after Sunday. 

“There are big differences   

between the party and the views 
expressed by the two candidates,” 
Georgiades told state radio 
Wednesday morning. 

 
AKEL: Mavroyiannis creates 
hope for Cyprus 

 
In statements on Sunday, 

Stefanos Stefanou, General Sec-
retary of AKEL, said that the elec-
tion outcome demonstrates that 
the party’s choice to support the 
candidacy of Andreas Mavro-   
yiannis was the right one. 

"We are satisfied, because our 
choice to support a man, who 
puts the interest of our country 
above any party, is vindicated," 
Stefanou said.  

He further noted that the can-
didacy of Mavroyiannis "unites 
and creates hope for Cyprus and 
our people" and referring to the 
Cyprus problem, said that with his 
vast experience and international 
connections, Mavroyiannis “has 
the potential to prevent the danger 
of the final division and to place 
our country higher." 

He stressed on Tuesday, that 
the election of Mavroyiannis will 
not signal AKEL’s return to power. 

As the push to garner supporters 
from a split DISY continued, the 
AKEL leader told CyBC that the 
party went out of its way to back 
a candidate that does not actually 
belong to the left. Mavroyiannis 
is an independent and the fact 
that AKEL supports him is in an 
indication that the party is priori-
tising the country and society, 
Stefanou said. 

 
Of the 561,273 registered 

voters, a total of 404,403 (72.05%) 
cast their vote in Sunday’s first 
round of presidential elections. 
Abstention reached 27.95% 
(156,870). Valid ballots were 
397,387 or 98.27%, invalid ballots 
were 5,346 or 1.32% and blank 
were 1,670 or 0.41%.

A total of seven Turkish 
Cypriots have been   
reported dead from the 

large-scale earthquakes that 
devastated parts of Turkey 
and Syria on Monday. 

Reports in the north said that 
a mother and her two children, 
a mother and her baby, and two 
men are among those who lost 
their lives in the natural disaster. 

Siblings Arda and Ilknur         
Akbaba were reported to have 
died along with their mother Elif 
in the quake that affected Kah-
ranmaras. In Antakya, Sheyma 
Koshe and her baby boy Poyraz 
were found dead in the wreck-
age of the quake, while in Hatay, 
coach of the Gocmenkoy foot-
ball club Amac Arnavutoglu was 
reported to have died. He had 

been in Turkey for medical     
reasons. A seventh young man, 
18-year-old footballer Mehmet 
Gulen was also reported to 
have died in Hatay. 

Meanwhile, a group of children 
from the Famagusta lyceum in 
the north remained trapped 
under the rubble of their hotel in 
Turkey, as the Turkish Cypriots 
sent another team of 100 res-

cuers to help clear the damage.  
The children, around 25 boys 

and girls, were in Adiyaman for 
a volleyball tournament and had 
been staying at the Isias hotel 
at the time of the earthquake. 

On Tuesday morning, a second 
rescue team of 100 rescuers 
departed from the north. 

 
Continued on Page 18

Seven Turkish Cypriots among those killed in devastating earthquake



Prime Minister Rishi Sunak 
reshuffled his cabinet on 
Tuesday, breaking up two 

departments to better suit his 
pledges to spur the economy and 
turn around his party’s fortunes 
before an election expected next 
year. 

Sunak created a new energy 
security and net zero department, 
to be led by minister Grant Shapps, 
and three other departments, 
with one focusing on science and 
innovation, a personal passion 
for Sunak. 

The former finance minister 
and multi-millionaire, who once 
worked for a hedge fund, is trying 
to steer the economy through a 
prolonged period of double-digit 
inflation and stagnation, a situa-
tion worsened by the soaring 
cost of energy. 

He is also under pressure to 
try to prove his belief that Britain 
can reap the benefits of its        
departure from the European 
Union by developing new trade 
ties with international partners. 

“The government needs to  
reflect the priorities of the British 
people and be designed to        
deliver for them,” Sunak said on 
Twitter.  

“These changes will focus 
teams on the issues that will build 
a better future for our children and 
grandchildren.” 

Trade Secretary Kemi Bade-
noch was given an expanded role 
including business and trade. 

Former culture minister Michelle 
Donelan was appointed to run 
the department for science, inno-
vation and technology, while 
former housing minister Lucy 

Frazer takes on the new role for 
culture, media and sport. 

Greg Hands, a former trade 
minister and one-time party      
enforcer for the Conservatives, 
was appointed party chair. 

Sunak’s appointment of Hands 
as party chair finally filled a posi-
tion made ever more important 
before the next national election 
expected in 2024, after Nadhim 
Zahawi was sacked nine days 
ago over his tax affairs. 

It was largely welcomed by a 
party that is deeply divided and 
increasingly assertive after oust-
ing two prime ministers last year 
over the scandal and economic 
chaos. 

Since entering Downing Street 
in October, Sunak has been under 
pressure to stamp his authority, 
with some in his party question-

ing whether he was overly mana-
gerial and lacked an overriding 
ideology or vision for Britain. 

He has so far failed to reduce 
the commanding lead in opinion 
polls held by the opposition       
Labour Party, which is increas-
ingly presenting itself as Britain’s 
next government. 

Sunak promised in January 
to tackle Britain’s most serious 
problems, from cutting inflation to 
fixing the National Health Service 
(NHS) and reducing illegal migra-
tion, aiming to convince his law-
makers he can lead them into 
the next election. 

He has also passionately        
espoused the need for Britain to 
become the “next Silicon Valley”, 
pledging in January to increase 
public funding in research and 
development to £20 billion. 
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PM Rishi Sunak shuffles cabinet 
to bolster pledges on economy

Seven T/C among those 
killed in earthquake

Continued from Page 17 
 
President Nicos Anastasiades 

also reiterated the Republic’s 
call to help the rescue effort. 

“Our thoughts and prayers are 
with the Turkish Cypriot students, 
parents and teachers that are still 
missing. We reiterate our readi-
ness to contribute and offer our 
assistance to the humanitarian, 
rescue and recovery efforts that 
are currently taking place,” he 
said on social media. 

On Tuesday, the foreign mini-
stry of the Republic said that their 
rescue teams to provide humani-
tarian aid to people affected by 
the earthquake remain at the 
ready, and they have requested 
permission to send a team through 
the EU framework. Although   
initially the offer to help was not 
accepted by Ankara’s government, 
the decision was later reversed. 

According to a tweet published 
by foreign ministry spokesperson 
Demetris Demetriou, Turkey’s 
decision to accept the aid was 
conveyed to Cyprus by the Euro-
pean Civil Protection Mechanism. 

Moreover, Cyprus Airways 
will also contribute to the relief 
efforts by making its aircrafts 
available to governments, NGOs 
and organisations for the trans-
port of goods, medicines, rescue 
teams and equipment. 

At the same time, trade union 
PEO has started collecting goods 
and money for the victims of the 
earthquake. The union said the 
most important goods for people 
affected in Turkey and Syria are 
basic necessities, such as blan-

kets, winter clothes and shoes, 
dry food, personal hygiene items, 
baby food and diapers, as well 
as generic medicines. 

Accounts have also been      
set up for those wishing to      
donate money: Bank of Cyprus 
357015667368 and Hellenic 
Bank 105-11-137244-01.  

The 7.8-magnitude quake that 
struck Turkey and Syria, was felt 
across Cyprus. Residents in 
Nicosia described how they were 
jolted awake when it struck at 
3:17am. 

The disaster has claimed the 
lives of over 11,000 people. 

“Thousands of homes have 
been destroyed, displacing fami-
lies and exposing them to the 
elements at a time of year when 
temperatures regularly drop 
below freezing,” said UNICEF 
spokesperson James Elder, add-
ing, “scores of schools, hospitals 
and other medical and educa-
tional facilities have been dam-
aged or destroyed.” 

Elder also pointed out that the 
most vulnerable are Syrian refu-
gee families living in informal 
settlements and displaced fami-
lies in northwest Syria who are 
also grappling with an ongoing 
cholera outbreak. 

The UN’s cross-border aid 
into Syria has been temporarily 
disrupted following the damage 
caused by the earthquake, the 
United Nations Office for the 
Coordination of Humanitarian 
Assistance said on Tuesday. 

“We are exploring all avenues 
to reach people in need,” an 
OCHA spokesperson said.

North denies involvement 
in Potamia shooting
Police on Monday were 

continuing to investigate 
the claim that a Greek 

Cypriot man was shot by Turkish 
soldiers in Potamia on Sunday. 

Local media reported at the 
time that three Greek Cypriots 
claimed to have gone to the area 
to forage for wild asparagus, 
when their pick-up truck was 
approached by a Turkish military 
vehicle, and they were shot at. 

A 45-year-old man sustained 
an injury to his shoulder and 
was rushed to Nicosia general 
hospital. 

According to police, the 
Greek Cypriot was in a buffer 
zone spot not patrolled by UN 
peacekeepers with two other 
men at around 3pm on Sunday. 

Police spokesman Christos 
Andreou said that the wounded 
man was stable after having 
surgery. 

According to reports in Kibris 
Postasi, the military authorities 
in the north said that the claims 
did not reflect the truth.  

Military officials told the       
website: “In coordination with the 
United  Nations Peacekeeping 

Force, it has been learned that 
the incident arose out of a land      
dispute between the Greek 
Cypriots and they shot each 
other.” 

CyBC radio reported on  
Monday that an official state-

ment by the ‘foreign ministry’      
in the north, backed the Turkish 
military’s claims, saying that the 
Greek Cypriots had been in-
volved in a scuffle among them-
selves culminating in the shoo-
ting injury.
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Cypriot diaspora in the UK vote for change

The Cyprus issue and the 
economy were at the top 
of London-based Cypriots’ 

agendas as they went to the  
polling stations on Sunday to vote 
in the first round of the presiden-
tial elections. 

Five out of ten polling stations 
operating in the UK were located 
in London, with three set up at 
the Cyprus High Commission in 
Mayfair, where 1,461 people had 
registered to vote, and two at the 
Cypriot community centre in North 
London, where 815 voters were 
expected. 

In the run up to the elections, 
president of the federation of 
Cypriots in the UK Christos     
Karaolis said that the federation 
had been actively encouraging 
eligible voters to exercise their 
right at the polls. 

He explained that despite     
the huge interest the diaspora 
has shown in the elections, only 
about 10,000 of the 300,000 
Cypriots living in the UK were 
eligible voters. 

“As a federation we have     
engaged with many of the can-
didates, and we will work with 
whoever wins for the reunifica-
tion of the island,” he said, high-
lighting that party representa-
tives in the UK are not so much 
looking to serve party interests 
but rather the good of the people. 

Diana Constantinides, a Cyp-
riot barrister based in London 
said she felt privileged to be 
able to vote after exiting the      
Cyprus High Commission on 
Sunday morning. 

“But most importantly, by        
exercising the right to vote I am 

contributing towards shaping the 
future of the Republic of Cyprus,” 
she added, “which is why it’s 
very important, especially for the 
youth, to vote.” 

Unfortunately it seems young 
people don’t take it so seriously, 
Louiza, a 22-year-old student 
who also helped out at the      
polling stations, said, explaining 
that many missed the deadline 
despite several reminders. 

“Generally we did not see the 
interest that we should have 
seen during these elections, 
even though they are crucial to 
the future of the Cyprus issue, 
among other things,” she said. 

“I would also like to see the 
separation of powers put in        
effect – I personally don’t agree 
with what happens in Cyprus, 
where we keep seeing the 

same people recycled into new 
positions,” she added. 

“I would like to see Cyprus 
adopting more European stan-
dards, but for me the priorities 
are the Cyprus issue and the 
economy…The rest depend on 
how hard the opposition will 
fight back.” 

Adrian Patsalos, president of 
NEPOMAK UK, the Cypriot youth 
organisation of the diaspora, 
disagreed with the narrative that 
“young people don’t care, young 
people don’t vote.” 

“From what I’ve seen here 
today, it’s quite encouraging,” 
he said. “There are many young 
people here voting, many young 
Cypriots who came to study and 
stayed in the UK but also the 
students that are here.” 

“I don’t think young people 

don’t care,” he reiterated. “They 
might be discouraged because 
unfortunately party leaders in 
Cyprus are too focused on tear-
ing each other apart rather than 
working together for the best       
interest of Cyprus.” 

Flagging the Cyprus issue       
as one of the priorities the new 
president should have, he said 
that “it’s tragic and it’s very        
demotivating for young people 
to see that even on the most 
important issue they (politicians) 
can’t put party politics aside and 
work together.” 

“I take my hat off to the leaders 
of the party branches in the UK 
because I’ve seen working in the 
diaspora that they can put party 
politics aside and put Cyprus 
first. The party leaders in Cyprus 
should come learn from them.”

BBC series 
looking for 
vehicles to 
restore 

In there a special vehicle 
in your life? Is it crying out for 
a restoration, adaptation or 
even a transformation to meet 
your business needs? 

Help is here! As part of a 
brand new primetime BBC 
series, a team of Britain’s best 
engineers will be finding and 
transforming your beloved 
vehicles. 

If you think of your vehicle 
as part of the family, have 
countless happy memories 
of it and cherish it even as it 
sits in the garage, we’d love 
to hear from you. 

For your chance to     
apply, please email:   
castingcars@southshore.uk
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Turkish community groups 
in London appeal for aid
Turkish speaking commu-

nity groups in London and 
across the UK have made 

appeals calling on community 
members to donate to a number 
of appeals which will be sending 
aid to Turkey following the devas-
ting earthquakes that hit the 
country Monday morning. 

Many of the Turkish speaking 
communities in London have 
been affected by the devasta-
tion which has hit many of their 
hometowns and villages. 

Below are a number of drop-
off points and contacts number 
for community groups and asso-
ciations which will be aiding to 
send support to Turkey. 

Many have asked for items 
such as winter supplies, blankets, 
coats, shoes and other items. 

Contact numbers have been 
provided for more information 
regarding requested items and 
deadline dates and times for 
drop-offs. 

 
DROP-OFF POINTS  
IN LONDON: 
 
West London  
Turkish Community Centre 
670 Hanworth Road,  
Hounslow TW4 5NP 
Chairman: Özkan Kalkan –      

Tel: 07830 932 923 
 
Karahasanlılar U.K. 
3rd Floor, Community Centre, 
8 Lovelace Street,  
London E8 4FF 
İbrahim Altun – 07872 665 199 
 
Ramadan Mosque 
9-15 Shacklewell Lane,  
London E8 2DA 
Contact: Hussein El Bakayi – 
07930 433 640 
 
TWPA 
4 Willoughby Road,  
London N8 0HR 
 
Turkish Cypriot Women’s 
Project  
140A Falkland Road,  
London N8 0NP 
 
TCCA 
628-630 Green Lanes,  
London N8 0SD 
 
New Peckham Mosque 
99 Cobourgh Road,  
London, DA15 9NU 
 
CML Cargo 
10 Commercial Road,  
London N18 1TP 
Contact: 07990 041 485

Haringey leader offers condolences 
after devastating earthquakes

Cllr Peray Ahmet, Leader 
of Haringey Council, has 
issued a statement follow-

ing the major earthquakes that 
have taken place in Turkey and 
Syria. 

“We have many people from 
the region who live and work in 
this borough and I have a heavy 
heart today following the sad and 
tragic news that has come out 
of southern Turkey and northern 
Syria. 

“I would like to extend my 
condolences and thoughts to 
everyone who has been adver-
sely affected by, or caught up in, 
this unfolding tragedy. 

“With the death toll from today’s 

two earthquakes set to continue 
rising sharply in the coming hours 
and days, I’d like to remind our 
residents with family links in  
Turkey and Syria that we remain 
on hand to provide any appro-
priate assistance, help and sup-
port that we can to them at this 
very tough and difficult time. 

“We will be in touch with local 
community groups and national 
groups and let our residents 
know what they can do to help 
in terms of fundraising and aid. 

“As a borough, Haringey has 
always been blessed with fantas-
tic community spirit and it really 
does go a long way in highly 
challenging times such as these. 
We need to come together as a 
collective community as, sadly, 
there may yet be more sorrow 
and heartbreak to come for some 
of us here in Haringey.” 

 
Enfield Council sympathies 

 
A message of sympathy from 

Enfield Council reads: 
“Enfield has a large and vibrant 

community from Turkey and the 
surrounding region. Our thoughts 
and prayers are with everyone 
who may be impacted by the 
devasting earthquake in Turkey 
and Syria recorded early on Mon-

day. We also send messages  
of strength and thanks to first-     
responders and volunteers who 
are helping in rescue efforts.” 

 
Major quake kills thousands  

 
A major earthquake of magni-

tude 7.8 struck southern Turkey 
and northern Syria on Monday, 
killing thousands of people as 
buildings collapsed across the 
region, triggering a search for 
survivors trapped in rubble. 

The quake, which hit in the 
early darkness of a winter morn-
ing, was also felt in Lebanon  
and Cyprus with minor tsunamis    
occurring in the Famagusta area 

of the island. 
A second earthquake of 7.5 

Richter was felt in the early 
hours of the afternoon. 

Following the devastating 
quakes, the Cyprus Foreign 
Ministry said it is ready to act. 

Meanwhile, reports from the 
north said attempts are being 
made to re-establish contact with 
three groups of young Turkish 
Cypriot athletes who were at a 
volleyball tournament in Adiya-
man. 

 
A summary of what occurred 

and travel advice can be found 
on GOV.UK: https://www.gov.uk/ 
foreign-travel-advice/turkey
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Larnaka visitors encouraged 
to share holiday snaps of 
spectacular views

The ‘benches for views’   
initiative is a series of 
photo benches located at 

some of the most picturesque 
spots across Larnaka to enable 
people to sit, take in the stunning 
views and perhaps share a snap 
or two on social media.  

Larnaka Tourism Board has 
been sponsoring the benches  
at key viewpoints and there are 
currently three benches in Lef-
kara, Pervolia and Choirokoitia, 
with a fourth scheduled at the 
Rizoelia National Forest Park 
of Aradippou in 2023. 

Rizoelia is popular for walking 
and jogging, offering a natural 
haven above the city. The bench 
will sit atop an elevation in the 
park with panoramic views of the 
area bridging Aradippou and 
Larnaka municipalities.  

Lefkara’s bench overlooks 
beautiful mountainous scenery. 
The village is world-renowned for 
its handmade embroidered lace 
that is included on the UNESCO 

Intangible World  Heritage List 
and was also awarded the status 
of ‘Best Tourism Village’ by the 
UN World Tourism Organisation’s 
in 2022. Adding to the village’s 
charm, the photo bench soon 
became one of the most photo-
graphed spots in the vicinity 
when it was installed in 2021. 

The bench in Choirokoitia 
offers countryside views across 
the village most famous for        
its Neolithic settlement and for 
its traditional products,  and at 
Pervolia, a modern heart-shaped 
bench captures sweeping views 
of the pristine beach and Medi-
terranean waters and provides 
the perfect spot to stop along 
the coastal path and breathe in 
the fresh sea air. 

Larnaka Tourism Board loves 
to see your snaps at the photo 
benches, so keep posting and 
tagging Larnaka Region… and 
enjoy the views! 

For further info, visit 
https://larnakaregion.com 

LGR’s Head of  Programming resigns

Cypriot doctor featured in  
award-winning BBC documentary 

Cypriot doctor Constanti-
nos Simillis, who lives 
and works in the UK,      

recently featured in an episode 
of the BBC2 documentary        
Surgeons: At The Edge Of Life. 

The fifth season, episode two, 
premiered on 25 January, with 
Dr Simillis’ family proud that he 
can raise awareness on issues 
such as the suffering of patients 
with bowel conditions – “as in 
Cyprus such conditions tend to 
still be a social taboo.” 

The episode follows the colo-
rectal team at Addenbrooke’s 
hospital in Cambridge UK, led by 
Dr Simillis who is a permanent 
consultant colorectal and general 
surgeon. It features 39-year-old 
Danny who has had severe 
Crohn’s disease - an inflammatory 
bowel disease affecting more 
than 200 thousand people in the 
UK - since he was a teenager 
with devastating effects on his 
quality of life. 

Two years ago, his Crohn’s 
flared up causing his bowel to 
perforate, resulting in a leak into 
his abdomen and sepsis, which 
could have been fatal. 

His only option was an ileos-
tomy – where the small bowel 
is disconnected from the large 
bowel and brought out of the 

abdomen through an opening 
called a stoma, through which 
waste passes in to a bag. 

With his Crohn’s in remission, 
Danny is now fit enough to have 
surgery to try to reconnect his 
small and large bowel, remove 
his stoma, and allow him to pass 
waste normally. 

But Dr Simillis will only know for 
sure if he can reattach Danny’s 
bowel when the surgery is under-
way and his bowel can be fully 
inspected. If he has to have his 
stoma reinstated, it will be a 
devastating outcome.  

You can view the episode on 
BBC iPlayer. 

Dr Simillis qualified in medicine 
with MBBS from Imperial College 
London in 2005, where he also 
achieved a BSc in Surgery and 
Anaesthesia with First Class 
Honours.  

He completed his speciality 
training in General Surgery and 
Colorectal Surgery in the North 
West London surgical rotation 
and trained in leading university 
teaching hospitals in the UK. He 
undertook subspecialty training 
in advanced colorectal cancer 
at the world-renowned St Mark’s 
Hospital and the Royal Marsden 
Hospital.  

He was awarded Fellowship 
of the Royal College of Surgeons 

of England (FRCS), Fellowship 
of the European Board of Surgery 
(FEBS), and Fellowship of the 
American College of Surgeons 
(FACS). After completion of his 
speciality surgical training in 
2017, he was awarded Certificate 
of Completion of Training (CCT) 
by the UK General Medical 
Council (GMC).  

From 2017, he worked as a 
Consultant Colorectal and Gen-
eral Surgeon at West Middlesex 
University Hospital, Chelsea 
and Westminster Hospital NHS 
Foundation Trust. In 2020, he 
was appointed as a Consultant 
Colorectal and General Surgeon 

at the prestigious Cambridge 
Colorectal Unit, Addenbrooke's 
Hospital, Cambridge University 
Hospitals NHS Foundation Trust. 
He specialises in abdominal and 
gastrointestinal surgery, oncolo-
gical surgery, advanced colorectal 
cancer, inflammatory bowel dis-
ease, diverticular disease, hernia 
surgery, and proctology. He is 
proficient in advanced minimally 
invasive surgery, including lapa-
roscopic and robotic surgery. 
Following a pan-European com-
petitive selection process, he was 
awarded the European Society 
of Coloproctology (ESCP) Robotic 
Surgery Fellowship which was 
fully funded by Intuitive. He is an 

accredited endoscopist by the 
UK Joint Advisory Group (JAG), 
in both upper (gastroscopy) and 
lower (colonoscopy) gastrointes-
tinal endoscopy.  

He has been awarded a     
Doctorate in Medicine from    
University College London for his 
research into the optimal surgical 
management of colorectal cancer 
liver metastases. He has a strong 
interest and knowledge of evi-
dence-based medical practice 
demonstrated by a Postgraduate 
Certificate in Evidence-Based 
Healthcare from University College 
London. He has completed a 
Master's Degree in Healthcare 
Ethics and Law, at Manchester 
University, School of Law, which 
has provided him with in-depth 
analysis and extensive under-
standing of every day moral and 
legal issues faced by a surgeon. 
He has an impressive academic 
record and has published exten-
sively in the scientific literature 
with over 100 peer-reviewed      
international journal publications 
and book chapters, and with over 
4000 citations.  

He has given numerous        
national and international presen-
tations at scientific conferences, 
and he acts as a reviewer for sev-
eral high-impact peer-reviewed 
journals. He has been the primary 
supervisor of undergraduate and 
postgraduate students, and he is 
an active member of the Cancer 
Research UK, Cambridge Cen-
tre. Previously, he held the titles 
of Honorary Clinical Research 
Fellow, and later, Honorary Clini-
cal Senior Lecturer, at the Depart-
ment of Surgery and Cancer, 
Imperial College London. At pre-
sent, on the basis of his sizeable 
contributions to research, he has 
been granted the esteemed title 
of Affiliated Assistant Professor, 
at the Department of Surgery, 
University of Cambridge. 

UK Cypriot Kyriacoulla 
(Koulla) Degirmenci has 
been appointed as a 

Judge of the First-tier Tribunal, 
assigned to the Immigration and 
Asylum Chamber. 

Koulla is a barrister, speciali-
sing in Immigration, Asylum and 

Human Rights Law, with a parti-
cular interest in judicial review.  

She was born in Islington, Lon-
don, the youngest of four children, 
to Greek Cypriot parents, Photou 
(from Patriki) and Christos (from 
Flamoudhi).  

She attended Grafton Primary 
School and Acland Burghley 
Secondary School.  

At age 11, Koulla decided she 
wanted to become a barrister 
after watching episodes of Crown 
Court.  

She studied Law at Sussex 
University and then completed 
her Bar exams at the Inns of 
Court School of Law. Koulla has 
also taught Law and has worked 
as an Immigration Supervisor 
for a charity. 

Koulla lives in Hertfordshire 
with her husband, three sons 
and their dog, Apollo. She loves 
spending time with her family, 
cooking, reading and walking.

Kyriacoulla Degirmenci 
appointed as a judge of 
the First-tier Tribunal

London Greek Radio’s chief program-
ming and content manager Pierre 
Petrou has resigned from his role after 

three years with the company.  
Mr Petrou informed the company’s    

Chairman and Managing Director of his 

decision without disclosing the reasons for 
the resignation.  

The media and PR executive, who was 
previously the North London Press Office 
Manager and Head of Media & Communica-
tions in Camden for the Metropolitan Police, 
had worked at London Greek Radio (LGR) 
since December 2019, and saw the station 
through the coronavirus pandemic, increase 
its listenership, improve the programming 
output, and managed the day-to-day opera-
tions of LGR.  

Under Pierre Petrou’s leadership, the radio 
station has increased and improved a great 
deal of community programming, which      
includes programmes about Autism, Family 
Law, Immigration, Wills & Probate, Policing 
& Crime, Thalassemia, and Education. He 
also established LGR’s News Desk with      
international links, as well as remote and 
local news reporting.  

London Greek Radio broadcasts in both 
Greek and English and was one of the UK’s 
first ethnic radio stations. Its primary aim is 
to preserve the Greek / Cypriot culture and 

national heritage as well as unite London’s 
400,000 strong Greek community.  

Mr Petrou said that he was privileged to 
have been in the role, stating, “I'm immensely 
proud of what we have achieved during my 
three years at LGR. I am excited for the   
future although naturally sad to be leaving 
such inspirational presenters, but I felt that 
this time was right.”  

He added, “It has been an unprecedented 
three years at LGR with the coronavirus 
pandemic, but during that time we still saw 
the station steadily grow. With the additional 
community programming, established News 
Desk, enhanced partnerships, and improved 
broadcasting standards, I can comfortably 
move on, confident in the knowledge that 
LGR is in great shape and my contribution 
will help the presenters carry on the good 
work.”  

Pierre concluded, “It has been a privilege 
to have had the opportunity to do some 
amazing things at a station which my family 
have admired for many years, surrounded 
by such a fantastic team of people.” 
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4,000 year old Mediterranean cultural treasures 
go on show in the UK for the first time

‘Well, I knew he was mortal 
when he was born.’ 
– Xenophon, philosopher,      

370 BC – on being told           
that his son had died 

 
Love, loss, and mortality 

Increasing our emotional         
resilience to loss was the major 
obsession of the ancient Stoic 
philosophers, from around 340 
BC to the death of Roman      
emperor Marcus Aurelius in 180 
AD. We do this by reducing       
our attachments, within certain 
bounds. 

The Stoics believed that most 
of our problems in life are caused 
by placing too much value on 
things that are not entirely up to 
us, and neglecting to pay atten-
tion to our own character and 
actions.  

Epictetus (50 – 135 AD), a 

Stoic philosopher, discusses 
this in The Discourses. He says 
that the majority of us simply 
give ourselves more reasons to 
become upset, ‘more causes for 
lamentation’, the more friends 
we acquire, and the more places 
with which we fall in love.  

 ‘Why then,’ he asks, ‘do you 
live to surround yourself with 
other sorrows upon sorrows 
through which you are unhappy?’ 

The word for love that he uses, 
philostorgia, is often translated 
as ‘natural affection’ or ‘familial 
affection’. It’s the kind of love a 
parent has for their children. In 
Stoic theology, it’s the love Zeus 
has for mankind. Stoicism takes 
that as the exemplar of rational 
love in general - it’s the purest 
form of love.  

Epictetus goes on to tell his 
students that when they kiss 

their own brother, friend or child, 
they should remind themselves 
that one day the loved one will 
be gone. (In ancient Greece and 
Rome it was considered normal 
for friends to kiss on the lips.) The 
pleasure of experiencing their 
presence should be enjoyed along 
with awareness of their potential 
absence, and never as though 
we were taking them for granted. 

 
Memento Mori 

Epictetus compares this to 
‘those who stand behind men in 
their triumphs and remind them 
that they are mortal.’ He’s refer-
ring to the ancient tradition 
whereby generals, or emperors, 
who had been victorious in battle, 
would ride through the streets 
of Rome in a triumphal chariot. 
Captured enemies and treasure 
would be paraded before them, 
to the delight of cheering crowds 
of onlookers. Their faces would 
be painted red in emulation of the 
god Jupiter Optimus Maximus. 
Slaves would stand behind them 
holding laurel crowns over their 
heads, while whispering words 
such as memento mori, or ‘remem-
ber you must die’, in their ears.   

We should, likewise, remind 
ourselves that those we love, and 
kiss, are mortal, and do not, ulti-
mately, belong to us. Like figs or 

grapes, which are given to huma-
nity by Nature when in season, 
they cannot be ours forever. 
They are on loan to us from     
Nature. 

Continuing this metaphor, any-
one who wishes for fresh figs or 
grapes in winter, is being foolish, 
by demanding something which 
would be contrary to Nature. 

Epictetus tells his students that 
they should have thoughts like 
this always ready to hand, night 
and day. In the same way, they 
should say that they knew they 
were mortal themselves, and 
that they might lose their home, 
or be thrown into prison. 

The greatest peril of misplaced 
worry, Seneca (4 – 65 AD) cau-
tions, is that in keeping us con-
stantly worrying about an ima-
gined catastrophe, it prevents us 
from fully living. He amplifies this 
by compelling us to action: ‘The 
fool, with all his other faults, has 
this also, he is always getting 
ready to live.’ 

 
* – Uninvited,  

Alanis Morissette 
 
(Sources: Donald Robertson, 

Cognitive psychotherapist, author 
of How to Think Like a Roman 
Emperor) 

 
James Neophytou 

Must be, strangely exciting, to watch the Stoic squirm*

The Federation of Cypriot 
American Organizations 
always brings the commu-

nity into collective action to      
assist one of their own.  

Mya Georgiades was born on 
September 14, 2015, and at 14 
months old, she was diagnosed 
with a malignant brain tumour. 
She had two surgeries on 
1/4/2017 and 1/5/2017 to remove 
the tumor. Unfortunately, she 
had a recurrence, and a few 
months ago, she had another 
surgery to remove the tumour.  

Mya has needed 24-hour care 

since her last procedure as she 
still cannot walk or even balance 
herself. The family needs finan-
cial support. 

Kindly consider helping Mya. 
Please visit the following link to 
donate: https://www.paypal.com/ 
donate?campaign_id=MA5EL
A9GJYVYA 

The Federation of Cypriot 
American Organizations (FCAO) 
is a 501 (c) (3) non-profit entity 
recognized by the IRS a tax-
exempt charity. Your contribu-
tion is tax-deductible to the     
extent allowed by law.

Appeal to help 7-year-old 
Mya Georgiades

Throughout history, islands 
have been romanticised as 
remote places quite unlike 

the mainland. A major new exhibi-
tion Islanders: The Making of the 
Mediterranean (24 Feb – 4 June at 
The Fitzwilliam Museum, Trump-
ington Street, Cambridge CB2 1RB) 
will transport visitors back 4,000 
years to the islands and sea of 
the ancient Mediterranean. It will 
bring to the UK an unprecedented 
group of over 200 antiquities on 
loan, most for the first time, from 
three of the largest Mediterranean 
islands – Sardinia, Cyprus, and 
Crete - to demystify the identity of 
island life and show that the evo-
lution of the Mediterranean world 
was defined by how connected 
the islands were across three 
millennia.  

These extraordinary loans will 
reveal lost island civilisations of 
trading powers across the Medi-
terranean that far from operating 
in isolation, actively sought out 
new markets to bring the islands 
wealth and materials to advance 
their cultures.  

Sardinia’s famous bronze votive 
figurines (bronzetti) will be on loan 
to the UK for the first time from the 
National Archaeological Museum 
of Cagliari. The lost 4,000-year-
old Nuragic civilization of Sardinia, 
lasted from the onset of the second 
millennium BCE (ca. 2000- 1800 
BCE) to the Roman colonisation 
(238 BCE).  

Nuragic bronze figurines repre-

sented warriors with helmets with 
long curved horns, animal-headed 
ships, and imaginary entities be-
longing to a unique culture.  

At the peak of its power, the 
Nuragic culture was defined by 
megalithic stone towers called 
nuraghi. An extraordinary bronze 
‘navicella’ boat figurine from     
Orroli, Sardinia, (ca. 1000-700 
BCE) with a central mast repre-
senting the Nuragic towers, is a 
symbol of control over sea routes 
at a time when Nuragic Sardinia 
was well connected to southern 
Italy, and other islands such as 
Cyprus, for maritime trade. The 
boat is a powerful reminder that 
the characteristic Nuragic towers 
were not only visible throughout 
the island but also a potent     
cultural symbol.  

A bronze figurine of an archer 
was excavated at the Iron Age 
sanctuary of Abini Teti, Sardinia. 
Discovered in 1865, the sanctuary 
revealed evidence of a community 
that was devoted to the smelting 
and production of bronze artefacts. 
It is one of the best-known Nura-
gic cult sites (c. 1000-600 BCE) 
due to the incredible number of 
bronze votives that have been 
found there.  

A unique representation of a 
figurine pair depicting grief will 
also be on loan. The figurine of 
a mourning mother holding her 
deceased child (1000-700 BCE) 
originates from the important 
Nuragic Iron age sanctuary of 

Santa Vittoria Serri, in Sardinia. 
The female figure sitting on a stool, 
holds a naked child on her lap. 
Her hand is raised in prayer; the 
child, rests its feet on a stool.  

Votive figurines commonly re-
ferred to as the ‘terracotta army of 
Cyprus’, found at the outstanding 
sanctuary of Agia Eirini will also 
be on loan to the UK from the 
Archaeological Museum of Nico-
sia, Cyprus, for the first time.  

A chance discovery by the 
Swedish Cyprus Expedition in 
1929, led to the excavation of this 
cultural treasure, the sanctuary of 
Agia Eirini, in the north-west coast 
of Cyprus, in use between the Late 
Bronze Age (1650-1050 BCE) 
and the end of the 6th ce BCE. 
The uncovered open-air shrine 
revealed an astounding 2,000 
clay votive figurines, larger than 
life-size human figures, along-
side sphinxes, minotaurs, priests 
with bull-masks, and horse drawn 
chariots, such as the one pictured. 
They were placed as votive offe-
rings in concentric semi-circles 
around a limestone altar within 
the large open court of the sanc-
tuary. These clay figures are the 
most compete representation 
ever found of Cypriot society of 
this period.  

About two-thirds of the unique 
archaeological finds are now the 
core of the Cypriot collections of 
the Stockholm Medelhavsmuseet. 
500 figurines remain in Cyprus and 
are one of the cultural treasures 

in the Archaeological Museum of 
Nicosia.  

The exhibition will also reunite 
for the first time the finds from the 
unique Early Bronze Age ceme-
tery of Bellapais-Vounous (ca. 
2200-1950 BCE), Cyprus. These 
emblematic objects of early Cyp-
riot art and religion have shaped 
our understanding of this forma-
tive stage of the island’s Bronze 
Age. Amongst the material on 
show will be objects never before 
seen in the UK from the Depart-
ment of Antiquities in Cyprus, ela-
borate ceremonial ‘tulip bowls’, 
vessels decorated with animal pro-
tomes, and life size clay models 
of inanimate objects, contextua-
lised by the Fitzwilliam’s Cypriot 
antiquities.  

 
Other exhibition highlights are:  
 
•  A rare 3,500-year-old ox-

hide-shaped ingot on loan from 
the Heraklion Museum, Crete. The 
production of bronze in the Medi-
terranean defined an age (Bronze 
Age cultures) and Cyprus became 
the centre of metal production 
throughout the whole of the an-
cient world. These copper ingots 
were a standard form of trans-
porting the raw material, which 
was cast in special moulds at the 
smelting site.  

 
•  Two rare figurines on loan from 

the Ashmolean Museum; a minia-
ture crawling baby, found in the 

caves of Psychro and Ida eastern 
Crete, the only sacred caves that 
have yielded human figurines in 
Bronze Age Crete (c. 3200- 1200 
BCE); and a copper figurine de-
picting the goddess Astarte, from 
Cyprus, a deity worshipped from 
the Bronze Age through classical 
antiquity. She is shown standing 
on a miniature ‘oxhide-ingot’ a 
copper ingot shaped like the hide 
of an ox for easy shipping. There 
are only two more figurines of this 
kind, a type known as ‘Astarte-on-
the-Ingot’, they represent a god-
dess associated with metallurgy, 
thought to ensure the productivity 
of the mines and protect the       
island’s copper industry at its hey-
day in the 12th century BCE.  

 
•  Pioneering new interdiscipli-

nary scientific research has shed 
new light on islanders lives, their 

technologies and the mobility  
and interaction of island people. 
The research project at the Fitz-     
william investigated the materials, 
methods of production and use of 
metal objects from Cyprus, Crete 
and Sardinia, dating from the Early 
Bronze Age to the beginning of 
the Classical period (ca 2000-500 
BCE). The oldest objects inves-
tigated were two copper-based 
toggle-pins found in the Early 
Bronze Age cemetery at Bella-
pais-Vounous, on Cyprus’ north 
coast. This pair presented some 
of the earliest known examples 
found on the island. They were 
found in position on the shoulders 
of one of two individuals buried  
in the tomb, their pointed tips   
directed toward the head, and 
with remnants of now-mineralised 
thread still preserved in their 
toggle-holes. 



Michael Jackson’s nephew Jaafar 
to star in biopic ‘Michael’ 

Jaafar Jackson is portraying his uncle Michael Jackson in 
Lionsgate’s upcoming biopic Michael. 

According to the studio, the film will explore all aspects of the 
King of Pop’s life, “including his most iconic performances that 
led him to become the greatest entertainer of all time.”  

The film is being made with the cooperation of the Michael 
Jackson estate, which may influence the way it depicts the      
multiple allegations of child sexual abuse that were brought 
against Michael during his career and following his death. The 
singer denied allegations and was tried, and found not guilty, of 
child molestation in 2003. He died in 2009 at the age of 50 and 
always maintained his innocence. 

Michael will be the first major film role for Jaafar, a singer and 
songwriter and the son of Jermaine Jackson, who is the elder brother 
of Michael and member of The Jackson 5. Taking to Instagram 
he wrote: “I'm humbled and honoured to bring my Uncle Michael's 
story to life. To all the fans all over the world, I'll see you soon.” 

His grandmother, Katherine Jackson, said: “Jaafar embodies my 
son. It’s so wonderful to see him carry on the Jackson legacy 
of entertainers and performers.”  

Producer Graham King, whose credits include Bohemian 
Rhapsody, says the team administered a worldwide casting 
search before finding the actor who would portray Michael. 
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Andrea Georgiou 

Beyonce becomes 
biggest Grammy 
winner in history 

 
Beyoncé has become the 

most decorated Grammy artist 
of all time, collecting her 32nd 
trophy at this year's ceremony. 

The pop superstar, 41, won 
the best dance/electronic music 
album award for her latest album 
Renaissance, taking her total to 
32. This is one more than the pre-
vious record, held by Hungarian-
British conductor Georg Solti, 
who died in 1997. 

Taking to the stage, she said: 
“I'm trying not to be too emo-
tional. I’m trying to just receive 
this night. I want to thank God 
for protecting me… I’d like to 
thank my uncle Johnny who is 
not here but he is here in spirit. 

I’d like to thank my parents, my 
father, my mother, for loving me, 
for pushing me. I’d like to thank 
my beautiful husband, my beau-
tiful children who are watching 
at home.” 

Her wins on the night also     
included Best R&B Song, Best 
Dance/Electronic Recording and 
Best Traditional R&B Perform-
ance. 

Last week the global super-
star announced her first solo 
tour in over six years.  

The Renaissance World Tour 
will include five dates at London’s 
Tottenham Hotspur Stadium on 
29th and 30th May and 1st, 3rd 
and 4th June.  

The tour kicks off on May 10 
in Stockholm, making stops in 
Cardiff, Edinburgh, Sunderland, 
Paris, London, Marseille, Amster-
dam, Warsaw and more, and then 
continues across North America.

Greek broadcaster ERT      
announced last week that Greece 
will be represented at Eurovision 
2023 by their youngest ever 
representative, Victor Vernicos. 

The 16-year-old will perform 
the song What They Say, written 
and produced by Victor himself 
more than a year ago. The song 
will be released at a later date, 
though is said to be an impres-
sive ballad. 

Victor Vernicos Jørgensen is 
half Greek - half Danish, and has 
been involved in music since 
the tender age of 4. In 2021 he 
released his debut single, with 
music, lyrics and production by 
himself. 

Greece began its Eurovision 
adventure back in 1974, and has 
participated 42 times. In 2005, 
it won with My Number One, 
performed by Helena Paparizou.

Victor Vernicos to fly the flag for 
Greece in Eurovision
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Getting ready for better 
weather - Spring Home 
Maintenance Tips Andy Patikis 
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The milder days of spring 
are a perfect time to do a 
thorough spring cleaning 

and perform home maintenance. 
After a long winter, it is a good 
idea to spend time on preventive 
measures to help maintain your 
home and property throughout 
the year.  

Tasks such as cleaning out 
your gutters, checking for dead 
trees and branches and cleaning 
and inspecting home mechani-
cal and plumbing systems, such 
as heating and air conditioning 
equipment, can help make spring 
a season of safety. 

Cleaning and maintenance 
of your home should be done 
inside and out. Although the 
tasks are different, checking to 
see if all the elements of your 
home are in good working order 
can help keep your family safe 
and your maintenance expenses 
lower over the long run. 

 
Inside Your Home 
 

Here are a few things inside 
your home that should be         
inspected to determine if they 
are in good condition: 

Electrical Outlets and Cords: 
Check electrical outlets and 
cords throughout your home for 
any potential fire hazards such 
as frayed wires or loose-fitting 
plugs. Extension cords and power 
strips are not designed to be 
permanent fixtures and should 
only be used on an interim basis. 

Water Heater: Check for leaks 
and corrosion. Check your owner’s 

manual for any recommended 
maintenance. 

Boiler: Have your boiler 
cleaned or inspected annually. 

Under Sinks and Around 
Toilets: Look for any signs of 
leaks or corrosion on pipes, 
supply lines and fixtures. 

Plumbing: Check exposed 
pipes and valves in your base-
men / home, if safely accessible, 
for signs of leaking or corrosion. 

Appliances: Check supply 
lines for washing machines, 
water dispensers, refrigerators, 
and dishwashers for signs of 
leaks or wear and tear. 

Plumbing for Hose Spigots 
and Irrigation Systems: After 
opening valves for outdoor water 
supplies, be sure to inspect com-
ponents for leaks. Don’t forget to 
check inside plumbing as well 
as outdoor spigots. 

Dryers: Dryer lint can build 
up inside the vent pipe and   
collect around the duct. Clean 
both the clothes dryer exhaust 
duct and the space under the 
dryer. Use a brush to clean out 
the vent pipe. Look for lint build-
up around the lint trap and clean 
it as needed. 

Smoke Detectors: Daylight 
savings time is a good time to 
change the batteries in your 
smoke detectors. Inspect each 
smoke detector to determine if 
all are in working order, and 
make sure to test them monthly. 
Ideally, there should be at least 
one smoke detector on each 
floor of your home, including 
outside of each bedroom, and 

one within each bedroom itself. 
Light bulbs: Check each 

light bulb in every fixture for the 
correct recommended wattage 
and replace any burned out 
bulbs. 

 
Outside Your Home 

 
The cold winter months can 

do damage to your house as 
well. Here are a few things out-
side your home that should be 
inspected to ensure they are in 
good condition: 

Roof: Check for any damage 
from snow or ice, and make any 
necessary repairs to reduce the 
possibility of leaks. If you have 
a skylight, check outside for a 
build-up of leaves and debris. 
Also, check the indoor ceiling for 
signs of leaks. Remember to put 
safety first any time you are on 
a roof. If you have any doubt, 
leave it to the professionals. 

Gutters: Clean leaves and 
other debris from gutters and 
downspouts to keep water flow-
ing and reduce the possibility 
of water damage. 

Trees: Visually inspect trees 
for damage or rot, and remove 
(consider hiring a licensed pro-
fessional) any dead trees that 
might blow over in heavy winds 
or during a storm. Keep healthy 
trees and bushes trimmed and 
away from utility wires. 

Walkways and Driveways: 
Repair any cracks and broken 
or uneven surfaces to provide a 
safer, level walking area. 

 
A little home maintenance in 

the spring can go a long way to 
help keep your home safe and 
secure throughout the rest of 
the year. 

For a household quote please 
call us on 0207 691 2409 or email 
enquiries@oncoverinsurance. 
co.uk 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
100,000 civil servants set to 
strike on budget day

More than 100,000 civil servants are to strike 
on budget day in an escalation of a dispute 
over pay, pensions and job security.  

The Public and Commercial Services (PCS) 
union has announced a new strike date of 15 March, 
when Chancellor Jeremy Hunt is due to unveil 
his spring budget. It follows a strike last week that 
saw hundreds of thousands of members in 123 
government departments walk out across England, 
Scotland and Wales. 

The union warned that next month's strike 
could include a further 33,000 members working 
for 10 more employers, including HM Revenue 
and Customs (HMRC), whose ballot results are 
due on 28 February. 

PCS general secretary Mark Serwotka said: 
"Rishi Sunak doesn't seem to understand that 
the more he ignores our members' demands for 
a pay rise to get them through the cost-of-living 
crisis, the more angry and more determined he 
makes them. 

"PCS members are suffering a completely      
unacceptable decline in their pay. By April, one 
third of HMRC staff, for example, will be earning 
just the minimum wage. 40,000 civil servants have 
used a foodbank. It's an appalling way for the 
government to treat its own workforce." 

Mr Serwotka said the prime minister "can end 
this dispute tomorrow if he puts more money on 
the table." He warned: "If he refuses to do that, 
more action is inevitable." 

The PCS union is calling for a 10% pay rise, 
protections to pensions and protections from job 
cuts. The government has said the demands - which 
it says would cost £2.4 billion - are unaffordable. 

The strikes have impacted several key govern-
ment departments and agencies including Border 
Force, National Highways, the Department for 
Work and Pensions and the Driver and Vehicle 
Licensing Agency (DVLA). 

The new members being balloted include those 
working for HMRC, the Welsh government, the 

Care Quality Commission and Companies House. 
Civil servants are among the thousands of public 

sector workers striking over pay and conditions 
amid soaring inflation and a decline in living stan-
dards. 

Nurses continued with their industrial action on 
Tuesday after walking out on Monday alongside 
paramedics and call handlers in what was the 
largest strike in NHS history.  

Environment Agency workers walked out yes-
terday, while teachers and university staff will con-
tinue with strikes next week. 

Union leaders have implored the government 
to act to prevent further strike action, but ministers 
in England have indicated that they will not budge 
on one of the main points of contention - pay for 
2022/23. 
 
Royal Mail workers call off two-day strike 

 
Meanwhile, a two-day strike by postal workers 

planned for later this month has been called off 
following a legal challenge by Royal Mail.  

In a newsletter to members, the Communication 
Workers Union (CWU) blamed laws that are "heavily 
weighted against working people" for scrapping 
planned walkouts on 16 and 17 February. 

The letter did not detail the nature of the          
challenge but insisted lawyers "have advised that 
we could defend our position in court." 

However, it adds that "given the laws in this coun-
try are heavily weighted against working people, 
the risks of losing in court may potentially impact on 
the re-ballot - we simply cannot allow this happen." 

Royal Mail later claimed that union officials had 
made "an error in their strike notification." 

The CWU's strike mandate runs out on 17 Feb-
ruary and members are currently being balloted 
on whether to strike for a further six months in the 
bitter dispute over pay and conditions. 

The CWU said they received correspondence 
about the legal challenge over the weekend and 
called it "the latest in a long list of deliberate, 
sustained and coordinated attacks" on its members. 

Union leaders said winning a yes vote in the 
next ballot "has to be our absolute focus" and that 
details of a "formal strike fund" to support workers 
taking industrial action will be announced shortly. 

The union said they will re-enter negotiations 
with Royal Mail Group this week but warned: "If 
talks fail, we will significantly step up the pro-
gramme of strike action." 

The CWU has been locked in the dispute with 
Royal Mail since autumn with members staging 
18 days of strikes in the second half of 2022 over 
pay, jobs and conditions. Members have been 
fighting proposed modernisation plans they say 
would "spell the end" of Royal Mail and want an       
improved pay deal on the "best and final" 9% 
offer they rejected last year.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Women Talking 
 
Sarah Polley’s compelling film 

is one of the highlights from last 
October’s London Film Festival. 
Polley’s terrific screenplay is based 
on Miriam Toews’ which was in-
spired by real events that hap-
pened at the Manitoba Colony,   
an isolated community in Bolivia.  

The time is 2010 and the women 
of the Mennonite community dis-
cover that the men have been using 
cow tranquilizer to subdue and rape 
them. The abusers have been arres-
ted in a nearby city and the women 
get the opportunity to set up an 
urgent meeting in a hayloft in order 
to discuss their future… 

Polley has gathered the best 
ensemble of actors in years led by 
Rooney Mara, Claire Foy, Jessie 
Buckley and Frances McDormand. 
As the title suggests, there is a lot 
of talking but the intelligent dia-
logue is fresh and fiery and builds 
up to a tense and utterly gripping 
conclusion.  

All the women deliver phenome-
nal performances particularly Jessie 
Buckley as Mariche and Claire Foy 
as Salome, two select members of 
the committee fighting hard to con-
vince the rest of the women to make 
the hard decision whether to leave 
or stay. Frances McDormand is 
Scarface, the disillusioned woman 
who leaves the meeting while Ben 
Whishaw is the sympathetic school-
teacher August, the only male char-
acter invited to the meeting to record 
the minutes as none of the women 
have been taught to read or write.   

It is one of the best films of the 
year and is unmissable! 

 

Blue Jean 
 

This marks the remarkable  
feature film debut of writer/director 
Georgia Oakley, who sets the action 

of her amazing film in 1988,    
England during the horrid Thatcher 
reign. It was the time when her 
conservative government intro-
duced Clause 28 which prohibited 
the promotion of homosexuality 
by local authorities.  

The life of lesbian PE teacher 
Jean (Rose McEwen) changes 
dramatically almost overnight and 
her carefree existence with her 
friends and at work takes an un-
expected turn especially when a 
new girl arrives at school… 

It is an assured, passionate piece 
of filmmaking by a tremendous 
new talent strikingly performed by 
McEwen. Worth discovering! 

 

Magic Mike’s 
Last Dance 

It is a great mystery that 
Steven Soderberg, the director of 
the original MAGIC MIKE returns 
for this lame third instalment of 
the successful franchise that even 
sprang a West End show.  

Following the pandemic Mike 
Lane (Channing Tatum) is reduced 
to work as a bar man in a lavish 
Miami party hosted by Maxandra 
Mendoza (Salma Hayek). She is 
a wealthy socialite who lures Mike 

back into dancing and invites him 
to London for an exciting dance/ 
theatre project…  

So far so good – a strong, sexy 
opening but sadly it is all downhill 
from then on. The supporting char-
acters in London are verging on 
the stereotypical while the troupe 
of dancers never get a proper in-
troduction.  

Salma Hayek is always good 
value but here, she never gets the 
chance to shine properly. But the 
worst sin of all is that this dull film 
is directed by Soderberg, the brilliant 
talent that used to be a shining light 
to independent Hollywood cinema.  

One of the most disappointing 
films of the year! 

 

Epic Tails 

The original title of this French 
animation feature, directed by 
David Alaux, Eric Tosti and Jean-
Francois Tosti, is PATTIE ET LA 
COLERE DE POSEIDON.  

Pattie is an adorable little mouse 
living in Yolcos, a picturesque    
ancient Greek city by the sea. Pattie 
dreams of becoming an adven-
turer like her hero Jason who along 
with his Argonauts brought home 
the Golden Fleece. His statue  
sits proudly by the city’s harbour 
which prompts Poseidon to see 
vengeance for negligence… 

The first half which sets up the 
premise and characters is fun but 
as the story develops it becomes 
unnecessarily complicated and 
loses its focus. I don’t know how 
the original sounded in French but 
the English dubbing with the loud 
and silly voices is off putting. 

Holy Spider 

This superb film from Ali Abbasi, 
the director of the equally powerful 
BORDER, is inspired by the true 
story of Iran’s infamous serial killer 
who terrorised the women of 
Mashhad.  

The action is seen through the 
eyes of Rahimi (Zar Amir-Ebrahimi), 
an investigative journalist who 
descents into hell in order to track 
down the killer… 

It is a nail biting thriller often 
very violent but superbly played 
by a strong cast particularly by 
Ebrahimi who deservedly won the 
Best Actress Award at last year’s 
Cannes Film Festival. It is worth 
seeking out! 
 

El Mar La Mar 

This experimental documentary 
from Joshua Bonnetta and J.P 
Sniadecki, takes us on a mystical 
journey across the Sonoran Desert. 
It is the place where thousands of 
Mexicans attempt to cross into the 
US - a place of dreams as well as 
horrors where so many lose their 
lives. The film captures the magi-
cal mystery of this vast landscape 
which is often plagued by fires and 
the unpredictable forces of nature 
A mesmerizing experience unlike 
any other. (Blu-Ray from Second 
Run) 

 
THREE MINUTES - A LENGTH-

ENING: A three-minute home 
movie by David Kurtz, which was 
shot in 1938 in a Jewish town in 
Poland, was recently found by his 
grandson Glenn Kurtz. It is a valu-
able document showing the happy 
faces of the inhabitants of Nasielsk 
just before the Holocaust and Glenn 
here sets out to find more about 
these unfortunate people. A three-
minute short becomes an engag-
ing one-hour examination of a lost 
generation engagingly narrated 
by Helena Bonham Carter. 

 
THE SPLIT: This is series 3 of Abi 

Morgan’s project about marriage 
and divorce led by Nicola Walker, 
as Hannah the expert lawyer on 
marital affairs who is now facing 
her own separation. Stephen Man-
gan is Nathan the unfaithful hus-
band whose lover is expecting a 
baby…It is a classy family affair 
well-constructed and well-acted. 
(Sundance Now) 

George Savvides 

The global community of 
concert pianists come in 
many guises, each bring-

ing their own individual stamp 
and style of playing. Watching a 
documentary about the venerable 
Seymour Bernstein, now ninety 
five years old young, taught me 
a multitude of things about the 
musician’s love for his instrument, 
how the sound of each can vary 
considerably and most impor-
tantly of all why the player spends 
so much time looking for The One 
for them. Last week I sat through 
a concert of Mozart and Schoen-
berg played by Mitsuko Uchida 
and the Mahler Chamber Or-
chestra (Royal Festival Hall, 
Southbank Centre). It turned out 
to be an evening of consummate 
playing that had the packed      
audience in raptures. Uchida is 
considered to be one of the fore-
most interpreters of several clas-
sical composers and from the 
stately opening of Mozart’s Piano 
Concerto No.25 through to the 
closing bars of his lugubrious 
Piano Concerto No.27 via Schoen-
berg’s voluminous opening move-
ment of Chamber Symphony No.1 
she demonstrated both a love for 
the music and her ability to create 
a tone and richness of sound 
that provided ninety minutes of 
entertainment and enlightenment. 

It may sound like a contradic-
tion to talk of a musician with both 
panache and poise yet somehow 
she manages to achieve both, 
playing, conducting and being the 
concert director. Erudite musici-
anship is also the modus operandi 
of the superb Mahler Chamber 
Orchestra. Comprised of predom-
inantly younger players they per-
form with maturity beyond their 
years capturing the essence of 
each piece with beautiful ensem-
ble work, each section playing to 
complement and enhance the 
other. This was particularly im-
pressive during the early twen-
tieth century Schoenberg, written 
for just fifteen musicians, ten 
winds and five strings, a piece 
which signalled the onset of the 
composer’s journey into a huge 
sound that became almost  
atonal. After the brief slow intro-
duction a polyphonic sound of a 
running stream of themes takes 
over and it reaches a final tumul-
tuous crescendo which rever-
berated round the Festival Hall.  

Ultimately however, it was 
Uchida, resplendent in a blue-
turquoise outfit with silver shoes 
- sat in the middle of the orchestra 

like a loving and guiding parent, 
with her back to the audience - 
who left an indelible mark on the 
concert. Scholarly yet dazzling I 
was bewitched by her musician-
ship, professorial demeanour 
and ability to bring ingenuity to      
Mozart’s ingenious compositions. 
She returns to the Southbank in 
April to play Beethoven’s Late 
Sonatas. Don’t miss out. 

And team newbie Thomas 
Grizald is fabulously moved… 

My Son’s A Queer (But What 
Can You Do)? at The Ambassa-
dors Theatre is a one person 
show written and performed by 
Rob Madge. It is a playful auto-
biographical story based on a 
colourful episode when he was 12. 
He and his dad decided to stage 
a Disney parade for grandma. Rob 
camped it up to the extreme, 
wore every wig he could find while 
dad was sound technician and 
they both played various charac-
ters. It didn’t quite go according to 
plan but grandma loved it. Madge 
recreates all of that and the orig-
inal videos of him as a child are 
hilarious but also provide the 
catalyst for exploring how parents, 
and others, still, even in 2023 
Britain, struggle with talking about 
their children’s sexual orientation. 
If you asked any millennial (me!) 
they would laugh at you even 
talking about it. 

The reason the show works 
and gets you thinking while laugh-
ing is Madge’s ability to connect 
with his audience. His charisma 
and charm are infectious and his 
script is wonderfully schizophrenic 
as it skips in an instant from a 
gag to pathos but it never asks 
you to feel sorry for him. Watch-
ing him gad about Ryan Dawson 
Laight’s living room set, which 
also transforms into a camper 
than Christmas parade, is a hoot. 
The songs are good without being 
anything special but Madge 
makes you like them with each 
rendition a treat. An ab fab show. 

 
Southbank Centre - 

www.southbankcentre.co.uk 
 

My Son’s A Queer’ - 
www.theambassadorstheatre. 

co.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Sublimely interpreting 
the ingenious 
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In this day and age, every-
thing is ready for us to pur-
chase in supermarket stores, 

and often most of what we are 
buying is not grown organically, 
unless we actually look for those 
special organically labelled pack-
ets of produce that are usually a 
little pricier for some households 
if buying for a weekly grocery 
shop.  

If you are like the many who 
try to live as natural as possible, 
then growing your own seems 
like the sensible option where 
you know everything is pure and 
nothing else is added to it - no 
unwanted chemicals that need 
not be there.  

A large garden is not always 
necessary nowadays, some peo-
ple have allotments, but even if 
they don't have access to one 
there, often growing things at a 
relative or friends' house is a 
great way to spend time with them 
and then share the rewards of 
fresh home grown produce later. 

If that is not an option, then  
window boxes and plant pots 
can still work for many herbs, 
vegetables and even mini fruit 
trees. 

Herbs are often used in our 
cooking as well as for home 
health and beauty remedies, so 
why not start with some herb pots 
if you are new to it all. Rosemary 
and mint grow really well and 
can be in abundance with little 
effort if planted outside. I per-
sonally like things that grow with 
little assistance once planted, 
so those herb pots work well.  

In a large, deep, half barrel pot, 
I literally throw in some organic 
shoot roots from potatoes that 
have sprouted eyes at the sides 
of them, and before you know it, 
they are growing fresh potatoes. 
It is quite fascinating really how 
the beauty of our natural earth 
works.  

If you do have space for a  
variety of shrubs and trees, some 
blackberry, raspberry bushes and 

possibly even a grape vine can 
surprise you with its abundance 
of fruit, that are full of those      
antioxidant properties and can 
be eaten fresh or baked in 
beautiful pies. 

Different fruit and vegetables 
grow at different times of the 
year outside and are seasonal, 
so knowing when to sow certain 
seeds does help, from planting 
those seeds indoors for some 
seedling growth, to then plant 
into a large pot or the earth out-
side, when it has a stronger stem 
and better chance of survival.  

Strawberries grow well in pots 
and some varieties can grow well 
in hanging baskets, and once 
planted, every year a pot full of 
strawberries appear - how great 
is that! 

If you do have enough outdoor 
space, then making it full of fruit 
bearing trees can be very reward-
ing, starting with some apple 
trees. Apple trees are a great low 
maintenance start for new fruit 

growers out there, producing 
sweet apples for eating fresh or 
for great tasting home cooked 
apple crumbles that won't need 
lots of added sugar to them. The 
same can work for pears too; 
the traditional conference pear 
tree can grow so easily once 
planted in the right spot and left 
to its own devices. Of course, 

we like to see fruit soon after 
we plant them, so those that 
can grow quickly and do so, are 
the apple, pear, apricot, plum, 
cherry and fig tree. 

Most fruits and vegetables 
need good sunny hot spots, pro-
tected away from the cold wind, 
so if possible, planting nearer to 
fences or outdoor walls can be 

perfect. 
Get planting and eat fresh for 

maximum health benefits. 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Naturally grown

Cooking with Loulla Astin 
Vegetarian Keftethes

Who needs meat when 
vegetables taste as 
good as this! These 

make an excellent starter or light 
meal and can be accompanied 
with Greek dips such as Tahino-
salata, Houmous and Tzatziki, 
plain yogurt, salad or chips. It is 
also a fabulous way to get the 
children to eat their vegetables! 

 
Ingredients (makes 20-24): 

2 large courgettes  
2 large potatoes, peeled  
1 medium carrot  
1 large onion 
2 garlic cloves 
100g feta crumbled, or any 

cheese you like 
2 eggs 
50g (2oz) fresh bread crumbs 
2 tbsp olive oil 
4-5 tbsp chopped flat parsley 
2 tbsp chopped fresh mint or 

1 tbsp dried mint 
1 tsp oregano  
1 tsp ground cinnamon 
1 tsp salt 
Lots of ground black pepper 
 
Flour for coating  
Vegetable oil for deep frying 
 

Method: 
Grate vegetables on the 

largest grid of the grater, or use 
a food processor.  

Place them all in a colander, 
salt lightly and allow to drain with 
a weight on top for about ½ hour, 

then place them in a clean cloth 
and squeeze out the excess  
liquid. 

Place the vegetables in a 
large bowl and mix in the herbs, 
breadcrumbs, cheese, eggs and 
olive oil, and season with a little 
salt, freshly ground black pepper 
and cinnamon. The mixture 
should be a thick consistency, if 
not, add more breadcrumbs. I 
always like to fry one to test it and 
adjust the seasoning before I 
fry them all. 

Take large spoonful’s of the 
mixture, shape into balls and 

coat them in flour, then form 
into short, fat oblongs.  

Heat the vegetable oil in a 
deep fryer or wok and fry a few 
at a time on a medium heat for 
about 5-6 minutes or until golden 
brown. Remove from the oil 
and drain on kitchen paper. 

Serve warm with a Greek dip 
or plain yogurt, and maybe a 
few chips and salad. 
Καλή όρεξη  
 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Wednesday 8th February 2023 
Cyprus Football 
Pafos v AEL 
Thursday 9th February 2023 
Cyprus Football 
Apollon v Karmiotissa 
Nea Salamis v Anorthosis 
Friday 10th February 2023 
Isthmian League North 
Hullbridge v New Salamis 19.45pm 
Cyprus Football 
AEK Larnaca v Akritas 
Omonia Nicosia v Aris Limassol 
Saturday 11th February 2023 
Premier League 
West Ham United v Chelsea 12.30pm BT Sport 
Arsenal v Brentford 15.00pm 
Crystal Palace v Brighton & Hove Albion 15.00pm 
Fulham v Nottingham Forest 15.00pm 
Leicester City v Tottenham Hotspur 15.00pm 
Southampton v Wolverhampton Wanderers 15.00pm 
Bournemouth v Newcastle United 17.30pm Sky Sports 
FA Trophy 5th Round 

Torquay v Barnet 15.00pm 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Bognor Regis 15.00pm White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League Premier 
St Panteleimon FC v Colney Heath 15.00pm Hertingfordbury Park, 
West Street, Hertford, SG13 8EZ 
Cyprus Football 
Doxa v Olympiakos Nicosia 
Enosis v APOEL 
Greece Football 
PAS Giannina v Ionikos 
Sunday 12th February 2023 
Premier League  
Leeds United v Manchester United 14.00pm Sky Sports 
Manchester City v Aston Villa 16.30pm Sky Sports 
Greece Football 
Volos NFC v Atromitos 
Aris v Panathinaikos 
Monday 13th February 2023 
Premier League 
Liverpool v Everton 20.00pm Sky Sports 
Greece Football 

Lamia v OFI 
Asteras Tripolis v PAOK 
AEK Athens v Levadiakos 
Olympiakos v Panaitolikos 
Tuesday 14th February 2023 
UEFA Champions League 
ROUND 16 
AC Milan v Tottenham Hotspur. 20.00pm BT Sport 
Paris Saint Germain v Bayern Munich 20.00pm BT Sport 
Vanarama National League 
Notts County v Barnet 19,45pm 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Canvey Island 19.45pm White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League Premier 
London Colney v St Panteleimon 19.45pm 
Wednesday 15th February 2023 
Premier League 
Arsenal v Manchester City 19.30pm Amazon prime  
UEFA Champions League 
ROUND 16 
Borussia Dortmund v Chelsea 20.00pm BT Sport 
Club Bruges v Benfica 20.00pm BT Sport 
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Harry Kane becomes Tottenham’s all-time record scorer

Harry Kane became Tot-
tenham's all-time record 
scorer, surpassing the 

great Jimmy Greaves, as his 
267th goal for the club dented 
Manchester City's title ambitions 
at a raucous Tottenham Hotspur 
Stadium. 

The England captain reached 
the landmark with a composed 
finish from 10 yards out after 
Pierre-Emile Hojbjerg did excep-
tionally well to find Kane inside 
the box. 

Fans leaped from their seats 
to applaud the 29-year-old striker, 
whose first Spurs goal came on 
15 December 2011, while a mes-
sage flashed up on the scoreboard 
inside the ground which read 
'Congratulations Harry Kane'. 

The 15th-minute finish was 
also Kane's 200th on the Premier 
League stage - only Alan Shearer 
(260 goals) and Wayne Rooney 

(208) have scored more. 
Arsenal suffered a reality check 

in their pursuit of the Premier 
League title on Saturday, losing 
1-0 at struggling Everton in man-
ager Sean Dyche's first game in 
charge, James Tarkowski's sec-
ond-half header sealed Everton's 
first victory since October, briefly 
moving them out of the relegation 
zone - although they ended the 
day back in it. 

"From our side, we're disap-
pointed because obviously we 
didn't get the result that we 
wanted, but the performance 
doesn't reflect what we've been 
doing," the Spaniard said. 

Arsenal host Manchester City 
on Feb. 15. 

While there was joy on the blue 
side of Merseyside, Liverpool's 
miserable league campaign con-
tinued as they were crushed 3-0 
at Wolverhampton Wanderers. 

Liverpool trailed 2-0 after only 
12 minutes with Joel Matip's own 
goal and a debut effort for Craig 
Dawson. Ruben Neves added a 
third for the hosts after the break. 

Manchester United consolida-
ted their top-four position with a 
2-1 victory at home to Crystal 
Palace, although it came at a cost 
with midfielder Casemiro shown 
a straight red card. 

United edged above Newcastle 
United into third place with 42 
points and Newcastle failed to 
reclaim the position later as they 
could only draw at home to West 
Ham United. 

Callum Wilson gave Newcastle 
the lead in the third minute but 
West Ham levelled through Lucas 
Paqueta just past the half hour 
mark -- the first goal Newcastle 
have conceded in the league 
since early November. 

Newcastle have now drawn four 

of their last five league games 
and scored only twice in that spell. 

Southampton remain rooted 
to the bottom after a 3-0 defeat 
at Brentford, while Bournemouth 
are second from bottom after 
losing late on at Brighton and 
Hove Albion who moved into sixth 
spot thanks to Kaoru Mitoma's 
late goal in a 1-0 win. 

Leicester City also allayed their 
relegation fears as they picked 
up their first league win since 
November, twice coming from 
behind to win 4-2 at Aston Villa. 

Everything was going smoothly 
for Manchester United after Bruno 
Fernandes converted a penalty 
and then Marcus Rashford scored 
his 11th goal since the World Cup 
to make it 2-0  

But Casemiro was dismissed 
in the 70th minute for grabbing 
Will Hughes around the neck 
during a melee caused by a foul on 

Anthony. Palace made it a nervy 
ending when Jeffrey Schlupp 
halved the deficit. 

United saw out a 13th conse-
cutive win at Old Trafford but they 
will now be without Casemiro for 
three games. 

"I've seen the incident, where 
the Crystal Palace player takes a 
big risk to bring an injury to Antony 
and then the emotions got really 
high, for several players," Erik 
ten Hag said. "They (VAR) pick 
one player out." 

British record signing Enzo 
Fernandez made his Chelsea 
debut but could not help his new 
side claim only their second win 
of 2023 as they were held by 
Fulham at Stamford Bridge. 

Argentina midfielder Fernan-
dez completed a £107m move 
to the Blues from Benfica three 
days ago and Graham Potter 
opted to hand him an immediate 

start. 
He made a solid impression 

and almost enjoyed a dream 
debut when his curled effort flew 
just wide of the post in the      
second half. 

But overall Chelsea did not do 
enough to earn the win as they 
again struggled to create real 
goalscoring chances, finishing 
the game with just three shots 
on target. 

Fulham fully deserved the 
point after a superb defensive 
display Steve Cooper says his 
Nottingham Forest side are 
"building an identity" after Bren-
nan Johnson's goal gave them 
victory over Leeds. 

Forest were second-best 
throughout the first half, but 
Johnson's thumping 14th-minute 
strike was enough to move them 
six points clear of the relegation 
places.

Our Michael Yiakoumi  with Harry Kane
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Michael Yiakoumi

Cyprus Football

Results 
AEL 2 Akritas 1, Pafos 1 Nea Salamis 2, Olympiakos 1 Paralimni 2,  
Aris 2 Doxa 1, Anorthosis 4 Omonia1, Apoel 3 Apollon 1, Karmio-
tissa 1 AEK Larnaca 3. 
Standings 
AEK 53, Apoel 49, Pafos 45, Aris 43, Nea Salamis 37, Omonia 35, 
Apollon 35,  AEL 31,  Anorthosis 26, Karmiotissa 23, Paralimni 17, 
Doxa 13, Olympiakos 13,  Akritas Chlorakas 11. 

Omonia Youth U12 Gold Tiger Girls reach targets

Local and community 
football

Results 
Ofi 0 Giannina 0, Panathinaikos 2 Lamia 0, Panetolikos 0 Asteras  
Tripolis 0, Levadiakos 0 Volos 3, Ionikos 1 Aris 0, Atromitos v AEK 
postponed, Paok 0 Olympiakos 0. 
Standings 
Panathinaikos 48, AEK 47, Paok 43, Olympiakos 43, Volos 32, 
Aris 31, Atromitos 25, Panetolikos 24, Asteras Tripolis 22, Ofi 20, 
Giannina 20, Ionikos 14. Levadiakos 13, Lamia 12, 

Community Youth 
Football

Greece Football
Omonia Youth U13 Girls played probably their best 
game of the season on Sunday

Omonia Youth U12 Girls were challenged to play a 
team a year up and stepped up winning 2-0

The Cyprus flag on show at the Tottenham v Manchester City 
match last Sunday where Spurs won 1-0.

Do you qualify to play        
for Cyprus Rugby? The 
Mighty Mouflons are 

looking to increase their pool of 
players from the Cypriot diaspora 
and on-island rugby players.  

There are three ways in which 
you can qualify to be eligible to 
play for the national rugby team 
of Cyprus: 

- You were born in Cyprus 

- Your parents or grandparents 
were born in Cyprus 

- You’ve lived in Cyprus for 5 
years continuously 

If you meet any of the above 
criteria and would like to find out 
more about playing rugby at        
international level for Cyprus, 
please get in touch with our 
Team Manager via email: team-
manager@cyprus-rugby.com. 

New Salamis came into 
their match with Maldon 
& Tiptree on their worst 

run of the season, one win from 
seven - but they got back to win-
ning ways against their Essex 
visitors.  

Louie Remi opened the      
scoring for the hosts on seven 
minutes only for George Smith 

to level for Maldon - but on the 
stroke of half time a red card for 
Terrell Egbri created a sticky   
situation for the Jammers. 

Just before the hour New     
Salamis made the most of their 
numerical advantage, Harrison 
Georgiou making it two and       
revitalising the reds for the rest 
of the season.

The manager of Maldon and Tiptree was Peter Taylor 
Tottenham and England star

Barnet made it five wins on 
thetrot on beating Scunthorpe 
United and Halifax away. 

Barnet opened the scoring in 
the 30th minute. Dale Gorman’s 
free-kick was whipped into the 
Scunthorpe penalty area which 
evades everyone and finds the 
back of the net. 

Gorman got his second just 
before the hour mark. Idris Kanu 
made an excellent run into The 
Irons box before cutting the ball 
back to Gorman on the edge of 
the box who put the ball past 
Owen Foster. The hosts pulled 
on back before David Moyo 
headed in his first goal for The 
Bees to make it 3-1. 

On Tuesday night Barnet beat 
Halifax 3-1after going down      

1-0 in the seventh minute they 
fought back with goals from 
Harry Smith 22nd minute, Nick 
Kabamba 67 and Moussa Diarra 
in the 81st minute. Both these 
wins have helped Barnet reach 
4th place in the Vanarama 
League and a strong position in 
the play offs. 

Haringey Borough drew with 
Potters Bar Town, at the Lantern 
Stadium. Miles Mitchell-Nelson 
put Potters Bar ahead on thirty 
five minutes but they were in front 
for only four minutes before Erald 
Desa equalised.  

Just before the hour Ben Allen 
got a second for Borough, who 
must have thought they’d picked 
up three points before Hope 
doused Haringey Borough’s hope.

Five wins on the trot for Barnet FC and 4th place 
and looking good for a play off spot

AEK’s game got cancelled 
due to a goalpost irregu-
larity between Atromitos 

and AEK who submitted before 
kickoff a formal objection about 
the height of the crossbar in one of 
the two goal frames at Peristeri. 

The referee duly measured 
the height of the goal posts and 
found one of the two frames to 
be between five and seven cen-
timeters below regulation. He 
gave the hosts 30 minutes to fix 
it, they started digging to create 
a trench along the goal line, but 
even after that the distance of the 
crossbar from the trench was two 
centimeters short of the neces-

sary 244 centimeters. The other 
goal frame was perfect. This 
meant that the game got aban-
doned. Panathinaikos enjoyed 
return to the top of the table 
through its 2-0 win over 10-man 
Lamia at home.  

The Greens had new signing 
Laszlo Kleinheisler and its top 
scorer Andraj Sporar score, 

The weekend’s big game,saw 
PAOK sharing a goalless draw 
with Olympiakos. Ionikos scored 
a second win in a row, beating 
visiting Aris 1-0 on Saturday with 
a Maxi Lovera penalty kick, to 
force the departure of Aris mana-
ger Alan Pardew.

The Larnaca based teams 
had an exceptional week-
end top of the table AEK 

continuing ther winning run beat-
ing Karmiotissa 2-1. 

Whilst Nea Salamina pulled off 

a shock win over third place 
Pafos 2-1 away from home lifting 
them to fifth spot and Anorthosis 
beating Omonia 4-1.  

Second placed Apoel beat 
Apollon 3-1 in Nicosia. 

Calling all Rugby players 
eligible to play for Cyprus

Cyprus flag on show at 
Tottenham v Man City
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(from Kakopetria, Cyprus) (από την Κακοπετριά, Κύπρος)

Sotiris Ioannou 
Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Σωτήρη Ιωάννου, ο οποίος 
δυστυχώς έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 77 ετών. 
Ο Σωτήρης ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας, παππούς και όχι μόνο, 

έτρεφε εκτίμηση από πολλούς. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγό του για 51 χρόνια Άννα, τους γιους του Μάριο και 
Κώστα, την νύφη Μαίρη, τα εγγόνια Λούις, Αμελί, Χλόη, Αντζελίνα, Σοφία, 
Λουσία και Λεωνίδα, την αδελφή του Ανδρούλλα και τους αδελφότεκνους του 
Νάκη, Πάμπο και Μάριο. Ήταν πράγματι ένας αγαπητός θείος και  φίλος, θα 

λείψει πολύ σε όλους. 
Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 π.μ. από 
την εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 
και στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park 

Road N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Woodman 128 Bourne Hill 
N13 4BD. 

Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών για το Cancer Research UK. 19.01.1946 – 26.01.23

We are very sad to announce the death of Sotiris Ioannou, who sadly passed 
away on Thursday 26th January 2023 at the age of 77.  

Sotiris was a dearly loved husband, father and grandfather and much more to 
so many. 

He leaves behind his wife Anna of 51 years, his sons Mario and Costas, 
daughter-in-law Mary, grandchildren Louies, Amelie, Chloe, Angelina, Sofia, 

Lucia and Leonidas, his sister Androulla and nephews Nakis, Bambos and 
Marios. He was also a beloved uncle and friend and will be sorely missed by 

all.  
His funeral will take place on Wednesday 15th February 2023 at 12:00am at 
St Mary’s Church, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB followed 
by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ. 

The wake will be held at The Woodman 128 Bourne Hill N13 4BD. 
The family have requested in place of flowers there will be a donation box for 

Cancer Research UK.

Σωτήρης Ιωάννου

† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το ετήσιο μνημόσυνο του Σταυραετού του Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου 

τελείται την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου στις 11πμ στην εκκλησία 

12 Αποστόλων, Kentish Lane, Hatfield AL9 6NG. Το μνημόσυνο οργανώνεται 

από τον Ελληνοκυπριακό Σύνδεσμο Εφέδρων Αγγλίας. Καλούνται όσοι τιμούν 

τη μνήμη του να παραστούν. Κύριος ομιλητής στο μνημόσυνο θα είναι 

ο Ακόλουθος Άμυνας στο Λονδίνο, αντισμήναρχος Θεοχάρης Ονουφρίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε το 07723 069879. 

Τελείται το ετήσιο μνημόσυνο του  
Σταυραετού του Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου

(από το Τσέρι, Κύπρος)(from Tseri, Cyprus)
Μαρία Ζαβρός

It is with deep sadness that we announce the passing of our beloved mother, 
grandmother and great-grandmother Maria Zavros on Saturday 28 January 2023, 
aged 96. Maria and her late husband Christos (former Secretary of AKEL Great 
Britain who passed away in 2018) came to England with their children in 1964. 
She was a much loved and respected woman who touched many hearts and will 

be deeply missed by all those who knew her. 
She leaves behind her 4 children Nicos, Erini, Lagis, Helen, son-in-law Panicos, 
daughter-in-law Theophanou, 9 grandchildren Maria, Christos, Alexios, Martha, 
Orios, Christos, Adam, Luke, Zac, 8 great-grandchildren and many relatives and 

friends. 
The funeral will take place on Thursday 16 February 2023 at 10.00 am at the 
Greek Orthodox church of St John the Baptist, Wightman Road, London N8 

0LY. The burial will follow at New Southgate cemetery, Brunswick Park Road, 
London N11 1JJ. Flowers are welcome, but if you would like to make a donation, 

there will be a donation box available for Noah's Ark Children's Hospice. 
Tel. 020 8809 0483 (Nicos) 
       020 8364 2987 (Erini) 27.10.1926 - 28.01.2023

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 
η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά Μαρία Ζαβρός, σε ηλικία 
96 ετών. Η Μαρία και ο αείμνηστος σύζυγός της Χρίστος (πρώην Γραμματέας 
ΑΚΕΛ Βρετανίας που απεβίωσε το 2018)  ήρθαν στην Αγγλία με τα παιδιά 
τους το 1964. Ήταν μια πολύ αγαπημένη γυναίκα που άγγιξε πολλές καρδιές 
και όλοι της είχαν μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση και θα λείψει πάρα πολύ σε 

όσους την γνώριζαν. 
Αφήνει τα 4 της παιδιά Νίκο, Ειρήνη, Λάκη, Helen, τον γαμπρό της Πανίκο, 
την νύφη της Θεοφανού, 9 εγγόνια Μαρία, Χρίστο, Αλέξιο, Μάρθα, Ορίο, 
Χρίστο, Αδάμο, Λούκα και Ζαχαρία, 8 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 στις 10.00 π.μ από 
την εκκλησία Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 
και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, Lon-

don N11 1JJ. 
Λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα όμως για όσους επιθυμούν να κάνουν εισφορές 
θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών για το Noah's Ark Children's Hospice. 

Τελ. 020 8809 0483 (Νίκος) 
       020 8364 2987 (Ειρήνη) 

Maria Zavros
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, το 
9μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας Κώστα Μιχαήλ 

(Τσιαούκκας) στην εκκλησία της Παναγιάς στο Wood Green 
N22 8LB, και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως 

παραβρεθούν.  
Οι τεθλιμμένοι: σύζυγός Βούλα, παιδιά Μιχάλης και 

Χρηστάκης, νύφες Μαρία και Ιωάννα, εγγονή Έλενα και 
σύζυγος Κώστας, εγγόνια Νικόλας, Ολίβια, Κώστας και Νίκη, 
δισέγγονα Νίκη, Εύα και Αιμίλια, γαμπρός Γαβρίλης, αδελφός 

Σοφοκλής και σύζυγος Μαίρη.

Κώστας Μιχαήλ
(από Καϊμακλί, Κύπρος)

† 9ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Costas Michael
(from Kaimakli, Cyprus)

† 9-MONTH MEMORIAL

01.04.1945 – 29.01.2023

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved wife, mother, and grandmother, Ifigenia Athansiou 

who passed away with her family by her side 
on Sunday 29th January 2023, at the age of 77. 

 
Everyone who met our mum, affectionally known as 

Fiyenitsa and Efi, never forgot her. Her kindness, generosity 
and love for her family shone through. She was infamous for 
her warmth and selflessness; constantly thinking and caring 

about others. Mum was diagnosed with Non-Hodgkins 
Lymphoma on 11th January and passed away a few weeks 

later. Our lives will never be the same again. 
 

She leaves behind her husband Antonaki, son Chris, 
daughters Helen, Liz and Maria, daughter-in-law Kim, 
sons-in-law Michael, Theo and Andrew, grandchildren 

Anthony, Sophia, George, Chloe, Jack, Angelina, Charlie 
and Leo and many relatives and friends. 

 
The funeral will be held on Thursday 23rd February 2023 
at 12.30pm at The Twelve Apostles Church, Kentish Lane, 

Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. The burial will take 
place at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

London N11 1JJ, followed by a wake at Ariana Banqueting 
Hall, North London Business Park, access via Oakleigh Road 

South, London N11 1NP. 
 

We ask that, instead of flowers, donations be made to UCLH 
Charity Cancer Fund. Mum referred to the staff at UCLH 

as her ‘angels’. We are raising money so they can continue 
to provide the same quality of care to others. A donation box 

will be available on the day. We would also like to thank 
everyone for their online contributions to mum’s 

Just Giving page.

(Kalo Chorio, Limassol, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Ιφιγένεια Αθανασίου
(Καλό Χωριό, Λεμεσός, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Ιφιγένειας Αθανασίου η οποία 

απεβίωσε περιτριγυρισμένη από την οικογένεια της την 
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 77 ετών. 

 
Όλοι όσοι γνώριζαν την μητέρα μας, χαϊδευτικά γνωστή 

ως Φιγενίτσα και Έφη, ποτέ δεν την ξέχασαν. Η ευγένεια της,  
η γενναιοδωρία της και αγάπη της για την οικογένεια της 

ξεχώριζαν. Ήταν γνωστή για την θαλπωρή και την ανιδιοτέλεια 
της: πάντα σκεφτόταν και νοιαζόταν για τους άλλους. Στις 

11 Ιανουαρίου η μαμά διαγνώστηκε με Λέμφωμα Non Hodgkin 
και απεβίωσε μερικές βδομάδες αργότερα. Η ζωή μας δεν θα 

είναι ποτέ ξανά η ίδια. 
 

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Αντωνάκη, γιο Κρις, κόρες, Ελένη, 
Λίζα και Μαρία, νύφη Κιμ, γαμπρούς Μιχάλη, Θεοδόση και 

Άντρο, εγγόνια Αντώνη, Σοφία, Τζορτζ, Χλόη, Τζακ, Αντζελίνα, 
Τσάρλι και Λιο και λοιπούς συγγενείς και φίλους. 

 
Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 

12.30μμ από τον ιερό ναό 12 Αποστόλων Kentish Lane, 
Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. Η ταφή θα γίνει στο 

κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London 
N11 1JJ και ακολούθως η παρηγοριά στο Ariana Banqueting 

Hall, North London Business Park, με πρόσβαση μέσω 
Oakleigh Road South, London N11 1NP. 

 
Ζητούμε αντί για λουλούδια, να γίνουν εισφορές για το UCLH 
Charity Cancer Fund. Η μαμά αναφερόταν στο προσωπικό του 

UCLH ως οι ‘άγγελοι’ της. Μαζεύουμε χρήματα για να μπορούν 
να προσφέρουν την ίδια ποιότητα φροντίδας και σε άλλους. Θα 
υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών την μέρα της κηδείας. Θα 
θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους για τις διαδικτυακές 
τους εισφορές στο Just Giving page προς τιμή της μητέρας μας.

Ifigenia Athanasiou 

The 9-month memorial service of our beloved Costas 
Michael (Tsiaoukas), will take place on Sunday 12 
February 2023, at the Greek Orthodox Church St 

Mary's, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, and we invite 
anyone who honour his memory.  

With thanks: wife Voula, sons Michael and Chris, 
daughters-in-law Maria and Ioanna, granddaughter Elena 

and husband Costas, grandchildren Nicolas, Olivia, Costas 
and Niki, great-grandchildren Niki, Eva and Emilia, 
son-in-law Gavrilis, brother Sofoklis and wife Mary. 20.03.1940 – 11.05.2022

The funeral service for our beloved mother will take place 
on Thursday 16th February 2023, 1.30pm, at the Greek 

Orthodox Church of St John the Baptist, Wightman Road, 
N8 0LY, followed by the burial at Islington & St Pancras 

Cemetery, 278 High Road, N2 9AG at 3pm.  
Please join us in sharing the life of our beautiful mother at 

the wake to be held at St John the Baptist Greek 
Orthodox Church Hall, Wightman Road, N8 0LY at 5pm. 

Instead of flowers, we kindly ask for donations - please use 
the following details:  

Saleena Saeed 
Sort Code: 04-00-04 

Account No: 54042575 
Account type: Monzo  

On behalf of our family, thank you. 

Kyriacou Panayiotou
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

27.01.1950 – 29.01.2023



 31      | Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

10.05.1949-02.02.2023

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Ελένης (Νίτσα) Νικολάου Χριστοδούλου που 

δυστυχώς έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 73 ετών. 
Αφήνει πίσω τον αφοσιωμένο σύζυγό της Ανδρέα, τις κόρες Νίκη και Δέσπω, τον 
γαμπρό Πέτρο, τα εγγόνια Μιχαήλ, Ελεάνα, Ελευθερία, Ανδρέα, τη σύζυγό του 

Λάουρα και τη δισέγγονη Ολίβια Γκρέις.  
Αφήνει επίσης πίσω τα αδέρφια της, Ηλία, Αντρίκο, Παναγιώτα, Ντόρα και  

πολλούς συγγενείς και φίλους. 
Η Ελένη γεννήθηκε στις 10 Μαΐου 1949 στον Άγιο Σέργιο της Κύπρου και 

μετακόμισε στο Λονδίνο όπου γνώρισε και παντρεύτηκε τον Ανδρέα. Μαζί έχτισαν 
ένα αγαπημένο οικογενειακό σπίτι που ήταν ανοιχτό σε όλους. Αγαπήθηκε πολύ 

από όλους και θα μας λείψει πολύ. 
Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου στις 10 π.μ. στην εκκλησία της 
Παναγίας, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και στη συνέχεια η 

ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 
Αντί για λουλούδια μπορείτε να κάνετε εισφορές στο The British Heart Foundation.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Ελένη (Νίτσα) Νικολάου 
Χριστοδούλου 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Eleni (Nitsa) Nicolaou 
Christodoulou 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother, 
grandmother and great-grandmother Eleni (Nitsa) Nicolaou 

Christodoulou who sadly passed away on Thursday 2nd February 2023 at the age 
of 73. 

She leaves behind her devoted husband Andreas, Daughters Niki and Despo, 
Son-in-Law Petros, Grandchildren Michael, Eleana, Eleftheria, Andrew, his wife 

Laura and great-granddaughter Olivia Grace. 
She also leaves behind her siblings Elias, Andriko, Panayiota, Dora and many 

relatives and friends. 
Eleni was born on 10 May 1949 in Ayios Sergios, Cyprus and moved to London 
where she met and married Andreas. Together they built a loving family home 
which was open to everyone. She was much loved by all and will be greatly 

missed. 
The funeral will take place on Wednesday 22nd February at 10am at St Mary’s 

Church, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB followed by the burial at 
New Southgate Cemetery. 

Floral tributes are welcome or donations to The British Heart Foundation.

Συλλυπητήρια

(από Καραβά, Κύπρος)(from Karavas, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our 
beloved mother, grandmother, and sister Kyriaki (known fondly 
as Koulla) on the 19th January 2023, age 72. She is the wife of 

the late Antonis Pieroudis from Achna. 
She leaves behind her three children, four grandchildren and 

three sisters.  
The funeral will take place on Saturday 11 February 2023 at 
10am at St Lazarus and St Andrew’s Church, Rutland Road, 

Forest Gate, E7 8PH. It will be followed by the burial at the City 
of London Cemetery, Aldersbrook Road, London, E12 5DQ at 
12pm. Instead of flowers, there will be a donation box for the 

church.

Kyriaki Pieroudis Κυριακή Πιερούδη
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς, αδερφής και ξαδέρφης Κυριακής (γνωστή ως 

Κούλλα) στις 19 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 72 ετών. Ήταν 
σύζυγος του αείμνηστου Αντώνη Πιερούδη από την Άχνα. Αφήνει 

πίσω τα τρία παιδιά της, τέσσερα εγγόνια και τρείς αδερφές.  
Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 στις 

10π.μ. στην εκκλησία του Αγίου Λαζάρου και Αποστόλου 
Ανδρέου, Rutland Road, Forest Gate, E7 8PH. Θα ακολουθήσει η 
ταφή στο κοιμητήριο του City of London, Aldersbrook Road, 
Λονδίνο, E12 5DQ στις 12μμ. Αντί για λουλούδια, θα υπάρχει 
κουτί εισφορών στην εκκλησία. Ήτανε μια γυναίκα πάντα 

χαμογελαστή, με χρυσή καρδιά. Θα μας λείψει πολύ.  

 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας εκφράζει τα θερμά και ειλικρινής συλλυπητήρια 

στην οικογένεια της Μαρία Ζαβρός (σύζυγο του αείμνηστου Χρίστου Ζα-

βρού πρώην επαρχιακού γραμματέα ΑΚΕΛ Βρετανίας) που απεβίωσε 

στις 28 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 96 χρονών. 

Αιωνία της η μνήμη, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. 

(from Leonarisso, born in Nicosia, Cyprus)(από το Λεονάρισο, γεννημένος στη Λευκωσία της Κύπρου) 
Το ετήσιο μνημόσυνο του αγαπημένου μας Νίκου 
Χριστοδούλου Σουηδός, θα πραγματοποιηθεί την 

Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023, στην Ελληνορθόδοξο 
Κοινότης Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, 

Enfield, Durants Park, Hertford Road Cemetery, 
Hertford Road, EN3 5JE και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

την μνήμη του όπως παραβρεθούν. 

Νίκος Χριστοδούλου 
(Σουηδός)

Nicos Christodoulou 
(Souidhos)

The 1-year memorial service of our beloved Nicos 

Christodoulou Souidhos, will take place on Sunday 12th 

February 2023, at Ss. Raphael, Nicholas and Irene, 

Enfield, Durants Park, Hertford Road Cemetery, 

Hertford Road, EN3 5JE and we invite anyone who 

honours his memory to attend.

 † ANNUAL MEMORIAL † ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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