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Την κινητοποίηση και τις διαμαρ-
τυρίες μελών της παροικίας στη Βρε-
τανία έχει προκαλέσει η προβολή 
από τηλεοπτικά κανάλια διαφημί-
σεων του ψευδοκράτους για διακο-
πές στα κατεχόμενα... 

Σελ. 10

Εnglish Section 17-26 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το εφάπαξ προεκλογικό επίδομα 
κοροϊδίας στους συνταξιούχους 
που κυμαίνεται από 200 έως 300 
ευρώ θα χορηγηθεί λίγο πριν τις 
εκλογές και μέχρι τα τέλη Μαρτίου 
με κριτήριο... 

Σελ. 7 

Καμπανάκι για τους πολίτες του 
ΗΒ, καθώς το δίκτυο της μεγαλύ-
τερης τράπεζας τροφίμων, ανακοί-
νωσε ότι για πρώτη φορά ότι δεν 
έχουν αρκετά τρόφιμα για τον 
άπορο πληθυσμό.... 

Σελ. 11

Ζητείται ελπίς Έντονη διαμαρτυρία Κοροϊδία...

ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΑΡΤΖΟΝ ΜΕTA ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ «I’ VE HAD ENOUGH»

Νέος πολιτικός χάρτης

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΠΑΡΟΙΚΙΑ
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Αποκάλυψη - βόμβα 
για χειραγώγηση εκλογών
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Βαρύ το πένθος 
στην τ/κυπριακή κοινότητα
Βαρύ το πένθος 
στην τ/κυπριακή κοινότητα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέος πολιτικός χάρτης

Αποκάλυψη - βόμβα 
για χειραγώγηση εκλογών



Τα συγχαρητήρια του Υπουργού Εξωτερικών του 
ΗΒ, James Cleverly και του Προέδρου της Διακομ-
ματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής (APPG) για 
την Κύπρο σερ Ρότζερ Γκέιλ εισέπραξε μέσω 
Twitter για την εκλογική του νίκη ο νέος Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. 
«Εκ μέρους της APPG για την Κύπρο προσβλέ-
πουμε σε συνεργασία μαζί του» ανέφερε τόσο ο 
Γκέιλ όσο και ο κ. Κλέβερλι. 
Ο Ταμίας της APPG βουλευτής των Συντηρητικών 
Μαρκ Τζένκινσον επίσης συνεχάρη μέσω Twitter 
τον κ. Χριστοδουλίδη για την εκλογή του. 
Συγχαρητήρια ανάρτηση έκανε και ο Βρετανός 
Ύπατος Αρμοστής στη Λευκωσία Ιρφάν Σιντίκ. 
Τα συγχαρητήριά της εξέφρασε μέσω Twitter και 
η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασι-

λείου, δηλώνοντας ότι προσβλέπει σε μια στενή 
συνεργασία με τον κ. Χριστοδουλίδη «για να προ-
ωθήσουμε τη διασπορά μας και να επιτύχουμε τον 
κοινό μας στόχο για μία ελεύθερη, επανενωμένη 
Κύπρο». Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Χρίστος 
Καραολής είχε επισημάνει την Κυριακή πως τα θέ-
ματα που άπτονται των προβλημάτων και του ρό-
λου της κυπριακής παροικίας είχαν συζητηθεί με 
τον κ. Χριστουδουλίδη κατά την προεκλογική του 
επίσκεψη στο Λονδίνο το Νοέμβριο. 
Συγχαρητήρια έχει εκφράσει και εκ μέρους του 
Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΒ-Κύπρου ο Πρό-
εδρός του Πίτερ Δρουσιώτης, δηλώνοντας ότι προ-
σβλέπει σε παραγωγική σχέση με τον Πρόεδρο 
Χριστοδουλίδη. 
Σε ό,τι αφορά τα πρώτα βρετανικά δημοσιεύματα 
για το αποτέλεσμα των εκλογών, ο Guardian ανα-
φέρεται στους πανηγυρισμούς των φίλων του νι-
κητή, μετά από μια εκλογική αναμέτρηση «με σπά-
νιο δράμα και αγωνία». 
Ωστόσο, η εφημερίδα προσθέτει πως έχει προ-
κληθεί και «τρόμος», καθώς ο κ. Χριστοδουλίδης 
έτυχε της στήριξης ομάδων «που λαμβάνουν ανοι-
χτά εχθρική στάση έναντι των συνομιλιών για να 
επανενωθεί το μεσογειακό νησί» (αναλυτικά στη 
σελίδα 5).  
Αναφέρεται ότι για πολλούς το αποτέλεσμα «διέ-

λυσε τις ελπίδες να βρεθεί μια λύση (στο Κυπριακό) 
στο εγγύς μέλλον», με αναλύτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ 
να σχολιάζει πως είναι «απίθανο» η νέα κυβέρνηση 
να στηρίξει μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία 
σύντομα. 
Στο ίδιο δημοσίευμα σημειώνεται, πάντως, πως 
ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έδειξε ότι θέλει 
να αναβιώσει τις συνομιλίες, αξιοποιώντας περισ-
σότερο την ΕΕ. 
Το δημοσίευμα προσθέτει, επίσης, ότι η «ταπεί-
νωση» του Δημοκρατικού Συναγερμού σε αυτές τις 
εκλογές με την ήττα του Αβέρωφ Νεοφύτου έχει 
ευρέως χρεωθεί στον Νίκο Χριστοδουλίδη.  
Ως προς το τελικό αποτέλεσμα, Κύπριος αναλυ-
τής δηλώνει στον Guardian ότι «οφείλεται στο ότι 
οι συντηρητικοί ψηφοφόροι δεν μπόρεσαν να υπερ-

βούν τον ιδεολογικό φραγμό του να ψηφίσουν για 
έναν υποψήφιο του ΑΚΕΛ». Ο ίδιος προσθέτει ότι 
μέτρησαν επίσης οι πραγματικοί φόβοι για τη δια-
χείριση της οικονομίας από το ΑΚΕΛ μετά από τη 
διακυβέρνηση Χριστόφια. 
Στη δική τους ανταπόκριση οι Financial Times 
σχολιάζουν ότι ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
αναμένεται να αντιμετωπίσει σημαντική αντιπολί-
τευση και από τα δύο μεγάλα κόμματα. 
Η αναλύτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ που μίλησε και στον 

Guardian σχολιάζει ότι το αποτέλεσμα υπονοεί πως 
οι «σκληροπυρηνικοί» επί του Κυπριακού υπερτε-
ρούν αυτών που θέλουν την επανένωση, επιση-
μαίνοντας τη στήριξη στον νέο Πρόεδρο από το 
ΕΛΑΜ. 
Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι ο Νίκος Χρι-
στοδουλίδης αναμένεται να διατηρήσει μια «προ-
σεκτική ισορροπία» μεταξύ μιας ηπιότερης στάσης 
έναντι της Ρωσίας, «αλλά όχι σε βαθμό που θα 
θύμωνε την ΕΕ και τις ΗΠΑ». 
Ως προς τις εγχώριες προκλήσεις που θα αντιμε-
τωπίσει η νέα Κυβέρνηση, επισημαίνονται ο υψη-
λός πληθωρισμός, η ακρίβεια, η αναβάθμιση του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και η αύξηση των πα-
ράτυπων μεταναστευτικών ροών.

  2      | Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗ�ΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ� ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το μήνυμα του προέδρου της APPG για την Κύπρο προς Νίκο Χριστοδουλίδη

Το ΑΚΕΛ Βρετανίας εκφράζει την οδύνη του για 
τα επακόλουθα του σεισμού σε Τουρκία και Συρία. 
Σαν ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την 
ελπίδα και τις ευχές μας προς όλους τους πληγέ-
ντες. Ιδιαίτερα ευχηθήκαμε κουράγιο και αλληλεγ-
γύη προς τις οικογένειες των μαθητών των Τουρ-
κοκυπρίων συμπατριωτών μας που βρίσκονταν σε 
ξενοδοχείο που κατέρρευσε. 
Το ΑΚΕΛ μαζί με ολόκληρο το Λαϊκό Κίνημα στην 
Κύπρο, πραγματοποιούν εδώ και 1 εβδομάδα εκ-
στρατεία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης και χρη-
μάτων για βοήθεια προς τους σεισμόπληκτους σε 
Τουρκία και Συρία καλώντας τον κυπριακό λαό να 
εκφράσει την αλληλεγγύη του ενισχύοντας την οποι-
αδήποτε προσπάθεια βοήθειας προς τους σεισμό-
πληκτους. 
Παράλληλα το ΑΚΕΛ συμμετείχε στην πρωτοβου-
λία για Κοινή Δήλωση Ε/κ και Τ/κ Κομμάτων :«Κα-

λούμε τους Ηγέτες για αποστολή Δικοινοτικής Ομά-
δας Διάσωσης στην Τουρκία». Η δήλωση ανέφερε 
ότι λόγω της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εξε-
λίσσεται στην Τουρκία και τις χιλιάδες ζωές που 
βρίσκονται σε κίνδυνο, καλεί του Ηγέτες των δύο 
κοινοτήτων να αποστείλουν κοινή δικοινοτική ομάδα 
διάσωσης, με στόχο την διάσωση ζωών ανθρώπων 

που κινδυνεύουν, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια 
κίνηση θα αποτελέσει το καλύτερο Μέτρο Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης. Την επιστολή συνυπόγρα-
ψαν: ΑΚΕΛ, ΔΗΠΑ, ΔΗΣΥ, ΕΔΗ, ΚΕΕ (Κόμμα Ενω-
μένη Κύπρος), ΚΚΔ (Κόμμα Κοινοτικής 
Δημοκρατίας), ΚΛ (Κόμμα του Λαού), ΚΝΚ (Κόμμα 
Νέα Κύπρος), ΚΟΣΠ (Κίνημα Οικολόγων – Συνερ-

γασία Πολιτών), ΡΤΚ (Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό 
Κόμμα), ΣΚΚ (Σοσιαλιστικό Κόμμα Κύπρου). Επί-
σης, ο ΓΓ της ΚΕ του ΑΚΕΛ απέστειλε  επιστολή 
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτείνοντας 
την κήρυξη τριήμερου πένθους λόγω του τραγικού 
θανάτου δεκάδων Τ/κυπρίων συμπατριωτών μας. 
Οι σημαίες στο κτίριο της Κεντρικής Επιτροπής και 
των Επαρχιακών Επιτροπών του ΑΚΕΛ κυματίζουν 
μεσίστιες από τη Δευτέρα. 
Τέλος, ως ΑΚΕΛ Βρετανίας καλούμε την Κυπριακή 
Παροικία να εκφράσει την αλληλεγγύη της ενισχύο-
ντας τις πλατφόρμες βοήθειας των σεισμόπληκτων 
που έχουν συσταθεί από τις διάφορες τοπικές 
Aρχές (π.χ. Haringey Council, Enfield Council) ή 
και μέσω διαδικτυακών πλατφόρμων όπως:   

www.dec.org.uk  
 Η Επιτροπή του ΑΚΕΛ Βρετανίας

Καλούμε την παροικία μας να εκφράσει την αλληλεγγυή της προς τους σεισμόπληκτους
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΟΙ Τ/ΚΥΠΡΙΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Οι κάτοικοι του Χάριγκεϊ που θεωρούνται δικαιούχοι του επιδόματος 
‘Pension Credit’, καλούνται να το διεκδικήσουν άμεσα, ενόψει και 
της νέας εκστρατείας του δημάρχου του Λονδίνου για τα μέτρα αντι-
μετώπισης της κρίσης του κόστους ζωής. 
Το επίδομα ‘Pension Credit’ (Συμπλήρωμα Σύνταξης), συμπλη-

ρώνει το εβδομαδιαίο εισόδημα των συνταξιούχων και δίνει τη δυνα-
τότητα σε επιλέξιμα νοικοκυριά να έχουν συμπληρωματικό εισόδημα 
έως και £3.300 το χρόνο. Επίσης, από τη στιγμή που κάποιος συμ-
μετέχει στο σχέδιο, αυτόματα θεωρείται δικαιούχος για μια σειρά πε-
ραιτέρω βοηθημάτων, που αφορούν (μεταξύ άλλων) στο κόστος για 
την ενέργεια, αλλά και στους δημοτικούς φόρους. 
Η Δημοτική Σύμβουλος Seema Chandwani του Εργατικού Κόμ-

ματος, μέλος της Επιτροπής του δήμου για την Αντιμετώπιση της 
Κοινωνικής Ανισότητας αναφέρει σε δελτίο Τύπου του Haringey: 
«Επιδόματα ύψους 15 δισεκατομμυρίων στερλινών στο Ηνωμένο 
Βασίλειο δεν διεκδικούνται κάθε χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι και 
οι κάτοικοι του Χάρινγκεϊ χάνουν μέρος αυτών των βοηθημάτων. 
Ένα από τα επιδόματα που παραμένουν στα ‘αζήτητα’ είναι το Pen-
sion Credit». 

Η κ. Chandwani κάλεσε τους κατοίκους του δήμου που θα μπο-
ρούσαν να θεωρηθούν δικαιούχοι, να αναζητήσουν περαιτέρω πλη-
ροφορίες. «Προτρέπω όποιους έχουν ενημερωθεί από το δήμο ότι 
είναι δικαιούχοι να προχωρήσουν στη διαδικασία υποβολής αίτησης. 
Επικοινωνήσαμε μαζί σας γιατί πιστεύουμε ότι πληροίτε τις προ-
ϋποθέσεις και ότι θα μπορούσατε να χάσετε επιδόματα πέραν των 
£3.000. Η ομάδα μας είναι έτοιμη να σας βοηθήσει να υποβάλετε αί-
τηση. Αυτά είναι τα χρήματά σας, τα δικαιούστε. Μην τα χάσετε.» 
Οι επιλέξιμοι κάτοικοι του Haringey έχουν ήδη λάβει επιστολή από 

την ειδική ομάδα του δήμου. Για να υποβάλετε τη σχετική αίτηση, 
κάντε ένα από τα παρακάτω:  

• Επισκεφτείτε τη σελίδα της κυβέρνησης Pension Credit ή καλέστε 
τη γραμμή βοήθειας Pension Credit στο 0800 991 234 για περισσό-
τερες πληροφορίες.  

• Καλέστε την Ομάδα Οικονομικής Υποστήριξης (Financial Support 
Team) στο 0208 489 4431, ώστε να διευθετηθεί τηλεφωνικό ραντεβού 
με αρμόδιο λειτουργό για να σας βοηθήσει.  

• Στείλτε email στο incomemaximisation@haringey.gov.uk δηλώ-

νοντας ότι θα θέλατε να κλείσετε ένα τηλεφωνικό 
ραντεβού για το θέμα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 
δηλώσει το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τον 
Αριθμό Εθνικής Ασφάλισης (Αριθμός Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων - NINo) και τον αριθμό 
τηλεφώνου σας.  

• Υπογράψτε και επιστρέψτε στον απο-
στολέα την επιστολή που λάβατε, για να 
κλείσετε ραντεβού. Εντός των ημερών 
θα επικοινωνήσει μαζί σας αρμόδιος 
λειτουργός.   
Εμείς, υπενθυμίζουμε ότι στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο στο Wood 
Green, λειτουργεί συμβουλευτική 
υπηρεσία υπό τον κ. Άντι Ευστα-
θίου, στον οποίο μπορείτε επίσης 
να αποταθείτε για συμβουλές, κα-
θοδήγηση και βοήθεια.

Δήμος Haringey: Διεκδικήστε άμεσα το επίδομα για τους συνταξιούχους
ΠΟΛΛΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΨΟΥΣ 15 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΣΤΕΡΛΙΝΩΝ ΔΕΝ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ

Σερ Ρότζερ Γκέιλ Τζέιμς Κλέβερλι
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Ορισμένες εφημερίδες της Τετάρτης 15/02 εστιά-
ζουν την προσοχή τους στην εμπλοκή της Βρετα-
νίας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Financial 
Times υπογραμμίζουν τους φόβους αξιωματούχων 
των δυτικών μυστικών υπηρεσιών ότι η Ρωσία συ-
γκεντρώνει αεροσκάφη σε απόσταση βολής από 
την Ουκρανία - μια ένδειξη, εκτιμά η εφημερίδα, ότι 
η Μόσχα ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει αερο-
σκάφη και ελικόπτερα για να υποστηρίξει την πα-
ραπαίουσα χερσαία επίθεσή της. 
Η Daily Telegraph αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ και η 

Γαλλία "ανησυχούν" για τις στρατιωτικές περικοπές 
του Ηνωμένου Βασιλείου - και παραθέτει δηλώσεις 
Γάλλου βουλευτή που λέει ότι οι δυνάμεις της Βρε-
τανίας έχουν εξαντληθεί επειδή το Λονδίνο απο-
φάσισε να ενισχύσει το Κίεβο με όπλα. Από την 
άλλη μεριά κυβερνητικές πηγές, προσθέτει η εφη-
μερίδα, επιμένουν ότι οι Γάλλοι δεν τους έχουν εκ-
φράσει τέτοιες ανησυχίες.  
Το κύριο άρθρο της Telegraph υπογραμμίζει ότι 

το Κίεβο χρειάζεται γρήγορα μεγαλύτερη στρατιω-
τική βοήθεια - προειδοποιώντας ότι τα ρωσικά 
στρατεύματα εκτοξεύουν περισσότερα βλήματα σε 
μια μέρα κατά της Ουκρανίας από όσα παρά-
γουν τα ευρωπαϊκά εργοστάσια σε ένα μήνα. 
Η Daily Express σημειώνει την “αγέρωχη 
στάση” βρετανού ανώτατου στρατιωτικού που 
ισχυρίζεται ότι μπορούμε να αντισταθούμε στον 
Πούτιν" - και ότι τα βρετανικά στρατεύματα είναι 
έτοιμα και ικανά να ηγηθούν της αντίδρασης 
αν η Ρωσία επιτεθεί σε οποιονδήποτε σύμμαχο 
του ΝΑΤΟ.  

«Οι Κινέζοι μπορεί να μας κατασκοπεύουν» 
Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών, Ρίτσαρντ 
Χόλντεν, περιέγραψε την Κίνα ως «εχθρικό 
κράτος». Σε επανεξέταση της ασφάλειας του 
εναέριου χώρου της θα προχωρήσει η Βρετα-
νία, μετά την εισβολή ιπτάμενων αντικειμένων 
- κινεζικών κατασκοπευτικών μπαλονιών και 
άλλων - στον δυτικό εναέριο χώρο. 
Όπως μεταδίδει το βρετανικό δίκτυο Sky 

News, o Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σού-
νακ δηλώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται 
«σε επαφή με τους συμμάχους» του καθώς ο 
υπουργός Μεταφορών της χώρας του, Ρί-

τσαρντ Χόλντεν, ισχυρίζεται ότι η Κίνα μπορεί να 
έχει στείλει ήδη κατασκοπευτικά μπαλόνια στον 
εναέριο χώρο της Γηραιάς Αλβιώνας. 
Σε συνέντευξη στο Sky News, ο Βρετανός 
υπουργός Μεταφορών Ρίτσαρντ Χόλντεν περιέ-
γραψε την Κίνα ως «εχθρικό κράτος» επισημαίνο-
ντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει «σκληρές 
διαπραγματεύσεις» με το καθεστώς του Πεκίνου. 
Ερωτηθείς εάν κινεζικά κατασκοπευτικά μπαλόνια 

θα μπορούσαν να ίπτανται πάνω από το Ηνωμένο 
Βασίλειο, ο Ρίτσαρντ Χόλντεν δήλωσε χαρακτηρι-
στικά: “Είναι πιθανό. Είναι επίσης πιθανό- και θα 
το θεωρούσα πιθανό- να υπάρχουν αξιωματούχοι 
της κινεζικής κυβέρνησης που θα προσπαθήσουν 
να ενεργήσουν ως εχθρικό κράτος”. 
Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιμετωπί-
ζει αυξανόμενες αντιδράσεις επειδή επέβλεψε ένα 
σαρωτικό πρόγραμμα αμνηστίας του 2018, το 
οποίο συγχώρεσε σφάλματα σε εκατομμύρια κτίρια 
σε ολόκληρη την Τουρκία, τακτοποιώντας κακές 
κατασκευαστικές πρακτικές που αποκαλύφθηκαν 
βάναυσα από τον σεισμό της πε-
ρασμένης εβδομάδας, γράφει η 

εφημερίδα Financial Times (14/02).  
Η κυβέρνηση Ερντογάν ενέκρινε 7,4 εκατ. αιτήσεις 
μέσα σε ενάμιση χρόνο, παρέχοντας νομικό καθε-
στώς σε κτίρια που είχαν παραβιάσει ένα ευρύ σύ-
νολο βασικών κανόνων αδειοδότησης, σχεδιασμού 
και ασφάλειας. Το σύστημα συγκέντρωσε 24 δισε-
κατομμύρια τουρκικές λίρες , τότε περίπου 4,2 δι-
σεκατομμύρια δολάρια, σε τέλη εγγραφής κτιρίων, 
σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος. 
Οι ειδικοί του πολεοδομικού σχεδιασμού δήλωσαν 

ότι εκείνο το καθεστώς, ένας διακανονισμός που 
κέρδισε την λαϊκή ψήφο και προωθήθηκε πριν από 
τις προεδρικές εκλογές του 2018, τις οποίες κέρδισε 
ο Ερντογάν, είχε ένα πεδίο εφαρμογής που ήταν 
ευρύτερο από πολλές προηγούμενες αμνηστίες 
στην Τουρκία, αψηφώντας τις προειδοποιήσεις σχε-
τικά με τις επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα των κτι-
ρίων στους σεισμούς. 
Οι επικρίσεις , συνεχίζει το σχετικό δημοσίευμα 
στους Financial Times,  υπογραμμίζουν πώς ο 
καταστροφικός σεισμός έχει γίνει μείζον πολιτικό 

ζήτημα για τον Ερ-
ντογάν μόλις τρεις 
μήνες πριν από τις 
έντονα αμφισβη-
τούμενες γενικές 
εκλογές. O Τούρ-
κος πρόεδρος αντι-
μετωπίζει ήδη τη 
δυσαρέσκεια του 
κοινού για την 
έγκαιρη αντίδραση 
της κυβέρνησής 
του στον σεισμό, η 
οποία σύμφωνα με 
επικριτές ήταν 
πολύ αργή και 
ανοργάνωτη. 
Ο σεισμός, η χει-
ρότερη φυσική κα-
ταστροφή που 
έπληξε τη χώρα 
από το 1939, έχει 
προκαλέσει τον 
θάνατο περισσότε-

ρων από 31.000 ανθρώπων στην Τουρκία και 
3.580 στη γειτονική Συρία, ενώ χιλιάδες κτίρια έχουν 
καταρρεύσει. Πολιτικοί μηχανικοί και ειδικοί σε θέ-
ματα σεισμών τονίζουν ότι η καταστροφή επιδει-
νώθηκε σημαντικά λόγω των ανεπαρκών οικοδο-
μικών προτύπων στις σεισμογενείς περιοχές. 
Περίπου το ήμισυ του κτιριακού αποθέματος της 

Τουρκίας, σχεδόν 13 εκατ. μονάδες, δεν είχαν συμ-
μορφωθεί με τις προδιαγραφές για την ανθεκτικό-
τητα στους σεισμούς, σύμφωνα με εκτίμηση του 
υπουργείου Περιβάλλοντος της Τουρκίας για το 
2019. Η κυβέρνηση δήλωσε τότε ότι μέρος του λό-
γου για την αμνηστία του 2018 ήταν να ενταχθούν 
αυτά τα κτίρια στο πλαίσιο της νομοθεσίας, ώστε 
να μπορούν να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες 
κοινής ωφέλειας, όπως το ηλεκτρικό ρεύμα. 
Η αμνηστία του 2018 ήταν η πρώτη μεγάλη αμνη-

στία που περιλάμβανε παράνομες μονάδες που 
κατασκευάστηκαν κατά την προσπάθεια ανοικοδό-
μησης που ακολούθησε την τελευταία μεγάλη φο-
νική δόνηση της Τουρκίας, τον σεισμό του Ιζμίτ το 
1999. 
Οι Τούρκοι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλ-

πες για τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, οι 
οποίες προβλέπεται να είναι οι δυσκολότερες των 
δύο δεκαετιών του Ερντογάν στην εξουσία. Η δη-
μοτικότητα του προέδρου έχει επηρεαστεί από μια 
σοβαρή κρίση του κόστους ζωής, την οποία οι οι-
κονομολόγοι έχουν εν μέρει αποδώσει στις ανορ-
θόδοξες οικονομικές πολιτικές του. Η αντιπολίτευση 
της Τουρκίας πρόκειται επίσης να κατεβάσει έναν 
ενιαίο υποψήφιο για να τον αντιμετωπίσει, καταλή-
γει το δημοσίευμα των FT.   
Οι «πληγές» από τα συντρίμμια και τους δεκάδες 

χιλιάδες νεκρούς που άφησε πίσω του ο φονικός 
σεισμός φαίνεται πως θα αργήσουν πολύ να κλεί-
σουν με τους Τούρκους αναλυτές να σημειώνουν 
ότι θα πάρει χρόνια για να επανέλθει η χώρα στην 
κατάσταση προ του σεισμού. Την ίδια ώρα, έχουν 
αρχίσει και τα σενάρια μετάθεσης των εκλογών, οι 
οποίες είχαν προγραμματιστεί να γίνουν τις 14/05. 
Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές τοποθετούν πλέον 
την ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών για τις 18/06, 
ο Ερντογάν κρατά όμως κλειστά τα χαρτιά του.

Η εμπλοκή της Βρετανίας στον πόλεμο και η ‘αντίσταση’ στον Πούτιν

Αιφνιδιαστική παραίτηση της πρωθυπουργού της Σκωτίας, Νίκολα Στάρτζον
Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στάρτζον 

ανακοίνωσε χθες ότι θα παραιτηθεί από την θέση 
της έπειτα από οκτώ χρόνια στην εξουσία ενώ 
είπε ότι θα παραμείνει στην ηγεσία της κυβέρνη-
σης της Σκωτίας έως ότου βρεθεί το πρόσωπο 
που θα τη διαδεχθεί.  

«Στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, ξέρω ότι 
ήρθε η ώρα, ότι είναι η σωστή στιγμή για μένα, 
για το κόμμα μου και για τη χώρα και ως εκ τούτου 
ανακοινώνω σήμερα την πρόθεσή μου να παραι-
τηθώ από πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμ-
ματός μου», δήλωσε η Στάρτζον. Πρόσθεσε ότι η 

απόφασή της αυτή δεν συνδέεται με πρόσφατα 
ζητήματα. 

«Η απόφαση αυτή προέρχεται από μια βαθύ-
τερη και μακροπρόθεσμη αξιολόγηση», υπογράμ-
μισε, προσθέτοντας ότι πάλευε να αποφασίσει 
για εβδομάδες. Η 52χρονη ηγέτις της Σκωτίας, η 
οποία πρόσφατα αποδυναμώθηκε από νομοσχέ-
διο που διευκολύνει την φυλομετάβαση, ήταν επί 
μακρόν πολύ δημοφιλής και ηγείτο της μάχης για 
τη διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος για την ανε-
ξαρτησία της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

«Το να δίνεις όλο σου τον εαυτό σε αυτή τη 

δουλειά είναι ο μόνος τρόπος να την κάνεις. Όμως 
στην πραγματικότητα, αυτό μπορεί να το κάνει 
κάποιος για ένα διάστημα. Για μένα τώρα υπάρχει 
ο κίνδυνος αυτό το διάστημα να είναι πολύ με-
γάλο», σημείωσε. Τον Ιανουάριο μετά την παραί-
τηση της πρωθυπουργού Νέας Ζηλανδίας Τζασί-
ντα Άρντερν, η Στάρτζον βεβαίωνε ότι ήταν ακόμη 
«γεμάτη ενέργεια» και δεν αισθανόταν «καθόλου 
κοντά» στην στιγμή που θα έπρεπε να αποχω-
ρήσει. Ωστόσο το BBC είχε μεταδώσει επικαλού-
μενο πηγή προσκείμενη στην Στάρτζον ότι δή-
λωσε πως «δεν μπορούσε άλλο».
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Την αντίδραση της πρεσβείας της Ρωσίας στο 
Λονδίνο προκάλεσε η εντολή του Πρωθυπουργού 
Ρίσι Σούνακ προς τον Υπουργό Άμυνάς του να εξε-
ταστεί ποια μαχητικά αεροσκάφη θα μπορούσαν 
δυνητικά να δοθούν στο μέλλον στην Ουκρανία, 
ώστε η χώρα να αμυνθεί έναντι του εισβολέα. Αν 
και ο εκπρόσωπος του κ. Σούνακ ξεκαθάρισε ότι 
κάτι τέτοιο θα γινόταν στο μέλλον ως «μακροπρό-
θεσμη λύση», καθώς απαιτούνται χρόνια εκπαίδευ-
σης των πιλότων, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο 
προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα είχε «στρα-
τιωτικές και πολιτικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή 
ήπειρο και για ολόκληρο τον κόσμο». 
Στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου, ο Βρε-

τανός Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε για συνέχιση 
της στήριξης των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. 
«Η Ουκρανία δεν μπορεί να αφεθεί ευάλωτη ποτέ 
ξανά», είπε ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Στο 3,7% διατηρήθηκε το ποσοστό ανεργίας 
στη Βρετανία κατά το τρίμηνο που έληξε τον 
Δεκέμβριο του 2022, ανακοίνωσε την Τρίτη η 
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Βρετανίας 
(ONS). Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δη-
μοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι το πο-
σοστό ανεργίας θα παραμείνει στο 3,7%, όχι 
πολύ πάνω από το χαμηλότερο επίπεδό των 
τελευταίων σχεδόν 50 ετών. 
Η ONS ανέφερε επίσης ότι οι αμοιβές, συ-

μπεριλαμβανομένων των μπόνους, αυξήθη-

καν κατά 5,9% ετησίως την περίοδο Οκτω-
βρίου - Δεκεμβρίου, ενώ οι αμοιβές εξαιρουμέ-
νων των μπόνους αυξήθηκαν κατά 6,7%. 
Οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημο-

σκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι οι συνολι-
κές αμοιβές θα αυξηθούν κατά 6,2% και το 
μέτρο για τα ex-bonuse θα αυξηθεί κατά 6,5%. 
Ο Βρετανός Υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι 

Χαντ δήλωσε την Τρίτη ότι τα στοιχεία που δεί-
χνουν το ποσοστό ανεργίας να παραμένει στο 
3,7% το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου είναι 

σημάδι ανθεκτικότητας στην αγορά εργασίας 
της χώρας. 

«Σε δύσκολες στιγμές η ανεργία που παρα-
μένει κοντά σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ είναι 
ένα ενθαρρυντικό σημάδι ανθεκτικότητας στην 
αγορά εργασίας μας», αναφέρει σε δήλωση 
του ο κ. Χαντ. «Το καλύτερο που μπορούμε να 
κάνουμε για να αυξήσουμε περισσότερο τους 
μισθούς των εργαζομένων είναι να τηρήσουμε 
το σχέδιό μας για μείωση του πληθωρισμού 
κατά 50% φέτος», πρόσθεσε.

Στο 3,7% η ανεργία καταδεικνύοντας ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας

GUARDIAN: ΕΡΕΥΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ «TEAM JORGE» ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΜΒΕΙ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ 30 ΧΩΡΩΝ

Αποκάλυψη - βόμβα για υποκλοπές και χειραγώγηση εκλογών από ισραηλινούς
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημε-

ρίδας Guardian κάνει λόγο για συντονισμένη χει-
ραγώγηση εκλογικών διαδικασιών σε 30 χώρες της 
Ευρώπης, της Αφρικής, της Κεντρικής και Νότιας 
Αμερικής και των ΗΠΑ από ομάδα Ισραηλινών συμ-
βούλων, τη λεγόμενη «Team Jorge». Το άκρως 
ανησυχητικό είναι ότι η ομάδα αυτή αναφέρει ότι 
διαθέτει ομάδα «κρούσης» στην Ελλάδα και στα 
Εμιράτα. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα του 
Guardian,  η ομάδα «Team Jorge» έχει εμπλακεί 
σε χειραγώγηση περισσότερων από 30 εκλογικών 
διαδικασιών, μέσα από τη διασπορά ψευδών ει-
δήσεων, αλλά και με μεθόδους σαμποτάζ και χα-
καρίσματος. Επικεφαλής φέρεται ο Ταλ Χάναν, 
πρώην αξιωματούχος των ισραηλινών Ενόπλων 
Δυνάμεων, τη δράση του οποίου αποκάλυψε διε-
θνής ομάδα ερευνητών δημοσιογράφων από τη 

Monde, το Spiegel και την El Pais και αποτελεί μέ-
ρος της έρευνας για τη βιομηχανία παραπληροφό-
ρησης που γίνεται με το συνονισμό της γαλλικής 
ΜΚΟ, Forbidden Stories. 
Δημοσιογράφοι είχαν πολύωρες κρυφές συνα-

ντήσεις με τον Χάναν παρουσιαζόμενοι ως πιθανοί 
πελάτες και έτσι αποκάλυψαν τον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί η «Team Jorge» που έχει σαν επι-
δίωξη το σαμποτάζ των εκστρατειών αντίπαλων 
φορέων, είτε πολιτικών είτε επιχειρηματικών. 
Ο Χάναν περιέγραψε την ομάδα του ως «εξπέρ 

στις κυβερνητικές υπηρεσίες», με εξαιρετικές επι-
δόσεις στα οικονομικά, τον χειρισμό των social 
media, την χάραξη προεκλογικής καμπάνιας αλλά 
και του «ψυχολογικού πολέμου». 
Τρεις δημοσιογράφοι που εργάζονται στο Radio 

France, τη Haaretz και το TheMarker προσέγγισαν 

την Team Jorge υποδυόμενοι τους συμβούλους 
κυβέρνησης μίας πολιτικά ασταθούς χώρας στην 
Αφρική, ζητώντας από τον Χάναν βοήθεια ώστε 
να αναβληθούν οι εκλογές. Οι συνομιλίες έγιναν 
μέσω βιντεοκλήσεων ενώ υπήρξε, όπως αναφέ-
ρουν και μια κατ΄ιδίαν συνάντηση στη βάση των 
επιχειρήσεων της ομάδας σε περιοχή 20 χιλιόμετρα 
έξω από το Τελ Αβίβ. 
Ο Χάναν, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ,  πε-

ριέγραψε την ομάδα του ως «εξπέρ στις κυβερνη-
τικές υπηρεσίες», με εξαιρετικές επιδόσεις στα οι-
κονομικά, τον χειρισμό των social media, την 
χάραξη προεκλογικής καμπάνιας αλλά και του «ψυ-
χολογικού πολέμου». 

«Διαθέτουμε μία ομάδα στην Ελλάδα και μία 
στα Εμιράτα», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι έχουν 
«τρέξει» 33 καμπάνιες σε προεδρικό επίπεδο, 

27 εκ των οποίων ήταν απόλυτα επιτυχημένες».  
Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει εμπλακεί σε δύο με-
γάλα πρότζεκτ στις ΗΠΑ, δίχως να επιβεβαιώσει 
ότι έχει ανακατευθεί άμεσα στην πολιτική σκηνή 
των ΗΠΑ. Η Guardian, αναφέρεται εκτενώς στο 
πακέτο του λογισμικού Aims, το οποίο έχει τη δυ-
νατότητα να ελέγχει έναν στρατό από fake προφίλ 
σε Twitter, Facebook, Telegram, Gmail, Instagram 
and YouTube. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να 
συγκεντρώνει πληροφορίες για αντιπάλους χρησι-
μοποιώντας τεχνικές hacking για την πρόσβαση 
στο Gmail και το Telegram. 

 Ο Χάναν φέρεται να ανέφερε ότι για παρεμβά-
σεις σε εκλογική διαδικασία πληρώνεται με ποσό 
από 6 έως 15 εκατομμύρια ευρώ ενώ δέχεται και 
κρυπτονομίσματα.

Αντίδραση της Μόσχας για δηλώσεις Σούνακ

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗ ΧΡΥΣΗ� ΤΟΜΗ� ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ

Μία νέα «συμφωνία για το Brexit» αναμένεται να 
ανακοινωθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, 
γράφει η Daily Telegraph επικαλούμενη πηγές 
κοντά στις συνομιλίες που διεξάγονται μεταξύ Λον-
δίνου και Βρυξελλών. Οι συνομιλίες έχουν ως 
στόχο να βρεθεί η χρυσή τομή στο θέμα του Πρω-
τοκόλλου για τη Βόρεια Ιρλανδία που συνοδεύει τη 
συμφωνία του Brexit, το οποίο αποτελεί επί χρόνια 

πηγή έντασης στις σχέσεις των δύο πλευρών. 
Το ρεπορτάζ της Telegraph συμφωνεί με τις πλη-

ροφορίες που έχουν δημοσιευθεί και από άλλα 
βρετανικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τις οποίες έχει βρεθεί 
συναίνεση όσον αφορά τους ελέγχους σε προϊόντα 
που διακινούνται από τη ΜΒ προς τη Β. Ιρλανδία, 
αλλά και στην έκταση της δικαιοδοσίας που πρέπει 
να έχει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε θέματα που 

αφορούν τη Β. Ιρλανδία. 
Ως προς το πρώτο σκέλος, πιστεύεται ότι η συμ-

φωνία θα ορίζει πως δε θα γίνονται τελωνειακοί 
έλεγχοι στα προϊόντα που προέρχονται από τη ΜΒ. 
Οι έλεγχοι θα συνεχίσουν να γίνονται στα βρετανικά 
προϊόντα που θα κατευθύνονται μέσω Βόρειας Ιρ-
λανδίας στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, δηλαδή σε 
έδαφος της ενιαίας αγοράς.

«Νέα συμφωνία για το Brexit» εντός των ημερών μετά τις έντονες αντιδράσεις των Ιρλανδών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ ΤΩΝ WIKILEAKS

Εκατοντάδες υποστηρικτές του ιδρυτή του ιστό-
τοπου WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ συμμετείχαν το 
Σάββατο βράδυ σε πορεία στο κέντρο του Λονδί-
νου, που βαπτίστηκε «Νύχτα του καρναβαλιού», 
για να ζητήσουν την απελευθέρωσή του, καθώς 
συνεχίζει να διατρέχει κίνδυνο να εκδοθεί στις ΗΠΑ. 
Στην πορεία «της νύχτας προς το φως» συμμε-

τείχαν πολίτες με πολύχρωμα κοστούμια και καρ-
ναβαλικές μάσκες που φώναξαν συνθήματα 
προτού καταλήξουν στο Ουέστμινστερ, όπου πήρε 
τον λόγο η σύζυγος του Τζούλιαν Ασάνζ. Η Στέλλα 
Ασάνζ κάλεσε την EE να υιοθετήσει «σθεναρή 
θέση» έναντι των ΗΠΑ και να ζητήσει την απελευ-
θέρωση του συζύγου της, που παραμένει φυλακι-

σμένος από το 2019 στο ΗΒ. Ο Aυστραλός υπή-
κοος, ηλικίας 51 ετών, αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ ποι-
νική δίωξη για «κατασκοπεία», εξαιτίας της 
δημοσιοποίησης 700.000 και πλέον εμπιστευτικών 
και απορρήτων αμερικανικών εγγράφων.

Πορεία για την απελευθέρωση του Ασάνζ



 5      | Πέμπτη 16 Φεβουαρίου 2023

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Ψηλά τα ΛΑΒΑΡΑ!  
Συνεχίζουμε τον αγώνα από 

εκεί που δεν σταματήσαμε 
ποτέ, τον αγώνα για τα δίκαια 
των εργαζομένων, των λαϊκών 

μαζών, για λύση του Κυπριακού, επανένωση και 
απελευθέρωση της Κύπρου. 

Και τώρα και πάντα με το ΑΚΕΛ και το Λαϊκό Κί-
νημα. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος σε όλη 
την προεκλογική περίοδο διαλαλούσε ότι είναι ένας 
«περήφανο Συναγερμικός», παραλαμβάνει στη 
σκυτάλη από τον επίτιμο πρόεδρο του ΔΗΣΥ, το 
Νίκο Αναστασιάδη και συνεχίζει τη διακυβέρνηση 
του τόπου στο πνεύμα και το γράμμα της 10ετούς 
εξουσίας του ΔΗΣΥ στην οποία συμμετείχε και ο 
ίδιος. Οι ευθύνες γι’ αυτούς που έγιναν γέφυρα για 
να παραμείνει στο προεδρικό, η αμαρτωλή δεξιά, 
είναι επί τάπητος.  

Για τον κάθε Αριστερό τώρα είναι η ώρα που δια-
τρανώνουμε την πίστη και αφοσίωση μας στα πι-
στεύω και τις αρχές μας. Παραμένουμε στις 
γραμμές του Κόμματος της Εργατικής Τάξης, στο 
ΑΚΕΛ και στο Λαϊκό Κίνημα, που παραμένουν η 
μαχητική πρωτοπορία για απόκρουση των επιβου-
λών κατά των λαϊκών συμφερόντων, για ανακοπή 
των επιθέσεων κατά της κοινωνίας με τα λεγόμενα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια, για αποτροπή ξεπου-
λήματος του δημόσιου πλούτου μέσα από τις ιδιω-
τικοποιήσεις των ημικρατικών οργανισμών, για 
βελτίωση των μισθών και ωφελημάτων των εργα-
ζομένων. Πάνω απ’ όλα για αποτροπή των μεθο-
δεύσεων  για συνέχιση του διχοτομικού στάτους 
κβο.  
Σύντροφοι/φισσες, η Αριστερά αντιστέκεται, 

δεν τα βάζει κάτω γιατί αποτελεί την μοναδική ελ-
πίδα για τον τόπο. Είναι η μόνη προοδευτική πολι-
τική δύναμη και εφαλτήριο νέων λαϊκών αγώνων.  

Συνεχίζουμε την πάλη σχεδόν 100 χρόνων, κό-
ντρα στους ιμπεριαλιστές, στην ντόπια και ξένη 

πλουτοκρατία. Κόντρα στους φασίστες, εθνικιστές 
και εθνικοσοσιαλιστές. Δεν βολευόμαστε ούτε με 
την παγίωση του διχοτομικού στάτους κβο, ούτε με 
συμφωνίες πακέτο για κλείσιμο του Κυπριακού, με 
τα ενεργειακά και το ξεπούλημα της κρατικής περι-
ουσίας. Ο δημόσιος πλούτος ανήκει σε όλους μας 
και τα οφέλη πρέπει να τα καρπούται ο λαός.  

Η επομένη των προεδρικών εκλογών, μας βρί-
σκει στο μετερίζι του αγώνα. Σηκώνουμε ψηλά τα 
λάβαρα, σφίγγουμε τις γροθιές και πάλιν ξεκινάμε, 
δεν ξαποσταίνουμε και ριχνόμαστε στη μάχη για τα 
εργατικά και λαϊκά δίκαια, για απόκρουση των με-
θοδεύσεων των ξένων και των εδώ συνεργατών 
τους για λύση που θα ξεφεύγει από τις διαχρονικά 
συμφωνημένες αρχές της διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας, για ένα κράτος, με μια κυριαρχία και 
μια διεθνή προσωπικότητα.  
ΟΙ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ  
Η νέα πενταετία που μόλις ξεκινά παρουσιάζει 

νέα στοιχεία. Πλέον επισημοποιήθηκε πως ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης είναι ο εκλεκτός του απερχόμενου 
Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη και της Συμμορίας 
που κυβέρνησε για μια δεκαετία.  

Το παράδοξο είναι πως ο επίσημος Συναγερμός 
θα δηλώνει πως δεν… κυβερνά αλλά ο νέος πρό-
εδρος δηλώνει πως συνεχίζει και στο Κυπριακό και 
στην εσωτερική διακυβέρνηση τις ίδιες πολιτικές. 
Δεν θα μπορούσε εξάλλου να κάνει και κάτι άλλο 
με τις δεσμεύσεις του έναντι του απερχόμενου στον 
οποίο χρωστά την εκλογή του, μιας και η εμπλοκή 
του Νίκου Αναστασιάδη στην προεκλογική εκστρα-
τεία έκλεινε την πλάστιγγα και άφησε εκτός δεύτε-
ρου γύρου των επίσημο υποψήφιο του ΔΗΣΥ, τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου.  

Όμως ο νέος πρόεδρος χρωστά και στα κόμματα 
του λεγόμενου κέντρου, στο ΔΗΚΟ του Νικόλα Πα-
παδόπουλου, στην ΕΔΕΚ του Σιζόπουλου, στην 
ΔΗΠΑ του Μάριου Κάρογιαν και στην ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ της Ελένης Θεχάρους που στήριξαν την υπο-
ψηφιότητα του από τον πρώτο γύρο. Ο 
Χριστοδουλίδης χρωστά και στο ΕΛΑΜ, το εδώ 
Παράρτημα της φασιστικής «Χρυσής Αυγής» οι 

οπαδοί του οποίου τον ψήφισαν ομαδικά. Το ανα-
μέναμε γιατί όλοι αυτοί, οι ακραίοι εθνικιστές και 
ακροδεξιοί προέρχονται από τις τάξεις του κυβερ-
νώντος κόμματος. Πρωτοφόρεσαν τις φουστανέλες 
στην «Πρωτοπορία» και τη ΝΕΔΗΣΥ. Και τώρα, την 
ώρα της κρίσιμης μάχης για την εξουσία λειτούρ-
γησαν ως εφεδρεία στο πλευρό των δυνάμεων που 
συντάχθηκαν απέναντι από την Αριστερά και τις 
προοδευτικές δυνάμεις του τόπου. Η τραγικότητα 
αυτής της πραγματικότητας κρύβεται σε μια δή-
λωση του Γεάδη Γεάδη: Αν δεν ήταν το ΕΛΑΜ, η 
εξουσία θα πήγαινε στο ΑΚΕΛ, είπε ο Εκπρόσω-
πος Τύπου του ακροδεξιού μορφώματος. 

Καταθλιπτικοί, αποδείχτηκαν κατώτεροι των πε-
ριστάσεων οι ηγέτες κομμάτων του λεγόμενοι εν-
διάμεσου χώρου, κυρίως του ΔΗΚΟ, της ΔΗΠΑ και 
της ΕΔΕΚ. Οι ηγεσίες τους θα έχουν να λογοδοτή-
σουν στους εργαζόμενους και τις χιλιάδες των μη 
προνομιούχων της κοινωνίας όταν θα σφίξουν κι 
άλλο τα λουριά από τις αντιλαϊκές πολιτικές που θα 
συνεχίσει να εφαρμόζει ο νέος πρόεδρος που το 
δηλώνει ξεκάθαρα πως παραμένει Συγαγερμικός, 
υπερασπίζεται το έργο της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη – ΔΗΣΥ και διακηρύττει πως συνεχίζει στον 
ίδιο δρόμο και στην εξωτερική πολιτική δίνοντας 
όρκους πίστης κι αφοσίωσης στους Δυτικούς και 
στην εσωτερική διακυβέρνηση δίνοντας διαβεβαι-
ώσεις προς τους μεγαλοεπιχειρηματίες της ΟΕΒ 
και του ΚΕΒΕ. 

Γι’ αυτό και οι δυο οργανώσεις έπαιξαν το δικό 
τους βρόμικο ρόλο, στηρίζοντας μέσω μελών τους 
το Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο ίδιο στρατόπεδο με 

τους μεγαλοεργοδότες βρέθηκε και η ηγεσία των 
δεξιών «συνδικάτων» των ΣΕΚ επιβεβαιώνοντας 
τον… ιστορικό τους ρόλο ως «νεοσυντεχνιακών».  

Ειδικό ρόλο ανέλαβαν και σ’ αυτή τη μάχη τα 
μέσα ενημέρωσης του κατεστημένου. Έκαναν πάλι 
τη βρόμικη δουλειά τους.  
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ!  
Σύντροφοι/φισσες,  το ΑΚΕΛ, το Λαϊκό Κίνημα 

και οι ευρύτερες δυνάμεις της προόδου έδωσαν μια 
μεγάλη μάχη. Μπορεί οι πολίτες να ανέδειξαν στην 
προεδρία τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον ένα εκ των 
δυο Συναγερμικών υποψηφίων, αλλά το πολιτικό 
σκηνικό έχει διαφοροποιηθεί άρδην με μία Αριστερά 
που ναι μεν δεν ανέδειξε τον υποψήφιο που στή-
ριξε, τον Ανδρέα Μαυρογιάννη στην προεδρία, 
αλλά από την αναμέτρηση βγήκε εξαιρετικά ενισχυ-
μένο, νίκησε ηθικά και πολιτικά.  

Τα αποτελέσματα των εκλογών πιστοποιούν ότι 
το ΑΚΕΛ είναι εδώ, ενωμένο και ισχυρό για να υπε-
ρασπιστεί τα συμφέροντα της Κύπρου, των εργα-
ζομένων και των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. 

Κόντρα στα κατεστημένα, στην ντόπια και ξένη 
πλουτοκρατία, κόντρα στο εμπορο-βιομηχανικό, το 
τραπεζικό και εκκλησιαστικό κεφάλαιο και τους εκ-
προσώπους τους. Αντιμετωπίζοντας την εχθρική 
στάση των πουλημένων στο κατεστημένο, στους 
εύπορους πρίγκιπες και γόνους πλούσιων οικογε-
νειών, στις δυνάμεις της συντήρησης.   

Κάνουμε καθημερινή ζωή και πράξη την ανανε-
ωμένη σχέση που κτίσαμε όλο αυτό το χρονικό διά-
στημα με τη βάση, με τους εργαζό-μενους, με τους 
κατοίκους των ενοριών  στις πόλεις και των χωριών 
στην ύπαιθρο. 

Είναι αυτοί που έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη δύ-
ναμη στο κόμμα της Κυπριακής Αριστεράς. Και μας 
έδειξαν στην πράξη πως οι πόρτες τους είναι πάντα 
ανοικτές και οι ίδιοι έτοιμοι για νέους εργατικούς και 
λαϊκούς αγώνες, για απαίτηση δικαιότερης κατανο-
μής του παραγόμενου πλούτου, για αυξήσεις στους 
μισθούς και εξασφάλιση άλλων ωφελημάτων, για 
διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα της καθημε-
ρινότητας τους στους τόπους κατοικίας τους. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ, ΣΤΗΝ ΠΛΟΥΤΟΚΡΑΤΙΑ, ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ

Διεθνή ΜΜΕ για Χριστοδουλίδη: Θα απομακρυνθούμε κι άλλο από τη λύση

Για κόμματα που τους συνδέει ο εθνικισμός και η ξενοφοβία, 
καθώς και σκληρή στάση έναντι του Κυπριακού κάνουν λόγο με-

γάλα ΜΜΕ του εξωτερικού, σχολιάζοντας την εκλογή του Νίκου Χρι-
στοδουλίδη. Σε άρθρο τους οι Financial Times φιλοξενούν απόψεις 
αναλυτών που αναμένουν ότι θα απομακρυνθούμε από την επανέ-
ναρξη συνομιλιών για λύση ΔΔΟ και ότι η νέα κυβέρνηση πλησιάζει 
στη λύση δύο κρατών. 

Το Al Jazeera αναφέρει πως αναγνωρίζει τον Νίκο Χριστοδου-
λίδη ως εκπρόσωπο κομμάτων που έχουν σκληρές θέσεις για την 
επίλυση του Κυπριακού. 

Η Guardian γράφει ότι τον στήριξαν ομάδες με εχθρική στάση 
στις συνομιλίες και που είναι συνδεδεμένες με τη Χρυσή Αυγή. 

 
Συγχαρητήρια για την εκλογή του 
Συγχαρητήρια και ευχές δέχθηκε ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρό-

σωπος του επιτελείου του, Μαριλένα Ευαγγέλου, η οποία σημείωσε 
παράλληλα απαντώντας σε ερώτηση για τα επόμενα βήματα ότι κα-
ταρτίζεται πρόγραμμα συναντήσεων του κ. Χριστοδουλίδη και ότι 
θα δοθεί προτεραιότητα σε συναντήσεις με τα πολιτικά κόμματα. 
Αρχηγοί κρατών, Υπουργοί Εξωτερικών, αξιωματούχοι της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας και πολλοί άλλοι έχουν κατακλύσει τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης ευχόμενοι στον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών επικοινώνησαν και τη-
λεφωνικώς με τον κ. Χριστοδουλίδη. 

Τη Δευτέρα είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον πρόεδρο του 
ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα. Ακόμη, μίλησε με την πρόεδρο του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα και με τον Πρωθυπουργό 
του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε και με 
τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.

Στην  Αριστερά η ελπίδα για ήθος, ανάπτυξη και ευημερία 



Με μονόλεπτη σιγή στο Υπουργικό περιορίστηκε ο 
απερχόμενος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης αγνοώντας 
την πρόταση Στέφανου Στεφάνου για κήρυξη τριήμερου 
πένθους για τους θανάτους μελών της Τουρκοκυπριακής 
κοινότητας από το σεισμό στην Τουρκία. 

Πριν τη συνεδρία το σώμα τήρησε μονόλεπτη σιγή στη 
μνήμη των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας που χά-
θηκαν κατά τον πρόσφατο φονικό σεισμό στην Τουρκία. 
«Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επαναλαμβάνει τη θλίψη 
και την οδύνη του για το θλιβερό συμβάν που έπληξε 
την τουρκοκυπριακή κοινότητα εκφράζοντας τα ειλικρινή 
συλλυπητήρια της Κυβέρνησης προς τους συγγενείς 
τους». Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την 
παραχώρηση ποσού ύψους 500 χιλιάδων Ευρώ για την 

κάλυψη αναγκών των σεισμόπληκτων στη Συρία και στην 
Τουρκία. 

Ο  Γεν. Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, ο 

οποίος χθες, Τετάρτη υπέγραψε το βιβλίο συλλυπητηρίων 
που άνοιξε στη συριακή πρεσβεία στη Λευκωσία στέλ-
νοντας μήνυμα αλληλεγγυής στο δοκιμαζόμενο λαό της 
χώρας, είχε αποστείλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας προτείνοντας την κήρυξη τριήμερου πέν-
θους λόγω του τραγικού θανάτου δεκάδων Τουρκοκυ-
πρίων συμπατριωτών μας. «Απευθύνομαι σε εσάς με 
την εισήγηση όπως η Κυπριακή Πολιτεία συμμετέχει 
εμπράκτως στο πένθος των Τουρκοκύπριων συμπατριω-
τών μας για τους νεκρούς συμπατριώτες μας του φονικού 
σεισμού στην Τουρκία. Θεωρώ ότι η κήρυξη δημόσιου 
πένθους με ανάρτηση μεσίστιας σημαίας σε όλα τα δη-
μόσια κτίρια για τρεις ημέρες, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα 
στους συμπατριώτες μας», αναφέρεται στην επιστολή.
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ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ PEGA

Ηλεκτρονικό μήνυμα που φανερώνει σχέση μεταξύ του 
Δημοκρατικού Συναγερμού και εταιρείας του κλάδου των 
λογισμικών παρακολούθησης, τέθηκε ενώπιον της αρμό-
διας επιτροπής της Ευρωβουλής PEGA, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες που δημοσιεύει στην Κύπρο η εφημερίδα 
«Φιλελεύθερος». Σε άρθρο του συντάκτη Φάνη Μακρίδη, 
αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι το προσχέδιο πορίσματος 
που ετοίμασε η PEGA στις 9 του περασμένου Νοεμβρίου 
(2022) για το ερευνητικό της έργο σε σχέση με τη χρήση 
λογισμικών υποκλοπών στην Ευρώπη, όπως και το σχε-
τικό κείμενο συστάσεων προς κράτη-μέλη της ΕΕ, αυτή 
την περίοδο τυγχάνουν επεξεργασίας από τα μέλη της 
Επιτροπής. Συγκεκριμένα, οι ευρωβουλευτές που συμ-
μετέχουν στην PEGA είχαν χρονοδιαγράμματα για να κα-
ταθέσουν εισηγήσεις για τροπολογίες σε αυτά τα δυο 
κείμενα (εξέπνευσαν στις 25/1 και 9/2, αντίστοιχα). 

Ανάμεσα σ΄ αυτές τις εισηγήσεις για προσθήκες, σύμ-
φωνα με στοιχεία που κατέχει ο «Φ», περιλαμβάνεται και 
η υπόθεση με e-mail που είχε σταλεί από πλευράς Ταλ 
Ντίλιαν, ιδιοκτήτη της Ws Wispear, στην ιδιαιτέρα του 
πρόεδρου του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα έφερε ημερομηνία 
13/11/2019. Στάλθηκε, δηλαδή, δυο μέρες πριν λάβει δια-
στάσεις στην Κύπρο η υπόθεση του μαύρου βαν, ιδιο-
κτησίας της WS WiSpear. Υπάλληλος του Ταλ Ντίλιαν 
απευθυνόμενη στην ιδιαιτέρα του κ. Νεοφύτου, ζήτησε 
παροχή βοήθειας για υλοποίηση συμφωνίας της WS 

Wispear με υπηρεσία πληροφοριών της Ολλανδίας. 
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του μαύρου βαν φερόταν να κέρ-

δισε διαγωνισμό που είχε προκηρύξει υπηρεσία του 
Υπουργείου Άμυνας της Ολλανδίας για αγορά συστήμα-
τος. Η WS Wispear ζητούσε από την υπάλληλο του 
ΔΗΣΥ, να μεσολαβήσει προκειμένου να έρθει σε επαφή 
λειτουργός του ολλανδικού Υπουργείου Άμυνας με την 
κυπριακή υπηρεσία Εμπορίου (υπουργείο Ενέργειας). 

Όπως συνάγεται από το περιεχόμενο του e-mail, ο κ. 
Ντίλιαν ήθελε γι΄ αυτό τον σκοπό να συναντηθεί προσω-
πικά με τη διευθύντρια της Υπηρεσίας Εμπορίου του αρ-
μόδιου Υπουργείου, που τότε ήταν η κ. Νέλλη Κουλία. Η 
τελευταία, βάσει έρευνας που είχαμε κάνει και δημοσιεύ-
σαμε στις 4/10/2022, αλλά και e-mail τα οποία στάλθηκαν 
μετέπειτα, δεν συναντήθηκε με τον κ. Ντίλιαν. Η κ. Κουλία 
φέρεται να προώθησε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα που 

στάλθηκε από την WS Wispear σε αρμόδιο λειτουργό του 
τμήματός της που έχει την ευθύνη για την έκδοση αδειών 
εξαγωγών. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η υπάλληλος της WS Wispear, 
στο e-mail της προς την ιδιαιτέρα του Αβέρωφ Νεοφύτου, 
σημειώνει σε παρένθεση ότι ο Ντίλιαν είναι συνεργάτης 
του Αβραάμ Σαχάκ Άβνι. Ντίλιαν και Άβνι απασχόλησαν 
τις έρευνες των αστυνομικών Aρχών για το θέμα του μαύ-
ρου βαν και του εξοπλισμού του μέσω του οποίου ήταν 
δυνατή η εισβολή και ο έλεγχος σε κινητά τηλέφωνα, 
εντός συγκεκριμένης εμβέλειας. Οι δυο τους διασυνδέ-
θηκαν μετέπειτα με το λογισμικό Predator και το σχετικό 
σκάνδαλο που απασχόλησε την Ελλάδα. Ειδικότερα οι 
σχέσεις μεταξύ κ. Άβνι και Αβέρωφ Νεοφύτου, είχαν τεθεί 
στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης τον Νοέμβριο του 
2019. Τότε ο κ. Νεοφύτου είχε δηλώσει πως είχε γνωριμία 
και συνάντηση με τον Άβνι υπό την ιδιότητα του τελευ-
ταίου ως πρόεδρου της εβραϊκής κοινότητας στην 
Κύπρο. Την εισήγηση για προσθήκη του επίμαχου e-mail 
στο πόρισμα της PEGA έκανε η Ολλανδή ευρωβουλευ-
τής των φιλελευθέρων Σόφι ι’ντ Βελντ. Στην τελευταία έχει 
ανατεθεί και η σύνταξη του υπό αναφορά πορίσματος. Η 
κ. Βελντ εισηγείται να προστεθούν οι αναφορές από το 
e-mail που αφορούν στην εξαγωγή προϊόντος της WS 
Wispear στην Ολλανδία και στον ρόλο του κυπριακού 
υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΜΟΝΟΛΕΠΤΗ ΣΙΓΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΥΨΟΥΣ 500 ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

Παραίτηση και νέος 
πρόεδρος του ΡΙΚ

Με τη διαβεβαίωση των με-
λών του νέου Υπουργικού 
Συμβουλίου την 1η Μαρτίου, 
θα πραγματοποιηθεί και η 
πρώτη συνεδρία του σώματος 
υπό τον νεοεκλεγέντα Πρό-
εδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. Μέ-
χρι τις 28 Φεβρουαρίου είναι 
σε ισχύ το νυν Υπουργικό 
Συμβούλιο. Όπως πληροφο-
ρείται το ΚΥΠΕ, θα πραγμα-
τοποιηθούν ακόμη δύο συ-
νεδρίες του Υπουργικού στις 
15 και 22 Φεβρουαρίου υπό 
τη σημερινή του σύνθεση. Οι 
νέοι Υπουργοί θα δώσουν τη 
διαβεβαίωση τους και ακο-
λούθως θα καταθέσουν στε-
φάνι στο μνημείο Μακαρίου.

Άρχισαν τα όργανα για την προεδρία στον ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου, Χάρης Γεωργιάδης 

και Δημήτρης Δημητρίου είναι οι μέχρι στι-
γμής υποψήφιοι για την Προεδρία του Δη-
μοκρατικού Συναγερμού, ενώ ο Υπουργός 
Εσωτερικών Νίκος Νουρής ξεκαθάρισε 
πως δεν θα διεκδικήσει την Προεδρία. Ο 
κ. Δημητρίου, αναφέρει ότι το δίλημμα είναι 
εάν θα «μείνουμε στάσιμοι, εγκλωβισμένοι 
σε διαμάχες και προσωπικές στρατηγικές 
που αφορούν το χθες, ή αν θα κοιτάξουμε 
μπροστά κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα για 
την παράταξή μας…». Ο Χάρης Γεωργιά-
δης, σημείωσε ότι διεκδικεί μία πενταετή 

θητεία, προκειμένου να ηγηθεί «της προ-
σπάθειας για την ανασυγκρότηση που ο 
Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ανάγκη», 
όπως αναφέρει. 

Πληροφορίες που μετέδωσε το Alpha-
News αναφέρουν πως ακόμα μια προ-
σωπικότητα η οποία μάλιστα δεν συμμε-
τέχει στην παρούσα ηγεσία του κόμματος, 
ετοιμάζεται για να ανακοινώσει το ερχό-
μενο Σάββατο την πρόθεση του για διεκ-
δίκηση της Προεδρία του κόμματος. 

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν την 
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου.

Δεν κήρυξε πένθος για τον χαμό των Τουρκοκυπρίων ο Αναστασιάδης

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
αποδέχθηκε την παραίτηση 
του Μιχάλη Μιχαήλ από τη 
θέση του Προέδρου του Δ.Σ. 
του ΡΙΚ, αναφέρει σε ανακοί-
νωση της η Προεδρία. 

Χωρίς να δίνονται λεπτομέ-
ρειες για τους λόγους της πα-
ραίτησής του, αναφέρεται 
ακόμα ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας δεν θα προχω-
ρήσει στον διορισμό νέου 
Προέδρου στο Δ.Σ του ΡΙΚ.  

Ως εκ τούτου, ο διορισμός 
νέου προέδρου του ΔΣ θα γί-
νει από το νέο υπουργικό 
συμβούλιο υπό τον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη.

Θρήνος στις κηδείες των Τουρκοκυπρίων

Θρήνος στις κηδείες και των τελευταίων 
μελών της ομάδας βόλεϊ που έχασαν τη 
ζωή τους στους φονικούς σεισμούς στην 
Τουρκία.  Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγε-
νείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 

Αμμόχωστο. Η ομάδα των 39 ανθρώπων, 
μεταξύ των οποίων 24 παιδιά, βρίσκονταν 
στην Τουρκία για σχολικό τουρνουά βόλεϊ.  

Παιδιά ηλικίας 11 έως 14 ετών, 10 γο-
νείς, τέσσερις δάσκαλοι και ένας εκπαι-
δευτής, σκοτώθηκαν όταν το ξενοδοχείο 
τους στη νοτιοανατολική πόλη Adiyaman 
κατέρρευσε, θάβοντάς τους κάτω από τα 
ερείπια. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε 
στις κηδείες στην Αμμόχωστο την Παρα-
σκευή και το Σάββατο και εκατοντάδες 
ήταν παρόντες σε δύο ακόμη τελετές που 
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή. 

ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ Ο Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣΑΝΕΙΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΜΑΣ

Το email στον ΔΗΣΥ στην επιτροπή της Ευρωβουλής για τις παρακολουθήσεις

Η πρώτη συνεδρία 
του νέου υπουργικού

Νέα αναβολή στη 
δίκη για Al Jazeera
Αναβλήθηκε η προγραμμα-

τισμένη για τη Δευτέρα ακρο-
αματική διαδικασία στην ποι-
νική υπόθεση, που αφορά 
τόσο στο ρεπορτάζ του δη-
μοσιογραφικού δικτύου Al Ja-
zeera, όσο και σε γεγονότα 
στο πλαίσιο των κατ’ εξαί-
ρεση πολιτογραφήσεων αλ-
λοδαπών επενδυτών και επι-
χειρηματιών, στη βάση του 
πορίσματος που ετοίμασε η 
Επιτροπή Νικολάτου. Ως εκ 
τούτου, η διαδικασία επανα-
ορίστικε στις 22 Φεβρουα-
ρίου του 2023.
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Εν συντομία

ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

«Η κυβέρνηση καταδίκασε τη νέα γενιά»

Ο πληθωρισμός 
στα ύψη

Διατήρηση του πληθωρι-
σμού στην Ελλάδα σε υψηλά 
επίπεδα για φέτος «βλέπει» 
η Κομισιόν, με παράλληλη 
καταβαράθρωση της ανά-
πτυξης. Σε ό,τι αφορά στον 
πληθωρισμό, η Επιτροπή 
εκτιμά ότι διαμορφώθηκε στο 
9,3% το 2022 και προβλέπει 
ότι θα μειωθεί στο 4,5% το 
2023 και στο 2,4% το 2024.  
Επίσης, για την ανάπτυξη 

προβλέπει 5,5% το 2022, 
1,2% το 2023 και 2,2% το 
2024. Σημειώνεται ότι οι προ-
βλέψεις της Επιτροπής είναι 
αναθεωρημένες ελαφρώς 
προς τα κάτω για το 2022 
σε σύγκριση με αυτές του 
Νοεμβρίου.

«Efxaristo poli file» από την Hurriyet προς τους διασώστες της ΕΜΑΚ

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hyrriyet, με πρωτοσέλιδο 
τίτλο «Efxaristo poli file» ευχαριστεί την Ελλάδα για τη 
συνδρομή και τη βοήθεια προς τις περιοχές που έπληξε 
ο φονικός σεισμός της προπερασμένης Δευτέρας. 
Το δημοσίευμα αναφέρεται στην επιστροφή των ομά-

δων της ΕΜΑΚ στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της 
αποστολής τους. «Η ελληνική ομάδα έρευνας και διάσω-
σης που ήρθε να βοηθήσει την Τουρκία μετά τον σεισμό, 
ολοκλήρωσε το έργο της και επέστρεψε στην Ελλάδα μια 
εβδομάδα αργότερα» αναφέρει, προβάλλοντας τη δή-
λωση του επικεφαλής της 1ης ΕΜΑΚ Δημήτρη Ρούσσου 
στα ΜΜΕ: «Αξιωματούχος της ελληνικής ομάδας, που 
έζησε πολύ συγκινητικές στιγμές, αποχαιρετώντας, είπε: 
’’Ό,τι κάνουμε για τη χώρα μας, το ίδιο κάναμε και για την 
Τουρκία». 
Την ίδια ώρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε 

τον θετικό αντίκτυπο της αλληλεγγύης που προσέφερε η 
Ελλάδα στην Τουρκία μετά τον σεισμό των 7,8 ρίχτερ.  Ο 
κ. Τσαβούσογλου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το 
Ισραήλ για τη στήριξη που προσέφερε. 
Παρόλα αυτά, έκανε ειδική αναφορά και για την Ελλάδα. 

«Με τον σεισμό ανοίξαμε μια νέα σελίδα με την Ελλάδα», 
είπε χαρακτηριστικά. Άλλωστε ο επικεφαλής της τουρκικής 
διπλωματίας είχε ευχαριστήσει τον υπουργό Κλιματικής 

Κρίσης, κ. Στυλιανίδη για την βοήθεια που έστειλε η χώρα 
στην Τουρκία. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε 
τηλεφωνικά με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολι-
τικής Προστασίας, τον κυπριακής καταγωγής Χρήστο Στυ-
λιανίδη προκειμένου να τον ευχαριστήσει για την ανθρω-
πιστική βοήθεια που απέστειλε η Ελλάδα στον χτυπημένο 
από τον καταστροφικό σεισμό, τουρκικό λαό. Όπως έγινε 
γνωστό η επικοινωνία ήταν σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και 
ο κ. Τσαβούσογλου ζήτησε από τον κ. Στυλιανίδη να με-
ταφέρει τις ευχαριστίες του στον πρωθυπουργό και στον 
ελληνικό λαό, τονίζοντας ότι η βοήθεια που έστειλε η χώρα 
μας είναι πολύ ουσιαστική και όχι συμβολική, καθώς όλα 
τα πράγματα που περιλαμβάνονται στην ελληνική αν-
θρωπιστική βοήθεια ανταποκρίνονται πλήρως στην πρα-
γματικότητα και στις ανάγκες της Τουρκίας για να αντιμε-
τωπίσει τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί 
από τον σεισμό. Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι όπως δε-
σμεύτηκε και ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, η χώρα 
θα είναι στο πλευρό της Τουρκίας για όσο χρειαστεί.

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ� ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΠΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Επέλεξαν τους πλειστηριασμούς αντί προστασίας της πρώτης κατοικίας

Σκληρή απάντηση στον Κ. Μητσοτάκη 
έδωσε η Τομεάρχης Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Μα-
ριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. 
Χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι «ειπώθη-

καν ψέματα που ντράπηκαν και τα ίδια, 
μιας και δεν ντράπηκαν τα στόματα 
που τα λεγαν», συμπληρώνοντας ότι «ο 
κ. Μητσοτάκης προκαλεί όταν αναφέρεται 
σε θετικό κυβερνητικό απολογισμό για 
τους εργαζόμενους, τάζει προεκλογικά 

δουλειές και δηλώνει ως στόχο της επό-
μενης τετραετίας τους καλύτερους μι-
σθούς, όταν με τις επιλογές του και τον 
νόμο Χατζηδάκη έχει διαλύσει το οκτάωρο 
και τις εργασιακές σχέσεις, έχει επιβάλλει 
απλήρωτες ώρες εργασίας, έχει υπονο-
μεύσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
και ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική 
δράση, έχει διαλύσει το ΣΕΠΕ και οδηγή-
σει σε εργοδοτική ασυδοσία, έχει απαξιώ-
σει τον ΟΑΕΔ/ΔΥΠΑ και έχει επιβάλλει 
ποινολόγιο στους ανέργους. 
Ταυτόχρονα, τονίζει ότι σε αυτή την συν-

θήκη της εργασιακής επισφάλειας και της 
αβεβαιότητας «η νέα γενιά, που η κυβέρ-
νηση της ΝΔ έχει καταδικάσει στην εργα-
σιακή επισφάλεια, στην ελαστική και 
φθηνή εργασία χωρίς δικαιώματα και προ-
οπτικές, θα δώσει δυναμικά το παρών και 
την απαντηση της στις εκλογές για την 
πολιτική και κοινωνική αλλαγή.

«Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην ελληνική κοινωνία 
είναι αποτέλεσμα των επιλογών της κυβέρνησης της ΝΔ» 
τόνισε μιλώντας στον Ant1 η τομεάρχης Οικονομικών 
του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Έφη Αχτσιόγλου. 

«Οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας απελευθε-
ρώθηκαν με τον πτωχευτικό νόμο της ΝΔ, που ψηφί-
στηκε τον Οκτώβριο του 2020 καταργώντας οριζόντια 
κάθε προστασία της πρώτης κατοικίας. Το γενικευμένο 
κύμα πλειστηριασμών, και πρώτων λαϊκών κατοικιών, εί-
ναι αποτέλεσμα αυτής της επιλογής». 
Η δεύτερη επιλογή της ΝΔ, πρόσθεσε, «αφορούσε τον 

εξωδικαστικό μηχανισμό της, δηλαδή ένα πλαίσιο το 
οποίο δεν δεσμεύει ούτε τις τράπεζες ούτε τα funds, 
ούτε για να καθίσουν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης 
ούτε για να δεχτούν μία ρύθμιση. Κατ’ ουσία δεν μπορούν 
οι πολίτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και οδηγούνται σε 
fast track πλειστηριασμούς χωρίς καμία προστασία». 

H τρίτη επιλογή της ΝΔ, επισήμανε, «ήταν να μεταβι-
βάζονται τα δάνεια στα funds με νόμο του 2003, όπου 

δεν υπάρχει υποχρέωση προηγούμενης πρότασης 
ρύθμισης στον δανειολήπτη - ξαφνικά ο δανειολήπτης 
βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν πλειστηριασμό χωρίς καν 
να έχει τη δυνατότητα να καθίσει στο τραπέζι της δια-
πραγμάτευσης- και κυρίως οι όποιες πράξεις των funds 

να γίνονται αφορολόγητες. Οι Έλληνες φορολογούμενοι 
έχουν χάσει πάνω από 50 δισ. εξαιτίας της επιλογής της 
ΝΔ να είναι αφορολόγητες οι πράξεις των funds». 
Η κ. Αχτσιόγλου σημείωσε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει κα-

ταθέσει συνολική πρόταση για να μπορούν να ρυθμίζονται 
τα δάνεια, οι πολίτες να εξυπηρετούν τις δόσεις τους και 
προφανώς να υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας 
με νόμο», υπογραμμίζοντας, παράλληλα, πως «είναι 
αδιανόητο να υπάρχει τέτοια αισχροκέρδεια και να μην 
υπάρχει ούτε στοιχειώδης φορολόγηση των ενεργειών 
των funds». 
Ανέφερε, τέλος, ότι «το ελάχιστο που θα έπρεπε να κά-

νει ο κ. Μητσοτάκης, δεδομένης της συνθήκης, είναι με 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να αναστείλει τους 
πλειστηριασμούς και να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθ-
μιση που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. 
Δεν το κάνει όμως, γιατί η συνειδητή πολιτική επιλογή 

του είναι η ρευστοποίηση των περιουσιών, έτσι αντιμε-
τώπισε εξαρχής το πρόβλημα των κόκκινων δανείων». 

H εισηγήτρια της επιτροπής του ευρωκοινοβουλίου 
για τις υποκλοπές PEGA, Σόφι ιντ Βελντ, που ερευνά 
τη χρήση spyware σε κράτη-μέλη της ΕΕ (μεταξύ αυτών 
και η Ελλάδα) ζήτησε επιτακτικά την παρέμβαση τόσο 
της Κομισιόν όσο και της Europol, εξαιτίας των καταγ-
γελιών για υποκλοπές και χειραγώγηση εκλογών από 
ισραηλινή ομάδα. 
Η αποκάλυψη του Guardian για την ομάδα «Team 

Jorge» που φέρεται να έχει εμπλακεί σε χειραγώγηση 
περισσότερων από 30 εκλογικών διαδικασιών, μέσα 
από τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, αλλά και με με-
θόδους σαμποτάζ και χακαρίσματος, προκάλεσε την 
άμεση αντίδραση της Σόφι ιντ Βελντ. 
Στην ανάρτησή της η εισηγήτρια της επιτροπής, διε-

ρωτάται και αφήνει υπονοούμενα για το χρόνο που η 

Ευρώπη θα αποφασίσει να δράσει. Η ίδια σημειώνει 
με νόημα πως τα στοιχεία επιβάλλουν τη άμεση δράση 
της ΕΕ. 
Η Σόφι ιντ Βελντ  καταγγέλλει «κυβερνοπόλεμο κατά 

της Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό έδαφος», με αφορμή 
το δημοσίευμα. Και δηκτικά υπογραμμίζει την εμπλοκή 
της Ελλάδας. 
Υπενθυμίζεται ότι από την αποκάλυψη της βρετανι-

κής εφημερίδας Guardian, προκύπτει το άκρως ανη-
συχητικό ότι η ομάδα «Team Jorge» αυτή διαθέτει 
ομάδα κρούσης στην Ελλάδα (αναλυτικά στη σελ 4). 
Λίγο νωρίτερα η ίδια είχε γράψει επίσης στο twitter, 

ότι «το ανατριχιαστικό ρεπορτάζ αποδεικνύει γιατί οι 
διαδικτυακές επιθέσεις στη Δημοκρατία αποτελούν τε-
ράστια και συνάμα υποτιμημένη απειλή».

«Να διερευνηθούν άμεσα οι πληροφορίες για τη χειραγώγηση εκλογών»

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαμαρτυρία για το επίδομα κοροϊδίας

Στα 200- 300 ευρώ προσδιόρισε ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης το προεκλογικό επί-
δομα που θα δοθεί στους συνταξιούχους 
που δεν είδαν ούτε ένα ευρώ αύξηση στις 
συντάξεις τους παρά τις εξαγγελίες Μη-
τσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μια 
ακόμα φορά επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
για τους συνταξιούχους ενώ έκανε βουτιά 
πίσω στο χρόνο φτάνοντας στο 2015 και 
λέγοντας, οκτώ χρόνια, μετά ότι «Οι συ-

νταξιούχοι θυμούνται καλά πώς έκλαιγαν 
έξω από τα ΑΤΜ όταν έκλεισαν οι τράπε-
ζες». Να σημειωθεί ότι οι συνταξιούχοι 
διαδήλωσαν με κύρια αιτήματα: 

- Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις, κύριες 
και επικουρικές, με την ενσωμάτωση της 
προσωπικής διαφοράς του νόμου Κα-
τρούγκαλου. 

- Άμεση καταβολή πληρωμένων δώρων. 
- Καταβολή των αναδρομικών σε όλους 
τους συνταξιούχους. 

- Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. 
- Πρόσληψη προσωπικού στην υγεία. 
- Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα δω-

ρεάν σε υγεία και ιατροφαρμακευτική. 
-Άμεση έκδοση των συντάξεων. 
-Κατάργηση κάθε διαδικασίας πλειστη-

ριασμού. 
-Άμεση καταβολή των συνδρομών για 
τις λειτουργικές ανάγκες των συνταξιου-
χικών οργανώσεων.

Στερνό αντίο στον 
Ν. Σαντορινιό

Ο βουλευτής Δωδεκανή-
σου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και το-
μεάρχης Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος 
Σαντορινιός, άφησε την τε-
λευταία του πνοή στο νοσο-
κομείο της Ρόδου όπου νο-
σηλεύονταν τις τελευταίες 
εβδομάδες. Η κηδεία του έγι-
νε χθες Τετάρτη 15 Φεβρουα-
ρίου από τον Ιερό Ναό του 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 
στην Ρόδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
τήρησε τριήμερο πένθος, 
αναστέλλοντας όλες τις κομ-
ματικές δραστηριότητες και 
εκδηλώσεις του έως και την 
ημέρα της κηδείας του. Απο-
χαιρετώντας τον βουλευτή, 
ο πρόεδρος του κόμματος 
Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο 
για μια «μεγάλη απώλεια». 

Λιμάνι Κέρκυρας: 
Αυτοκίνητο στο βυθό 
με ανθρώπινα οστά
Ευρήματα που παραπέ-

μπουν σε ανθρώπινα οστά 
εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο, 
το οποίο ανασύρθηκε από 
τον πυθμένα της θάλασσας 
στο λιμάνι της Κέρκυρας. Η 
παρατηρητικότητα μελών του 
πληρώματος από πλοίο της 
γραμμής Κέρκυρα-Ηγουμε-
νίτσα, οδήγησε στην μακά-
βρια αποκάλυψη. Το εντόπι-
σαν ναυτικοί στο βυθό και 
ενημέρωσαν το λιμεναρχείο.

Τραγωδία 
στην Σύρο

Συγκλονισμένη είναι η Σύ-
ρος από τον ξαφνικό θάνατο 
28χρονου ποδοσφαιριστή. 
Όπως αναφέρει το cyc-
lades24, ο 28χρονος - προ-
τού αφήσει την τελευταία του 
πνοή - διακομίσθηκε εσπευ-
σμένα στο νοσοκομείο του 
νησιού, έχοντας ενημερώσει 
ότι ένιωθε δυσφορία και ότι 
είχε πόνους στην καρδιά.  
Μόλις όμως ο 28χρονος 

ποδοσφαιριστής έφτασε στα 
επείγοντα του νοσοκομείου, 
άφησε την τελευταία του 
πνοή παρά τις προσπάθειες 
των γιατρών.



Περισσότερες από 41.000 είναι οι νεκροί από τους σει-
σμούς στην Τουρκία και τη Συρία, σύμφωνα με τον νεό-
τερο απολογισμό. Οι τουρκικές Αρχές σημειώνουν ότι 
35.418 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη γειτονική χώρα, 
ενώ πάνω από 5.800 είναι οι νεκροί στη Συρία.  
Απελπιστική η εικόνα στην Καχραμανμαράς 
Οι εκσκαφείς έχουν αρχίσει να καθαρίζουν τα ερείπια 

στην Καχραμανμάρας της Τουρκίας, καθώς οι διασώστες 
ολοκληρώνουν τις προσπάθειες έρευνας στην πληγείσα 
πόλη. Η Στέφανι Ντέκερ του Al Jazeera, με φόντο ένα 
ισοπεδωμένο κτίριο, μεταδίδει ότι αυτοί που ανασύρονται 
από τα συντρίμμια είναι νεκροί. «Αυτή η πόλη έχει γίνει 
ένα μαζικό νεκροταφείο. Έτσι είναι σε όλες τις πε-
ριοχές της πόλης», είπε, ενώ στεκόταν ανάμεσα σε σω-
ρούς από μπάζα και σιδερόβεργες. «Και τα κτίρια που 
στέκονται είναι διαλυμένα. Είναι δομικά ανασφαλή. Οι 
κάτοικοί τους δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν 
στα σπίτια τους», τόνισε.  
Αγανάκτηση στη Συρία 
«Κανένας δεν μας βοηθάει», είναι αυτό που ακούγεται 

από κάθε περιοχή της βορειοδυτικής Συρίας αφού η βοή-
θεια φτάνει με το «σταγονόμετρο». Στην πόλη Τζιντιρές, 
η οποία ελέγχεται από τους αντάρτες, οι διασώστες αν 
και έχουν κάνει έκκληση για βαρύ εξοπλισμό δεν έχουν 

λάβει ακόμη τίποτα, καθώς συνεχίζουν να απομακρύνουν 
τα εναπομείναντα πτώματα από τα ερείπια. «Πέρα από 
τα σύνορα στη νότια Τουρκία, αγνοούμενοι επιζώντες 
εξακολουθούν να βρίσκονται ζωντανοί και να ανασύρονται 
από τα ερείπια. Αλλά στη βορειοδυτική Συρία, η προ-
σπάθεια έρευνας και διάσωσης διακόπηκε την πέ-
μπτη ημέρα, επειδή οι διασώστες δεν είχαν τα μέσα 
που λένε ότι θα μπορούσαν να σώσουν πολλές 
ζωές», δήλωσε η Ζέινα Κοντρ του Al Jazeera, σε ρεπορ-
τάζ από την Τζιντιρές. 
Ένα πρώτο κονβόι με βοήθεια του ΟΗΕ εισήλθε στην 

ελεγχόμενη από τους αντάρτες βορειοδυτική Συρία από 

την Τουρκία μέσω του νεοανοιγμένου περάσματος 
Μπαμπ Αλ – Σαλάμ, σύμφωνα με το Reuters. Ο Σύρος 
πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ συμφώνησε τη Δευτέρα 
να επιτρέψει την είσοδο βοήθειας του ΟΗΕ από την Τουρ-
κία μέσω δύο ακόμη συνοριακών διαβάσεων, σηματο-
δοτώντας μια αλλαγή για τη Δαμασκό, η οποία αντιτίθεται 
εδώ και καιρό στις διασυνοριακές παραδόσεις βοήθειας 
στον θύλακα των ανταρτών. 
Σχεδόν 9 εκατομμύρια άνθρωποι στη Συρία επλήγησαν 

από τον σεισμό, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς 
απηύθυναν έκκληση χρηματοδότησης ύψους 400 εκα-
τομμυρίων δολαρίων.   
Ανέσυραν ζωντανούς 200 και πλέον ώρες μετά 
Στην Καχραμανμαράς ανέσυραν την Τρίτη, πάνω από 

200 ώρες μετά τον σεισμό, δύο αδέλφια, 17 και 21 ετών, 
από μια πολυκατοικία που κατέρρευσε στην πόλη, όπως 
έγινε και στην Αντιόχεια (ή Αντάκεια) με ένα Σύριο και μια 
νεαρή γυναίκα να απεγκλωβίζονται. Στη συνέχεια δια-
σώθηκε μια γυναίκα, 77 ετών, στην Αντιγιαμάν 212 ολό-
κληρες ώρες μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου. 
Σε μια άλλη εξέλιξη, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν 

στο πλαίσιο της έρευνας για την κατάρρευση του ξενο-
δοχείου «İsias Hotel» στο Αντίγιαμαν, όπως μετέδωσαν 
τουρκικά και τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης.
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«Απέραντο νεκροταφείο» πολλές περιοχές σε Τουρκία και Συρία

Διαψεύδουν τα περί πραξικοπήματος στη Μολδαβία

Η Ρωσία αρνείται ότι εκπονεί σχέδιο απο-
σταθεροποίησης της Μολδαβίας, παρά τις αι-
τιάσεις της προέδρου Μάγια Σάντου. 
Η πρόεδρος της χώρας Μάγια Σάντου κατήγγειλε 

τη Δευτέρα ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποι-
ήσει ξένους δολιοφθορείς για να ανατρέψει την ηγε-
σία στο Κισινάου, να σταματήσει τη διαδικασία έντα-
ξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη 
χρησιμοποιήσει στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. 

«Τέτοιου είδους ισχυρισμοί είναι ανυπόστατοι και 
ατεκμηρίωτοι», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ρω-
σικού υπουργείου Εξωτερικών. 
Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι προκαλεί 

ένταση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Μολδαβία λέγο-
ντας ότι το Κίεβο προσπαθεί να παρασύρει την 
Μολδαβία “σε μια σκληρή αντιπαράθεση με τη Ρω-
σία”. Η Μάγια Σάντου έκανε αυτές τις δηλώσεις λί-
γες μέρες αφότου ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντί-
μιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του αποκάλυψε 
σχέδιο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών που 
αποσκοπεί στο να προκαλέσει την «καταστροφή 
της Μολδαβίας» και μέρες αργότερα παραιτήθηκε 
η κυβέρνηση της χώρας. 
Η Σάντου, έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανη-

συχία της για τις προθέσεις της Μόσχας ως προς 
τη Μολδαβία,  πρώην σοβιετική Δημοκρατία, όπως 
και για την παρουσία των ρωσικών στρατευμάτων 
στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας. 
Η ίδια είπε ότι στο σχέδιο αυτό εμπλέκονται πο-

λίτες από Ρωσία, Μαυροβούνιο, Λευκορωσία και 
Σερβία που έχουν εισέλθει στην Μολδαβία και προ-
σπαθούν να προκαλέσουν διαμαρτυρίες στην προ-
σπάθεια «να αλλάξουν την νόμιμη κυβέρνηση με 
μια παράνομη κυβέρνηση».

Χάος σε πολλά 
αεροδρόμια

Χιλιάδες επιβάτες της γερ-
μανικής αεροπορικής εταιρείας 
Lufthansa έμειναν καθηλωμένοι 
στα αεροδρόμια, αφού η εται-
ρεία αναγκάστηκε να καθυστε-
ρήσεις όλες τις πτήσεις της 
χθες Τετάρτη, λόγω προβλη-
μάτων στους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές όλου του ομίλου, 
που προκλήθηκαν από κόψιμο 
ευρυζωνικού καλωδίου της 
Deutsche Telekom κατά τη 
διάρκεια κατασκευαστικών ερ-
γασιών στη Φρανκφούρτη, 
σύμφωνα με την ίδιο τον αε-
ρομεταφορέα. Όπως σημειώνει 
το Reuters, το πρόβλημα συ-
νέβη δύο ημέρες πριν τις προ-
γραμματισμένες απεργίες σε 
7 γερμανικά αεροδρόμια που 
αναμένεται να οδηγήσουν σε 
μεγάλη αναστάτωση,  διακο-
πές, συμπεριλαμβανομένης 
της Διάσκεψης Ασφάλειας του 
Μονάχου.

Πίεση προς τον Ρίσι Σούνακ για την στάση του απέναντι στην Κίνα
H ιστορία με τα μυστηριώδη αντικείμενα 

στον ουρανό κυριαρχεί σε πολλά πρωτο-
σέλιδα της Τρίτης (14/02). Η Daily Mail 
αναφέρει ότι ο Ρίσι Σουνάκ δέχεται αυξα-
νόμενες πιέσεις να ακολουθήσει σκληρό-
τερη γραμμή απέναντι στην Κίνα, με τους 
συντηρητικούς βουλευτές να λένε ότι θα 
πρέπει να χαρακτηρίσει επίσημα το Πεκίνο 
"απειλή". 
Η i αναφέρει ότι ο υπουργός των Οικο-

νομικών, Τζέρεμι Χαντ, σημειώνει ότι η 
διαμάχη οδηγεί σε εκκλήσεις για αύξηση 
των αμυντικών δαπανών. 
Πρώην στρατιωτικοί ηγέτες, σύμφωνα 

με τις πληροφορίες, εκτιμούν ότι μια απο-

τυχία της κυβέρνησης να το πράξει αυτό 
θα ενίσχυε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο 
Βλαντιμίρ Πούτιν. 
Οι Times μας ενημερώνουν ότι η RAF 

θα εξετάσει τις πληροφορίες που συλλέ-
γονται από τον αμερικανικό στρατό - για 
να δει αν μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη 
ταχείας αντίδρασης. 
Σύμφωνα με την Daily Telegraph, η 

χρήση κινεζικής κατασκευής drones από 
τις βρετανικές αστυνομικές δυνάμεις έχει 
προκαλέσει φόβους για την ασφάλεια 
στην κυβέρνηση. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι περισσότερα 

από τα δύο τρίτα των μη επανδρωμένων 

αεροσκαφών κατασκευάζονται από μια κι-
νεζική εταιρεία που βρίσκεται σε μαύρη 
λίστα στις ΗΠΑ. Η στήλη Leader της Tele-
graph διερωτάται αν υπάρχουν επαρκείς 
εγγυήσεις. 
Η Daily Star ασχολείται με την παρα-

δοχή ενός στρατηγού της Πολεμικής Αε-
ροπορίας των ΗΠΑ ότι δεν απέκλειε το 
ενδεχόμενο εξωγήινων. Η πρώτη σελίδα 
της απεικονίζει έναν εξωγήινο (ΕΤ).Το κύ-
ριο άρθρο της εφημερίδας γράφει ότι έγινε 
«ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στις 
συναλλαγές μας με τους εξωγήινους». 

 
Βύρων Καρύδης
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«Εισβολή» στο ΕΚ 
για τον Οτσαλάν
Ομάδα περίπου 25 Κούρ-

δων ακτιβιστών, οπαδών του 
Αμπντουλάχ Οτσαλάν, εισέ-
βαλε χθες Τετάρτη στην αί-
θουσα όπου συνεδριάζει η 
ολομέλεια του Ευρωκοινο-
βουλίου στο Στρασβούργο, 
φωνάζοντας συνθήματα για 
την απελευθέρωσή του, προ-
καλώντας τη διακοπή της συ-
νεδρίας και την εκκένωση της 
αίθουσας. Οι συγκεντρωθέ-
ντες κρατούσαν σημαίες και 
πανό με το πρόσωπο του 
Οτσαλάν και ανέβηκαν στον 
εξώστη της αίθουσας, προ-
καλώντας αναστάτωση. Τα 
μέλη της ασφάλειας του Ευ-
ρωκοινοβουλίου επενέβησαν 
προκειμένου να απομακρύ-
νουν τους οπαδούς ενώ όταν 
τους πλησίασαν, αρκετοί πέ-
ρασαν μπροστά από το προ-
στατευτικό τζάμι του εξώστη 
απειλώντας να πέσουν στο 
κενό. Η συνεδρίαση της Ολο-
μέλειας του Ευρωκοινοβου-
λίου διακόπηκε προσωρινά 
για λόγους ασφαλείας, και η 
ασφάλεια απομάκρυνε τη Μέ-
τσολα από το σημείο.

Μυστικές διακομματικές συνομιλίες στο ΗΒ για διόρθωση προβλημάτων από το Brexit
Μία μυστική «διακομματική σύνοδο» στο Όξφορντσιρ 

με συμμετοχή κορυφαίων στελεχών των στρατοπέδων 
υπέρ και κατά του Brexit ώστε να συζητηθούν οι αρνη-
τικές συνέπειες της εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, απο-
κάλυψε ο Observer. Η συνάντηση έγινε την περασμένη 
Πέμπτη και την Παρασκευή στην ιστορική έπαυλη του 
Ditchley Park και στόχο είχε να διορθωθούν «προς το 
εθνικό συμφέρον» τα κακώς κείμενα που έχουν προκύ-
ψει μετά από την οριστικοποίηση του Brexit. Σύμφωνα 
με έγγραφα που επικαλείται το δημοσίευμα, επρόκειτο 
για «ιδιωτική συζήτηση» με τίτλο «Πώς μπορούμε να 
κάνουμε το Brexit να λειτουργήσει καλύτερα με τους γεί-
τονές μας στην Ευρώπη;». Παρόντες ήταν μεταξύ άλλων 
ο εκ των αρχιτεκτόνων του Brexit και νυν Υπουργός 
Αναβάθμισης, Στέγασης και Κοινοτήτων Μάικλ Γκόουβ 

και ο σκιώδης Υπουργός Εξωτερικών των Εργατικών 
Ντέιβιντ Λάμι. 
Ο Observer αποκαλύπτει ότι στην εμπιστευτική εισα-

γωγική δήλωση προς τους συμμετέχοντες ειπώθηκε ότι 
«υπάρχει τώρα η άποψη, τουλάχιστον μεταξύ ορισμέ-
νων, πως μέχρι στιγμής το ΗΒ δεν έχει βρει ακόμα το 
δρόμο προς τα εμπρός εκτός της ΕΕ», με το Brexit να 
λειτουργεί «ως βαρίδι για την ανάπτυξη και να περιορίζει 
τη δυναμική της χώρας». Πηγή της εφημερίδας με γνώση 
των όσων συζητήθηκαν είπε πως στην ουσία έγινε μια 
συζήτηση για το πώς πρέπει να προχωρήσει η χώρα για 
να αντιπαρέλθει τα εμπόδια του Brexit και για να έχει μία 
όσο το δυνατόν στενότερη οικονομική και εμπορική σχέση 
με την ΕΕ, καθώς και μια στενή συνεργασία σε θέματα 
μετανάστευσης, αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος 

και άμυνας. Τονίστηκε πάντως ότι η ατζέντα της συνά-
ντησης δεν περιλάμβανε οποιαδήποτε συζήτηση για 
προοπτική επανένταξης στην ΕΕ. Σημειώνεται ότι η επί-
σημη πρόβλεψη από το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης 
Προϋπολογισμού αναφέρει πως σε βάθος 15ετίας από 
τη χρονιά του δημοψηφίσματος το 2016 και μετά, το 
Brexit θα έχει μειώσει το κατά κεφαλή ΑΕΠ κατά 4%. 
Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο Bloomberg ανέφερε πως 

ο Πρωθυπουργός Σούνακ έχει κατ’ ιδίαν ζητήσει από 
κορυφαίους υπουργούς του και αξιωματούχους να κα-
ταρτίσουν σχέδια για να χτιστεί εκ νέου η σχέση του 
Λονδίνου με την ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, φέρεται να έχει ζητήσει προτάσεις για 

το πώς η Βρετανία μπορεί να εργαστεί πιο στενά με την 
κοινότητα επί μιας σειράς τομέων πολιτικής.



Άκρως αντίθετη ήταν η εικόνα των απο-
τελεσμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
τις Προεδρικές Εκλογές 2023, σε σύ-
γκριση με τα τελικά συγκεντρωτικά απο-
τελέσματα στην Κύπρο, τα οποία καθό-
ρισαν τον νικητή των εκλογών, με μια 
διαφορά περίπου 15 χιλιάδων ψήφων. 
Όπως και στον πρώτο γύρο των εκλο-

γών, στα δέκα εκλογικά κέντρα που λει-
τούργησαν στη Μεγάλη Βρετανία ο ανε-
ξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης, εξασφάλισε πολύ ψηλότερα 
ποσοστά από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο 
οποίος τελικά κέρδισε την ιστορική ανα-
μέτρηση της περασμένης Κυριακής και 
αναδείχθηκε νέος Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας. 
Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Μαυρογιάν-

νης εξασφάλισε στα συγκεντρωτικά του 
ΗΒ, ποσοστό 58.75%, το οποίο συνιστά 
αύξηση κατά 24.1% σε σχέση με τον Α’ 
Γύρο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξασφά-
λισε ποσοστό 41.25%, το οποίο συνιστά 
αύξηση κατά 18.5% σε σχέση με το απο-
τέλεσμα της πρώτης Κυριακής. 

Επίσης, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης εξα-
σφάλισε την πρωτιά σε 7 εκλογικά κέντρα 
με σημαντικότερες τις 4 από τις 5 κάλπες 
που είχαν στηθεί στο Λονδίνο. 
Πρόκειται για τις 2 κάλπες στο Κυ-

πριακό Κοινοτικό Κέντρο όπου κατέ-
γραψε ποσοστό (συνολικά) 71.48% έναντι 
28.52% του Νίκου Χριστοδουλίδη, τις 2 
από τις 3 κάλπες στην Ύπατη Αρμοστεία 
και τις κάλπες στη Γλασκόβη, στο Μά-
ντσιεστερ και στο Μπέρμιγχαμ. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξασφάλισε 

πρωτιά στη μια από τις τρείς κάλπες στην 
Ύπατη Αρμοστεία, στην κάλπη του 
Λίντς και σε αυτή του Μπρίστολ. 
Αύξηση, όμως, καταγράφεται και στα 

ποσοστά αποχής σε σχέση με τον πρώτο 
γύρο των Προεδρικών στο ΗΒ, αφού 
κατά τον δεύτερο γύρο, η αποχή ανήλθε 
στο 34.73% αντί 27.07% που είχε κατα-
γραφεί κατά τον Α’ Γύρο. 
Δηλαδή, ένας στους τρεις Κύπριους 

του ΗΒ που είχαν δικαίωμα ψήφου και 
είχαν εγγραφεί στους εκλογικούς κατα-
λόγους, επέλεξε να μην πάει τελικά στην 
κάλπη. 

Εντελώς διαφορετική η εικόνα του αποτελέσματος 
στο ΗΒ σε σύγκριση με την Κύπρο

Συγκριτικά αποτελέσματα ψηφοφορίας ανά το Παγκύπριο 
με τα 10 εκλογικά κέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου
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ΗΒ

ΠΑΓΚ

3.628

Εγγεγραμμένοι

561.273

2.394 (65.27%)

Ψήφισαν

406.616 (72.45%)

2.303 (96.20%) 

Έγκυρα

394.202 (96.95%)

60 (2.51%)

Άκυρα

8.428 (2.07%)

1260 (34.73%) 

Αποχή

154.657 (27.55%)

31 (1.29%)

Λευκά

3.986 (0.98%)

58.75%

+24.1%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

αύξηση σε σύγκριση 
με τον Α’ γύρο

1.353 ψήφοι
48.03%

+18.4%

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

189.335 
 ψήφοι

41.25%

+18.5%

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

αύξηση σε σύγκριση 
με τον Α’ γύρο

950 ψήφοι
51.97%

+19.9%

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ

204.867 
ψήφοι
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ΑΝΔΡΕΑΣ  
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Την κινητοποίηση και τις διαμαρτυρίες μελών της 
παροικίας στη Βρετανία έχει προκαλέσει η προβολή 
από τηλεοπτικά κανάλια διαφημίσεων του ψευδο-
κράτους για διακοπές στα κατεχόμενα. Η Εθνική 
Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου 
βοηθά μέσω της ιστοσελίδας της όποιον το επιθυμεί 
να απευθύνει επιστολή διαμαρτυρίας προς τη βρε-
τανική Αρχή Διαφημιστικών Κανόνων (ASA). 
Με τις επιστολές αυτές οι συντάκτες εκφράζουν 
το σοκ και τον αποτροπιασμό τους για την προβολή 
διαφήμισης διάρκειας 30 δευτερολέπτων που ανα-
φέρεται σε «Βόρεια Κύπρο». Το διαφημιστικό μή-
νυμα έχει προβληθεί από διάφορα βρετανικά κα-
νάλια. 
Η διατύπωση της επιστολής που προτείνει η Ομο-
σπονδία επισημαίνει ότι η «Βόρεια Κύπρος» δεν 

είναι χώρα και ότι ως κρατική οντότητα υφίσταται 
μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία, το 37% του εδάφους 
και το 57% της ακτογραμμής της οποίας τελούν 
υπό τουρκική κατοχή. 
Γίνεται επίσης αναφορά στα ψη-
φίσματα 541 και 550 του Συμβου-
λίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 
Εθνών, στην πολιτική της βρε-
τανικής Κυβέρνησης, αλλά και 
σε άρθρα του κώδικα της ίδιας 
της ASA που ξεκάθαρα παρα-
βιάζονται από την προβαλλό-
μενη διαφήμιση. 
Συγκεκριμένα, επισημαίνεται 
πως ο κώδικας διαφημίσεων στη 
Βρετανία ορίζει πως δεν πρέπει να 
προβάλλεται υλικό «που είναι πιθανό 
να προξενήσει σοβαρή ή εκτεταμένη 
προσβολή». Μάλιστα η Ομοσπονδία ρωτά αν θα 
επιτρεπόταν η προβολή διαφημίσεων για διακοπές 
στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ου-
κρανίας. 
Επίσης, ο ίδιος κώδικας τονίζει πως η διαφήμιση 

«δεν πρέπει να παραπλανεί τον καταναλωτή πα-
ραλείποντας ουσιώδεις πληροφορίες» και πως δεν 
επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων που αντίκει-
νται στην απαγόρευση πολιτικών διαφημίσεων. 

Στην προκειμένη περίπτωση, τονίζει η Ομοσπον-
δία, οι διαφημιζόμενοι επιδιώκουν να προωθήσουν 
την πολιτική τους επιδίωξη, ήτοι την «κανονικοποί-

ηση» της κατοχής και την αναγνώριση 
του παρανόμου αποσχιστικού καθε-

στώτος.  
Στην απάντηση που έχει στεί-
λει η ASA σε ορισμένους από 
τους αποστολείς της διαμαρτυ-
ρίας αναφέρεται πως δεδομέ-
νου του αριθμού και της φύσης 
των παραπόνων κρίθηκε σκό-
πιμο το ζήτημα να τεθεί σε ανε-
ξάρτητο γνωμοδοτικό συμβούλιο 
της Αρχής. 
Μετά από «προσεκτική» εξέταση, 

το συμβούλιο αποφάσισε πως σε αυτή 
την περίπτωση «δε θα πρέπει να αναλη-

φθεί περαιτέρω δράση». 
Στο σκεπτικό της απόφασης το συμβούλιο της 

ASA αναφέρει πως ενώ αναγνωρίζει την ευαίσθητη 
φύση του θέματος, έκρινε ότι οι διαφημίσεις «επι-
κεντρώνονται γύρω από την ανάδειξη των θετικών 
όψεων των διακοπών στη Μεσόγειο», όπως είναι 
ο ζεστός καιρός. Έκρινε επίσης ότι η ιστορική δια-
μάχη και η πολιτική διένεξη στην περιοχή πιθανό-
τατα δεν θα επηρέαζε την απόφαση του κατανα-

λωτή να επισκεφθεί ή όχι τη «Βόρεια Κύπρο» - 
όπως αναφέρεται στο κατεχόμενο τμήμα του νησιού 
- εφόσον οι παραλίες και τα τοπία που προβάλλο-
νται είναι όντως διαθέσιμα. 
Στο σκεπτικό σημειώνεται επίσης ότι στο παρελ-
θόν τα βρετανικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί πως 
οι διαφημίσεις για την περιοχή ως ταξιδιωτικό προ-
ορισμό δεν είναι επιπόλαιες (irresponsible) και ως 
εκ τούτου το συμβούλιο συμπέρανε πως οι νέες 
διαφημίσεις δεν είναι ανεύθυνες και δεν είναι πιθανό 
να προξενήσουν σοβαρή ή εκτεταμένη προσβολή 
ή φόβο ή αναστάτωση στην πλειοψηφία των κατα-
ναλωτών. 
Η ASA ενημέρωσε τη διαφημιζόμενη πλευρά για 
τις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, αλλά δεν σκο-
πεύει να προβεί σε κάποια άλλη ενέργεια. 
Εν τω μεταξύ, αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και σε φορείς της παροικίας έχει προ-
καλέσει η προβολή χαρτών σε τηλεοπτικά και 
έντυπα μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας με 
αφορμή το φονικό σεισμό σε Τουρκία και Συρία 
που απεικονίζουν την Κύπρο με μία γραμμή εν 
είδει συνόρου μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και 
κατεχομένων.  
Σε τουλάχιστον μία περίπτωση, μάλιστα, ο χάρτης 
ανέγραφε στην περιοχή των κατεχομένων «Τουρ-
κική Δημοκρατία Βόρειας Κύπρου».

ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΤΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Διαμαρτυρία της παροικίας για τηλεοπτική διαφήμιση του ψευδοκράτους

Σε εκπομπή του βρετανικού τηλεοπτικού καναλιού 
GB News εμφανίστηκε το πρωί της Κυριακής ο 
Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ για μια συνέ-
ντευξη με θέμα τους συμπατριώτες μας που έχασαν 
τη ζωή τους στο φονικό σεισμό στην Τουρκία. 
Όπως είπε ο Τατάρ, οι Τουρκοκύπριοι τελούν σε 
κατάσταση σοκ και πένθους για το χαμό των 35 
ανθρώπων που ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια 
ξενοδοχείου στην Αντιγιαμάν, 25 εκ των οποίων 
ήταν τα μέλη νεαρής ομάδας βόλεϊ. 
Η παρουσιάστρια της εκπομπής, η δημοσιογρά-
φος Καμίλα Τόμινεϊ, παρουσίασε και προσφωνούσε 
τον Τατάρ ως «πρόεδρο» της «τδβκ» (trnc) αναφε-
ρόμενη στο ψευδοκράτος. 
Στην εισαγωγή της, πάντως, που προηγήθηκε 
της προβολής της μαγνητοσκοπημένης συνέντευ-
ξης, η δημοσιογράφος του GB News ανέφερε πως 
κατανοεί ότι «αυτή η δημοκρατία δεν αναγνωρίζε-

ται» και πως υπάρχει «διαμάχη» για τα σύνορα και 
τη γεωπολιτική διαίρεση. 
Ωστόσο, πρόσθεσε, μίλησε με τον Ερσίν Τατάρ 
διότι οι Τουρκοκύπριοι υπέστησαν πλήγμα με το 
θάνατο των 35 ανθρώπων και επειδή πρόκειται 
για κάποιον που έχει στενές σχέσεις με τον Τούρκο 
Πρόεδρο Ερντογάν. 

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι συνομίλησε την περα-
σμένη Δευτέρα με τον Πρόεδρο Ερντογάν για την 
ανάσυρση των παγιδευμένων Τουρκοκυπρίων στα 
συντρίμμια ξενοδοχείου. 
Ερωτηθείς για την κριτική κατά του Τούρκου Προ-
έδρου, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης απάντησε ότι 
υπάρχουν πολλές ομάδες διάσωσης από άλλες 

χώρες που επιχειρούν, αλλά και ότι η Τουρκία δια-
θέτει μεγάλη εμπειρία σε επιχειρήσεις διάσωσης.  
Αλλά, συνέχισε, πρόκειται για δύο πολύ μεγάλους 
σεισμούς και η Τουρκία κάνει όσα μπορεί στο πλαί-
σιο των δυνατοτήτων της. 

«Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια», είπε. 
Πρόσθεσε όμως ότι είναι «απολύτως αδύνατο» 
να φτάσουν παντού οι διασώστες και ότι σύμφωνα 
με τους ειδικούς μετά από 140 ώρες είναι πολύ δύ-
σκολο για κάποιον να επιβιώσει στα συντρίμμια 
ενός τέτοιου καταστροφικού σεισμού. 
Ο Τατάρ καταφέρθηκε επίσης κατά των «απάν-
θρωπων» και «άδικων», όπως είπε, «εμπάργκο 
και αποκλεισμών» επί του «κράτους» του οποίου 
ηγείται, εκφράζοντας την ελπίδα οι επιπτώσεις του 
σεισμού και στους Τουρκοκύπριους να κάνουν τη 
διεθνή κοινότητα να ξανακοιτάξει το καθεστώς τους.

Συνέντευξη Τατάρ στο GB News με αφορμή την ανείπωτη τραγωδία Τ/κ στους σεισμούς
ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ «ΠΡΟΕΔΡΟ» ΤΗΣ «ΤΔΒΚ» ΕΝΩ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕ ΓΙΑ «ΕΜΠΑΡΓΚΟ» ΚΑΙ «ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ» ΤΗΣ Τ/Κ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Τ/κύπρια της Βρετανίας ανάμεσα στους υπόπτους για τα πιστόλια στα ελληνοτουρκικά σύνορα
Τρεις Τουρκοκύπριοι συνελήφθησαν στην Ελλάδα όταν επιχεί-

ρησαν να περάσουν από τα ελληνοτουρκικά σύνορα όπλα. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας οι συλ-

ληφθέντες είχαν κρύψει σε ειδική κρύπτη στο πορτ-μπαγκάζ του 
αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν, 45 πιστόλια (20 μάρκας Blow 
και 25 μάρκας Walther διαμετρήματος 7,65) και δυο στιλέτα. 
Ειδικότερα, περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (12/2), 

το όχημα στο οποίο επέβαιναν δυο άντρες υπήκοοι Κύπρου -με 
καταγωγή από τα κατεχόμενα εδάφη της κυπριακής δημοκρατίας- 

και μία γυναίκα υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου -τουρκοκυπριακής 
καταγωγής-, επιχείρησαν να περάσουν μέσω του τμήματος διαβα-
τηριακού ελέγχου Κήπων. Στη ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη, μαζί 
με τα όπλα βρέθηκαν και 18 πακέτα τσιγάρα χωρίς την ειδική ταινία 
δασμών, 27 νομίσματα και 10 τμήματα νομισμάτων που ερευνάται 
εάν εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων. Παράλληλα κα-
τασχέθηκαν 9 κινητά τηλέφωνα και 12 κάρτες sim, 1 μεταλλικός 
τρίφτης κάνναβης καθώς και 700 ευρώ.
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Έρανος πραγματοποιήθηκε σε όλες τις ελλη-
νορθόδοξες εκκλησίες στη Βρετανία την Κυριακή, 
για τα θύματα των φονικών σεισμών που έπλη-
ξαν την Τουρκία και τη Συρία, μεταδίδει το τουρ-
κικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Ο έρανος 
πραγματοποιήθηκε με εντολή του επικεφαλής 
της ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. 

«Ραγίζει η καρδιά μας βλέποντας τι συνέβη 
στην Τουρκία, η οποία επλήγη από σεισμούς», 
είπε ο ιερέας δρ Χρυσόστομος Τύμπας στη διάρ-
κεια της κυριακάτικης λειτουργίας στην εκκλησία 
των Αγίων Αναργύρων στο Λονδίνο. «Παρακαλώ 
να είστε γενναιόδωροι γι’ αυτούς που υποφέρουν 
και θα συνεχίσουν να υποφέρουν», είπε επιση-
μαίνοντας το μέγεθος των σεισμών (7,7 και 7,6 
βαθμοί). 
Ο Τζον Καπόνι, ο γραμματέας της εκκλησίας, 
δήλωσε στο Anadolu πως ο έρανος για τους επι-
ζώντες των σεισμών είναι «ένα πολύ σημαντικό 
γεγονός για την εκκλησία μας». 

«Πάνω από 100 εκκλησίες σε όλο το Ηνωμένο 
Βασίλειο σήμερα κάνουν το ίδιο, όλες τους κά-
νουν έρανο για τα θύματα του σεισμού στην 
Τουρκία», δήλωσε ο Καπόνι. 
Όλοι είναι «ανάστατοι» στην κοινότητα και 

«εξαιρετικά συμπονετικοί» προς τον τουρκικό 
λαό, καθώς, όπως είπε, έχουν συγκλονιστεί από 
τις εικόνες παιδιών που σώθηκαν από τα συ-
νεργεία διάσωσης στην περιοχή. «Και μέσα από 
αυτή τη χειρονομία, θέλουμε να δείξουμε στον 
τουρκικό λαό… την αγάπη και την αλληλεγγύη 
που χρειαζόμαστε», πρόσθεσε. 
Επεσήμανε στο Anadolu, ο Κωνσταντίνος 
Μπουχάγερ, ένας ντόπιος που συμμετείχε στην 
κυριακάτικη λειτουργία στην εκκλησία, πως αυτό 
το γεγονός έγινε για πρώτη φορά επίσημα, είπε: 
«Όμως είμαι βέβαιος πως ο κόσμος δίνει ατομικά 
χρήματα επειδή η ελληνική και η τουρκική κοινό-
τητα είναι πολύ κοντά. Ως Έλληνες της Βρετα-
νίας, βρισκόμαστε στους ίδιους πολιτικούς αγώ-
νες . Ανήκουμε στα ίδια κόμματα. Υποστηρίζουμε 
ο ένας τον άλλον. Ψηφίζουμε ο ένας τον άλλον. 

Ψωνίζουμε ο ένας στο μαγαζί του άλλου». 
Θερμή παράκληση απευθύνει ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας κ. Νικήτας αναφορικά συνεισφορές κατόπιν 
τους τελευταίους φονικούς σεισμούς που έπλη-
ξαν την Τουρκία και τη Συρία αφαιρόντας χιλιάδες 
ζωές. Ακολουθεί η δήλωση. 

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Σεβα-
σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας κ. Νικήτας παρακαλεί όπως πε-
ριαχθεί δίσκος, στο τέλος της Θείας Λειτουργίας 
σε όλες τις ενορίες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
υπέρ της στήριξης και ανακούφισης των πληγέ-
ντων αδελφών μας από τον καταστροφικό σεισμό 
στην νοτιοανατολική Τουρκία και Συρία. 
Οι εισφορές που θα συγκεντρωθούν από τις 
ενορίες θα διατεθούν προς τον σκοπό αυτό μόνο 
δια μέσου της εκκλησιαστικής οδού, διασφαλί-
ζοντας έτσι την μέγιστη δυνατή διαφάνεια. Οι ει-
σφορές μπορούν να αποσταλούν στην Ιερά Αρ-
χιεπισκοπή είτε με απευθείας κατάθεση στον 
τραπεζικό λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής (πα-
ρακαλούμε γράψετε «Σεισμός» στην περιγραφή), 
είτε με τραπεζική επιταγή (cheque). 
Το τελικό προϊόν του εκτάκτου αυτού δίσκου 
και όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν 
στην ιστοσελίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, όπως 
και στο παρελθόν.» 

 
πηγές: Οικοσελίδα Αρχιεπισκοπής 

Θυατείρων και ΑΠΕ-ΜΠΕ

Έρανος από τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του ΗΒ

Πρώτη φορά σε τράπεζες τροφίμων η ζήτηση ξεπερνά τις δωρεές
Καμπανάκι για τους πολίτες του Ηνωμένου 

Βασιλείου οι οποίοι βιώνουν τον πιο δύσκολο 
χειμώνα φέτος, καθώς το δίκτυο της μεγαλύτε-
ρης τράπεζας τροφίμων στη Βρετανία Trussell 
Trust, ανακοίνωσε ότι για πρώτη φορά οι τρά-
πεζες τροφίμων δεν έχουν αρκετή προμήθεια 
φαγητού για να ταΐσουν τον άπορο πληθυσμό. 
Με αφορμή την όλο αυξανόμενη αναγκαιότητα 

των τραπεζών τροφίμων το τελευταίο διάστημα, 
αρκετά μέλη της παροικίας μας αποτείνονται 
στις υπηρεσίες των τραπεζών οι οποίες σήμερα, 
ένεκα της ανησυχητικής ζήτησης που όλο ένα 
φουντώνει, εκτός από τρόφιμα διαθέτει και ρου-
χισμό, είδη γυναικείας υγιεινής και βρεφικά προ-
ϊόντα. Ήδη το ποσοστό του πληθυσμού στην 
Αγγλία του οποίου το εισόδημα δεν ανταπεξέρ-
χεται στα προς τα ζην, οργιάζει, προβληματίζο-
ντας τόσο τους ειδικούς όσο και τα νοικοκυριά 
τα οποία αναγκάζονται να πληρώσουν το τίμημα 
για τις κρατικές περικοπές και το Brexit. Με τις 
τιμές των προϊόντων να πηγαίνουν χέρι-χέρι με 
τον πληθωρισμό και την κρίση του κόστους 
ζωής να εξακολουθεί να μαίνεται, αρκετοί Κύ-
πριοι της Βρετανίας αναγκάστηκαν να προστρέ-
ξουν σε τράπεζες τροφίμων. 

Η τράπεζα τροφίμων Selby, στο κέντρο του 
Tottenham, ήταν μία από τις φιλανθρωπικές ορ-
γανώσεις τις οποίες επισκέφτηκαν προ Χριστου-
γέννων δημοσιογράφοι της «Π» για να δουν 
κατ’ ιδίαν την ακραία ζήτηση που επικρατεί και 
την ακατάπαυστη δουλειά που επωμίζονται εθε-
λοντές όπως ο Paul Fontaine, ο οποίος ήταν 
και πρώην πελάτη της τράπεζας Selby. 
Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτος και φιλόξενος ο Paul, 

συζήτησε την εκφυλιστική κατάσταση που επι-
κρατεί στις τράπεζες τροφίμων δηλώνοντας ότι 
‘’γνωρίζω πολλούς ανθρώπους που θα περά-
σουν δύσκολες περιόδους. Πολλοί από αυτούς 
είναι άστεγοι ή χρήστες ναρκωτικών. Πολλοί 
από αυτούς θα περάσουν πολύ δύσκολα τα 
επόμενα χρόνια.’’ 
Προσπαθώντας να καλύψουν το κενό που 

υπάρχει στην έλλειψη τροφίμων, οι τράπεζες 
τροφίμων έχουν αρχίσει να αγοράζουν τρόφιμα, 
ωστόσο το Trussell Trust είπε πως μακροπρό-
θεσμα αυτό δεν είναι βιώσιμο. 
Την ίδια ώρα, ο Paul εξυπηρετούσε πάρα 

πολύ κόσμο. Παρά το γεγονός ότι ήταν καθημε-
ρινή και η θερμοκρασία είχε πέσει υπό το μηδέν 
κάνοντας τις συνθήκες ακόμα πιο δυσμενείς, ο 

καιρός δεν σταματούσε τους χρήστες του Selby 
από το να περιμένουν έξω στη ψύχρα, για να 
παραλάβουν τα βασικά τους προϊόντα. Η κύ-
πρια εθελόντρια Αντρούλα Λοϊζου, εξήρε τη ση-
μασία του Selby εξηγώντας ότι εξαιτίας των πε-
νιχρών μισθών, πολλές φορές και της ανεργίας, 
και του ανυπόφορου βιοτικού επιπέδου ζωής, 
πλέον το Selby παραδίδει και προϊόντα εκτός 
φαγητού. «Η ανοδική αύξηση της ζήτησης προ-
ϊόντων από τις τράπεζες τροφίμων, επιδεινώ-
θηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 και βρίσκεται σε 
χειρότερη κατάσταση παρά την εποχή της παν-
δημίας. Οι μέρες που γίνεται η παραλαβή προ-
ϊόντων είναι απολύτως χαοτικές. 150 με 200  
χρήστες περιμένουν, κάθε φορά που γίνεται η 
παραλαβή» ανέφερε η Αντρούλα ενώ ούτε η 
ίδια δε μπορούσε να πιστέψει τον αριθμό. 
Όπως προαναφέρθηκε στην έκδοση της «Π» 

με ημερομηνία 02.02.2023, ο ιερός ναός του 
Αγίου Δημητρίου προσφέρει «χέρι» βοηθείας 
με την δική του τράπεζα τροφίμων η οποία προ-
σπαθεί να ανταποκριθεί στις εκκλήσεις της κοι-
νότητας του Έντμοντον. Ωστόσο γίνεται θερμή 
παράκληση από τον ναό για εθελοντική και οι-
κονομική βοήθεια. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται 

μπορεί να κάνει εισφορά στην ιστοσελίδα:  
https://www.gofundme.com/f/feed-the-

100?qid=57b387f782698fd304f1935adc0a0cc
0&fbclid=IwAR1IQwjmOP52hcJk_YLrH8d4H
4d2l0vSv1Ii28XwevgXs1BJFFqKd-liaoY  
ή να επικοινωνήσει μέσω του 
mail@stdemetrius.uk. 

Σοφία Κωνσταντινίδη
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Ο ουμανισμός ή ανθρωποκε-
ντρισμός είναι το σημερινό θέμα. 
Σε αυτή τη στήλη για πολλούς 
μήνες έγραφα για τις Προεδρικές 
Εκλογές στην Κύπρο που κρίθη-
καν την περασμένη Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου 2023 με την εκλογή 

του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.Η στήλη υποστήριξε την ανε-
ξάρτητη υποψηφιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη. 
Δύο λόγια θα πω για τις εκλογές πριν προχωρήσω 
στο σημερινό θέμα της στήλης. 
Συγχαρητήρια για τον υπέροχο αγώνα που κά-
ναμε όλες και όλοι για την απαλλαγή του τόπου 
από τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Είμαστε περή-
φανοι για την επιλογή μας και συνεχίζουμε τον 
αγώνα για μια καθαρή και δίκαιη κοινωνία. Ο Αν-
δρέας μας ταξίδευσε πολύ καλά. Το ταξίδι συνεχί-
ζεται.  
Τώρα στο θέμα. Ο ουμανισμός ή ανθρωποκε-
ντρισμός είναι κίνηση πνευματική (λογοτεχνική, επι-
στημονική, φιλοσοφική) που πρωτοεμφανίστηκε 
στην Ιταλία και επεκτάθηκε στη Γερμανία, στην Ολ-
λανδία, στη Γαλλία και στην Αγγλία. Ήταν οι ιδεο-
λογικές απόψεις ενός στενού, ενός σχετικά περιο-
ρισμένου κύκλου διανοούμενων που 
ανταποκρίνονταν παράλληλα και στις ανάγκες της 
πάλης ενάντια στη φεουδαρχία και στη φεουδαρ-
χική υποδούλωση του ατόμου. 
Σαν πνευματικό κίνημα, ο ουμανισμός πήρε 
σάρκα και οστά, ύστερα από μια εντατική μελέτη, 
που έγινε τον 15ο και 16ο αιώνα, των γραπτών και 
άγραφων μνημείων του πολιτισμού που μας κλη-
ρονόμησε η ελληνική και η ρωμαϊκή αρχαιότητα 
στον τομέα της φιλοσοφίας, της φιλολογίας, της 
ρητορικής, της ιστοριογραφίας και της τέχνης εν 

γένει. Οι διασημότεροι Ιταλοί ουμανιστές του 14ου 
αιώνα υπήρξαν οι σοφοί ποιητές Πετράρχης και 
Βοκκάκιος, και του 15ου αιώνα, ο Πικ ντε λα Μιρα-
ντόλ και άλλοι.  
Οι ουμανιστές επεδίωκαν να απελευθερώσουν 
την ανθρωπότητα από τα δεσμά των θρησκευτικών 
αντιλήψεων για τον κόσμο, και υπερασπίζονταν τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια του 
ατόμου. 
Ο ιταλικός ουμανισμός, στην περίοδο της ωριμό-
τητάς του, έτεινε στο να απελευθερώσει την ηθική 
από τους κανόνες του ασκητικού χριστιανισμού. 
Επανέφερε τα δικαιώματα του ανθρώπου πάνω 
σε μια λογική, ηγιή χρήση απολαύσεως των αι-
σθήσεων και κατήγγειλε την καλογερίστικη υπο-
κρισία. Η κοινωνική υφή και η κοινωνική φύση αυ-
τής της κίνησης δεν ήταν καθορισμένη με σαφήνεια. 
Μερικοί π.χ. ουμανιστές, όπως ο Έρασμος( 1466 
- 1536), περιορίζονταν στο να χλευάζουν απλώς 
τον σκοταδισμό, τον παρασιτισμό και την αμάθεια 
που βασίλευε στην κοινωνία της εποχής τους και 
ιδιαίτερα στους κύκλους των μοναχών και γενικά 
του κλήρου,αλλά αδιαφορούσαν για τον λαό, που 
τον έβλεπαν "αφ' υψηλού", και για τα πολιτικά προ-
βλήματα της εποχής τους. 
Άλλοι πάλι, όπως ο Θωμάς Μορ, ο συγγραφέας 
της περίφημης "Ουτοπίας", εισηγούνταν την ανα-
διοργάνωση της κοινωνίας, με το σκοπό να εργά-
ζονται όλοι οι άνθρωποι στην κοινωνία και να απο-
λαμβάνουν τα αγαθά των κόπων τους, 
διαμοιραζόμενοι με ίσο τρόπο τα καταναλωτικά 
αγαθά.  
Άλλοι πάλι,όπως ο Ούλριχ φον Χούττεν, Γερμα-
νός ουμανιστής των αρχών του 16ου αιώνα, προ-
παγάνδιζαν "εν ονόματι " της αριστοκρατίας, της 
τάξης δηλαδή των ευγενών, ένα  πρόγραμμα αυ-

τοκτρατορικών μεταρρυθμίσεων και έφταναν ακόμα 
να κηρύσσουν και ένα άμεσο αγώνα ενάντια στους 
πρίγκιπες φεουδάρχες. Αξιοσημείωτο παραμένει 
το γεγονός ότι, στην πλειονότητά τους, οι ουμανι-
στές δεν προσχώρησαν στη μεταρρύθμιση που 
επηκολούθησε. 
Η συμβολή του ουμανισμού στο να διευρυνθεί ο 
πνευματικός ορίζοντας των ανθρώπων και να αξιο-
ποιηθεί η πνευματική κληρονομιά της αρχαιότητας 
με τις έρευνες, τις συζητήσεις, τις ερμηνείες, τη δη-
μοσίευση των έργων των κλασσικών της αρχαι-
ότητας, που είχαν πέσει στη λησμονιά κατά τη διάρ-
κεια του Μεσαίωνα, υπήρξε σημαντική. Σημαντικός 
επίσης υπήρξε ο ρόλος του ουμανισμού στην επε-
ξεργασία των μεθόδων φιλολογικής κριτικής. Πολ-
λοί ουμανιστές, όπως ο Έρασμος π.χ.,που γνώρι-
ζαν σε βάθος τις γλώσσες και τις φιλοσοφικές 
απόψεις της αρχαιότητας, ήταν αυθεντίες στις φι-
λολογικές έρευνες και συγγραφείς με μεγάλο ταλέ-
ντο και σατιρική φλέβα, που έφτασαν ως το σημείο 
να χλευάζουν τα ήθη και την αμάθεια του κλήρου. 
Στην αρχή ο ουμανισμός διαδραμάτισε ένα προ-
οδευτικό ρόλο και ιδιαίτερα κατά τον 14ο, 15ο και 
16ο αιώνα. Αργότερα, όμως, πέρασε στον συντη-
ρητισμό, περιορίστηκε σε ένα ακόμα στενότερο κύ-
κλο σοφών λατινιστών που κοίταζαν " αφ' υψηλού 
" τον λαό, τη γλώσσα του και την τέχνη του,για τον 
λόγο ότι δεν μπόρεσε να αποκτήσει ποτέ ο ουμα-
νισμός πλατιά, δημοκρατική βάση. 
Οι τελευταίοι Ιταλοί ουμανιστές π.χ. κατηγορού-
σαν τον Δάντη, επειδή χρησιμοποιούσε στο έργο 
του, τη γλώσσα του ιταλικού λαού και επειδή εκλαΐ-
κευε τις κοσμολογικές απόψεις της εποχής του. 
Όσο για τον Πετράρχη και τον Βοκκάκιο, εκτιμού-
σαν μόνο τα λατινικά τους κείμενα. Γινόμενοι όλο 
και περισσότερο αιχμάλωτοι μιας τεχνικής ρητορι-

κής ευφράδειας, επιδίδονταν όλο και περισσότερο 
σε φιλολογικές λογομαχίες και στην πομπώδη επί-
δειξη μιας πολυμάθειας γύρω από ζητήματα σχε-
τικά με την αρχαιότητα. 
Αλλά και η νέα επιστήμη και τέχνη που εμφανί-
στηκε την τελευταία περίοδο της Αναγέννησης, που 
αποτελεί καθαρό δημιούργημα των πρακτικών της 
επιστήμης και της τέχνης - ζωγράφοι, τεχνικοί, μη-
χανικοί κλπ. -  ορθώθηκε όχι μόνο ενάντια στον 
μεσαιωνικό σχολαστικισμό, αλλά και ενάντια στον 
ουμανισμό, που έτεινε να υποκαταστήσει την πει-
ραματική έρευνα και την παρατήρηση, με το τι ισχυ-
ρίζονταν για τα διάφορα ζητήματα οι αρχαίοι συγ-
γραφείς. 
Ο αστικός ουμανισμός έφτασε στο απόγειο της 
ανάπτυξής του στον 17ο αιώνα, στην εποχή δη-
λαδή των εγκυκλοπαιδιστών. 
Όμως, η αστική τάξη όταν πήρε στα χέρια της 
την εξουσία, έστρεψε τις πλάτες και αρνήθηκε τις 
ουμανιστικές (ανθρωπιστικες) αντιλήψεις που τη 
βοήθησαν να φτάσει στην εξουσία, και σε πάμπολ-
λες μάλιστα περιπτώσεις καταδίωξε κάθε ουμανι-
στική εκδήλωση και την ελευθερία της σκέψης. 
Στην εποχή μας, την εποχή δηλαδή της πάλης 
ενάντια στον καπιταλισμό, έκανε την εμφάνισή του 
ένας νέος ουμανισμός, νέου τύπου δηλαδή, ο σο-
σιαλιστικός ουμανισμός. Και αυτός είναι ο γνήσιος, 
ο πανανθρώπινος ουμανισμός του επιστημονικού 
σοσιαλισμού, ένας ουμανισμός, που έχει σαν 
σκοπό του την απελευθέρωση όλων ανεξαρτήτως 
των εργαζομένων όλων των εθνών, ανεξάρτητα 
από φυλές, ή από χρώματα, "απελευθέρωση από 
τα ατσαλένια νύχια του κεφαλαίου."

Ιστορική αναδρομή του Ουμανισμού

Του Βασίλη  
Κωστή

Τα σκαμπανεβάσματα του έρωτα... Εξομολόγηση! 
Με όλα τα καλά και τα κακά 
που διαδραματίζονται στην κα-
θημερινότητα, και με τις σκέψεις 
να μας ταλανίζουν το ταλαιπωρη-
μένο μας μυαλό, κάνουμε ταξίδια 
νοερά και ξυπνάμε τα κύτταρα της 

μνήμης. Κάνουμε σταθμούς και αναπολούμε τα 
παλιά. Αναπλάθουμε εικόνες του παρελθόντος, 
και αναπολούμε παλιές αναμνήσεις, συγκρίνοντας 
πράγματα και καταστάσεις που μας φέρνουν σε 
αισθητικές διαθέσεις που είχαμε … και χάσαμε, ή 
που επιθυμούμε απλά να τις ξαναζήσουμε έστω 
και νοερά!  
Αφήνουμε τις σκέψεις να ταξιδεύουν, και τις 
λέξεις να βγάζουν ήχους που ξανά παριστάνουν 
σκηνές της ζωής, και παραστάσεις που ξαναζω-
ντανεύουν. Κλείνουμε τα μάτια και αφηνόμαστε 
για λίγο στα νοερά ταξίδια για να κρατάμε ζωντανές 
τις μνήμες. 

 14 του Φλεβάρη! Η μέρα των ερωτευμένων!  
Τα σκαμπανεβάσματα του έρωτα!  
Ο χρόνος κυλάει.  Πάω να ηρεμήσω και με 
ξυπνάει η ανάσα σου. Είσαι εδώ… Η φωνή σου, η 
καρδιά σου, η ανάσα, το κορμί σου! Κι η καρδιά 

σου, όλος ο κόσμος! Καρδιά γιομάτη αγάπη, αγάπη 
μου! Καρδιά που την κλέβουν τα όνειρά μου! Θα 
αφεθώ να με λατρέψεις.  Να γίνω αγαπημένος 
σου. Αν πονέσεις να πονέσω. Αν τρομάξεις να 
τρομάξω. Αν πεθάνεις να πεθάνω. Αν φωνάξεις 
«Σ’ αγαπώ», ν’ αντιλαλήσω «Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ! 
Σ’ αγαπώ!»  
Πώς να σε ξεχάσω λοιπόν; Αν πέσεις θα είμαι 
εδώ να σε κρατήσω. Να σε κρύψω στην καρδιά 
μου. Να κάνω «τα δεν μπορώ» να γίνουν! Είμαστε 
καρδιά μου εμείς που επιλέγουμε, κρατάμε όσα 
μας αγάπησαν, όσα αγαπήσαμε. Θα σε κρατήσω 
στη δική μου αγκαλιά. Θα σε κάνω Θεό μου! Σε 
λατρεύω! Σ’ αγαπώ!  
Και… έτσι ξαφνικά! Όμορφος κόσμος, ηρεμία, 
γαλήνη, αγάπη. Μετά… τίποτα. Μετά το σύννεφο 
έφερε σκοτάδι. Κατέβηκα στο τελευταίο σκαλοπά-
τι… Περίμενα…  Δεν πήγαινε άλλο. Ατένισα τ’ 
απέραντο σκοτάδι… Κάπου στο τέλος,... η μορφή 
σου! Τράβηξα προς τα ‘κει. Πλησίασα…  
Έτσι ξαφνικά…. Ένοιωσα το απέραντο βάθος 
της ψυχής σου. Έτσι ξαφνικά έκανα τη μεγάλη 
ανακάλυψη.  Έτσι ξαφνικά διαλύθηκε το σύννεφο!  
Υπήρχε ομίχλη στο πέρασμα του χρόνου,  με 

σημάδια παλιά να βαραίνουν τη δική μου ψυχή. 
Την ταλαιπωρημένη ψυχή.  
Και να λοιπόν… που μπορούμε να ελπίζουμε! 
Και να λοιπόν… που όλα αλλάζουν! Μα ποιος 
μπορεί να μου δώσει το φως που λείπει απ’ τον 
δρόμο μου; Ποιος μπορεί να φωτίσει το σκοτάδι 
μου; Πρέπει… να πάω ένα βήμα μπροστά! 
Δεν θα τολμήσω… Κι έτσι ξαφνικά, γύρισα το κε-
φάλι,  ανασήκωσα το βάρος του κορμιού μου, 
πήρα την ταλαιπωρημένη ψυχή μου και ξαναγύρισα 
στον κόσμο μου. Αυτός είναι ο κόσμος μου. Μια 
ρακένδυτη ψυχή να ατενίζει, το απέραντο βάθος 
της ψυχής σου. Να αναζητά το λιγοστό φως που 
θα φωτίσει το δρόμο μου!  
Κάπως έτσι σ’ αγάπησα….  Σε πρόσεξα στη δια-
σταύρωση των διαδρόμων. Περνούσες με το πρό-
σωπο σκυφτό. Μ’ εντυπωσίασε το θλιμμένο σου 
χαμόγελο. Σου χαμογέλασα. Ακολούθησα τα βήματά 
σου. Σε πρόφτασα. «Ένα τριαντάφυλλο που μο-
σχοβολούσε στο δωμάτιο!» Τα μάτια σου συνά-
ντησαν τα δικά μου. Μια ζωγραφιά πονεμένη σχη-
μάτισαν τα μάτια σου. Μέσα της, ο καθρέπτης της 
ψυχής σου. Η ευωδιά του κόκκινου τριαντάφυλλου 
εσύ είσαι. Του τριαντάφυλλου που μοσχοβολούσε 

σ’ όλο το δωμάτιο. Και σου έδωσα  το μήνυμα: 
Νερό θα ρίξω στ’ όμορφο τριαντάφυλλο. Ν’ ανθίσει 
κατακόκκινο χαμόγελο. Στ’ ορκίζομαι! Θα ανοίξω 
την καρδιά μου να ριζώσεις. Με άφθονο νερό θα 
σε ποτίσω. Κανείς δε θα τολμήσει να σε κόψει. Κι 
ο πόνος θα μισέψει απ’ την καρδιά σου. 

 Και θα περνάμε… και θα λένε: Να το! Το πιο 
όμορφο κόκκινο τριαντάφυλλο στον κόσμο!  Κάθε 
φορά μες στο μυαλό μου ταξίδια κάνω μακρινά.  
Παίρνω τους δρόμους κι’ όπου βγάλει… Ζω την 
αγάπη μας ξανά. Σήμερα ο έρωτας γιορτάζει και 
τον ακούμε να φωνάζει… Έλα ξανά ν’ αγαπηθούμε,  
και πάλι να ερωτευτούμε. 

Του Βασίλη 
Παναγή

Όπως λέμε και στα Κυπριακά 
«ο αλουπός εχόνετουν, τζι’ ο νού-
ρος του εφαίνετουν». Δηλαδή, 
όπως ακριβώς οι στρουθοκάμη-
λοι κρύβουν το κεφάλι τους στην 
άμμο, έχοντας την ψευδαίσθηση 
ότι έχουν κρυφτεί. Τέτοιου είδους 
αλεπούδες και στρουθοκαμή-
λους, έχουμε, δυστυχώς, και στην 

κοινωνία μας. Και αυτό είναι κάτι που σιχαίνομαι. 
Σε προσεγγίζουν με διπλωματία και προσπα-

θούν να σε κάνουν να πιστέψεις ότι είναι φίλοι σου. 
Μα, πίσω από το ψεύτικο χαμόγελό τους, κρύβεται 
το μίσος, η ζηλοφθονία και η κακία. Τόσο διπλο-
πρόσωποι…Είναι στα αλήθεια εξοργιστικό. Διότι, 
με βάση τα έργα και τις συμπεριφορές τους απέ-
ναντι σε άλλους ανθρώπους, ξέρουμε ήδη ποιες 
είναι οι πραγματικές τους προθέσεις, ποιά τα σχέ-
διά τους αλλά και τι σόι πλάσματα είναι. Αλλά τους 
αφήνουμε… 
Το χειρότερο με αυτούς τους ανθρώπους, είναι 

ότι ξέρουν καλά πότε θα… «κτυπήσουν», αφού 

δεν θα κάνουν το λάθος να κινηθούν πρώτοι για 
να μην αποκαλυφθούν τα σχέδιά τους. Αφήνουν 
άλλους να το πράξουν εκ μέρους τους. Αυτό που 
τους ξεχωρίζει, όμως, είναι η άκρατη φιλοδοξία 
τους. Είναι τόσο φιλόδοξοι, μα ταυτόχρονα και κου-
τοί. Διότι η φιλοδοξία τους, κυριολεκτικά τους τυ-
φλώνει σε τέτοιο βαθμό που θεωρούν ότι είναι πιο 
έξυπνοι από τους άλλους. 
Αλήθεια, πώς γίνεται και εμπιστευόμαστε τέτοι-

ους ανθρώπους; Αφού ξέρουμε ότι μόλις γυρίσουμε 
την πλάτη, θα αρχίσουν οι πισώπλατες μαχαιριές. 
Κουτσομπολιά, μειωτικά σχόλια, ψέματα, ανακρί-
βειες και «δηλητηριώδη» σχόλια... 
Και το ξέρεις, διότι τέτοιου είδους τύποι, πολύ 

δύσκολα δημιουργούν κύκλο με αληθινούς φίλους. 
Διότι μπορείς εύκολα να διακρίνεις όταν συναντάς 
αυτούς τους... στρουθοκαμήλους ότι κάτι τους λεί-
πει. Η ανθρωπιά, η αξιοπρέπεια και η γνησιότητα. 
Αυτό που λέμε «καθαρό» βλέμμα. Αυτοί οι άνθρω-
ποι είναι σκάρτοι. Και σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να αποδειχθούν και επικίνδυνοι. Αφού στό-
χος τους είναι να προκαλέσουν κακό και ζημιά στο 

συνάνθρωπό τους, με την τοξική τους συμπερι-
φορά. Έτσι έμαθαν να ζουν και να προχωρούν 
μέσα στην κοινωνία. Και δεν θα διστάσουν να το 
πράξουν διότι απλά είναι νάρκισσοι. Με όλα τα 
γνωρίσματα και τα χαρακτηριστικά αυτής της δια-
ταραχής. Με πρώτο και καλύτερο τη ζηλοφθονία. 
Μόλις συνειδητοποιούν ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ 
να φθάσουν εκεί που έφθασες εσύ, το μόνο που 
τους απομένει είναι να επιχειρήσουν να σε μει-
ώσουν και να σου προκαλέσουν ζημιά. 
Αυτές, λοιπόν, οι… αλεπούδες έχουν την υπο-

μονή να παραμείνουν στο παρασκήνιο, μέχρι τη 
στιγμή της επίθεσης. Αυτό δε, φανερώνει και το 
μέγεθος της κακίας τους. Και είναι παντού. Μπορεί 
να κάθονται δίπλα σου, είτε σε τρένο ή λεωφορείο, 
είτε σε συναντήσεις, είτε απέναντι σου, είτε πίσω 
σου… Σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκεσαι. 
Θα τους βρεις σε όλους τους κλάδους απασχόλη-
σης. 
Και ξέρετε, αυτές οι συμπεριφορές, παραπέ-

μπουν σε μία αρρώστια αθεράπευτη. Προσωπικά 
τους αποφεύγω όσο μπορώ. Όχι γιατί θα μου την 

μεταδώσουν, αλλά διότι δεν με εμπνέουν καθόλου 
ως προσωπικότητες και όταν μιλούν τους βρίσκω 
ανιαρούς. Υπάρχουν, λοιπόν, πολλοί. Και αλίμονο 
σε αυτούς που πέφτουν στην παγίδα τους. Σε αυ-
τούς που εξαρτώνται, ή επηρεάζονται από τη συ-
μπεριφορά τους και στο τέλος πράττουν ό,τι τους 
πούνε. Αυτούς, τους λυπάμαι. 
Από την άλλη, οι διπλοπρόσωποι της κοινωνίας 

μας, είναι άξιοι της τύχης τους. Ό,τι κάνουν, στο 
τέλος θα τους γυρίσει μπούμεραγκ. Ας σταματή-
σουν, λοιπόν, τα βρόμικα παιγνίδια σε βάρος των 
συνανθρώπων τους. Διότι, φαίνονται. Τους βλέ-
πουμε. Κι’ ας νομίζουν ότι μπορούν να κρύβονται 
πίσω από το… δάκτυλό τους.

Οι στρουθοκάμηλοι της κοινωνίας

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 



Οι εκλογές του 2023 ανήκουν πλέον στο παρελ-
θόν. 8ος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εί-
ναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, τον οποίο και συγχαί-
ρουμε. Του ευχόμαστε επιτυχία στην άσκηση των 
καθηκόντων του, προς όφελος των πολιτών.  

Συγχαρητήρια αξίζουν και στον Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη ο οποίος έδωσε ένα αγώνα με ειλικρίνεια, εντιμότητα, διαφά-
νεια, επάρκεια και αξιοπρέπεια. Προσωπικά δεν έχω αμφιβολία ότι 
αν εκλεγόταν Πρόεδρος η Κύπρος θα έκανε βήματα μπροστά. 

Συγχαρητήρια αξίζουν και στην ηγεσία και τα μέλη, τους φίλους 
του ΑΚΕΛ που έδωσαν μια εξαιρετικά δύσκολη μάχη με αρκετά καλά 
αποτελέσματα. Αξίζουν και στους συνεργάτες του Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη αλλά και τις προσωπικότητες και τους ανώνυμους πολίτες 
που εργάστηκαν για την υποψηφιότητα του. 

Τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι αντικειμενικά εξαιρετικά δύσκολα για 
την Κύπρο και τον Κυπριακό λαό. Θα γινούν ακόμα πιο δύσκολα 
από το γεγονός ότι τα Κόμματα που στηρίζουν τον νέο Πρόεδρο, 
έχουν μεγάλη ανομοιομορφία μεταξύ τους, για να μην πω κάτι πε-
ρισσότερο. Να είναι βέβαιοι ότι θα τους παρακολουθούμε και θα το-
ποθετούμαστε στις ενέργειες και τις αποφάσεις τους. 

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση που υπάρχει ενώπιον του νέου Προ-
έδρου είναι το Κυπριακό. Οι χειρισμοί του κ. Αναστασιάδη το έφεραν 
στο χείλος της διχοτόμησης. Ο κ. Χριστοδουλίδης θα κριθεί πολύ αυ-
στηρά γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια λαθών. Πρέπει να γνωρίζει ότι 
δεν χωρούν δικαιολογίες του είδους «η Τουρκία είναι αδιάλλακτη» 
διότι η εξέλιξη θα είναι η διχοτόμηση που θα είναι η αρχή νέων κατα-
στροφικών εξελίξεων. Κρίνοντας από τις θέσεις του και τα Κόμματα 
που τον στηρίζουν δεν μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος. Θα δούμε 
και θα τον κρίνουμε. 

Ένα τεράστιο πρόβλημα της κυπριακής κοινωνίας είναι η διαφθορά. 
Ούτε εδώ μπορεί κάποιος να είναι αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι θετικό. 
Ο κ. Αναστασιάδης στήριξε τον κ. Χριστοδουλίδη γιατί συμμετείχε 
στη λήψη των αποφάσεων και δεν μπορεί να τον διώξει, αν δεν 
διώξει πρώτα τον εαυτό του. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι θα πράξουν 
πολιτικοί αρχηγοί που ήταν λαλίστατοι σε αυτά τα θέματα της δια-
φθοράς. 

Στον κοινωνικο-οικονομικό τομέα οι προκλήσεις θα είναι μεγάλες. 
Η ακρίβεια καλπάζει, η ανισότητα αυξάνεται στην κοινωνία και μεγάλη 
μερίδα του λαού ασφυχτιά. Η κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη και 
τα Κόμματα που τη στηρίζουν θα κριθούν για το πως θα χειριστούν 

όλα αυτά και άλλα πολλά θέματα. 
Το ΑΚΕΛ είμαι βέβαιος ότι όπως πάντα θα λειτουργήσει με σοβα-

ρότητα και υπεύθυνα. Μπροστά του ανοίγονται πολλές προκλήσεις. 
Είμαι βέβαιος ότι θα τις αντιμετωπίσει στηριζόμενο στις αλλαγές που 
θα επιφέρει στο Καταστατικό Συνέδριο και επικαιροποιώντας και 
αξιοποιώντας τις αποφάσεις του Προγραμματικού Συνεδρίου το 2014. 
Δίχως να αλλάζει τον χαρακτήρα του θα ανοίξει και θα αγκαλιάσει 
κοινωνικά κινήματα και πολίτες που συντάχθηκαν μαζί του σε αυτή 
την εκλογική αναμέτρηση. 

Χρειάζεται επίσης να αναλυθούν αντικειμενικά τα πολιτικά δεδο-
μένα. Δίχως ευσεβοποθισμούς να διαγραφεί η πορεία για τα επόμενα 
βήματα.  

Τέλος δύο λόγια για τον Νίκο Αναστασιάδη. Ίσως να θεωρεί ότι με 
το εκλογικό αποτέλεσμα έχει καλύψει τα νώτα του και διασώσει την 
υστεροφημία του. Του υπόσχομαι ότι σε ό,τι με αφορά θα είμαι πάντα 
απέναντι του. Θα επιδιώξω να λάμψει η αλήθεια για τις ενέργειες του 
στο Κυπριακό, αλλά και για τη θεσμική διαφθορά που άνθισε επί 
διακυβέρνησης του. Όχι γιατί έχω κάτι προσωπικό μαζί του, αλλά 
γιατί είναι το χρέος μου απέναντι στην Κύπρο και την ιστορία.
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Αν συνηθίζεις να συγχωρείς, οι άνθρωποι συνη-
θίζουν να σε πληγώνουν... Άρα αυτοί οι άνθρωποι 
δεν σου αξίζουν! 

Πάντα η θεωρία είναι πολύ πιο εύκολη από την 
πράξη. Ξέρετε βαθιά μέσα σας ότι το άτομο που 
καταστρέφει την αυτοεκτίμησή σας και δεν σας 
σέβεται, δεν σας αγαπά πραγματικά… αλλά πώς 
μπορείτε να πιέσετε τον εαυτό σας να το αποδεχτεί 
αυτό;  

Οι άνθρωποι που πληγώνουν τους άλλους, εν-
διαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους. Πρόκειται για παράλογους 
ανθρώπους. Κι εμείς γιατί υποφέρουμε; Συμβαίνει επειδή βασιζόμαστε 
στους άλλους ανθρώπους, τους έξω από εμάς για να ικανοποιήσουμε 
κάποιες από τις ανάγκες μας όπως είναι η αποδοχή, η ασφάλεια 
και η αυτοεκτίμηση. Πολλοί επηρεάζονται από τη γνώμη των 
άλλων, από την έγκρισή τους, από τη συμπεριφορά τους προκειμένου 
να νοιώθουμε καλά για τον εαυτό μας.  

Κι όταν έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους που μας προ-
σβάλουν, μας απορρίπτουν, μας κάνουν πέρα ή μας φέρονται 
υποτιμητικά… πολύ συχνά προδίδουμε, θυσιάζουμε την αξιοπρέπεια 
μας, την ηρεμία μας και την ξεκούραση μας για να έχουμε όλους 
ευχαριστημένους. 

Μα είναι δυνατόν να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους; Όχι 
φυσικά. Γι΄αυτό πάρε το απόφαση ότι δεν θα συμβεί ποτέ αυτό 
άρα τι κάνεις; 

 Οι άνθρωποι συμπεριφέρονται ανάλογα με τα εσωτερικά τους 
τραύματα και είναι ανακουφιστικό να ξέρεις ότι δεν μπορείς να πε-
ριμένεις ότι εσύ θα έπρεπε να έχεις βρει το κουμπί τους… και να 
αλλάξεις τον άλλο. Όμως μπορείς να αλλάξεις τον εαυτό σου. Πώς; 

Με το να ενισχύσεις  την δική σου αυτοεκτίμηση, τη δική σου 
αντοχή, μπροστά στην επιθετική και δύσκολη συμπεριφορά των 
άλλων ανθρώπων. Να θυμάσαι ότι ο «πληγωτικός» άνθρωπος 
σου μαθαίνει τελικά να μην στηρίζεσαι στην αποδοχή των άλλων 
για να είσαι καλά. Σε εξασκεί στο να έχεις αυτόνομη αυτοεκτίμηση. 
Κανείς δεν μπορεί να σε κάνει να νοιώσεις χάλια γιατί το καταφέρνεις 
τέλεια και μόνος σου αυτό. Όταν  νοιώθεις αδύναμος επιτρέπεις τις 
συμπεριφορές άλλων να σε ανατρέπουν. Δημιούργησε λοιπόν ένα 
χώρο ανάμεσα στον εαυτό σου και τις αντιδράσεις σου. Μην 
παίρνεις φωτιά αμέσως, μην εξάπτεσαι. Γι΄αυτό δημιούργησε μια 
εικόνα στο μυαλό σου. Φαντάσου ας πούμε, τον εαυτό σου σαν  
ένα σπίτι και γύρω γύρω από το σπίτι υπάρχει ένας φράκτης. Φα-
ντάσου τον με όποιο χρώμα και με όποιο υλικό εσύ θέλεις. Και φα-
ντάσου ότι οι συμπεριφορές των άλλων, τα λόγια τους,  θα πρέπει 
να ζητήσουν άδεια να περάσουν το φράκτη σου και να μπούνε βα-
θύτερα στην ψυχή σου. Δηλαδή δεν μπορεί ο καθένας να εισχωρεί 
στην ψυχή σου χωρίς εσύ πρώτα να του επιτρέψεις.  

Μην καταπίνεις συμπεριφορές και βλαβερά λόγια «αμάσητα». 
Να θυμίζεις συνέχεια στον εαυτό σου τον εσωτερικό σου φράκτη. 
Το γύρω γύρω σου. Οι «πληγωτικές» κουβέντες θα σκοντάφτουν 
σε αυτόν το φράκτη και θα πέφτουν κάτω αντί να μπαίνουνε μέσα 
σου στη ψυχή σου και να σε πληγώνουν. Εξασκήσου σε αυτό.  Δεν 
είναι εύκολο αλλά πες ότι είναι σαν ασκήσεις γυμναστικής. Δεν τα 
καταφέρνεις όλα από την πρώτη. Σιγά σιγά όμως θα τα καταφέ-
ρεις. 

Μάθε να αντιμετωπίζεις τον «πληγωτικό» άνθρωπο με θετική 
αποφασιστικότητα. Μην απολογείσαι, μην δίνεις εξηγήσεις, μην 
προσπαθείς να κατευνάσεις τον άλλο την ώρα που σε κατηγορεί 
και σε καμιά περίπτωση μην ξεκινήσεις οποιανδήποτε σοβαρή συ-

ζήτηση την ώρα που ο άλλος  είναι θυμωμένος, επιθετικός και κα-
κοποιητικός. Μπορείς να πεις κάποιες κουβέντες φυσικά με 
ψυχραιμία αλλά και με αυστηρότητα όπως:  «Έχεις δικαίωμα να 
θυμώνεις αλλά δεν έχεις δικαίωμα να με προσβάλλεις και να 
γίνεσαι κακός μαζί μου». Ή «Ακούω αυτά που λες και θέλω να μι-
λήσουμε παραγωγικά. Και αντί να με κατηγορείς να βρούμε κάποια 
λύση όταν ηρεμίσεις».  Ή «Λυπάμαι που νοιώθεις έτσι. Ας στο συ-
ζητήσουμε όταν δεν νοιώθεις έτσι». Αν μετά κι από αυτήν την συ-
μπεριφορά δεν αλλάξει ο άλλος τότε το «όχι»  είναι η απάντηση. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά από αυτή τη δήλωσή σας το άλλο 
άτομο να ανταποκριθεί. Αν συνειδητοποιήσετε ότι δεν άλλαξε τίποτα 
και ότι συνεχίζουν να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο, τότε ήρθε 
η ώρα να πάρετε μια απόφαση: ο άνθρωπος που σας πληγώνει, 
δεν σας αξίζει.

Άνθρωποι που σε πληγώνουν

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

Προχωρούμε

Του Άντρου 
Κυπριανού

H Kύπρος γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει, ποιοι 
ήταν και τι εκπροσωπούσαν οι δύο υποψήφιοι για 
την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Αν-
δρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης. 
Ήταν μία μεγάλη προεκλογική περίοδος, μια ιστο-
ρική διαφορετική εκλογική αναμέτρηση, με εκπλή-
ξεις και με καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναδεί. 
Το ΑΚΕΛ επέλεξε να στηρίξει ένα υποψήφιο που 
προερχόνταν από την κεντροδεξιά. 
Σημαντικά στελέχη του ΔΗΣΥ δήλωσαν, δημόσια, 
ψήφο εμπιστοσύνης στον υποψήφιο που στήριζε 
το ΑΚΕΛ, το ίδιο και η θυγατέρα.  του ιδρυτή του 
ΔΗΣΥ, κ. Καίτη Κληρίδη. 
Κάποιοι, και ήταν πολλοί, άφησαν πίσω τις κομ-
ματικές προσκολλήσεις και έβαλαν το καλό της 
Κύπρου πάνω από οτιδήποτε άλλο. 
Και στην Λάρνακα, είδαμε συναγερμικούς που 
έχουν μεγαλώσει μέσα στο ΔΗΣΥ να δηλώνουν, 
για τον Β Γύρο, στήριξη στον Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη. 
Αυτό, κατά την άποψη μου, θα μπορούσε να χα-
ρακτηριστεί ως πρόοδος και ως νίκη της Κύπρου. 
Παρόλα αυτά, «η τενέκκα μίλησε» και η πλει-
οψηφία του Κυπριακού λαού επέλεξε για πρόεδρο 
της χώρας τον Νίκο Χριστοδουλίδη. 
Κάποιοι τον επέλεξαν επειδή «είναι της εκκλη-
σίας». Δεν είναι μυστικό πως αρκετοί από εμάς 

πήραμε sms στο κινητό από…. τον Άγιο Παϊσιο, 
ένα μήνυμα που έλεγε «Όποιον βλέπετε πως είναι 
κοντά στην εκκλησία, αυτόν να ψηφίσετε, σκια-
γραφώντας Νίκο Χριστοδουλίδη». Ωραίο πολιτικό 
επιχείρημα! 
Να υπενθυμίσω πως η Λάρνακα είχε κάποτε ένα 
δήμαρχο «της εκκλησίας», αλλά με μίζες και άλλα 
σκάνδαλα οδηγήθηκε στην δικαιοσύνη και στην 
φυλακή. 
Όπως και να έχει, η πραγματικότητα είναι πως η 
Κύπρος ήξερε ποιοι ήταν οι δύο Υποψήφιοι και 
αν δεν ήξερε, όφειλε να ξέρει. 
Παρόλα αυτά, δεν είναι μυστικό πως, η Κύπρος 
επέλεξε ένα πρόεδρο που: 
-Yποστήριζε ότι η Τουρκία δεν θα μπορέσει να 
προχωρήσει σε γεωτρήσεις διότι δεν έχει στην 
κατοχή της γεωτρύπανα, αλλά τελικά η Τουρκία 
αγόρασε τέσσερα γεωτρύπανα. 
-Για την περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων έλεγε 
ότι είναι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα της Τουρ-
κίας, αλλά τελικά, η Τουρκία προχώρησε στο άνοι-
γμα μέρους της περίκλειστης πόλης. 
-Εξήγγειλε την υποψηφιότητά του μέσω βιντεο-
σκοπημένης ομιλίας που περιείχε ολόκληρες φρά-
σεις από προεκλογικές ομιλίες του Ιωάννη Κα-
σουλίδη του 2008. 
-Ήταν ο εκλεκτός του Νίκου Αναστασιάδη, για να 
συνεχίσει στο τιμόνι της χώρας μας. 
-Διάσπασε το κόμμα που τον ανέδειξε, τον ΔΗΣΥ, 
με την απόφαση του να κατέβει ως ανεξάρτητος 
υποψήφιος, όταν οι εσωκομματικές εκλογικές δια-

δικασίες του ΔΗΣΥ δεν του επέτρεψαν να κατέβει 
υποψήφιος. 
– Με εντολή του κ. Χριστοδουλίδη δημιουργήθη-
καν face accounts στα social media, με στόχο να 
πλήξουν πολιτικούς αντιπάλους και δημοσιογρά-
φους. 
-Ο κ. Χριστοδουλίδης στην τηλεοπτική εκπομπή 
«Αιχμές» είπε ότι αρνήθηκε να πάρει χρήματα 
από επιχειρηματίες και εταιρείες στα πλαίσια της 
προεκλογικής εκστρατείας, μετά όμως από καιρό 
φάνηκε ότι πολυεθνική εταιρεία προχώρησε σε 
έμβασμα στον προσωπικό λογαριασμό με το 
ποσό των 200.000 ευρώ! Και δεν το έκρυψε φυ-
σικά, όταν πια είχε αποκαλυφθεί. 
-Σε ένα από τα διακαναλικά debates, ο κ. Χριστο-
δουλίδης παρουσίασε ως διαφθορά την προσπά-
θεια κάποιων γονέων να εγγράψουν το παιδί τους 
σε άλλο σχολείο από αυτό της περιφέρειάς τους 
και όχι τα μεγαλύτερα παραδείγματα διαφθοράς 
που έχουμε σε αυτό το τόπο τα τελευταία χρόνια. 
Δηλαδή, για τον κ. Χριστοδουλίδη οι γονείς που 
θέλουν να στείλουν τα παιδιά τους σε σχολείο κο-
ντά στη γιαγιά ή παππού επειδή εργάζονται οι 
ίδιοι και τους βολεύει, είναι διεφθαρμένοι. Αυτή εί-
ναι όλη κι όλη η διαφθορά στο τόπο μας. 
-Σε δήλωση του στον δημοσιογράφο και παρου-
σιαστή Γιάννη Καρεκλά είπε ότι θα διαπραγμα-
τευτεί εξ υπαρχής το Πλαίσιο Γκουτέρες, αλλά στο 
τελευταίο διακαναλικό debate του πρώτου γύρου, 
αρνήθηκε ότι είπε κάτι τέτοιο και ζήτησε από το 
τηλεοπτικό κανάλι Σίγμα να δημοσιεύσει ξανά το 

σημείο της συζήτησης. 
-Πιστεύει στο ΝΑΤΟ, σε συμμαχίες με ΗΠΑ και 
ήταν ο άνθρωπος που ως ΥΠΕΞ βοήθησε στην 
δημιουργία του CYPLOPS στη Λάρνακα, (του πε-
ριφερειακού Κέντρου Εκπαίδευσης σε θέματα 
Ασφάλειας -Cyprus Center for Land, Open Seas 
and Port Security). 
Αυτά είναι μερικά από τα όσα γνωρίζαμε – ή οφεί-
λαμε να γνωρίζουμε- για τον κ. Νίκο Χριστοδου-
λίδη. 
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ως ΠτΔ θα κριθεί από 
την ημέρα που θα αναλάβει την Προεδρία της χώ-
ρας. 
Κάποιοι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυ-
τόν, και ήταν η πλειοψηφία, που τον πίστεψε και 
τον ψήφισε. 
Καλή τύχη στην Κύπρο μας! 
Πιο επίκαιροι από ποτέ οι στίχοι του Ελύτη: “Ένα 
το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο 
ήλιος θέλει δουλειά πολλή”. Πάρα πολλή δουλειά! 
Υ.Γ Κυρία Μηλιώτου, είμαι πολλά χρόνια δημο-
σιογράφος, θεωρώ πως η δημοσιογραφία είναι 
λειτούργημα και πιστεύω πως όταν εργάζεσαι στο 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, είναι προκλητικό 
να μην μπορείς να κρύψεις τη χαρά σου για το 
εκλογικό αποτέλεσμα και να γελάς συνεχώς και 
να κάνεις χιούμορ κτλ. Θα μπορούσατε να παρα-
δειγματιστείτε από τον συνάδελφο κ. Κημήτρη 
που με σοβαρότητα και επαγγελματισμό ανακοί-
νωνε τα αποτελέσματα των Exit Polls και το εκλο-
γικό αποτέλεσμα στη συνέχεια.

Μερικά πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για τον Νίκο Χριστοδουλίδη
Της Γιώτας Δημητρίου 

Αρχισυντάκτρια SkalaTimes 
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Η «Σόφκα» κρατάει ζωντανή την κληρονομιά της Κύπρου
Συνέντευξη Χριστίνας Τσαρτσαράκη και Βιολέτας Σπαρσκόβα στον Βασίλη Παναγή

Με αφορμή το παραδοσιακό τραγούδι «Σόφκα», το οποίο περιγράφει την αληθινή ιστορία ενός πανέμορφου κοριτσιού, ηλικίας 15 ετών 
από την Γρίβα του Ν Κιλκίς, την λεγόμενη Σοφία Δήμκου, γράφτηκε το παρόν θεατρικό έργο, θέλοντας να περιγράψει την εποχή του 
τότε, την αντίληψη του σήμερα και την προσπάθεια αλλά και την διάθεση των νέων να κρατήσουν ζωντανή την κληρονομιά τους που δεν 
είναι άλλη από την παράδοση του τόπου τους. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο χρονολογείται περίπου το 1925, περιγράφει την 
ιστορία της Σοφούλας, η οποία εγκυμονεί και για λόγους ¨ταμπού¨ εκείνης της εποχής το τραγούδι δεν ακουγόταν σε χορούς και 
πανηγύρια άλλα τραγουδιόταν στα σπίτια από γυναίκες την ώρα του πλεξίματος. Το τραγούδι διασώθηκε από στόμα σε στόμα. Το 1979 
γίνεται η πρώτη καταγραφή των στοίχων σε χαρτί και το 1995 γίνεται η ηχογράφηση του σε κασετόφωνο. Ο χορός αυτός είναι πολύ 
αγαπητός στην περιοχή της Μακεδονίας και χορεύεται σε όλο και περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μετατρέποντας το τραγούδι 
αυτό σε θεατρικό έργο, απεικονίζεται ως ένα βαθμό, η ιστορία του τόπου καταγωγής και ριζών της περιοχής της Μακεδονίας. 

 Σε αυτή τη συνέντευξη θα επιχειρήσουμε να μάθουμε περισσότερα από τις δύο καλλιτέχνιδες, τη Χριστίνα Τσαρτσαράκη και την 
Βιολέτα Σπασκόβα που συνεργάζονται για αυτή την θεατρική παράσταση που θα γίνει εδώ στο Λονδίνο την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, 
στις 6 το απόγευμα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. 

-Χριστίνα, πες μας λίγα λόγια για τον εαυτό 
σου κατ’ αρχή πού γεννήθηκες. Λίγα λόγια για 
τα παιδικά σου χρόνια.   
ΑΠ- Ονομάζομαι Χριστίνα Τσαρτσαράκη. Η κα-

ταγωγή μου είναι από την Μακεδονία, συγκεκρι-
μένα είμαι από τις Αμπελειές - Γιαννιτσών, Ν.Πέλ-
λας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εκεί μέχρι τα 20 
μου χρόνια όπου έφυγα για να σπουδάσω στην 
πανέμορφη Καστοριά, ψηφιακά μέσα και επικοι-
νωνία. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν υπέροχα. Το 
περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα ήταν πολύ ζε-
στό. Στο χωριό μου ένιωθα πάντα ασφάλεια. Όλη 
η οικογένειά μου ήταν εκεί και είμαστε πολύ δε-
μένοι. Εκείνα τα χρόνια, αυτό που μου έχει μείνει 
είναι οι παρέες και τα παιχνίδια που παίζαμε στις 
γειτονιές.  

Συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις, πανηγύρια και χο-
ρούς. Το χωριό μου μπορώ να πω με σιγουριά, 
είναι ένας τόπος που τιμά τα έθιμα και τις παρα-
δόσεις και ακόμα και οι νέοι έχουν ενεργή συμμε-
τοχή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα καλοκαίρια με 
τα αδέρφια μου και τις παρέες μας διοργανώναμε 
‘’την γιορτή της γειτονιάς’’ και παρουσιάζαμε θεα-
τρικές παραστάσεις. Ζωγραφίζαμε ακόμα και τα 
εισιτήρια για τους θεατές που δεν ήταν άλλοι από 
τους παππούδες μας, γιαγιάδες και παιδιά.  

Είμαι ευγνώμων που μεγάλωσα στις Αμπελειές. 
Κουβαλάω μαζί μου τις πιο γλυκές αναμνήσεις.    

- Πότε βρέθηκες στο Λονδίνο, και ποιοι ήταν 
οι λόγοι που σε έφεραν εδώ;  
ΑΠ- Στο Λονδίνο ήρθα το 2017. Ο λόγος που 

με οδήγησε στην Αγγλία ήταν όπως και για τους 
περισσότερους, η οικονομική κρίση. Ήταν μια δύ-
σκολη απόφαση άλλα και μονόδρομος. Ήθελα 
να προσφέρω ένα καλύτερο μέλλον στο παιδί 
μου. Στην πορεία κατάλαβα πως όχι μόνο παρέχω 
στο παιδί μου τα απαραίτητα αλλά παράλληλα εί-
μαι σε θέση να κάνω τα όνειρα μου πραγματικό-
τητα. Το Λονδίνο είναι πανέμορφο μέρος και σου 
δίνει απλόχερα ευκαιρίες, παρόλα αυτά, με τον 
ίδιο τρόπο μπορεί και να σου τις στερήσει. Χρει-
άζεται πειθαρχία και ισορροπία. Δεν είμαι πολλά 
χρόνια εδώ. Ακόμα προσαρμόζομαι και προ-
σπαθώ για το καλύτερο.  

-Μέχρι τώρα εδώ στο Λονδίνο ασχολήθηκες 
με θεατρικά, και από ότι γνωρίζω διδάσκεις 
ταυτόχρονα. Πες μας λίγα λόγια για τις δύο 
ιδιότητες σου.  
ΑΠ- Χρειάστηκε ένας χρόνος περίπου να βρω 

τα πατήματά μου στο Λονδίνο. Από το 2018 ξεκί-
νησα να εργάζομαι ως βοηθός σε νηπιαγωγείο 
και γρήγορα η καλλιτεχνική μου πλευρά έκανε 
την εμφάνιση της. Ανέλαβα να οργανώνω δημι-
ουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά όπως θε-
ατρικό παιχνίδι όπου ήδη είχα τελειώσει στην Ελ-
λάδα, και έτσι ξεκίνησε η πορεία μου.  

Συνέχισα τις σπουδές μου πάνω στο θέατρο 
και ακολούθησαν σεμινάρια και σπουδές όπου 
ειδικεύονται στην ψυχική υγεία των παιδιών και 
στην δημιουργική απασχόληση. Σήμερα σπου-
δάζω και εργάζομαι ως νηπιαγωγός σε αγγλικό 
και ελληνικό σχολείο.  

Παράλληλα η ανάγκη μου να βοηθήσω ανθρώ-
πους αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό, στην επί-
τευξη καλύτερης ψυχικής υγείας και ευεξίας με 
οδήγησε στην γιόγκα. Ξεκίνησα τις σπουδές μου 
στην γιόγκα και στον διαλογισμό. Μέχρι που κά-
ποια στιγμή ξεκίνησα να το κάνω επαγγελματικά. 
Δημιούργησα την δική μου εταιρεία την οποία 
ονόμασα Dramartistic. Είναι ένας συνδυασμός 

από drama και art therapy με την πρακτική της 
γιόγκα. Με το ίδιο σκεπτικό, δημιούργησα την 
ομάδα Dramartistic, the Greek. Μια θεατρική, ερα-
σιτεχνική ομάδα. Αρχικά ασχολήθηκα με το θεα-
τρικό παιχνίδι σε παιδιά με θέμα την ελληνική μυ-
θολογία και τα ελληνικά παραμύθια. Ακολούθησε 
η τωρινή ομάδα, όπου παρουσιάζουμε μια μου-
σικοθεατρική παράσταση με σκοπό να τιμήσουμε 
την παράδοση. 

Τέλος, δεν έλειψαν οι θεατρικές παραστάσεις 
από τη ζωή μου. Η πρώτη μου παράσταση ήταν 
εδώ στο Λονδίνο με τον κ. Βασίλη Παναγή στο 
έργο “Ηβραμεν γαμπρό για την Ταλλού μας’’. Ακο-
λούθησε έπειτα η συνεργασία μου με την Κατε-
ρίνα Πετρίδου με το “μαμά, τρώω μπάμιες’’. Ήταν 
υπέροχες συνεργασίες και αποκόμισα πολλά.   

-Μίλησε μας λίγο για την θεατρική παρά-
σταση που ετοιμάζεις με την Βιολέτα. Πώς 
προέκυψε, και πού θα γίνει η παράσταση;  
ΑΠ- Με την Βιολέτα συνεργαζόμαστε στο ελλη-

νικό σχολείο. Γρήγορα οι καλλιτεχνικές μας ανη-
συχίες συναντήθηκαν. Είναι μια χοροδιδάσκαλος 
με όρεξη και γεμάτη ενέργεια. Από την πρώτη 
μας συνάντηση συζητήσαμε το τι θα μπορούσαμε 
να κάνουμε παρέα. Θέλαμε να ενώσουμε τον 
χορό και το θέατρο.  

Δεν ήταν δύσκολο στο να καταλήξουμε, αφού 
στα χέρια μου είχα ένα σενάριο γραμμένο από  
το 2016 όταν ακόμα ήμουν στην σχολή. Ο τίτλος 
είναι “Σοφκα” και η ιστορία του είναι υπέροχη με 
όμορφα μηνύματα που αφορούν την παράδοση, 
τις αξίες, την οικογένεια, τα ήθη και έθιμα της πε-
ριοχής της Μακεδονίας.  

Ο συνδυασμός της θεατρικής παράστασης με 
τους συγκεκριμένους παραδοσιακούς χορούς μας 
ταξιδεύει σε εκείνη την εποχή με έναν συγκινητικό 
τρόπο. Η ομάδα αποτελείται από 20 περίπου 
άτομα και η προσπάθεια μας να αποτυπώσουμε 
και να δραματοποιήσουμε τον χορό και την ιστο-
ρία της Σόφκας είναι αξιόλογη.  

Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο που Έλληνες 
του εξωτερικού, ενώνουν τα χέρια τους ώστε να 
χορέψουν σε μακεδονικούς ρυθμούς και να αφή-
νουν το μήνυμα της σημαντικότητας της παρά-
δοσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στις 19/02 
στις 18:00 μ.μ στο Κυπριακό Κοινοτικό κέντρο. 
Τα εισιτήρια θα είναι σύντομα διαθέσιμα από το 
Κυπριακό κέντρο, όπως επίσης θα είναι διαθέσιμα 
και ον-λαιν.  

Σε αυτό το σημείο να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στους εκπροσώπους της Κυπριακής Κοινότητας 
που στηρίζουν την προσπάθεια μας να ενώσουμε 
την τέχνη του θέατρου με τον χορό και να παρου-
σιάσουμε την ιστορία της Σοφκας.   

-Να πάμε τώρα και στην Βιολέτα. Πες μας 
Βιολέτα λίγα λόγια για τον εαυτό σου. Από 
που κατάγεσαι και λίγα λόγια για τα παιδικά 
σου χρόνια.  
ΑΠ – Γεννήθηκα σε παρά πολύ καλή και αγα-

πημένη οικογένεια στην Βουλγαρία. Ο πάππος 
μου ήταν χοροδιδάσκαλος, η μαμά μου ήταν τρα-
γουδίστρια σε δημοτικά τραγούδια. Ξεκίνησα να 
χορεύω από τεσσάρων ετών και δόξα το Θεό μέ-
χρι σήμερα δεν έχω σταματήσει!  

-Στην Ελλάδα πως βρέθηκες;  
ΑΠ- Αγάπαγα από μικρή την ελληνική μουσική 

και το χορό. Και ήθελα να συνεχίσω τίς σπουδές 
μού στην Ελλάδα, όπου έζησα και 15 χρόνια!  

-Στο Λονδίνο πότε βρέθηκες, και πως προ-
έκυψε αυτό;  
ΑΠ - Ήρθα στο Λονδίνο στο τέλος του 2019. 

Είχα πολύ καλή πρόταση για δουλειά. Ο αδελφός 
μου είναι εδώ επίσης οπότε δεν μου ήταν δύσκολο 
να αποφασίσω.  

-Μίλησε μας λίγο για τις δικές σου ιδιότητες. 
Της δασκάλας χορού και της ιδιότητας της 
καλλιτέχνιδας;  
ΑΠ- * Χοροδιδάσκαλος, Χορογράφος 
* Είμαι μέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού 

Κέντρου Ζεϊμπέκικου στην Μ. Βρετανία 
* Επίσης είμαι κριτής στην παγκόσμια ομοσπον-

δία καλλιτεχνικού χορού WADF 
* διδάσκω 15 χρόνια τούς ελληνικούς παραδο-

σιακούς και λαϊκούς χορούς, ταυτόχρονα και τους 
βουλγάρικους παραδοσιακούς χορούς 

* μέχρι στιγμής έχω παρουσιάσει 6 μεγάλες πα-
ραστάσεις με μεγάλη επιτυχία και έτσι μου ήρθε 
η ιδέα ξανά να σμίξω τον Χορό με το Θέατρο.  

- Πως προέκυψε η συνεργασία σου με την 
Χριστίνα;  
ΑΠ- Η Χριστίνα είναι καταπληκτική και συνεπής 

στην δουλειά της. Και αγαπάει αυτό που κάνει. 

Μέσω μιας συζήτησης που είχαμε απλός είπα να 
κάνουμε κάτι μαζί. Η χαρά ήταν μεγάλη. Η Χρι-
στίνα είχε αυτό το υπέροχο σενάριο το οποίο έχει 
και συναισθηματική αξία για την ίδια όπως και για 
μένα. 

Έτσι ξεκινήσαμε αμέσως της πρόβες! Όλοι συμ-
μετέχουμε με μεγάλο ενθουσιασμό και πολύ με-
ράκι και ανυπομονούμε να σας παρουσιάσουμε 
την παρουσίαση !!!  

-Μιλήστε μου τώρα λίγο για τα μελλοντικά 
σας σχέδια. Όσον αφορά την Βιολέτα λοιπόν, 
ποια είναι τα δικά σου μελλοντικά σχέδια;  
ΑΠ- Ο χορός είναι έκφραση, δημιουργία. Ο χο-

ρός ενώνει. Ο χορός είναι ή χαρά. Και για αυτό, 
το νέο πρότζεκτ ολοκληρώνεται σύντομα ! Μείνετε 
συντονισμένοι!  

-Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω και τις δυο 
που είχατε την καλοσύνη να μας μιλήσετε, και 
να ευχηθώ κάθε επιτυχία στην Θεατρική πα-
ράσταση της Σόφκα, καθώς και για τα μελλο-
ντικά σας σχέδια.  

Αυτά λοιπόν αγαπητοί μου για τις δύο θαυμάσιες 
καλλιτέχνιδες, και θα τα πούμε σύντομα.
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ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:35 Τα Ντερβισόπαιδα 
(1960). Κωμωδία με τους Φρα-
γκίσκο Μανέλλη, Νίκο Φέρμα,  
Θανάση Βέγγο. Δύο φουκαρά-
δες έχουν φίλο, ερωτευμένο 
που θέλει να παντρευτεί την 
αγαπημένη του. Ο πατέρας της 
είναι αντίθετος στον γάμο αυτό 
και οι δύο φίλοι προσπαθούν 
να τον βοηθήσουν.   
 
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
23:40 Η Ελληνίδα και ο Έρω-
τας (1962). Κωμωδία με την 
Κάκια Αναλυτή, Βασίλη Αυλω-
νίτη, Αντιγόνη Βαλάκου. Είκοσι 
μία σκαμπρόζικες μικρο-ιστο-
ρίες με θέμα τη νοοτροπία των 
Ελληνίδων σε σχέση με τον 
έρωτα.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:10 Άπνοια (2010). 
Περιπέτεια με την Γιούλικα Σκα-
φιδά, Σωτήρη Πάστρα, Γιώργο 
Καραμίχο. Ο Δημήτρης, 23χρο-
νος πρωταθλητής κολύμβησης, 
γνωρίζει την Έλσα, μια νεαρή 
περιβαλλοντική ακτιβίστρια. Η 
σχέση τους και η ξαφνική εξα-
φάνισή της ωστόσο, θα τον 
αναγκάσουν να αναθεωρήσει 
την τακτοποιημένη ζωή του. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 22:35 Δασκάλα για 
Κουμπούρες (1987). Κωμω-
δία με Γιώργο Σίσκο, Τόλη Πο-
λάτο, Βανέσα Τζελβέ. Μια αρι-
στούχος απόφοιτος φιλολογίας 
αναγκάζεται να διδάσκει σε 
ιδιωτικά σχολεία με λιγότερα λε-
φτά και το χειρότερο… με μα-
θητές ευκατάστατων γονέων οι 
οποίοι είναι ανεπίδεκτοι μαθή-
σεως. Η δασκάλα επινοείται 
νέες μεθόδους διδασκαλίας για 
να τους κάνει να ενδιαφερθούν 
για τα μαθήματά τους. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 20:35 Η Γόησσα (1989). 
Κωμωδία με τους Ρένα Βλαχο-
πούλου, Μίνα Χειμωνά, Μα-
νώλη Πουλιάση. Η Ρένα, χήρα, 
απένταρη και με τρεις κόρες 
της παντρειάς έχει βάλει σκοπό 
να βρει γαμπρούς για να τις 
αποκαταστήσει. Έλα όμως που 
είναι άτυχη και άλλος της βγαί-
νει παντρεμένος, άλλος 
"αδελφή" και άλλος αναρχικός-
φρικιό. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 21:55 Η Μαντόνα από 
τη Δραπετσώνα (1989). Κω-
μωδία με την Ρένα Παγκράτη, 

Τόνυ Άντονυ, Δημήτρη Βασμα-
τζή. Μια θεότρελη παρέα από 
διάφορους τύπους της γειτο-
νιάς αποφασίζει να ανοίξει μια 
ντίσκο. Για να τα οικονομήσουν 
και να διαφημίσουν το κέντρο 
τους ζητάνε διάφορα μεγάλα 
αστέρια του τραγουδιού, που 
όμως αρνούνται. Έτσι η πιο 
τρελή της παρέας μεταμφιέζε-
ται σε Μαντόνα και αρχίζει μια 
ξεκαρδιστική περιπέτεια. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Μόλις Χώρισα (2008). 
Κωμωδία με την  Ζέτα Μακρυ-
πούλια, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Μα-
ρία Λεκάκη. Η Ηλέκτρα ετοιμά-
ζεται να πάει με τους φίλους 
της στο κλαμπ στο οποίο παίζει 
μουσική ο Πέτρος, για να γιορ-
τάσουν τα γενέθλιά της. Εκεί-
νος όμως της αφήνει μήνυμα 
στον τηλεφωνητή ότι θέλει να 
χωρίσουν, κάτι που η παρέα 
προσπαθεί να της ανακοινώ-
σει... με τρόπο. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Η Βαβυλωνία (1982). 
Θέατρο της Δευτέρας. Κωμω-
δία με τους Θοδωρή Γκόνη, 
Γιώργο Ζωγράφο, Δημήτρη Κο-
λοβό. Μετά την Επανάσταση 

του 1821, στην Ελλάδα συνα-
ντάμε διαφορετικές διαλέκτους.  
Το αίμα όλων βράζει και η πα-
ρεξήγηση δεν θα αργήσει. 
Άλλα λέει ο Κρητικός, άλλα κα-
ταλαβαίνει ο Αρβανίτης. Γρή-
γορα θα πιαστούν στα χέρια. 
Το μπέρδεμα επιτείνεται από 
την παρουσία ενός σοφολογιώ-
τατου καλαμαρά ο οποίος επι-
μένει να μιλάει σε μια ακατάλη-
πτη  αρχαΐζουσα γλώσσα. 
 
ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30 Το Τεμπελόσκυλο 
(1963). Κωμωδία με τους  Δέ-
σπω Διαμαντίδου, Βασίλη Αυ-
λωνίτη, Νίκη Λινάρδου. Ο Πο-
λύδωρος, είναι ένας 
επαγγελματίας τεμπέλης, ο 
οποίος ξαφνικά αρχίζει να ερ-
γάζεται ως εισπράκτορας 
χρεών, για λογαριασμό της 
εταιρείας στην οποία εργάζεται 
και ο αδερφός του. Η Μπού-
μπη, κόρη του αφεντικού, εντυ-
πωσιάζεται από τον εργατικό 
νέο και τον ερωτεύεται. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30Ωραία Αιγιότισσα 
(1968). Μελόδραμα με τους 
Ερρίκο Μπριόλα, Βίρνα Νιαβή, 
Νίκο Αλεξίου. Επιστρέφοντας 

στο Αίγιο για να ξεκαθαρίσει μια 
οικογενειακή του υπόθεση, ο 
Βασίλης προσπαθεί συνάμα 
να βρει την αγαπημένη του 
Κρινιώ. Κατά τύχη θα σώσει 
τον αδερφό της, όταν όμως 
φτάσει στο χωριό θα μάθει έκ-
πληκτος, ότι η αγαπημένη του 
πρόκειται να παντρευτεί κά-
ποιον άλλον. Χωρίς να έχει 
εναλλακτική λύση, θα αποφα-
σίσει να μείνει στο χωριό και 
να διεκδικήσει την Κρινιώ. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   
22:30 Τα Παιδιά του Λιμανιού 
(1969). Δράμα με την Ζέτα 
Αποστόλου, Δήμο Σταρένιο, 
Ανδρέα Λιναρδάτο. Μια κοπέλα 
δεν γνωρίζει εάν είναι θετή ή 
φυσική κόρη του καπετάν- Αν-
δρέα. Αρραβωνιάζεται με τον 
καπετάν-Αλέξη, παρά τις αντι-
δράσεις της μητέρας του τελευ-
ταίου. Ο αρραβωνιαστικός της 
θα τυφλωθεί, μετά από ένα 
ατύχημα στη θάλασσα. Τότε θα 
εμφανιστεί η φυσική μητέρα 
της, για να τη διεκδικήσει και 
να ζητήσει από τον καπετάν-
Ανδρέα να προσλάβει στο κα-
ράβι του τον δωδεκάχρονο γιο 
της.
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ΠΕΜΠΤΗ 16/2 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/2 
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 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Το καφενείο  
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20:00 Εκείνη κι Εκείνοι  
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Αποτυπώματα  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό  

12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι   
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
21:00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19/2 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.10 Σε προσκυνώ, 
Γλώσσα   
12.00 Ειδήσεις 
12.30  Αμύνεσθαι περί πά-
τρης  
13.30 Προσωπογραφίες  
14.30 Χρονογράφημα 
15.00 Εκείνη και Εκείνοι  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό ταξίδι στο 
χωριό   
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00  Αθλητική Κυριακή   
21:00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/2 
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  
21:30 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 21/2 
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 22/2 
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 Γευστικό Ταξίδι  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις

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

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
10:00 Από Μέρα σε Μέρα - ΡΙΚ 
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:05 Προκλήσεις-ΡΙΚ 
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Έλ/κη ταινία: Τα Ντερβισό-
παιδα (1960) 
23:40 Έλ/κη ταινία: Η Ελληνιδ́α και ο 
Έρωτας (1962) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 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: 
Εορτη ́ελληνικών χριστιανικών γραμ-
μάτων και Τριών Ιεραρχών  
21:10 Ελ/κή ταινία: Άπνοια (2010) 
22:35 Ελ/κή ταινία: Δασκάλα για Κου-
μπούρες (1987) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό το Hellenic TV: 
Τα Σεπτεμβριανά́ 1955 με ένα 
βίντεο που ετοίμασε η Γενική́ Γραμ-
ματεία Ενημέρωση. 
19:50 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:35 Ελ/κή ταινία: Η Γοήσσα (1989) 
21:55 Ελ/κή ταινία: Η Μαντόνα από 
τη Δραπετσώνα (1989 
ΚΥΡΙΑΚΗ 19 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: Μόλις Χώρισα 
(2008) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 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 Βαβυ-
λωνία (1982) 
22:30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 21 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: Το Τεμπελόσκυλο 
(1963) 
22:00 Ελ/κή ταινία: Άνθρωπος Ρολόϊ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 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: Ωραία Αιγιό-
τισσα (1968) 
21:55 Ελ/κή ταινία: Τι Έκανες στον 
Πόλεμο Θανάση (1971) 
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Δύσκολη ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στον Ακρίτα

Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού 
επί του Άρη, στην Ελλαδα

Δύσκολη ισοπαλία της ΑΕΚ 
κόντρα στον Ακρίτα για 
την 23η αγωνιστική του 

πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. 
Με ένα γκολ του Τρισκόφσκι στο 
89ο λεπτό, η πρωτοπόρος ΑΕΚ 
κατάφερε δύσκολα να αποσπά-
σει ισοπαλία 1-1 κόντρα στον 
ουραγό Ακρίτα Χλώρακας σε 
αγώνα που ολοκληρώθηκε την 
Παρασκευή στο ΑΕΚ Αρένα  
Η ομάδα της Χλώρακας άνοιξε 

το σκορ στο 21’ λεπτό με τον 
Μαρτσέλο και άντεξε στην πίεση 
της ΑΕΚ μέχρι και το 89’ λεπτό, 
όταν ο Τσισκόφσκι «έσωσε» τον 
βαθμό για την ομάδα της Λάρνα-
κας. Η ΑΕΚ περιορίστηκε στον 
ένα βαθμό έπειτα από ένα σερί 
τεσσάρων νικών, δίνοντας την 
ευκαιρία στον ΑΠΟΕΛ να την 
πλησιάσει στην κορυφή. 
Ο Αρης  πήρε την νίκη με 1-2 

εναντίον της Ομόνοιας σε εκτός 
έδρας αγώνα για την 23η αγω-
νιστική του Πρωταθλήματος Cyta. 
Ο Μπένγκτσον  άνοιξε το σκορ, 
ο Μπαμπίκα έκανε το 0-2 και η 
Ομόνοια με τον Ανσαριφάρντ 
μείωσε από το σημείο του πέναλτι 
σε 1-2. 
Ανόρθωση νίκησε εκτός έδρας 

με 1-0 τη Νέα Σαλαμίνα και η 
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών επίσης 
εκτός έδρας με 4-3 τον Απόλλωνα, 
με ανατροπή. 
Στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε 

η αυλαία της 23ης αγωνιστικής, 
Η Πάφος κέρδισε με 1-0 την ΑΕΛ. 
Μεγάλη νίκη, με ανατροπή του 

σκορ, πέτυχε το βράδυ της      
Πέμπτης η Καρμιώτισσα, νικώ-
ντας τον Απόλλωνα με 4 - 3 ενώ 
μέχρι το 46΄ η ομάδα της Λεμεσού 
προηγείτο με 3 - 1, σε αγώνα με 
τον οποίο συνεχίστηκε η 23η 
αγωνιστική του Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου Cyta. 
Η ομάδα της Λεμεσού άνοιξε 

το σκορ στον αγώνα, που έγινε στο 
Στάδιο «AlphaMega Stadium», 
στο 21΄με τον Ντόνιο, ενώ στο 
35΄ έκανε το 2 – 0 με εύστοχο 
κτύπημα πέναλτι από τον Σαχάρ. 
Πριν από την λήξει του πρώτου 

ημιχρόνου, η Καρμιώτισσα κατά-
φερε να μειώσει σε 2 – 1 με τον 
Κουλιμπαλί στο 43΄. 
Με την έναρξη της επανάλη-

ψης, ο Απόλλωνας πέτυχε και 
τρίτο τέρμα με τον Πίττα στο 46΄. 
Η Καρμιώτισσα μείωσε σε 3 - 2 με 
πέναλτι που κτύπησε εύστοχα ο 
Ελ Αλουχί στο 66΄ και ισοφάρισε 
στο 80΄ με νέο πέναλτι που κτύ-

πησε και πάλι ο Ελ Αλουχί. 
Η Καρμιώτισσα έκανε το τελικό 

4 – 3 στο 86  ́με τον Γκράβενμπερχ. 
Σημαντικές εξελίξεις στον      

ποδοσφαιρικό Απόλλωνα έφερε 
η νέα χθεσινή ήττα στο πρωτά-
θλημα, καθώς ο προπονητής 
ανακοίνωσε την παραίτηση του 
και ο Πρόεδρος του Νίκος Κίρζης 
καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο 
την αποχώρηση τους, κατά το 
τέλος της τρέχουσας ποδοσφαι-
ρικής περιόδου. Επεισόδια με 
πετροβολισμούς και σπασμένα 
καθίσματα, καταγράφηκαν από 
τους οπαδούς της ομάδας στο 
στάδιο Άλφαμέγα, κατά και μετά 
το πέρας του αγώνα Απόλλωνα 
– Καρμιώτισσας. 
Κατά τη διάρκεια του αγώνα και 

καθώς η Καρμιώτισσα βρέθηκε 
να κερδίζει με 3-4, ανατρέποντας 
το σε βάρος της σκορ (3-1), 
οπαδοί των περσινών πρωταθλη-
τών άρχισαν να ρίχνουν καρέκλες 
στο γήπεδο, ενώ με το τέλος της 
αναμέτρησης και κατά την απο-
χώρηση των φιλάθλων, αριθμός 
ατόμων άρχισε να ρίχνει πέτρες 
προς τα μέλη της Αστυνομίας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες ένας 
αστυνομικός τραυματίστηκε ελα-
φρά. 
Την ίδια ώρα, ο προπονητής 

Κωνσταντίνος Μακρίδης, ανακοί-
νωσε την παραίτηση του από την 
τεχνική ηγεσία της ομάδας, ενώ 
αργότερα εξέδωσε ανακοίνωση 
το ΔΣ του Απόλλωνα, για την πρό-
θεση του να παραιτηθεί κατά το 
τέλος της τρέχουσας ποδοσφαι-
ρικής περιόδου. 
Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως 

«η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσ-
φαιρο (ΔΗΜΟΣΙΑ) Λτδ ενημερώ-
νει ότι ο Πρόεδρος Νίκος Κίρζης 
και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν 
αποφασίσει να αποχωρήσουν 
κατά το τέλος της τρέχουσας  
ποδοσφαιρικής περιόδου ώστε 
τον ερχόμενο Μάιο να συγκληθεί 
εκλογική γενική συνέλευση της 
Ποδοσφαιρικής Εταιρείας, ως 
προνοεί το Καταστατικό». 
Η Ανόρθωση νίκησε 1 – 0 τη 

Νέα Σαλαμίνα σε αγώνα με τον 
οποίο συνεχίστηκε η 23η αγωνι-
στική του Πρωταθλήματος Ποδο-
σφαίρου Cyta. 
Το μοναδικό γκολ του αγώνα 

που έγινε στο στάδιο «Αμμόχω-
στος» πέτυχε για την Ανόρθωση 
στο 42’  ο Μραζ. 
Ο ΑΠΟΕΛ νίκησε με 2-1 την 

ΕΝΠ στο "Τάσος Μάρκου" σε 

παιχνίδι της 23ης αγωνιστικής. 
Οι «γαλαζοκίτρινοι» έφτασαν 
τους 52 βαθμούς μειώνοντας 
την απόσταση από την πρωτο-
πόρο ΑΕΚ στους δύο βαθμούς. 
Οι φιλοξενούμενοι πήραν προ-

βάδισμα στο σκορ στο 28’ με 
πολύ ωραία κεφαλιά του Μακέ-
ντα έπειτα από καλοζυγισμένη 
εκτέλεση φάουλ του Μπεν. 
Στο 60’ ο ΑΠΟΕΛ σημείωσε 

το δεύτερό του τέρμα χάρη στο 
δυνατό σουτ του Μπεν μέσα από 
την περιοχή έπειτα από κάθετη 
πάσα του Ντάλσιο. Η ΕΝΠ μπήκε 
ξανά στο παιχνίδι στο 75’ με σουτ 
του Μέιρα μέσα από την περιοχή. 
Οι «βυσσινί» έψαξαν ένα  

δεύτερο γκολ στα εναπομείναντα 
λεπτά χωρίς ωστόσο να το πετύ-
χουν, με τον ΑΠΟΕΛ να φεύγει 
τελικά από το «Τάσος Μάρκου» 
με μια πολύ σημαντική νίκη. 
Στη λευκή ισοπαλία έμειναν 

Δόξα και Ολυμπιακός στο γήπεδο 
"Κατωκοπιά Επιστροφή /Γλαύ-
κος Κληρίδης", στην Περιστε-
ρώνα. Και οι δύο ομάδες παίρ-
νουν από ένα βαθμό ανεβαίνον- 
τας στους 14 βαθμούς. 
Το ΑΠΟΕΛ ήταν η κερδισμένη 

ομάδα της 23ης αγωνιστικής  
καθώς με τη νίκη του επί της 
Ένωσης και την ισοπαλία της 
ΑΕΚ με τον Ακρίτα μείωσε τη 
διαφορά στους 2 βαθμούς. 
Η Πάφος πέτυχε σπουδαία νίκη 

επί της ΑΕΛ και παρέμεινε σε 
τροχιά τίτλου καθώς είναι στους 
4 βαθμούς πίσω από το ΑΠΟΕΛ 
και στους 6 πίσω από την ΑΕΚ. 
Η αγωνιστική σημαδεύτηκε και 

με την ήττα του Απόλλωνα από 
την Καρμιώτισσα που έφερε 
εξελίξεις στους γαλάζιους της 
Λεμεσού και την εντός έδρας 
ήττα της Ομόνοιας από τον Άρη 
που έφερε νέα μουρμούρα στους 
πράσινους της πρωτεύουσας. 

 
Συνοπτικά, τα αποτελέσματα 

της 23ης αγωνιστικής είναι:     
Πάφος FC - ΑΕΛ 1-0, Νέα Σαλα-
μίνα - Ανόρθωση 0-1, Απόλλων 
- Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 3-4, 
ΑΕΚ – Ακρίτας Χλώρακας 1-1, 
Ομόνοια – Άρης 1-2, ΕΝ Παρα-
λιμνίου – ΑΠΟΕΛ 2-1, Δόξα     
Κατωκοπιάς – Ολυμπιακός 0-0. 

 
Βαθμολογία: ΑΕΚ 54, ΑΠΟΕΛ 

52, Πάφος 48, Άρης 46, Νέα Σα-
λαμίνα 37, Ομόνοια 35, Απόλ-
λων 35, ΑΕΛ 31, Ανόρθωση 29, 
Καρμιώτισσα 26, ΕΝΠ 17, Δόξα 
14, Ολυμπιακός 14, Ακρίτας 12.

Η Εθνική μας ομάδα των Ανδρών θα αντιμετωπίσει το Σάββατο 25 Μαρτίου εκτός έδρας την 
Σκωτία, στον πρώτο της αγώνα για τα προκριματικά του EURO 2024. Ο αγώνας θα γίνει 
στο Hampden Park της Γλασκώβης και θα αρχίσει στις 14:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Κύπρου). 

Οι Κύπριοι φίλαθλοι που θέλουν να προμηθευτούν εισιτήρια για την κερκίδα της Εθνικής μας,     
μπορούν να αποταθούν στο e-mail tickets@cfa.com.cy 
Τιμές εισιτηρίων: 30 αγγλικές λίρες (κατηγορία 2) και 35 αγγλικές λίρες (κατηγορία 1). 
Εθνική Κύπρου, η ομάδα που μας ενώνει!

Εισιτήρια για αγώνα της  
Κύπρου με την Σκωτία

Ο Στέφανος παρέμεινε στο 
Νο 3 της διεθνούς ομο-
σπονδίας τένις (ATP) με 

5.940 βαθμούς. Στην πρώτη θέση 
παραμένει ο Νόβακ Τζόκοβιτς 
και στην 2η ο Ισπανός Κάρλος 
Αλκαράθ. 
Συνοπτικά, η πρώτη δεκάδα 

της ATP έχει ως εξής: 
1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 

7.070 βαθμοί, 2. Κάρλος Αλκα-
ράθ (Ισπανία) 6.730, 3. Στέφα-
νος Τσιτσιπάς (Ελλάδα) 5.940,  
4. Κάσπερ Ρούουντ (Νορβηγία) 
5.515, 5. Αντρέι Ρούμπλεφ (Ρωσία) 
4.065, 6. Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπα-
νία) 3.815, 7. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 
3.455, 8. Φέλιξ Αλιασίμ (Καναδάς) 
3.260, 9. Χόλγκερ Ρουν (Νορβη-
γία) 3.136, 10. Χούμπερτ Χουρ-
κάτς (Πολωνία) 2.950. 
Στη γυναικεία κατάταξη, η 

Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε και 
αυτήν την εβδομάδα στο Νο 7 της 
παγκόσμιας κατάταξης, που δια-
τηρεί η WTA. Στην πρώτη θέση και 
με μεγάλη διαφορά παραμένει 
η Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ. 
Συνοπτικά, η κατάταξη της 

πρώτης δεκάδας, έχει ως εξής: 
1. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 

10.485 βαθμοί, 2. Αρίνα Σαμπα-
λένκα (Λευκορωσία) 6.100, 3. 
Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 5.210, 4. 
Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.000,  
5. Καρολίν Γκαρσιά (Γαλλία) 
4.795, 6. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 3.992,  
7. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 
3.616, 8. Ντάρια Καζάτκινα (Λευ-
κορωσία) 3.425, 9. Μπελίντα 
Μπέντσιτς (Ελβετία) 3.275, 10. 
Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 
2.860.

Στις ίδιες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη 
παρέμειναν Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Μεγάλη νίκη με ανατροπή 
πέτυχε χθες ο Παναθη-
ναϊκός επικρατώντας 

του Άρη με 2-1 του Άρη στο 
«Κλεάνθης Βικελίδης», σε ανα-
μέτρηση για την 22η αγωνιστική 
του πρωταθλήματος της Super 
League και παρέμεινε πρώτος 
στην βαθμολογία. 
Η ομάδα του Άρη προηγήθηκε 

με τον Μόουζες Οντουμπάτζο 
(10'), αλλά τα γκολ των Ντάνιελ 

Μαντσίνι (36') και Παλάσιος (86') 
χάρισαν τη νίκη στους παίκτες 
του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. 
Στον άλλο αγώνα, με γκολ του 

Έντσο Γκάτζι στο δεύτερο λεπτό 
των καθυστερήσεων ο Βόλος  
νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο. 
Ο Ολυμπιακός έριξε εξάρα 

στον Παναιτωλικό και πέρασε 
στην 3η θέση της βαθμλογίας της 
Σούπερ Λιγκ, καθώς ο ΠΑΟΚ 
έφερε ισοπαλία στην Τρίπολη 

με τον Αστέρα. Η ΑΕΚ κέρδισε 
εύκολα τον Λεβαδειακό με 3-0 
εντός έδρας και έμεινε σε από-
σταση αναπνοής από την πρω-
τιά και τον Παναθηναϊκό, έχοντας 
μάλιστα και έναν αγώνα λιγότερο. 
 
Αποτελέσματα Super League: 
ΠΑΣ Γιάννινα - Ιωνικός 0-0,  

Βόλος - Ατρόμητος 2-1, Αρης -
Παναθηναϊκός 1-2, Λαμία - ΟΦΗ 
1-4, Aστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 
2-2, ΑΕΚ - Λεβαδειακός 3-0,  
Ολυμπιακός - Παναιτωλικός  6-1. 
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 22 αγώνες): 

1. Παναθηναϊκός  51, 2. ΑΕΚ 
50 -21αγ. 3. Ολυμπιακός 46, 4. 
ΠΑΟΚ 44, 5. Βόλος 35, 6. Άρης 
31, 7. Ατρόμητος  25 -21αγ, 8. Πα-
ναιτωλικός 24, 9. Αστέρας Τρίπο-
λης  23, ΟΦΗ   23, 11. ΠΑΣ Γιάν-
νινα  21, 12. Ιωνικός 15, 13. Λεβα-      
δειακός 13, 14. Λαμία 12, Εκκρε-
μεί η τύχη του αγώνα Ατρόμητος 
- ΑΕΚ (21η αγωνιστική).
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Nikos Christodoulides to be 
sworn in on February 28

Newly elected President 
of the Republic of Cyprus 
Nikos Christodoulides 

will be invested by the House 
of Representatives, as stipula-
ted by Article 42 of the Cypriot 
constitution, on February 28 at 
11.30am. 

On that day, in front of the  
plenary, Christodoulides will state 
his “respect for the constitution 
and the laws made thereunder 
and the preservation of the inde-
pendence and the territorial inte-
grity of the Republic of Cyprus.” 

The session will also mark 
the resumption of parliament, 
which has been on recess since 
the announcement of the state 
budget before Christmas, bar 
some extraordinary House com-
mittee meetings. 

New alliances will also be 
created, as the presidential elec-
tion’s results placed both former 
ruling party DISY and left-wing 
AKEL in opposition. The three 
parties behind Christodoulides, 
DIKO, EDEK and DIPA, will have 
16 out of 56 MPs in parliament, 
which could constitute an obsta-
cle for the next administration to 
pass bills. 

Christodoulides, aged 49,   
secured 51.97% of the vote on 
Sunday after a long campaign 
race that has been awash with 
bickering, scandals and digs      
including his former party DISY 
becoming heavily fragmented. 
He will take up his official role as 
president on March 1. Until then, 
outgoing Nikos Anastasiades 
and his cabinet will still officially 
be in power. 

Now in the process of selecting 
the 16 ministers that will form 
his cabinet, Christodoulides said 
it will be made of new faces, 
people who have not served as 
ministers before. 

He specified he does have 

candidates in mind for the 16 
appointments, some of whom 
have a political background and 
others who do not. Nonetheless, 
their political ideologies are not 
what shape his decision, he 
stressed. 

“The appointment of the 
members of the cabinet is at an 
advanced stage. It is something 
that will be entirely my respon-
sibility and by extension those 
choices, whether they are posi-
tive in the process or negative, 
the responsibility again will be 
mine.” 

Christodoulides said he is eye-
ing technocrats that are experts 
in their field and are in touch with 
the political life of the country. 
Already, he has informed some 
potential candidates and not      
received a negative response – 
though he refrained from speci-
fying who just yet. 

The President-elect had 
pledged his cabinet would be 
comprised 50/50 of men and 
women – a promise he reiterated 
after the victory ceremony at 
Eleftheria Stadium in Nicosia.  

He said, “I want young people 
and I want the cabinet to be split 
50/50 between men and women. 
But, most importantly, I will only 
select people who have not 
served as ministers in previous 
administrations. 

“I am determined to create a 
government of broad social        
acceptance with suitable people 
from across the political spectrum 
and of course from the young 
generation of people, of which 
we are proud.” 

Christodoulides has held con-
versations and meetings with 
the leaders of all political parties 
in Cyprus since being elected and 
plans to announce the name of 
the ministers forming his cabinet 
by the end of the week. 

On Wednesday morning, he 
met with DISY leader Averof 
Neophytou with both saying it 
was time to turn the page on the 
bitterness of the election cam-
paign.  

Following a constructive dis-
cussion, they said that despite 
what went down during the pre-
election period, they were united 
by common approaches to issues 
of economy and internal govern-
ance, as well as the European 
People’s Party. 

Neophytou told Christodou-
lides that he could rely on the 
party for what was needed in 
parliament to put the country on 
the right footing in terms of 
budgets and needed reforms. 

He also confirmed the Presi-
dent-elect’s request to partici-
pate in the European People’s 
Party Summit. 

Christodoulides also met 
AKEL leader Stefanos Stefanou 
on Wednesday. 

After listening to plans for the 
new government, Stefanou said 
AKEL would not wish to see 
such a development and would 
not participate if asked. 

“AKEL is a party that is aware 
of its role and responsibility         
towards the country and the 
people,” Stefanou said. 

“Our opposition will be res-
ponsible and serious, patriotic 
but also assertive when it comes 
to what we consider to be in the 
interest of our country and our 
people. In this way we will form 
an opposition, always with an 
eye on our country and our peo-
ple. The challenges we have 
before us are many. The stakes 
we have to win are many, the 
first and decisive being the solu-
tion of the Cyprus issue, but also 
a series of other issues which 
are before us in a difficult time 
and in a difficult world.” 

This was made plain to   
Christodoulides, he said, adding 
that their meeting had been 
constructive and honest.  

Christodoulides noted he had 
outlined his plans for an admin-
istration of wider social accept-
ance and that he completely     
respects that AKEL has different 
approaches on a number of      
issues. 

Speaking at the declaration 
ceremony on Sunday, having 
been voted the eighth President 
of the Republic, Christodoulides 
called on everyone to leave the 
past behind and look together 
to the future united. 

“National unity is not a slogan. 
It is a historical necessity.” 

He described himself as ready 
to take over the governing of the 
country and to tackle the major 
challenges and important prob-
lems of everyday life. 

“In the Cyprus I envision, I will 
be president of all Cypriots,” he 
said sending a “sincere message 
of cooperation” to all parties. 

“Presidential campaigning has 
come to an end, and tomorrow 
is a new day, he added. 

“We will leave behind all the 
pain and hurt.” 

The President-elect secured 
204,867 votes, beating his rival 
Andreas Mavroyiannis who 
trailed close behind at 48.03%, 
with 189,335 votes in his favour. 

In his speech, Christodoulides 
made a special reference to 
Greece expressing his gratitude 
to the country, which will be his 
first official visit abroad, he said.  

Christodoulides also pledged 
Cyprus’ western orientation will 
only be strengthened. 

“At the same time we will   
continue to broaden our relations 
with all countries in the region 
and all powers that can play a 
constructive role in ending occu-
pation and resolving the Cyprus 
problem – always in the principles 
of the UN and EU.” 

He also sent a message to 
Turkish Cypriots saying the cur-
rent situation cannot continue. 

Christodoulides also stressed 
he was committed to transpar-
ency and ensuring a resilient and 
competitive economy.  

He made a point of saying      
he would take the necessary 
steps to ensure Cyprus is not a 
destination country for illegal      
migrants. 

Top priorities for his presiden-
cy include resolving the Cyprus 
problem and matters surround-
ing energy, he noted. 

Presidential hopeful 
Andreas Mavroyiannis 
thanked all his sup-

porters on Sunday “for the 
beautiful journey” they had 
embarked on. 

Though the difference with 
his rival Nikos Christodoulides 
was 3.94%, Christodoulides 
gathered the clear majority of 
votes with 204,867 supporters 
– or 51.97%. 

As Mavroyiannis headed to 
make his speech he was em-
braced by hordes of supporters 
who hugged him and congratu-
lated him on his fight. He got 
48.03%, translating to 189,335 
votes. 

“A long but beautiful journey 
has come to end. It gave me the 
opportunity to meet thousands 
of people and share hopes and 
dreams for our country.” 

Flanked by his children, wife 
and supporters, Mavroyiannis 
thanked those who stood by 
his side, including AKEL, which 
had backed him. He also ex-
pressed his gratitude and pride 
for those that had voted for him 
from other parties. 

“I regret that we could not live 
up to the hopes and expecta-
tions for a great progressive 
change that our country needs,” 
he added. 

Mavroyiannis called Christo-
doulides to congratulate him 
before all the votes had been 
counted, and said he would re-
main a politically active citizen 
but go back to his UN post at 
the International Law Commis-
sion. 

It is not the time now to have 
a meeting with Christodoulides, 
though he does not rule out the 
idea, he said. 

Asked what he would tell the 
new president, Mavroyiannis 
said he did not like giving advice, 
but what is of enormous impor-
tance is “the reunification of our 
country, a good administration, 
having institutions that work, our 

democracy and all things that 
have to do with the quality of 
life for the people.” 

The country deserves more, 
Mavroyiannis added, and said 
it was important to consider 
future generations.  

Asked if the new president 
would want to keep him as 
chief negotiator for the Cyprus 
problem, Mavroyiannis said it 
was not what he was vying for 
but he would always be there 
to advise on matters related to 
Cyprus’ reunification. 

Prior to arriving at his cam-
paign offices, he told reporters 
he had an envelope with two 
speeches: one for whatever 
scenario was going to emerge. 

“We hope for the best and 
prepare for the worst,” he said. 

AKEL General Secretary 
Stephanos Stephanou said, “It 
was a difficult election battle in 
which we gave our best selves. 
Andreas Mavroyiannis is a per-
son with exceptional character, 
with an ethos and love for his 
country, that inspired tens of 
thousands of our citizens from 
different political parties to sup-
port him.” 

Stephanou also congratula-
ted Christodoulides. 

AKEL had held out hope 
once the exit polls gave Chris-
todoulides the lead, casting 
doubt over their results and 
saying it would wait for the      
official results. 

“I feel the need to congratu-
late Andreas Mavroyiannis     
for the fight he gave and wish   
him the very best. I am certain 
our paths will cross again in 
our common fights to unify our 
country.” 

The fight for the presidential 
bid was carried out with pride 
and dignity all along from 
Mavroyiannnis’ quarters, the 
general secretary added. 

“The elections have shown 
the left is here, strong, united, 
with a vision for the future.”

Andreas Mavroyiannis 
gives thanks for 
‘beautiful journey’



Mr Nikos Christodoulides 
was elected as the next 
President of the Repub-

lic of Cyprus, on the evening of 
Sunday 12 February, following the 
second round of the Presidential 
Election. Mr Christodoulides won 
with 51.92% of the votes and Mr 
Andreas Mavroyiannis gained 
48.08% of the votes. 

Speaking after the result was 
announced, the President of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, Mr Christos Karaolis, 
warmly congratulated the newly 
elected President on behalf of 
the Federation and said that, “the 
people of Cyprus have spoken and 
have chosen Mr Christodoulides 
to serve as the next President 
from 1st March. The Federation 
will unite behind the democrati-
cally elected President of the 
Republic, Mr Christodoulides, and 
work closely with him to achieve 
our common aims of a free, united 
Cyprus; the end of Turkish occu-
pation; the right of return of refu-
gees; the determination of the fate 
of the missing persons; as well 
as to advance and promote our 

vibrant Cypriot diaspora here     
in the UK. We also look forward      
to welcoming him to the United 
Kingdom in the coming months 
to, once again, visit our UK  
Cypriot diaspora.” 

The President-elect, Mr Christo-
doulides, has made it his priority 
to return to negotiations as soon 
as possible to reunify the island 
of Cyprus with a just and viable 
solution that is in line with relevant 
United Nations Security Council 
Resolutions (UNSC) and High-
Level Agreements. Mr Christodou-
lides will seek support from the 
European Union, requesting a 
more involved role with the aim to 
break the deadlock that has been 
created by Turkey’s insistence on 
partition, contrary to UNSC reso-
lutions, international law and the 
1960 Treaties of Establishment 
and Guarantees. The reunification 
of Cyprus will bring peace, secu-
rity and prosperity to all Cypriots 
and have major benefits for the 
entire island. 

In his acceptance speech,      
Mr Christodoulides thanked all 
Cypriots who voted in the election, 

saying that he would be a Presi-
dent for all Cypriots, whether they 
voted for him or not. He pledged 
that he will work tirelessly to      
deliver on his campaign pledges, 
reiterating that his main priority 
was to break the deadlock in the 
negotiations and to find a solution 
that reunites Cyprus. Mr Christo-
doulides also expressed his con-
dolences to the families of the 
Turkish Cypriots who passed away 
in the tragic earthquake in Turkey.  

Mr Christodoulides also has a 
strong connection to, and under-
standing of, the Cypriot diaspora 
in the UK, having previously 
served as Consul General in the 
UK between 2002-2006, as well 
as from his many visits to the UK 
for events and meetings, in par-
ticular, during his time as the      
Cyprus Government Spokesman 
and Foreign Minister. Most re-
cently, he visited the UK in Nov-
ember 2022, as part of his Presi-
dential election campaign, where 
the Federation’s Executive had 
the opportunity to discuss his elec-
tion manifesto and the priorities 
of our UK-Cypriot diaspora.  

Profile:  
Nikos Christodoulides  

 
- Born in Paphos in 1973.  
- Studied: Political Science, 

Economics, Byzantine and Mod-
ern Greek Studies at City Univer-
sity of New York, Queens College; 
Postgraduate studies in Political 
Science at New York University 
and in Diplomatic Studies at the 
University of Malta. He also holds 
a Doctorate from the University 
of Athens.  

- He joined the Cypriot Diplo-
matic Service in 1999 and held 
roles including Spokesperson   
of the Cyprus Presidency of the 
Council of the EU, Deputy Chief 
of Mission at the Embassy of 
Cyprus in Greece and Consul 
General at the High Commission 
of the Republic of Cyprus in the 
UK. 

- He served as the Director 
of the Diplomatic Office of the 
President of the Republic of  
Cyprus (2013-2018), as Govern-
ment Spokesperson (2014-2018) 
and as Foreign Minister (2018-
2022).

Workers at an Amazon 
warehouse in Britain 
will walk out for seven 

further days in an escalation of 
a dispute over pay, their trade 
union said on Monday. 

Last month GMB union mem-
bers at the warehouse in Coventry, 
central England, staged the first 
ever strike at the U.S. e-commerce 

giant’s operations in Britain. 
GMB said more than 350 staff at 

Coventry warehouse would now 
take further industrial action on 
Feb. 28, March 2 and March 13-17. 

“Amazon bosses can stop this 
industrial action by doing the right 
thing and negotiating a proper 
pay rise with workers,” GMB 
Senior Organiser Amanda Gear-

ing said in the statement. 
Amazon, which employs 

75,000 people across the UK,  
has previously said it already 
offers competitive pay and com-
prehensive benefits. 

The company increased start-
ing pay by 50p to a minimum of 
between £10.50 and £11.45 per 
hour last year, compared with a 

government mandated National 
Living Wage which will rise to 
£10.42 an hour from April. 

GMB has said the Amazon 
Coventry workers are demanding 
£15 an hour, to help cope with 
surging inflation and a cost-of-
living crisis which has sparked 
strikes across a range of different 
sectors over the last few months.
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Federation congratulates Cyprus 
President-elect Nikos Christodoulides

Funerals held for T/C 
killed in earthquake

All the Turkish Cypriots who 
died in the devastating 
earthquakes in Turkey 

have now been returned to the 
island with the last of the fune-
rals held on Sunday. 

Thirteen funerals were held 
in Famagusta, Prastio and Ayios 
Sergios, all for people part of the 
school group from the Famagusta 
secondary school who had gone 
to Adiyaman for a volleyball tour-
nament. 

In Famagusta, hundreds gath-
ered at the main mosque in the 
old town, where three members 
of the Cavdir family were buried, 
father Evren, mother Havva, and 
their daughter Elvin. 

Two more members of the 
group, Osman Centintas and 
Havin Kilic, were buried in Ayios 
Sergios, while mother Bedriye 
and Ecem Yeniceri, were buried 
in Prastio. 

In the afternoon in Famagusta, 
the funerals of Sahil Ozberkman, 
Asya Tulek, Izcan Nurluoz, Mus-
tafa Sabanci, and Ali Karasel 
were held. 

In the village of Limnia, the 

funeral of Perihan Cetiner was 
held. 

Of the volleyball group, there 
were no survivors, despite Evren 
being initially pulled out alive, 
only to succumb to his injuries 
shortly afterwards in hospital. 

In a social media post on 
Sunday, President Nicos Anas-
tasiades said: “We reiterate our 
deep sadness for the loss of our 
48 Turkish Cypriot compatriots, 
among them 24 children, and 
we express our condolences to 
the families of the victims, and 
the Turkish Cypriot community 
for the devastating loss they 
have endured.” 

Turkish ‘ambassador’ in the 
north Metin Feyzioglu announced 
that the ‘government’ had applied 
for a criminal investigation to be 
opened into the owners of the 
Isias Hotel, where the entire 
volleyball team was found dead, 
following reports that the hotel 
was unsafe. 

The 7.8 earthquake in Turkey 
and Syria last week has left over 
37,000 dead, with victims still 
being pulled out of the rubble.

Amazon workers at UK warehouse set further strikes
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St Andrew the Apostle 
Greek Orthodox School  
welcomes new headteacher

We are delighted to      
announce the appoint-
ment of Dr Philip Hills 

as the new headteacher of         
St Andrew the Apostle Greek 
Orthodox School.  

Dr Hills will join the school in 
June and will lead the commu-
nity as it prepares to move into 
its new permanent building. He 
is an active member of his local 
Anglican Church and, since his 
student days, has had a deep 
affinity with Greek Orthodoxy.  

Having been educated at a 
state school, Dr Hills gained a 
First Class Honours degree in 
Classics from Trinity College, 
Cambridge, where he went on 
to complete a PhD.  

He has enjoyed a distin-
guished and varied career, inclu-
ding headship in both the main-
tained and independent sectors. 
He led Oxford High School to its 
best ever A Level results in 2019, 
taking it into the top 20 schools 
in the country.  

As a Classicist, he has a 
deep love of the Greek and Latin 

languages and culture, and  
has inspired large numbers of 
students at his current compre-
hensive school to take Latin to 
GCSE.  

Dr Hills is committed to a 
broad and exciting academic 
curriculum as well as plentiful 
opportunities for extracurricular 
activities, especially music and 
sport. He has strengthened 
girls’ and boys’ football in every 
school in which he has worked.  

Dr Hills said: “I feel privileged 
to be appointed to this unique 
faith school and am particularly 
excited by the academic, cul-
tural and sporting opportunities 
arising from our new site and 
building.”  

The Archbishop’s represen-
tative on the governing body, 
Revd Dr George Tsourous, said: 
"On behalf of the Greek Ortho-
dox Archdiocese, we cherish  
the opportunity to work with the 
new Headteacher, Dr Philip 
Hills, an enthusiastic advocate 
of the School’s Christian values 
and of outstanding academic 
outcomes."  

Mrs Karaolis, OBE, Chair of 
Governors, said: “We are very 
fortunate to have appointed a 
Christian headteacher with a 
deep understanding of Greek 
Orthodoxy, as well as a track 
record in leading schools to out-
standing academic and sporting 
achievement. We look forward 
to working with him.”  

For further information, visit 
www.standrewtheapostle.org.uk 
or contact Russell Education 
Trust at: Manor House, 1 The 
Crescent, Leatherhead, KT22 
8DY or by phone and email       
on 01372 363628 / admin@    
russelleducationtrust.org.uk 

Villiers champions apprenticeships in Barnet

Singer/songwriter & mental health advocate 
Eleni C visits the Harris Academy Morden

To mark Children’s Mental 
Health Week, singer/song-
writer and mental health 

advocate Eleni C, together with 
the Lady Mayor of Merton Coun-
cil, visited the Harris Academy 
Morden on Tuesday 7th February 
2023.  

Eleni C delivered four inter-
active assemblies to year 7 - 10 
students at the school where she 
shared her own experiences,   
including her musical career and 
the challenges it presented for 

her mental health.  
Eleni C said that “a big part of 

achieving a good mental health 
is learning how to talk about our 
emotions.”  

She encouraged the students 
to do so and they participated 
enthusiastically and eagerly 
shared their own experiences 
and the events that challenged 
their mental health.  

One of the students said that, 
“as someone who has struggled 
her whole life with mental health 

and anxiety, Eleni C’s talk was 
really lovely and a motivational 
thing to hear.”  

The Lady Mayor of Merton 
said that she was very happy to 
be part of the event and to mark 
Children’s Mental Health Week, 
as she believes that the children 
are our future and we need to do 
as much as we can to create citi-
zens that we will all be proud of.  

She further emphasised her 
belief that, “even though life is     
full of challenges, a good mental 
health can help the children over-
come them, so it’s very important 
to fortify them with the skills that 
will ensure that they are quipped 
to do so.”  

A statement from the school 
said, “Today Harris Academy 
Morden were honoured to host 
Eleni C in the Academy to present 
to our students on Mental Health 
awareness. She played a key role 
in the activities we planned for 
our third Personal Development 
Day of this academic year.  

“Today’s theme centred around 
Children’s Mental Health week 
with students off timetable and 

partaking in workshops, class 
activities and guest presenters 
and speakers.  

“Our students loved the per-
formance by Eleni C which really 
resonated with our students. We 
pride ourselves here at Harris 
Academy Morden on the nurturing 
and supportive learning environ-
ment we create for our students. 
Celebrating special events like 
this, using excellent performers 
like Eleni C, reinforces our passion 
and drive to better prepare our 
students for a better tomorrow!” 

Eleni C is currently on a UK 
National School Tour discussing 
all aspects of Mental Health as 
well as discussing her own battle 
with anxiety and her music career.  

It has become apparent not 
only by the Q&A aspect of her 
assembly, but by the numerous 
messages she receives on her 
social media accounts, that the 
issue of Mental Health must be 
more urgently addressed.  

 
Follow Eleni C on social media:  

www.instagram.com/elenicmusic  
www.twitter.com/elenicmusic 

In conjunction with the Cypriot Community Centre, the Cypriot 
Women’s League (UK) invites members and supporters to        
celebrate Saracosti, the beginning of Lent. 

 
Clean Monday 27 February 2023,  

Time: 1.00pm 
at the Cypriot Community Centre, Earlham Grove, N22 5HJ  
 

There will be music, snacks, refreshments and a raffle. 
Entry £10. 

Celebrate Saracosti with the 
Cypriot Women’s League

MP Theresa Villiers has 
undertaken a series of 
events locally, and in 

Parliament, to support National 
Apprenticeship Week, including 
meeting young people under-
taking nursing training at Barnet 
Hospital. 

Theresa went to Middlesex 
University's Hendon campus last 
Friday to meet degree appren-
tices studying for a BSC in nursing 
at her local hospital, along with 
30 others who are part of a 

Nursing Associate apprenticeship 
programme.   

Earlier in the week, Theresa 
chaired a meeting of the All-Party 
Parliamentary Group (APPG) for 
Apprenticeships, with Business 
Minister, Kevin Hollinrake.  

Promoting apprenticeships as 
an excellent career option for 
young people and how we get 
more small businesses to take 
on apprentices were two issues 
on the agenda with the Minister. 
It was recently announced that 

the university admissions com-
pany UCAS can now be used 
to look for apprenticeships, and 
the organisation was represented 
at this meeting. 

The former Cabinet Minister 
also met apprentices from the 
hospitality sector when they  
visited the House of Commons 
Terrace this week, including a 
constituent.  

Finally, she saw Education 
Secretary Gillian Keegan to  
discuss apprenticeships. 

“I am a keen supporter of      
Apprenticeship Week and a big 
part of this is being able to hear 
from people doing  apprentice-
ships about their experiences 
and how the training works for 
them,” said Theresa. 

“I strongly back the Govern-
ment’s focus on apprenticeships 
and its support to increase 
numbers and do more to make 
them an attractive alternative to 
university.  

“Merging apprenticeships  
and degrees together can also 
be a great option, including for 

the four degree apprentices I met 
today who are studying nursing. 
A number of them told me they 
could never have afforded to 
study for a nursing qualification 
using the traditional academic 
route." 

"Five million apprenticeships 
have been delivered since 2010, 
including over 5000 in my consti-
tuency. There is more work to do 
to put vocational qualifications 
on a par with academic qualifi-
cations, but many young people 
are beginning to realise that an 
apprenticeship can be a great 
pathway to a good job.” 

National Apprenticeship Week 
is now in its 16th year. Its aim is 
to celebrate the achievements 
of apprentices and the positive 
impact they make to communi-
ties, businesses, and the wider 
economy. 

The theme for 2023 is “Skills 
for Life” and is focussed on how 
becoming an apprentice can help 
develop the skills required for a 
new career, while also helping 
businesses thrive and grow.

Theo Paphitis boosts The Sun’s earthquake appeal
Ex-Dragons’ Den tycoon 

Theo Paphitis boosted 
The Sun’s Earthquake 

Appeal by £5,000. 
The Sun launched the appeal 

to support the Red Cross in      
the wake of the earthquakes in      
Turkey and Syria. 

Paphitis said: “You can’t help 
but be saddened and shocked 
by the scenes in Turkey.”  

He joined big-hearted Sun 
readers who have donated to 
the appeal, which has raised      

almost £600,000. 
The businessman, 63, who 

owns Ryman, Robert Dyas and 
Boux Avenue, added: “Times 
are tough but even the smallest 
amount from many will help.” 

British Red Cross chief exe-
cutive Mike Adamson said: “Your 
donations will help search-and-
rescue missions on the ground 
and provide vital aid to those 
who need it most 

To donate, please visit         
redcross.org.uk/sunaid 

Reports now suggest that 
more than 37,000 have been 
killed, and thousands more in-
jured as a result of the devasta-
ting quakes. These figures con-
tinue to rise.  

The Disasters Emergency 
Committee (DEC), of which   
British Red Cross is a member,  
launched this appeal as their 
teams continue to support by pro-
viding shelter and other essen-
tial aid as well as supporting the 
wounded and traumatised. 
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Basile’s Greek Mystique 
show at the Millfield Thea-
tre on Sunday 5 March at 

7pm is now SOLD OUT but we 
have 2 tickets to give way to one 
lucky winner, courtesy of 1 to One 
Events. 

All you have to do to be in with 
a chance of seeing the hilarious 
Greek American comedian live in 
action, is tell us when Basile last 
performed in the UK – was it: 

a) 2018 
b) 2019 
c) 2020 
Email your answer and contact 

details to english.section@ 
parikiaki.com  

Closing date for competition: 
Monday 27 February 2023.  

If you missed out on booking 
this phenomenal new show on 

the Sunday evening, fear not   
as due to popular demand, a 
matinee performance has been 
added at 2pm, plus an extra 
date - Saturday 4 March at 7pm. 

Both performances on Sunday 
5 March feature a special guest 
star appearance from the ulti-
mate Elvis tribute artist, Mario 
Kombou, who is currently touring 
the UK and Europe in his own 
production of The Elvis Years. 

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

Tickets for all three shows are 
priced £25-£40 + booking fee 
and can be booked online at 
www.1ToOneEvents.co.uk and 
www.millfieldtheatre.co.uk  

Don’t miss the laughter!

Win tickets to see Basile 
live at the Millfield Theatre

Trickle

The ‘horse and sparrow’ 
theory of economics was 
first concocted in America 

in the 1890s. It holds that if one 
feeds horses enough oats, they 
will eventually deposit a small 
sufficiency for the sparrows.  

The problem is that no matter 
how many oats the horses eat 
they never leave enough for the 
sparrows. Since the neo-liberal-
ism of the 1960s - 1980s, this 
became known as trickle-down 
economics.  

In the book of Deuteronomy, 
chapter 17, it says that ‘thou shalt 
set a king over thee, but he shall 
not multiply horses to himself, 
neither shall he multiply wives to 
himself, neither shall he greatly 
multiply to himself silver and gold.’ 
The reason given for this injunc-

tion is so that ‘thy heart be not 
lifted above thy brethren.’  

One of the first laws of human 
decency is to take no more than 
your share; better still, take less 
than your share.  

Proponents of trickle-down 
theory suggest that society as a 
whole benefits when wealth leaks 
down onto the poor. That it pulls 
up the brightest and best, who’d 
otherwise be undiscovered.  

But are not the best among us, 
those who do good where they 
can, exercise virtue, and believe 
more in a job’s intrinsic value than 
in any extra remuneration it may 
bring? 

As for the brightest, do we 
mean brighter than scientists, 
doctors, teachers, nurses, whom 
our society is content to reward 

modestly, because it assumes 
that knowledge, like virtue, is its 
own reward? What they do, they 
do for the love of it.   

And there we have it: love. 
Not bonuses.  

Thus the argument for attract-
ing the brightest and the best by 
dazzling them with baubles, fails 
its own test; it concedes that the 
brightest and the best don’t have 
to be bribed to do what they love. 

Politicians and business leaders 
are seeking elusive economic 
growth. You can boil this down 
to a simple question: why aren’t 
people spending more? For one 
simple reason that free-mar-      
keteers rarely mention: wealthy 
people spend their money on 
personal assets – shares, land, 
property, houses, apartments, 
art. They have a higher propen-
sity to save, not spend. These 
things help neither the economy, 
nor ordinary people. The wealth 
doesn’t filter down.   

It’s spending that’s needed      
to create income, jobs, growth 
and wealth. Since we have this 
inequality, and it is not being 
solved, we will have no economic 
recovery. It’s a structural prob-
lem. We haven’t fixed inequality 
fast enough, so we are seeing 
a weak economy, unaffordable 
housing, low wage growth, in-
creased energy costs, inflation 
and falling livings standards.  

Over the past twelve years  
interest rates have been between 
zero and 1%. Businesses have 
taken out loans to invest in oppor-
tunities. The good investments 
out there to be had (start-ups, 
businesses growing into new 
markets and new technology   
innovations) have already been 
had. There just haven’t been 
enough of them. Any excess in-
come therefore won’t be invested 
in businesses to trickle down 
from. 

Since the Covid pandemic  
billionaires have seen a 22%      
increase in wealth.  

But the answer isn’t to tax the 
rich. They go elsewhere (proven). 
And there aren’t enough of  
them to make a major difference 
(proven). The answer is to grow 
the pie, not just find a better way 
to share the pie.   

Ultimately, we need to attract 
investors towards regional, social 
and community based busine-
sses where investments can be 
made locally, rooted in place and 
people. For us to believe in the 
places where we live. Ground up.  

 
(Sources: Howard Jacobson, 

A Point of View, BBC Radio 4, 
07-10-22; Gary Stevenson and 
Mark Littlehouse, Institute of 
Economic Affairs) 

 
James Neophytou



Rihanna reveals she’s pregnant with 
baby No2 at Super Bowl half-time show 

Rihanna has revealed she is pregnant again as she showed 
off a bump during her half-time show at Sunday’s Super Bowl.  

In an interview last week, the star was asked if there would 
be any surprises during her performance at Arizona's State 
Farm Stadium. 

"I'm thinking about bringing someone," she replied. "I'm not 
sure, we'll see."  

Fans assumed she was talking about one of the many artists 
she's collaborated with – possibly Jay-Z, Drake or Eminem – 
however, she wasn't referring to any of them, she was in fact 
hinting that she was pregnant with her second child.  

When she opened her jacket and stroked her stomach during 
the opening of her big performance, she almost broke the inter-
net! 

Her representative later confirmed the pregnancy. 
Rihanna’s 13-minute set, at one of the most high-profile music 

slots of the year, was her first live show in seven years. Dressed 
all in red and suspended high above the stadium, she packed 
in some of her greatest hits including Umbrella, Diamonds, We 
Found Love, and Rude Boy. 

The singer already has a nine-month-old son with rapper 
A$AP Rocky and said before the event that becoming a mum 
had made her feel she could “take on the world.”
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Andrea Georgiou 

Eleni Foureira 
gives birth to 
baby boy 

 
Eleni Foureira and partner  

Alberto Botía welcomed a beau-
tiful baby boy on Tuesday 7 Feb-
ruary. 

The singer gave fans a glimpse 
of her little bundle of joy by      
uploading a couple of photos 
on her Instagram page the day 
after his birth. 

She captioned the pics: ‘You 
are my greatest achievement 
02/07/23.’ 

Eleni’s gynaecologist spoke 
on Greek TV show Happy Day, 
where he gave details about 
the delivery.  

He said the singer, with        
Alberto by her side, entered the 
maternity ward at 6am and gave 

birth naturally at 3.20pm. The 
baby was born “weighing around 
2,900 grams, healthy and beau-
tiful.” 

The doctor said the happy 
couple are over the moon with 
their son, adding that the baby 
looks like both of them. 

Furthermore, he said Eleni was 
mentally very strong throughout 
her labour, listening to and co-
operating with the medical team. 

Eleni announced she was 
pregnant with her first child in 
November 2022.  

Having cancelled her sche-
duled performances last summer 
to enjoy her pregnancy, the 
singer recently revealed she is 
keen to return to the stage and 
is already preparing for a tour 
later this year. 

"I’ve missed the music scene. 
Can't wait for the 2023 tour," she 
wrote in an Instagram post. 

Peter Andre joins forces      
with the National Philharmonic 
Concert Orchestra to celebrate 
the music of Michael Jackson 
and the Jackson Five. 

Singer, songwriter, star of      
TV and theatre and lifelong fan 
of MJ, Peter will perform classic 
Jackson hits, reimagined for one 
night only! 

With a vocal tone that’s remark-
ably reminiscent of Michael Jack-

son’s, Peter steps into the shoes 
of his icon to perform favourite 
Jackson tracks specially orches-
trated for Symphonic Jackson by 
the NPCO including Billie Jean, 
Beat it, Smooth Criminal, Bad, 
Black or White, Blame It On the 
Boogie and many more. 

Tickets £45.70, £56.70 and 
£67.70 + booking fee available 
online at https://lwtheatres.co.uk/ 
whats-on/symphonic-jackson

Peter Andre in Symphonic Jackson 
at The London Palladium



One person’s loss can 
sometimes be another 
one’s gain. Last week my 

colleague Vivat (Stactou) was 
suddenly taken unwell (better now 
thankfully), which resulted in me 
legging it up to St Martin’s Lane to 
see Carmen (London Coliseum). 
Bizet’s passionate opera about a 
soldier seduced by the eponymous 
Carmen, first performed in 1875 
when it shocked and scandalised 
audiences, has since become, per-
haps along with Puccini’s Madama 
Butterfly, an exciting way in for 
newbies to the magical world of 
opera. Calixto Bieito’s staging (first 
staged here in 2012) is a furnace 
of fiery emotion and it sets out its 
stall in an opening scene which 
sees a posse of horny soldiers 
dripping in sweaty testosterone 
behaving like a group of errant 
youths hanging about the streets 
wanting to get up to no good. 
Meanwhile the women, and it did 
bring to mind scenes from West 
Side Story, give as good as they 
get. That electricity and sexual ten-
sion is a theme that runs through-
out and Jamie Manton’s revival 
production is a lesson in finely 
balancing the overtly salacious 
with something far more enticing 
and sensuous.  

Two ENO debutantes make a 
huge impression. Ginger Costa 
Jackson is a twenty first century 
Carmen, strong yet playful and 
deliciously aware of the effect 
she is having on Sean Pannikar’s 
captivated Don José. Her mezzo-
soprano voice is both powerful and 
richly contrasting, and especially 
beautiful in the pianissimo passa-
ges. Carrie-Ann Williams, a late 
replacement on the day, is quite 
simply magnificent as Micaëla, 
softly mellifluous when needed and 
wonderfully strong and confident 
in the upper range. At a time when 
the ENO are in a fight for their life, 

despite the Arts Council reinstat-
ing most of the funding they had 
cut (with a 9% shortfall) they 
strengthen their case for keeping 
their home by nurturing and show-
casing such prodigious talent. 

The imagery on Alfons Flores’s 
black and bleak set is evocative 
and powerfully symbolic, the big 
black silhouetted bull – which was 
originally conceived sixty four years 
ago as an advertising vehicle – 
being particularly impactful. The 
personification of male virility it still 
evokes everything that the male 
ego desires and yet today in the 
era of #MeToo it now appears to 
be in the throes of gentle emascu-
lation. Especially when confronted 
by these strong and resilient 
women. The design perfectly com-
plements Bieito’s original dynamic 
concept which reaches a climax 
in the final few moments that pro-
vide a gripping ending. The chorus 
as ever are tremendous and the 
orchestra are in matadorial form.  

Meanwhile down in Surrey the 
Yvonne Arnaud continues to stage 
an eclectic programme of events 
and shows and last week it was 
the touring production of Steel 
Magnolias. Yes the one made 
famous by the film starring Shirley 
MacLaine, Dolly Parton and Julia 
Roberts. The audience was packed 
full of women in high spirits want-
ing a good night out and by Jove 
the production delivered. Robert 
Harling’s play is set over several 
years in Truvy’s beauty salon in 
Lousiana where a group of women 
meet, while having their big bouf-
fant hairdos, to gossip and banter 
about men and life, but mainly men. 
No man is safe, husbands, lovers 
and any male in between.  

However, while celebrating what 
they have they also support each 
other in their more difficult moments. 
Basically their attitude is s**t hap-
pens but we can help our sisters 

get through this. The underlying 
pathos and poignancy of Anthony 
Banks’ deftly directed production 
is beautifully and simply portrayed 
in what are actually quite complex 
relationships. However, as you dry 
your eyes listening to some of the 
heartache the ladies soon get back 
to the tittle-tattle with some hilar-
ious one liners. When the doughty 
Ousier Doubreaux (a gem of a 
name), played with great fortitude 
by Harriet Thorpe, shares the 
state of her mental health – “I’m 
not crazy….I’ve just been in a 
very bad mood for forty years!” 
– you laugh at the humour but 
also realise it’s partly true. 

The ensemble cast all hit the 
right spot with characterisations 
that are as stiff as a beehive 
and coiffured as a perm and the 
interplay is terrific. Lucy Speed’s 
Truvy is the lynchpin around 
whom they all gather but they 
all make their mark and the 
women of Guildford loved them. 

And Sotira Kyriakides cele-
brates a rediscovered poetess… 

Sylvia Plath was born in Boston, 
on 27th October 1932 and died, 
by suicide, on 11th February 1963, 
in Primrose Hill, London. Dead 
Poets Live (Wilton's Music Hall), 
marked the 60th anniversary of 
her death, featuring a completely 
bare stage, apart from a range of 
individual images projected on 
the back wall, and two chairs - 
stage left for the MC and co-
writer, James Lever, and stage 
right for Denise Gough, portraying 
Plath. When only 14 years old, 
Plath's first poem, "I thought that 
I could not be hurt", showed a 
maturity far in excess of her years.  

Subsequent works chronicled 
the minutiae of her life, relation-
ships with her mother and with her 
husband, the poet Ted Hughes 
and their two children, and 
thoughts of alternative futures. 

As the poems were introduced, 
the rear of the stage was illumi-
nated by various images - a tree, 
a full moon - beautifully comple-
menting the poems. Denise Gough 
was unsmiling throughout her 
delivery of these works, tossing 
aside each poem as she finished 
reading it, her voice beautifully 
cadenced, clear and very expres-
sive. I'd read Plath at school - so 
many years later, it's time to read 
her again. 

Sasha Lyonnais on the other 
hand checks in on a classic… 

The Extraordinary Adventures 
of David Copperfield (River-
side Studios) is a fun, heartfelt 
take on the beloved Dickens 
novel. Cataloguing Copperfield's 
life from his unhappy childhood 
to his equally unhappy adoles-
cence. Copperfield is played by 
Christopher Buckley, who brings 
out his precocious, optimistic, 
wide eyed eagerness, while all 
the other roles are played by 
Katy Owen and James Peake, 
whose lively broad characters 
and sudden costume changes, 
along with a hefty dose of bawdy 
slapstick, keep the action running 
and inject some much needed 
silliness into what has always been 
a slightly cloying tale. Dickens 
wrote it semi autobiographically 
and if one can't be overly senti-
mental in those circumstances 
then when else? 

Finally, Gracia Erinoglu hears 
rap in the highest art form… 

The escapades of the barber 
Figaro, as he assists Count     
Almaviva in prising the beautiful 
Rosina away from her lecherous 
guardian, Dr Bartolo are part of 
the operatic pantheon and few 
have bettered it when it comes 
to comic opera. The Royal Opera 
House’s production of Mozart’s 
The Barber of Seville sets of in 
a canter and soon becomes a 
galloping musical romp featuring 
a stellar cast of stars of the future, 
Aigul Akhmetshina (Rosina), and 
superb veterans in Bryn Terfel 
(Basilio). Moshe Leiser and Patrice 
Caurier’s staging from 2005 is an 
absolute delight though occasion-
ally the speed left me breathless. 

The maestro’s score is        
typically perky yet profound and 
the staccato nature of the sing-
ing requires superb technique 
and vocal clarity which is where 
Akhmetshina excels. Her lower 
range somehow booms and the 
coloratura passages are pinpoint 
accurate. She also has charisma 
and presence and will undoubtedly 
thrill audiences in all the world’s 
major Opera houses in years to 
come. Andrzej Filończyk’s also 
impresses as Figaro with a 
pinging upper range and one who 
manages to make the more manic 

parts sound like an operatic rap-
per commentating on the mad-
ness round him. The slapstick, 
coupled with a set which sways 
from side to side, and triggered 
my motion sickness, gives the pro-
duction an even more deranged 
but entertaining feel. 

Terfel, who will go down as one 
of the operatic  greats to emerge 
from these isles, is oleaginous and 
sinister as the horrible Basilio, a 
man whose whispering tone sug-
gests impending doom. In the pit, 
Rafael Payare is a bundle of ani-
mated energy who would not be 
out of place on stage such is his 

conducting alacrity. I never thought 
I’d ever use the words rap and 
opera in the same sentence but 
this production does just that.   

CARMEN - www.eno.org 
STEEL MAGNOLIAS – on tour – 
www.steelmagnoliasplay.co.uk  

DEAD POETS LIVE –  
run complete  

THE ‘ADVENTURES OF 
DAVID COPPERFIELD – 

www.riversidestudios.co.uk 
THE BARBER OF SEVILLE 

– www.roh.org.uk 
Also in cinemas - 

https://www.roh.org.uk/  
cinemas/production/51315

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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Balls, bulls and celebrating women
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

The Son 
 
Florian Zeller’ screen adaptation 

of his brilliant play THE FATHER 
was a tremendous success and 
earned Anthony Hopkins an Oscar, 
a couple of years ago. Now, Zeller 
adapts another of his plays for the 
big screen, “The Son”, which follows 
the story of Peter (Hugh Jackman), 
a successful businessman with a 
new partner Beth (Vanessa Kirby) 
and a baby.  

Peter’s ex-wife Kate (Laura Dern) 
is struggling to cope with their 
troubled teenage son Nicholas 
(Zen McGrath), who begins to get 
more distant by the day. Kate feels 
she has no alternative, but to get 
in touch with her estranged ex-
husband….  

A first-class cast has been        
assembled for this perfectly crafted 
drama including a guest appear-
ance from Anthony Hopkins in a role 
specially written for him by Zeller. 
He plays Peter’s egotistical father, 
a filthy rich and highly insensitive 
man. Hopkins delivers a scene 
stealing performance, but it is Jack-
man’s relationship with his own 
son that is the core of this story. 
Nicholas is a fragile young man, 
and his father Peter does his best 
to help him get through the dark 
turmoil that he has sunk into.  

All the performances are ace in 
this powerful drama and is highly 
theatrical especially in the climac-
tic sequence which is played here 
very realistically. Intelligent and 
moving! 

 

Nostalgia 
 

Mario Martone’s brilliant film tells 
the story of Felice Lasco (Pier-
francesco Favino), an Italian, who 
returns home to Naples following 
a 40-year absence in Beirut and 
Cairo. He is thrilled to be back and 
see his mother after all these years 
and hopes to bring his wife Arlette 

(Sofia Essaidi) from Cairo for a new 
life. But first he wants to reconnect 
with his teenage friend Oreste  
despite warnings from the local 
priest that his best friend is now a 
notorious crime boss terrorising 
the city… 

A truly remarkable portrait of        
a man hungry to re-connect his 
past in his beloved city before      
an unexpected tragedy changed 
everything. Favino delivers a spell-
bind performance under Martone’s 
impeccable direction. A must! 

 

Marcel The Shell 
With Shoes On 

This is adorable and a delight-
fully quirky feature follows the  
adventures of Marcel (voice by 
Jenny Slate), a one-inch shell who 
used to be part of a big community. 
He now lives alone with his Nana 
Connie (Isabella Rossellini) in a 
big house which is rented as 
Airbnb. The latest guest is a film-
maker, who decides to make a film 
on the life of Marcel but also help 
him find his long-lost family… 

Marcel became a YouTube sen-
sation and now he gets his first 
outing for the big screen and its 
success is mostly due to Jenny 
Slate’s delicious creation.  

The Inspection 

This film is a labour of love for 
Elegance Bratton’s first film which 
was premiered at last October’s 
London Film Festival. It is based on 
his own experiences as a young 
gay man and here he follows the 
story of Ellis (Jeremy Pope) a home-
less young man thrown out of his 
house by his homophobic mother 
(Gabrielle Union).  

That was ten years when he 
was 16 but now Ellis wants to do 
something worthwhile with his life 
and decides to enrol in the marines. 
Ellis finds it almost impossible to 
hide his sexuality which leads to 
even more bullying and persecu-
ting by his officers… 

A passionate, daring story told 
from the heart by first time film-
maker, who elicits a tremendous 
performance from Pope as the 
sensitive young man as well as by 
Union as his heartless mother. 

 

Town Of 
Strangers 

Documentary filmmaker Treasa 
O’Brien arrives to the small town 
of Gort, in the west of Ireland in her 
van which is full of her camera 
equipment and hoping to make a 

film. She puts posters around the 
place advertising auditions to the 
locals and soon enough she selects 
a diverse group of people, who are 
delighted to share their stories in 
front of the camera…  

O’Brien’s deceptively simple film 
is not only a fine portrait of refugees 
and strangers seeking a new home 
in a foreign land but also an exami-
nation on loneliness. Her graceful 
cast includes travellers and migrant 
workers from Brazil, Syria, and 
Afghanistan.   

A fine documentary worth see-
ing! 

 

Sublime 

An engaging coming of age film 
from Argentina’s Mariano Biaisin, 
who follows the story of Manuel 
(Martin Miller), a 16-year-old boy 
with aspirations of playing in a rock 
band. He spends most of his time 
with his girlfriend or rehearsing with 
his childhood friend Felipe (Teo 
Inama Chiabrando). He begins to 
feel a strong attraction for Felipe 
and is in agony in case he ruins 
their friendship… 

It is a gentle, lovely film about 
innocence and first love well exe-
cuted and played with confidence 
by its young performers. (DVD from 
Peccadillo Pictures) 

 
HUNT VS LAUDA- THE NEXT 

GENERATION: This fascinating 
motor racing documentary is       
directed by Charlotte Fantelli, who 
sets out to capture the repeat  
battle between James Hunt’s son 
Freddie and Nikki Lauda’s son 
Matthias.  

The fierce rivalry between James 
Hunt and Nikki Lauda was fea-
tured in Ron Howard’s film RUSH 
but now it is their sons’ turn to live 
up to their impeccable reputation.  

A decent film but nearly spoiled 
by the loud and over enthusiastic 
narration. 

 
STRANGE WORLD: This 

bright and colourful animation by 
Don Hall and Qui Nguyen follows 
the story of a family of explorers- 
the Clades.  

Jaeger (Dennis Quaid) is the 
fearless adventurer who goes 
missing after one extremely dan-
gerous expedition but now it is up 
to his son Searcher (Jake Gyllen-
haal) to fulfil the family’s legacy… 

An enjoyable adventure with 
many exciting set pieces and 
grand designs.  
 
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

UK Cypriot Sophia Hadji-
Michael is an up-and-
coming star who is 

already making waves, having 
opened for Girls Don’t Sync on 
the debut of their UK Tour at 
YES in Manchester. 

A University of Manchester 
graduate, Sophia, whose      
paternal grandparents are from 
Vasili and Yialoussa, has worked 
as an Assistant Producer and 
Presenter. 

On BBC 6 Music, she works 
across the Craig Charles week-
day-afternoon show as well  
as the early morning breakfast 
show with Chris Hawkins and 
Amy Lamé. Her responsibilities 
include researching guests/ 
music, scriptwriting and editing 
audio clips. 

On Radio 1’s Life Hacks, she 
recruits guest callers, and on 
BBC Sounds, she music reports. 
She was also part of a team 
which delivered a winning pitch 
to the BBC to produce a major 
daytime show on 6 Music.  

Outside of this, she has pre-
sented for a number of commu-
nity stations across Manchester 
and London (including Pie Radio, 
Reform Radio, Subtle Radio, 
Fuse FM and All FM).  

Sophia has grown her blog 
Address-it into a large-scale 
arts event which promotes and 
celebrates Manchester’s diverse 
talent.  

Furthermore she produced and 
directed a short documentary 
on Manchester’s Afro-Caribbean 
Carnival working closely with 
some of the founding-females 
of the cultural event. 

You can catch Sophia making 
a special guest appearance  
at the Chrli Brix album launch 
at Lost Horizon in Bristol on 
Saturday 18th February and 
on the line up at Worried About 
Henry: Official After Party at 
Ministry of Sound in London on 
Saturday 4th March. 

For more on what Sophia’s 
up to, follow her on Instagram: 
@sophhmichael 

Sophia Hadji-Michael,  
a rising UK Cypriot star

Jamie Oliver visits namesake 
restaurant in Engomi, Cyprus

Star chef and restaurateur 
Jamie Oliver was in Cyprus 
earlier this month, dropping 

by his namesake Jamie’s Italian 
restaurant in Engomi. 

Attendees had the opportunity 
to meet the celebrity chef in per-
son and enjoy a special set menu 
for the occasion, created by the 
restaurant’s chefs, as well as by 
Jamie himself. 

Jamie Oliver’s first restaurant 
opened in Cyprus in 2016, with 
Jamie’s Italian being touted as 
the epitome of casual dining,     
offering visitors an unpreceden-
ted journey into authentic Italian 
cuisine with the chef’s signature. 

Jamie and his top Italian part-
ner Gennaro Contaldo, together 
with the restaurant’s experienced 
Cypriot chefs, created a menu of 
original dishes, made with fresh 
seasonal ingredients, placing an 
especial emphasis on free-range 
products and sustainable culti-
vation. 

Then, in 2020, Jamie Oliver’s 
Diner came to Cyprus, with a 
menu inspired by the chef’s trips 
to the US, offering authentic 
American recipes. 

More recently, 2022 saw the 
opening of Jamie’s new restau-
rant in Limassol Marina, Jamie 
Oliver Kitchen. 
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I often talk about growing your 
own fruit, vegetables and 
herbs, as they will then hope-

fully be grown organically without 
any chemical pesticides added. 
If we have a lot of these at hand, 
we can work with them, whether 
we use them fresh or dry some 
out and then store them. A lot 
can be done with all these herbs 
and plants grown, along with 
many other things you already 
have in that kitchen or bathroom 
cupboard. 

Let's take a look at some of 
those things you may already 
have and not even realised their 
potential as a remedy. 

 
Basil: an antiseptic. 
Almond oil: a carrier oil for 

massage. 
Avocado: as a hand cream 

or cleanser. 
Cabbage: for arthritis and 

rheumatism, used as a poultice 
for back pain, as a detoxifier, for 
asthma, also used for constipa-

tion.  
Celery: used for urinary tract 

infections. 
Cider: for fungal infections, 

stomach infections, detoxing 
and cleansing the system. For 
athletes' foot, as well as a foot 
soak. 

Cinnamon: comforting, warm-
ing and antispasmodic for men-
strual cramps. Cinnamon is often 
with Ginger for chesty coughs.  

Ginger: for arthritis and rheu-
matism, colds, nausea, head-
aches and migraine, circulation 
and insect bites. 

Cloves: a painkiller for tooth-
ache, for fever, for nausea and 
can also ease wasp stings.  

Marigold: for sore gums, 
bruises and burns. 

Cranberries: for cystitis, for 
decreasing blood pressure and 
improving the immune system. 

Dandelion: known for mos-
quito bites, detoxing and cleans-
ing the system. 

Chamomile: for hay fever, 

gastrointestinal disorders, ulcers, 
wounds, inflammation, muscle 
spasms, rheumatic pain, insom-
nia and even haemorrhoids. 

Lavender: for skin treatment 
and acne, for burns, colds, for 
sleep inducing, earache, hair 
treatments, rheumatism, sprains 
and thrush. 

Lemon: for colds, as a diges-
tive aid, for hair, face and skin 
treatments, for bites and stings. 

Honey: for asthma, allergies, 
sore throats, cold or fever. 

Peppermint: for nausea,     
digestive disorders or IBS, colds 
and fever, mosquito repellent. 

Rosemary: as a disinfectant, 
as a hair treatment.  

Salt: as a gargle, in water     
for cuts and grazes, for fungal 
infections. 

Thyme: for colds and used 
as an infusion for hoarse voice, 
as a disinfectant in a foot soak. 

Rose petals: for eye treatment, 
rose water as a toning lotion for 
sensitive skin. 

Witch hazel: for cuts and 
grazes, as a toning lotion for oily 
skin. 

Plums: for psoriasis. 
Prunes: for constipation and 

psoriasis. 
Soya: for menopausal symp-

toms. 
Oats: for menopause and 

menstrual cramps, for stress and 
cleansing the blood. 

Jasmine: to reduce stress and 
food cravings, used on the skin 
for skin diseases and to speed 
up wound healing. 

Just look at all the natural 
things we have readily available, 
and many of us do not even     
realize the possibility of cures we 
have, that very likely our grand-
parents would have advised us 
of. So before rushing out to buy 
medication, why not try some 
good old-fashioned remedies. 

Include many of these in your 
eating regime as you wish, but 
remember you can also make 
some infusions, hot or cold, such 
as rose petals, lavender, mint, 
cinnamon and ginger, lemon, 

orange and cinnamon, jasmine, 
chamomile.  

A lot can be consumed as 
teas or some of these can also 
be used as a poultice or lotion 
on the body. 

Oh so pure and natural, how 
awesome is that! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Cupboard love remedies

Cooking with Loulla Astin 
Broccoli Macaroni with Three Cheeses

Macaroni cheese with 
broccoli or cauliflower 
is a fabulous dish to get 

kids eating more greens - it's a 
wonderfully comforting food using 
Cheddar, Feta and Parmesan, 
which makes it a perfect family 
dinner for a busy week night. I like 
to serve it with a nice tomato 
salad. 

 
Ingredients (serves 4): 

350g broccoli florets 
2 tbsp olive oil 
Salt and pepper  
300g macaroni or penne pasta  
40g butter 
40g flour 
600ml milk 
1 tsp Dijon mustard  
150g mature cheddar, grated 
100g feta, crumbled 
50g Parmesan, grated  
Grated nutmeg  
 

Method:  
Preheat the oven to 200C / 

Gas Mark 6. 
Place broccoli in a large hot 

frying pan, drizzle with olive oil 
and season with salt and pepper. 
Stir fry until it starts to soften. 

Bring a large pot of salted 
water to a boil. Cook the pasta 
until it’s al dente. Save some of 
the cooking water. 

Next make the sauce - Melt 
the butter in a medium sized pan 
on a low heat. When the butter 
is foaming, add the flour and stir 

until mixed in. Keep cooking  
for 2 minutes, stirring frequently, 
then gradually add the milk, stir-
ring constantly. Make sure each 
bit of milk is incorporated before 
adding the next bit.  

Keep whisking until smooth, 
then add the mustard, salt and 
pepper. Mix ½ the cheddar 
cheese with the feta into the 
sauce and stir to combine. Turn 
off the heat.  

Place in a greased oven dish, 
26 x 20cm or big enough to hold 
the pasta. Fork the sauce through 

the pasta and broccoli with a  
little of the pasta water. Press it 
down and scatter the remaining 
cheese on top, then the Parme-
san, and add nutmeg. 

Bake in the oven for 10 minutes 
or until the dish is bubbling and 
the top is golden. 

NB. Save calories by adding 
the broccoli to the pasta when 
it’s almost ready. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Thursday 16th February 2023 
UEFA Europa League Knockout Round Play-Off tst Leg 
Barcelona v Manchester United 20.00pm BT Sport 
UEFA Europa Conference  
Knockout Round Play-Off 1st Leg 
AEK Larnaca v Dnipro 20.00pm 
Friday 17th February 2023 
Cyprus  
Karmiotissa v Enosis 
Saturday 18th February 2023 
Premier League 
Aston Villa v Arsenal 12.30pm BT Sport 
Brentford v Crystal Palace 15.00pm 
Brighton v Fulham 15.00pm 
Chelsea v Southampton 15.00pm 
Everton v Leeds United 15.00pm 
Nottingham Forest v Manchester City 15.00pm 
Wolverhampton Wanderers v Bournemouth 15.00pm 
Newcastle United v Liverpool 17.30pm 
Vanarama National League 
Torquay v Barnet 15.00pm  
Isthmian League Premier 
Billericay v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian League North 

New Salamis v Hashtag 15.00pm White Hart Lane,N17 7PJ 
Spartan South Midlands League Premier 
Stotfold v St Panteleimon 15.00pm 
Cyprus 
Aris Limassol v Nea Salamis 
Akritas v Apollon 
Greece 
Panathinaikos v Volos NFC 
Asteras Tripolis v PAS Giannina 
Sunday 19th February 2023 
Premier League 
Manchester United v Leicester City 14.00pm Sky Sports 
Tottenham Hotspur v West Ham United 16.30pm Sky Sports 
Cyprus 
AEL v AEK Larnaca 
APOEL v Doxa 
Greece 
Lamia v Olympiakos 
Panaitolikos v Ionikos 
PAOK v AEK Athens 
Monday 20th February 2023 
Cyprus 
Olympiakos Nicosia v Omonia Nicosia 
Anorthosis v Pafos 

Greece 
Atromitos v Levadiakos 
OFI v Aris 
Tuesday 21st February 2023 
UEFA Champions League Last-16 1st Leg 
Eintracht Frankfurt v Napoli 20.00pm BT Sport 
Liverpool v Real Madrid 20.00pm BT Sport 
Vanarama National League 
Barnet v Altrincham 19.45pm 
Isthmian League North 
Brentwood v New Salamis 19.45pm 
Wednesday 22nd February 2023 
UEFA Champions League Last-16 1st Leg 
Inter Milan v FC Porto 20.00pm BT Sport 
RB Leipzig v Manchester City 20.00pm BT Sport 
Spartan South Midlands League Premier 
St Panteleimon v Biggleswade 15.00pm Hertingfordbury Park, 
West St, Hertford SG13 8EZ 
Thursday 23rd February 2023 
UEFA Europa League Knockout Round Play-Off 2nd Leg 
Man Utd v Barcelona 20.00pm BT Sport 
UEFA Europa Conference   
Knockout Round Play-Off 2nd Leg 
Dnipro v AEK Larnaca 20.00pm
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Leaders Arsenal drop points in pursuit of  Premier League title

Leaders Arsenal dropped 
more points in their pursuit 
of a first Premier League 

title since 2004 after being held 
to a 1-1 draw at home to Brent-
ford on Saturday. 

Arsenal’s new signing Leandro 
Trossard replaced Gabriel Marti-
nelli just past the hour mark with 
his side struggling and made an 
almost instant impact to convert 
a low cross by Bukayo Saka and 
give the Gunners the lead at the 
Emirates Stadium. 

An eight-point advantage in the 
table beckoned for Mikel Arteta’s 
side but they never looked com-
fortable against an enterprising 
Brentford who should have been 
ahead by halftime. 

The visitors got their deserved 
point through Ivan Toney, who 
pounced in the 72nd minute to 
head in Christian Norgaard’s 
cross. Only Harry Kane has net-
ted more away goals in the Pre-
mier League this season than 
the Brentford striker. 

With manager Antonio Conte 
back in the dugout after missing 

their win against Manchester City 
last Sunday following gallbladder 
surgery, Spurs made a good start 
at Leicester. 

The top-four chasers eyed a 
fourth successive victory in all 
competitions and raced into an 
early lead at the King Power 
Stadium through Rodrigo Ben-
tancur’s close-range finish. 

Yet the hosts quickly turned the 
match on its head, with Nampa-
lys Mendy hammering home a 
23rd-minute equaliser, before 
James Maddison completed the 
turnaround two minutes later. 

Kelechi Iheanacho added a 
third in first-half stoppage time 
to extend Leicester’s lead, with 
Tottenham’s defending making 
the Nigerian striker’s task much 
simpler. Harvey Barnes added 
a fine fourth nine minutes from 
time, securing Leicester a third 
successive win in all competitions 
that moved them up to 13th in the 
standings. 

“To be consistent is a long pro-
cess, a mental process. We have 
to be better mentally, better in 

the approach.” 
Despite their record January 

transfer window outlay, Chelsea 
cannot buy a victory at the       
moment after they stretched their 
winless league run to three mat-
ches with their draw at West Ham, 
leaving them ninth in the table. 

Joao Felix, returning to the 
team after the on-loan Portu-
guese forward was sent off in his 
Chelsea debut last month, side-
footed home in the 16th minute 
to break the deadlock after a 
pinpoint pass by British record 
signing Enzo Fernandez. 

Chelsea sought to extend their 
lead at London Stadium but it was 
their former wing back Emerson 
who equalised in the 28th minute. 

At the bottom of the table, it 
seemed Southampton’s luck might 
be turning after Carlos Alcaraz 
scored in the 25th minute and 
Wolves had Mario Lemina sent 
off two minutes later for a second 
booking. But Wolves levelled 
through Jan Bednarek’s 72nd  
minute own goal and Joao Gomes 
struck in the 87th minute to leave 

Saints four points from the safety 
zone, Manchester United scored 
twice in the final 10 minutes at 
Elland Road to leave managerless 
Leeds deep in relegation trouble. 

Five days on from Marcus 
Rashford netting the Red Devils’ 
first goal as they came back from 
2-0 down at home to draw against 
the same opponents, the England 
striker broke the deadlock when 
he met Luke Shaw’s curling cross 
to head in his 21st goal of the 
season. 

Substitute Alejandro Garnacho 
then outpaced the home defence 
before beating Illan Meslier at 
his near post to the obvious joy 
of manager Erik ten Hag on the 
touchline. 

Three first-half goals helped 
Manchester City see off Aston 
Villa in their first game since being 
accused of more than 100 rule 
breaches by the Premier League. 
Those allegations have made it 
a testing week off the pitch for 
the defending champions but 
they responded in impressive 
style with some vibrant early     
attacking play, and were able to 
survive a slightly nervy finish. 

It was not quite a vintage      
display by Pep Guardiola’s side, 
who will go top of the table if they 
beat leaders Arsenal at Emirates 
Stadium on Wednesday, but they 
were much more like their old 
selves. The noisy atmosphere 
certainly helped. Guardiola had 
issued a defiant response to the 
charges before the game, and 
City’s fans reacted in similar 
fashion at a vibrant Etihad Sta-
dium, singing songs about their 
situation and in support of their 

manager, and also the club’s 
owner Sheikh Mansour. 

City’s players appeared gal-
vanised too, and made the perfect 
start when Rodri headed home 
Riyad Mahrez’s corner, but they 
had to wait until just before the 
break to add to their lead. 

Calum Chambers’ attempt to cut 
out a Kevin de Bruyne through-
ball saw him head the ball beyond 
his on-rushing keeper Emi Marti-
nez and, although Erling Haaland 
could not convert from a tight angle, 
he had the composure to look up 
and find Ilkay Gundogan for a tap-
in. Mahrez made it 3-0 from the 
penalty spot soon afterwards, 
after Jacob Ramsey had clipped 
Jack Grealish inside the box. 

That should have been the end 
of Villa’s hopes, but they were 
gifted a way back into the game 
just after the hour mark. 

Bernardo Silva’s error allowed 
Ollie Watkins space to run through 
and he beat Ederson with a cool 
finish. 

Newcastle extended their      
unbeaten run to a club record-
equalling 17 league games but 
were forced to settle for a point 
on Eddie Howe’s return to 
Bournemouth. 

Having spent more than 10 
years as Bournemouth manager 
across two spells, Howe was 
back at the Vitality Stadium with 
his Newcastle side pushing for 
a Champions League spot and 
his old club stuck in the bottom 
three. 

However, it was Bournemouth 
who went in front after half an 
hour when Dango Ouattara flicked 
on a corner and Marcos Senesi 

was left unmarked at the far 
post to stab home. 

Miguel Almiron equalised for 
the Magpies in first-half stoppage 
time, firing into the bottom corner 
after Bournemouth goalkeeper 
Neto had kept out Sean Longstaff’s 
shot following good work down 
the left by Allan Saint-Maximin 

Liverpool boss Jurgen Klopp said 
“it felt like us, it looked like us,” 
after the Reds recorded their first 
Premier League win in 2023 with 
a comfortable Merseyside derby 
victory over Everton at Anfield. 

Sean Dyche’s reign as Ever-
ton manager got off to the per-
fect start with a win over league 
leaders Arsenal at Goodison 
Park, but the task he has taken 
on after succeeding sacked 
Frank Lampard was laid out  
before him in graphic detail as 
they remain rooted in the bottom 
three. 

Everton had actually kept Liver-
pool at arm’s length before they 
were caught by a devastating 
counter-attack after 36 minutes, 
defender James Tarkowski’s 
header hitting the post at one end 
before Darwin Nunez raced clear, 
squaring for Mohamed Salah to 
take advantage of goalkeeper 
Jordan Pickford’s poor position-
ing with a simple finish. Liverpool 
snuffed out any hopes of an Ever-
ton recovery four minutes after 
the break. 

And it was a special moment 
for £45m January signing Cody 
Gakpo, as he tapped in Trent 
Alexander-Arnold’s cross at the 
far post for his first goal since 
arriving at Anfield from PSV 
Eindhoven.
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Cyprus Football

Results 
Pafos 1 AEL 0,  Apollon 3 Karmiotissa 4, Nea Salamina 0  Anorthosis 
1, AEK Larnaca 1 Akritas 1, Omonia 1 Aris 2,  Paralimni 1 Apoel 2, 
Doxa 0 Olympiakos 0. 
Standings 
AEK 54, Apoel 52, Pafos 48, Aris 46, Nea Salamis 37, Omonia 35, 
Apollon 35,  AEL 31, Anorthosis 29, Karmiotissa 26, Paralimni 17, 
Doxa 14, Olympiakos 14,  Akritas Chlorakas 12. 

Local and community 
football

Results 
Giannina 0 Ionikos 0, Volos 2 Atromitos 1, Aris 1 Panathinaikos 2, 
Lamia 1 Ofi 4, Asteras Tripolis 2 PAOK 2, AEK 3 Levadiakos 0, Olym-
piakos 6 Panetolikos 1. 
Standings 
Panathinaikos 51 AEK 50, Olympiakos 46, PAOK 44, Volos 35, 
Aris 31, Atromitos 25, Panetolikos 24, Asteras Tripolis 23, Ofi 23, 
Giannina 21, Ionikos 15. Levadiakos 13, Lamia 12, 

Community Youth 
Football

Greece Football

Tickets available for 
Scotland v Cyprus

Cyprus Men’s National 
team will play against 
Scotland on March 25 at 

14:00 for the EURO 2024 1st 
qualification group.  

The match will take place at 
Hampden Park Stadium in Glas-

gow. 
Cypriot fans can book their 

ticket for the match by sending 
an e-mail to tickets@cfa.com.cy 

Prices: 35 pounds for tickets 
category 1 and 30 pounds for 
tickets category 2.

Photo from visit of Cyprus to Scotland in 2019

Barnet FC have progressed 
into the Quarter-Final of 
the Isuzu FA Trophy after 

Harry Smith’s double secured a 
2-1 win against Torquay United 
at Plainmoor and will now play 
Maidstone with a Wembley final 
in their sights. 

It was the perfect start for The 
Bees as Harry Smith was there 
to get on the end of Ryan De 
Havilland’s cross to head in the 
opener after just two minutes. 
The Gulls almost made it 1-1 
straight from the kick-off as they 
hit the crossbar. 

Torquay levelled the score on 
56 minutes when Evans’ free kick 
evaded everyone in the box and 
found the back of the net. 

The Bees responded in terrific 
fashion and took the lead again 
three minutes later. Sam Beard 
whipped in a delicious cross to 
Harry Smith on the front post who 
headed in his second of the after-
noon. 

 
THE FA TROPHY 

 
The draw in full: Gateshead 

vs Farsley Celtic, Maidstone Uni-
ted vs Barnet, York City vs Altrin-
cham and Aldershot Town vs FC 
Halifax Town. The Quarter-Finals 
will be played on Saturday 11th 
March. 

New Salamis go two wins on 
the  trot after beating Hullbridge 
2-1 friday night. 

New Salamis will be tricky    
opponents finding the Isthmian 
North a comfortable fit in their 
first season at this level. Other 
clubs will have to be alert to the 
“super subs” from Salamis who 
have consistently won matches 
in the final third of matches”. 

Hullbridge somehow ended 
up with no points from a fixture 
that should have provided three. 
The Salamis late show from 87 
minutes onwards that turned this 
game around was hard to explain 
and, indeed. It may not have been 
a vintage performance but from 
the off The Bridge were the better 
of the two sides and looked the 
most likely to go ahead, although 
as the game approached half-
time with the sides deadlocked 
at 0-0. Just when it looked like 
remaining goalless The Bridge 
finally broke the deadlock after 43 
minutes as a corner was flicked 

on for Martin Tuohy to convert at 
the back post and give The Bridge 
a deserved half-time lead.  

A goal changes games, one 
of those football cliches that is 
absolutely true, and Salamis 
changed this one with an 87th-
minute equaliser from the afore-
mentioned danger man Louie 
Remi, who had scored twice 
against The Bridge in the reverse 
fixture earlier in the season when 
Salamis staged a comeback from 
2-0 down to win 3-2. Not happy 
with that, they then did the same 
again for a goal directly from a 
Harrison Georgiou corner to put 
the visitors New Salamis 2-1 up 
in the last minute of normal time. 

St Panteleimon drop points  
at Colney Heath in the Spartan 
South Midlands League Premier 
after taking the lead in the 5th 
minute. Colney give it away in 
Centre Mid, and after a superb 
save from Shaw, the follow up 
made it 1-0. Colney Heath equal-
ised in the 20th minute, Sighiar-
tau got Colney Heath back on 
level par from the spot! 1-1. 

George Taban with an absolute 
screamer put Heath 2-1 up at 
Hertingfordbury in the 71st minute 
and after some pressure from 
the Saints Colney Heath came 
out eventual winners. 

St Panteleimon won 1-0 away 
to London Colney on Tuesday 
Valentines day keeping them in 
5th place. 

Bognor hammered Haringey 
Borough 5-2 at White Hart Lane 
in a pulsating Isthmian premier 
division encounter. 

Nathan Odokonyero, and Dan 
Gifford both bagged braces and 
Sam De St Croix grabbed a late 
goal as Bognor responded mag-
nificently to going 1-0 down after 
just three minutes through a goal 
from Osedeko for the home 
side.  

Boro and Haringey retook he 
lead at 2-1 through Ben Allen in 
the 20th Minute. 

On Tuesday night, Haringey 
Borough again lost at home        
to Canvey Island 2-1. Canvey         
Island took the lead in the 5th 
minute through Charlie Edwards, 
Haringey Borough equalised in 
the 52nd minute through Josiah 
Bridgeman, but ten minutes 
later, Bradley Sach scored the 
winner for Canvey Island.

Barnet reach quarter finals of FA Trophy

AEK remains in control of 
the Super League summit, 
trailing Panathinaikos by 

a point but having a game in hand, 
but the Greens scored this round’s 
most important win Panathinai-
kos returning from 1-0 down to 
beat Aris 2-1 on Sunday. 

AEK is on 50 points from 21 
games after seeing off Levadia-

kos 3-0 at home on Monday. Olym-
piakos  thrashed visiting Paneto-
likos 6-1 PAOK led 2-0 up to the 
90th minute at Tripoli, but host 
Asteras found two late goals to 
snatch a memorable 2-2 draw.  

Ivan Nasberg and Brandon 
Thomas had put PAOK ahead, 
but Sito and Pichu Atienza 
equalized for Asteras. 

Shocks galore as top of 
the table AEK  took a last 
minute equaliser to draw 

with bottom of the table Akritas 
who led from the 20th minute 
1-1 at home in Larnaca. 

A seven goal thriller at the 
Alpha Mega Stadium where 
Apollon lost at home to Karmio-
tissa 4-3.Apollon were winning 
2-0 then 3-1 and lost 4-3. 

Apollon’s goals came friom 
Donyoh, Shahar and Pittas. The 
Karmiotissa goals came from 
Coulibaly, Allouchi 2, and Graven-

berch. 
Second placed Apoel beat 

Paralimni 2-1. 
In the Famagusta derby Anor-

thosis beat Nea Salamina 1-0 
with a Mraz goal. 

4th placed Aris beat Omonia 
2-1 Bengtsson and Babicka 
scoring to give Aris 2-0 lead with 
a penalty from Omonia’s Ansa-
ford reducing the score. Doxa 
and Olympiakos shared points 
with a goalless draw. 

Pafos beat AEL 1-0 with a 
Tankovic goal.

An enthralling match bet-
ween two good footballing 
teams AEK v Omonia 

Youth U14’s served up a classic 
cup encounter. 

With nothing between the 
teams in the first half, the second 
half was underway and it was 
clear to see that both teams 
were looking to take advantage.  

It was AEK who made the 
breakthrough with Tristan utilising 
his pace to get behind the  
Omonia defence and square to 
Michael to finish and make it 1-0.  

With Omonia rattled, they 
started to play more directly and 
through this, grabbed the equali-
ser from a long ball over the top 
of the AEK defence. 

This galvanised Omonia who 

now, sensing victory, were on the 
ascendancy. Their directness 
paid off and took the lead against 
the run of play to go 2-1 up with 
5 minutes to play. 

AEK didn’t give up and showed 
great spirit to keep playing their 
football and stick to the game 
plan. Following a nice move on 
the left, the impressive Tristan 
looked up and seeing the Omo-
nia keeper off his line, struck a 
fantastic long range effort which 
sailed into the top corner from 
25 yards out. 

An excellent game for the 
supporters to watch and a great 
advert for youth football between 
two good teams, played in good 
spirit and mutual respect, a credit 
to our community.

AEK Youth U14s

New Salamis Youth FC  U13 White played Hinton Finchley 
Legends in a thrilling end to end game. New Salamis coaches 
Kerem & Muzo praised both teams parents, ref and officials.  

Great victory sees the boys in first place after this Sundays win. 
Both clubs held 1 minute silence before kick off for cousin Selin 

Karakaya and the Cypriot volleyball team who attended a tournament 
in Turkey, as well as all victims of the Earthquakes in Turkey & Syria.  

The boys goal celebration picture says: Selin Karakaya, may 
your soul rest in peace, gone but not forgotten.

The Cyprus Sevens Cham-
pionship kicks off this week-
end. The first round will be 

held on Saturday 18 February at 
Maroni Sporting Centre (Κοινότικο 
Γήπεδο Μαρωνίου), KO 13:30.  

Four on-island teams will face 
each other in this year’s Sevens 
Championship. 

The Rugby Cyprus Sevens will 
be sponsored by The Legal 

Opinions.  
Confirmed details of the 

championship are as follows: 
ROUND ONE 
Saturday 18th February, 2023 
KO 13:30 
Maroni Sporting Center 
ROUND TWO 
Saturday 11th March, 2023 
KO 13:30 
Maroni Sporting Center 
ROUND THREE 
Saturday 1st April, KO TBC 
Sportivo, Paphos 
ROUND FOUR 
Saturday 22nd April, KO 13:30 
Limassol Crusaders’ Ground 
 
TEAMS: 
Paphos Tigers 
Limassol Crusaders 
Larnaca Spartans 
Akrotiri Rugby 

Cyprus 7’sRugby 
Championship 
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(από το Λονδίνο)(from London)

Χριστίνα Αγγελή
On 21st February 2023 it will be 3 years since our beloved 

mother, sister and grandmother Christina Angeli passed 
away.  

 
Although it still seems like yesterday to us, time has flown 

by, yet our thoughts and memories are always with us, 
giving us comfort as we deal with our pain. As is often 

said, we still can’t believe she is no longer with us, taken 
so young and so suddenly from our lives. It is the little 

things that seem to hurt the most, not getting that call on 
your birthday, not getting those little reminders of 

people’s birthdays and name days or not getting that first 
card for Christmas, all the little things that you looked 

forward to and treasured, never thinking that they would 
suddenly stop and never to be received again. Whilst we 
treasure the many memories, so many celebrations and 

special occasions will just never be the same again, with 
something missing that can never be replaced, a void that 
remains empty, a special place in our hearts that doesn’t 

heal. 
 

We can only hope that our beloved Christina has found 
peace and happiness, reunited with her beloved husband 

and that they look down on those of us who have 
remained behind, trying to carve out a new life without 

them in our lives, being there for each other, always, 
making them proud of our closeness and desire to 

continue their legacy.

Στις 21 Φεβρουαρίου 2023 θα έχουν περάσει 3 χρόνια από 
τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, αδερφής 

και γιαγιάς Χριστίνας Αγγελή. 
 

Παρόλο που νιώθουμε σαν να έγινε χθες, ο χρόνος κυλάει 
γρήγορα αλλά πάντοτε την έχουμε στις σκέψεις και 

αναμνήσεις μας, δίνοντας μας ελάχιστη παρηγοριά καθώς 
ακόμη αντιμετωπίζουμε την οδύνη μας. Όπως λέγεται συχνά, 
ακόμη να πιστέψουμε  ότι δε βρίσκεται πλέον μαζί μας. 
Έφυγε τόσο νέα και ξαφνικά από τις ζωές μας. Είναι τα 
μικρά πράγματα που πονάνε περισσότερο. Το να μη 

λαμβάνεις τηλεφώνημα στα γενέθλια σου, να μην έχεις αυτές 
τις μικρές υπενθυμίσεις για τα γενέθλια και τις γιορτές των 
άλλων ή να μη παίρνεις την πρώτη σου Χριστουγεννιάτικη 
κάρτα. Ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα έρθει η μέρα που όλα αυτά 

τα μικρά και πολύτιμα πράγματα για τα οποία τόσο 
ανυπομονούσαμε, θα έπαυαν χωρίς να τα λάβουμε ποτέ 
ξανά. Παρόλο που οι αναμνήσεις μας μαζί της θα μας είναι 
πάντοτε πολύτιμες, οποιαδήποτε γιορτή ή σημαντικό γεγονός 
έχουμε δε θα είναι ποτέ ίδιο ξανά. Πάντα μας λείπει κάτι που 
ποτέ δε μπορεί να αντικατασταθεί. Το κενό παραμένει 

στην καρδιά μας και ποτέ δε θα επουλωθεί. 
 

Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι η πολυαγαπημένη μας 
Χριστίνα έχει βρει ειρήνη και χαρά ξανασυναντώντας τον 
αγαπημένο της σύζυγο και ότι μαζί, κοιτάζουν από ψηλά 

όλους εμάς που μείναμε πίσω και προσπαθούμε 
να χαράξουμε μία νέα πορεία στη ζωή χωρίς αυτούς, 

να βρισκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, πάντοτε να τους 
κάνουμε περήφανους για το πόσο δεμένοι παραμείναμε, 

αλλά και για την επιθυμία μας να διαιωνίσουμε 
την παρακαταθήκη που μας άφησαν.

Christina Angeli
† 3-YEAR MEMORIAL † 3o ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(από Λάρνακα, Κύπρος)(from Larnaca, Cyprus)
It is with great sadness that we announce the passing of Panayiotis 

Ioannou at the age of 99. He was a beloved father, grandfather, great-
grandfather and brother. Panayiotis passed away peacefully at home in his 

sleep surrounded by his loved ones, on Saturday 4th February 2023.  
He leaves behind his son Yiannakis, daughter Maria, grandchildren Panos, 

Christina, Alexis, Panos and Maria, great-grandchildren Amelie, Ioan, 
Lily, Athos and Leander and all his beloved family and friends.  

Born in Larnaca in 1923, a barber by profession, he left Cyprus and 
moved to London in the early 1950s where it became his home.  

The funeral will take place on Wednesday 22 February 2023 at 12.30pm 
at the church of St. Barnabas, Finsbury Rd, N22 8PA, followed by his 

burial at 2pm, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1JJ.  
The family would kindly request instead of flowers, to make a donation to 

the British Heart Foundation. 02.03.1923 – 04.02.2023

Panayiotis Ioannou 
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Παναγιώτης Ιωάννου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Παναγιώτης Ιωάννου απεβίωσε 
σε ηλικία 99 ετών. Ήταν πολυαγαπημένος πατέρας, παππούς, προπάππους 
και αδερφός. Στις 4 Φεβρουαρίου 2023, ο Παναγιώτης έφυγε ειρηνικά από 
τη ζωή, στον ύπνο του, περιτριγυρισμένος στην οικία του από τα αγαπημένα 

του πρόσωπα.  
 Καταλείπει τον γιο του Γιαννάκη, την κόρη του Μαρία, τα εγγόνια: Πάνος, 
Χριστίνα, Αλέξης, Πάνος και Μαρία, τα δισέγγονα Αμελί, Ιοάν, Λίλι, Άθος 

και Λέανδρος και λοιπούς συγγενείς και φίλους.  
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1923, όπου έγινε κουρέας, πριν φύγει 
στις αρχές του 50 από την Κύπρο και μετακομίσει στο Λονδίνο, 

το οποίο έγινε και το σπίτι του.  
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 στις 12.30μμ 

από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Rd, N22 8PA και 
ακολούθως η ταφή θα γίνει στις 2μμ στο κοιμητήριο New Southgate, 

Brunswick Park Rd, N11 1JJ. Η οικογένεια παρακαλεί αντί για λουλούδια, 
να γίνουν εισφορές για το British Heart Foundation.
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Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας, κόρης και αδερφής Έλενας Αμβροσίου, η οποία έφυγε από τη ζωή 

την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 56 ετών.  
Η Έλενα καταλείπει τον σύζυγο της Κρις, κόρες Νάσια, Ντίνα και Ζωή, μητέρα 

Σούλα, αδερφή Λούλα και λοιπούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 στις 12μμ από τον 
ιερό ναό Αγίου Ιωάννου Βαπτιστού, Wightman Rd, Harringay Ladder, London 

N8 0LY. Η ταφή θα ακολουθήσει στις 2μμ στο κοιμητήριο New Southgate, 
Brunswick Park Rd, London N11 1JJ και η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana 

Banqueting Hall, North London Business Park, N11 1NP.  
Αντί για λουλούδια, παρακαλούμε να γίνουν εισφορές για την φιλανθρωπική 
οργάνωση του The Royal Marsden Cancer και την ομάδα περίθαλψης του The 
Royal Free Palliative μέσω του https://www.gofundme.com/f/elena-ambrosiou. 
Εναλλακτικά θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία και στην παρηγοριά. 16.10.1966 – 01.02.2023

It is with great sadness we announce the death of our beloved wife, mother, 
daughter and sister Elena Ambrosiou who passed away on Wednesday, 1 

February 2023 at the age of 56. 
Elena leaves behind her husband Chris, daughters Nasia, Dina and Zoe, mother 

Soulla, sister Loulla and many friends and relatives. 
The funeral will take place on Tuesday 21st February 2023 at 12pm at St 

John The Baptist, Wightman Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY. The bu-
rial will be at 2pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London 

N11 1JJ followed by the wake at Ariana Banqueting Hall, North London 
Business Park, N11 1NP.  

In lieu of flowers, we will be raising money for The Royal Marsden Cancer 
Charity & The Royal Free Palliative Care team and kindly ask for any dona-

tions to be made via https://www.gofundme.com/f/elena-ambrosiou 
There will also be a collection box placed at the church and wake.

† CONDOLENCES

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(γεννημένη στην Αγγλία)

Έλενα Αμβροσίου
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

(born in England)

Elena Ambrosiou

† 9μηνο και 12ο Ετήσιο 
Μνημόσυνο

Τελούμε την προσεχή 
Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023, 

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστού, Wightman Rd, 

London N8 0LY, το 9μηνο και 12ο ετήσιο 
μνημόσυνο του αγαπημένου μου αδερφού  

Λευτέρη Ιωάννου (Lefty) 
και της αξέχαστης μας μητέρας 
Ιφιγένειας Γιάννη Λευτέρη 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
την μνήμη τους να παρευρεθούν. 

Ο αδερφός του Σταύρος.(από Τσέρι και Δευτερά)

† 21o ΕΤΗΣΙΟ ΜΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή 
Κυριακή 19.02.2023, 

στην εκκλησία της Παναγίας, 
Trinity Rd, Wood Green, London N22 8LB, 

το 21ον ετήσιο μνημόσυνο 
του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας 

πατέρα, παππού και αδελφού  

Γιάννη Σοφοκλέους  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 

τoυ όπως παρευρεθούν.   
Οικογένεια: Ευούλλα, εγγόνια, 
δισέγγονα και νύφη Μαίρη.

Panayiota Georgiou 
† 2-YEAR MEMORIAL

The 2-year memorial service of our 
beloved Georgios Loizou Pakkou 

(from Eftakomi) will take place on 
Sunday 19th February 2023 
at St Mary's Church Trinity Rd, 

Wood Green N22 8LB and we invite 
all those who honour his memory to 

attend. 
A priest will also be blessing his grave 

at 1.30pm at New Southgate 
Cemetery Brunswick Park Rd N11 1JJ. 

Many thanks, his wife, children, 
grandchildren and great 

grand-children and other relatives.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θρηνεί για την απώλεια της 
φοιτήτριάς του Ελευθερίας Αντωνιάδη η οποία έφυγε 

ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 22 ετών. Οι σημαίες 
του Πανεπιστημίου Κύπρου κυματίζουν μεσίστιες 

σε ένδειξη πένθους. 
 

Η κηδεία της 22χρονης Ελευθερίας, θα τελεστεί στις 
11.00 π.μ. την Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου από τον ιερό 
ναό Παναγίας Ευαγγελίστριας στην Παλλουριώτισσα. 

 
Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:15 π.μ. 

στον χώρο του Ναού.

The University of Cyprus mourns the death 

of their student Eleftheria Antoniades, who passed away 

suddenly at the age of 22. During the mourning period, 

the flag of the University of Cyprus will be at half-mast. 

 

The funeral of 22-year-old Eleftheria, will be held on 

Thursday, 16 February at 11.00am at Evangelistria 

church in Pallouriotissa. The family will be accepting 

condolences at the church from 10.15am.

Ελευθερία Αντωνιάδη
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL - CONDOLENCES

Eleftheria Antoniades
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ - ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Tigris Food Centre would like to express 
their most sincere condolences 

to the family of Panayiota Georgiou 
(wife of the late Costakis Georgiou) 

who unfortunately passed away 
on Thursday, 29 December 2022 

at the age of 83. 
May she rest in eternal peace.
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Τελούμε την προσεχή Κυριακή 19.02.2023, 
στην Εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, 

Wood Green, London N22 8LB, 
το δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο του 

πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας συζύγου, 
πατέρα, παππού και αδελφού Νεόφυτου Νικολάου 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του 

όπως παραβρεθούν.  
Αιωνία του η μνήμη

Νεόφυτος Νικολάου
(από Ερήμη, Λεμεσό)

† 2ο ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Neophytos Nicolaou
(from Erimi, Limassol)

† 2-YEAR MEMORIAL

We are very sad to announce the death of George 
Savva, who sadly passed away on Thursday, 

2nd February 2023 at the age of 83. 
George was a dearly loved husband, father, 

father-in-law and grandfather 
and much more to so many. 

He leaves behind his wife Soulla of 57 years, his 
children Sav, Christopher, Androulla and Maria 

his sons-in-law Andrew and Yiangos and his 
grandchildren Dimitri, George, Olivia and Nicole. 

He was also a beloved uncle and friend 
and will be sorely missed by all. 

His funeral will take place on Friday 24th 
February 2023 at 12:30 at St Mary's Church, 21 

Trinity Road, Wood Green, London N22 8BL 
followed by the burial at New Southgate 

Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ. 
The wake will be held 

at Forty Hall Banqueting, Forty Hall Lodge, 
Forty Hill, Enfield EN2 9HA. 

The family have requested in place of flowers for 
donations to be made at the donation box for 

Alzheimer's Society.

(from Troulli, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Γιώργος Σάββα
(από Τρούλλους, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του 
Γιώργου Σάββα, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη, 

2 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 83 ετών. 
 

Καταλείπει την επί 57 χρόνια σύζυγό του Σούλα, 
τα παιδιά του Σαβ, Χριστόφορο, Αντρούλα και 

Μαρία, τους γαμπρούς του Αντρέα και Γιάγκο, και 
τα εγγόνια του Δημήτρη, Γιώργο, Ολίβια και 
Νικόλ. Ήταν επίσης πολυαγαπημένος θείος και 

φίλος και θα λείψει πολύ σε όλους μας. 
 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 24 
Φεβρουαρίου 2023 στις 12:30 από τον καθεδρικό 
ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 21 Trinity Road, 
Wood Green, London N22 8BL και στη συνέχεια 
η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο New Southgate, 
Brunswick Park Road N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η 
παρηγοριά στο Forty Hall Banqueting, Forty 

Hall Lodge, Forty Hill, Enfield EN2 9HA. 
 

Αντί για λουλούδια, μπορείτε να κάνετε εισφορές 
για το Alzheimer's Society. Θα υπάρχει διαθέσιμο 

κουτί εισφορών στην εκκλησία.

George Savva

The 2-year memorial service of our beloved 
and dearly missed husband, father, grandfather 

and brother Neophytos Nicolaou 
will take place on Sunday 19.02.2023 

at the Greek Orthodox Church of St. Mary, 
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB 

and we invite everyone who honours his memory 
to attend.  

To his eternal memory

06.09.1939 - 02.02.2023
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Προς τιμή της Φαίδρας, η διεθνώς 
αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Νεκταρία 
Καραντζή, θα ψάλλει καθ΄όλη τη διάρκεια της 
Θείας Λειτουργίας, και θα ερμηνεύσει Ελληνικά 
εκκλησιαστικά τραγούδια κατά τη διάρκεια και 
μετά το μνημόσυνο.

Σε όσους παρευρεθούν στο μνημόσυνο δωρίζουμε τα ακόλουθα: 
- Ειδικά κατασκευασμένη εικόνα με την Ανάσταση του Κυρίου μας 
- Πλαστικοποιημένος οδηγός του ‘‘Our Journey to PASCHA 2023’’ 

- Κουτί με επιλεγμένα αλμυρά από το πατισερί Wilton 
 

Προς τιμή της αγαπημένης και παντοτινά λατρεμένης μας 
μητέρας και γιαγιάς Φαίδρας Χαραλάμπους. 
Της οποίας η αγάπη, ευγένεια και φροντίδα 

ήταν και θα παραμείνει πέρα από κάθε μέτρο.

† 6ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Το 6μηνο μνημόσυνο 

της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς 

Φαίδρας Χαραλάμπους θα τελεστεί 

την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023 

στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, 

Wightman Road, N8 0LY.

Φαίδρα Λάμπρου 
Χαραλάμπους
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In honour of Fedra, International singer 
Nektaria Karantzi, will be chanting throughout 
the Divine Liturgy, and performing Greek  
ecclesiastical songs during and after the 
memorials.

The following will be gifted to those attending the church: 
- Specially made icon of the Resurrection of Our Lord 
- Laminated guide of ‘‘Our Journey to PASCHA 2023’’ 

- Box of selected pastries from Wilton’s patisserie 
 

In honour of the soul of our beloved and forever cherished mother 
and grandmother Fedra Charalambous. 

Whose love, kindness and care for us 
was and always will be beyond all measure.

The 6-month memorial  

of our beloved mother and grandmother  

Fedra Charalambous will take place 

on Sunday, 19th February 2023 at Saint 

John the Baptist, Greek Orthodox Church, 

Wightman Road, N8 0LY.

† 6-MONTH MEMORIAL

Fedra Lambrou 
Charalambous
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