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Μετά από δύο χρόνια αναβολής 
του «κοψίματος της μούττης» της 
Σαρακοστής, η κυπριακή παροικία 
επιτέλους συναντήθηκε ξανά στο 
Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο όπου 
συνδύασε το γλέντι... 

σελ 12
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ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΙΠΩΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ

Ο πληθωρισμός στις τιμές των 
τροφίμων έφτασε σε ποσοστό ρε-
κόρ 17,1 τοις εκατό αυτόν τον 
μήνα, εντείνοντας την πίεση στα 
νοικοκυριά λόγω της κρίσης κό-
στους ζωής... 

σελ 4 & 17

Την έντονη αντίδραση αλλά και τα 
αισθήματα πικρίας της παροικίας, 
έχουν προκαλέσει οι νέες διαφημί-
σεις του ψευδοκράτους στη βρετα-
νική εφημερίδα «Sunday Times», 
όπου προσφέρονται... 

σελ 11

Συνεχίζουν ανενόχλητοι Με τη σκέψη στην Κύπρο Πληθωρισμός 17.1%
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Μακελειό στα Τέμπη

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

σελ 3, 5, 6, 7 & 17

σελ 2 & 19

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΟΙ

«Ας προσπαθήσουμε 
να σώσουμε άλλα παιδιά»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
σελ 2, 8, 9, 17 & 18

Πρώτη συνεδρία του νέου υπουργικού 
ύστερα από έντονα κομματικά παρασκήνια

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Πρώτη συνεδρία του νέου υπουργικού 
ύστερα από έντονα κομματικά παρασκήνια

«Ας προσπαθήσουμε 
να σώσουμε άλλα παιδιά»

Μακελειό στα Τέμπη



Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε μεταξύ εκατο-
ντάδων γονέων της παροικίας μας, μετά τη δημο-
σιοποίηση της είδησης ότι μαθητής του St Andrew 
the Apostle Greek Orthodox School, το οποίο είναι 
το πρώτο ελληνορθόδοξο γυμνάσιο που χρηματο-
δοτείται από το κράτος στη Βρετανία και λειτουργεί 
σε καθημερινή βάση όπως και τα υπόλοιπα βρετα-
νικά εκπαιδευτήρια, βρέθηκε βαριά τραυματισμένος 
στις ράγες του υπόγειου σιδηρόδρομου της γραμ-
μής «Piccadilly» πριν από λίγες μέρες. 

Ο μαθητής είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση 
στο νοσοκομείο όπου, λίγο αργότερα άφησε την 
τελευταία του πνοή. 
Ο αναπάντεχος θάνατος του μαθητή, ο οποίος 
δεν είναι κυπριακής καταγωγής, σκόρπισε θλίψη 
στους μαθητές και στις οικογένειές τους, στους εκ-
παιδευτικούς και στη διοίκηση του ελληνορθόδοξου 
γυμνασίου. 
Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύω-

σης εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς την 

οικογένεια του αδικοχαμένου μαθητή. 
Το μοιραίο περιστατικό συνέβη την Πέμπτη, 16 

Φεβρουαρίου και είχε προκαλέσει για περίπου δύο 
ώρες τη διακοπή των δρομολογίων από και προς 
τους σταθμούς του tube στο βόρειο Λονδίνο και 
συγκεκριμένες στο Arnos Grove, Southgate, Oak-
wood και Cockfosters. 
Οι έρευνες της Αστυνομίας για την εξακρίβωση 

των συνθήκων που οδήγησαν στο μοιραίο περι-
στατικό, συνεχίζονται.
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Θλίψη και αναστάτωση για τον αναπάντεχο θάνατο μαθητή του St Andrews

Ως το καλύτερο μνημόσυνο για τον αδικοχαμένο 
γιο τους, Χριστόφορο Νικολάου 15 ετών, ο 
οποίος είχε βρεθεί αναίσθητος στο σπίτι της οικο-
γένειάς του, στο Cheshunt του Hertfordshire τον 
Μάρτιο του 2022, θεωρείται η πρωτοβουλία των 
γονέων του, Γιώργου και Αρετής Νικολάου, που 
προχώρησαν στη δημιουργία φιλανθρωπικής 
οργάνωσης διαδικτυακής ασφάλειας. 
Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του BBC, το 
οποίο δημοσιεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου, ο θά-
νατος του Χριστόφορου, που είχε συγκλονίσει τότε 
την παροικία μας, αποδίδεται στην ψυχολογική 
πίεση που είχε δεχθεί από τα φρικτά μηνύματα 
που λάμβανε, όταν έγινε μέλος σε συγκεκριμένο 
διαδικτυακό φόρουμ. Ο Γιώργος Νικολάου, 52 ετών 
και η Αρετή Νικολάου, 49, δήλωσαν στο BBC ότι 
είχαν παρατηρήσει τη ξαφνική αλλαγή στη συμπε-
ριφορά του γιου τους, αλλά, δεν περίμεναν, και δεν 
ήταν ποτέ δυνατόν να διανοηθούν αυτό που τελικά 

συνέβη. 
Ο γιός τους ήταν συμπαθής σε όλους, αγαπούσε 
τον αθλητισμό και τη μαγειρική, ενώ, πάντοτε ήθελε 
να βοηθάει τους άλλους. Όμως, οι συνήθειες του 
γιού τους άλλαξαν ξαφνικά τις τελευταίες 40 με 50 
ημέρες της ζωής του. Έγινε πιο απόμακρος, άρχισε 
να παρακολουθεί ταινίες τρόμου αργά το βράδυ, 
να τρώει γρήγορα προτού επιστρέψει στην κρεβα-
τοκάμαρά του και να παραπονιέται για πονοκεφά-
λους. «Όταν έχεις έναν τέτοιο γιο, το μυαλό σου 
δεν πάει σε τόσο άσχημα πράγματα. Πάντα μιλούσε, 
αν στεναχωριόταν», σημείωσε η κυρία Νικολάου. 
Μόνο μετά το θάνατό του, οι γονείς του κατάφεραν 
να ανακαλύψουν ότι ο Χριστόφορος, είχε γίνει μέλος 
σε τουλάχιστον ένα διαδικτυακό φόρουμ, από όπου 
λάμβανε τρομακτικά μηνύματα. Όπως δήλωσε ο 
Γιώργος Νικολάου: «άνοιξα το laptop του και βρήκα 
πολύ φρικτές συνομιλίες μέσα από ένα συγκεκρι-
μένο φόρουμ». Η μητέρα του είπε ότι ένα πρόσωπο 

προσπαθούσε επί βδομάδες να τον πείσει να βάλει 
τέλος στη ζωή του, με το τελευταίο του μήνυμα να 
τελειώνει: «Τελικά είσαι νεκρός;» 
Σήμερα, στόχος του Γιώργου και της Αρετής Νι-

κολάου, είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να 
αποτραπούν παρόμοιες τραγωδίες. «Δεν μπορούμε 
να κάνουμε τίποτα πια για τον γιο μας, αλλά μπο-
ρούμε να σώσουμε άλλα παιδιά που κινδυνεύουν», 
δήλωσε η μητέρα του στο βρετανικό δίκτυο. 

Δημιούργησαν το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Χρι-
στόφορος» | Christoforos Charity Foundation 
(CCF) εις μνήμην του. «Το σπίτι μας είναι άδειο, 
ζούμε για όλους τους άλλους τώρα. Είμαστε οι δυο 
μας... βοηθάμε γονείς και παιδιά», δήλωσε ο πατέ-
ρας του. Και συμπλήρωσε ότι αυτό που θέλουν, εί-
ναι «οι γονείς να είναι πιο προσεκτικοί για το τι κά-
νουν τα παιδιά» και παράλληλα να ενθαρρύνουν 
τα παιδιά να απολαμβάνουν «διασκεδαστικές δρα-
στηριότητες στον έξω κόσμο». 
Η μητέρα του, Αρετή, υπογράμμισε στο πλαίσιο 
του ρεπορτάζ του BBC, ότι είναι σημαντικό οι γονείς 
να έχουν ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά τους. 
«Προσπαθήστε να μιλήσετε με τα παιδιά σας, βρείτε 
έναν τρόπο. Οι γονείς ξέρουν τα παιδιά τους, επο-
μένως πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους μιλή-
σουμε για να προσπαθήσουμε να μπούμε στο 
μυαλό τους. Ξέρω ότι είναι δύσκολο - είναι έφηβοι - 
αλλά πρέπει», είπε η κυρία Νικολάου. 

«Δεν μπορούμε να φέρουμε πίσω τον γιο μας, αλλά μπορούμε να σώσουμε άλλα παιδιά»
ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ 15ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Λίγες μέρες πριν το άνοιγμα των καλπών για 
την επαναληπτική εκλογή δημοτικού συμβούλου 
στο Haringey για πλήρωση της κενωθείσας έδρας 
του Tottenham Hale, ο ελλαδικής καταγωγής για-
τρός Γιάννης Γκουρτσογιάννης, εξηγεί με δηλώσεις 
του στην «Παροικιακή» το λόγο που τον οδήγησε 
στην απόφασή του να παραιτηθεί, σε διάστημα λι-
γότερο του ενός έτους από την εκλογή του.  
Όπως μας είπε, «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα 

να υπηρετήσω ως Δημοτικός Σύμβουλος στο 
Tottenham Hale. Ήταν κάτι που ήθελα να κάνω 
εδώ και πολλά χρόνια. Παρά το σχετικά σύ-
ντομο χρονικό διάστημα που υπηρέτησα την 

περιοχή μου, είναι μια περίοδος που δεν θα 
ξεχάσω ποτέ. Ήταν μεγάλη τιμή για μένα και 
ίσως η μεγαλύτερη σε ολόκληρη τη ζωή μου». 
Σε ό,τι αφορά τους λόγους της παραίτησής του, 

αποκάλυψε στην «Π» ότι ο βασικός λόγος ήταν το 
γεγονός ότι «στενό συγγενικό μου πρόσωπο 
έχει ασθενήσει σοβαρά και χρειάζεται τη συ-
νεχή υποστήριξή μου». Έκανε, επίσης, σαφές 
ότι το κεφάλαιο πολιτική, δεν έχει κλείσει για τον 
ίδιο. «Ελπίζω να επιστρέψω στα πολιτικά πρά-
γματα σε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ταυτό-
χρονα, θέλω να ευχηθώ ό,τι καλύτερο στο 
κόμμα μου, το Εργατικό Κόμμα και την τοπική 

οργάνωση του Haringey, ενόψει της εκλογικής 
αναμέτρησης για την πλήρωση της κενωθείσας 
έδρας στο Tottenham Hale.» 
Όπως γράψαμε και στην προηγούμενη έκδοσή 

μας, οι επαναληπτικές εκλογές για την έδρα του 
Tottenham Hale θα διεξαχθούν την Πέμπτη 9 Μαρ-
τίου και έχουν υποβάλει υποψηφιότητα 6 πρό-
σωπα. Εκ μέρους του Εργατικού Κόμματος, το 
οποίο κατέχει την έδρα από το 1964 οπόταν και 
δημιουργήθηκε ο δήμος, κατέρχεται ως υποψήφιος 
ο ιρλανδικής καταγωγής Sean O’Donovan, ενώ, 
ανάμεσα στους υποψηφίους βρίσκεται και ένας νε-
αρός κυπριακής καταγωγής. Πρόκειται για τον An-

gelo Kyriaco Tsangarides, ο οποίος είναι πρόεδρος 
της νεολαίας των Συντηρητικών στην περιοχή (Tot-
tenham Young Conservatives).

«Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να υπηρετήσω ως Δημ. Σύμβουλος στο Haringey

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ

Την ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της για 
στενή συνεργασία με το νέο Πρόεδρο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, με στόχο την καλύτερη, συνεχή 
και πιο αποτελεσματική προβολή των δικαίων του 
Κυπριακού λαού στα κέντρα αποφάσεων του Ηνω-
μένου Βασιλείου, καθώς και την ενδυνάμωση των 
προσπαθειών για πρόοδο και ευημερία της παροι-
κίας μας, εκφράζει με συγχαρητήρια επιστολή της 
προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου. 
Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση: 
«Σας στέλνω, τόσο τα δικά μου θερμά συγχαρη-

τήρια, όσο και των μελών της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας Η.Β. για την εκλογή σας ως Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαζί με τις κα-
λύτερες ευχές όλων μας για κάθε επιτυχία στο 
δύσκολο έργο που αναλαμβάνετε.  
Η ομογένεια της Βρετανίας, αναπόσπαστο κομ-

μάτι της Κύπρου, η οποία είχε μακροχρόνια και 
καρποφόρα συνεργασία μαζί σας, θα συνεχίσει να 
βοηθά και να ενισχύει όλες τις προσπάθειες σας, 
για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, 
όπως και για την προβολή και προάσπιση 
των δικαίων της Κύπρου στο σημαντικό 
διπλωματικό κέντρο του Λονδίνου και 
για την έναρξη των συνομιλιών για την 
εξεύρεση δίκαιης και λειτουργικής 
λύσης του Κυπριακού που θα φέρει την 
ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων, την αντιμετώπιση της οι-
κονομικής κρίσης και τη διαχείριση του φυσικού 
πλούτου της ημικατεχόμενης μας πατρίδας.  
Συγχαίρουμε επίσης τον Κυπριακό λαό για την 

ωριμότητα, τη νηφαλιότητα και την αλληλοκατα-
νόηση που επέδειξε κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο. Ο Κυπριακός λαός μίλησε. Τώρα όλες οι 

αντιπαραθέσεις και οι αλληλοκατηγορίες πρέπει να 
σταματήσουν και να μετατραπούν σε συναγωνισμό 
προσφοράς. Η πατρίδα μας χρειάζεται τη βοήθεια 

όλων, ιδιαίτερα των νέων για τους οποίους 
πρέπει να ενδιαφερθούμε ακόμα πιο πολύ. 

Να περάσουμε από την ηττοπάθεια στη 
δημιουργική επιθετικότητα. Να αναλά-
βουμε πρωτοβουλίες για την επανέ-
ναρξη των συνομιλιών, να 
αξιοποιήσουμε το πλαίσιο συμπερασμά-
των του Γραμματέα του ΟΗΕ, το οποίο 

αναφέρεται σε ένα κανονικό κράτος, χωρίς 
εγγυήσεις, χωρίς επεμβατικά δικαιώματα και 

χωρίς κατοχικά στρατεύματα. Πιστεύουμε ότι τόσο 
η πολιτική ηγεσία, όσο και ο Κυπριακός λαός και οι 
απόδημοι Κύπριοι με ενότητα και με ομοψυχία 
πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειες του νέου 
Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας για την επί-

τευξη των κοινών στόχων και σκοπών, για την 
ελευθερία και την επανένωση της Κύπρου και του 
λαού της.  
Κύριε Πρόεδρε, προσβλέπουμε στη συνέχιση 

της πολύχρονης στενής, γόνιμης και αποτελεσμα-
τικής συνεργασίας μαζί σας, στη δική σας καθοδή-
γηση και βοήθεια για την καλύτερη, συνεχή και πιο 
αποτελεσματική προβολή των δικαίων του Κυπρια-
κού λαού στα κέντρα αποφάσεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου και στις ασταμάτητες προσπάθειες που 
καταβάλλουμε για τη διατήρηση της εθνικής ταυτό-
τητας, την πρόοδο και την ευημερία της παροικίας 
μας. 

 
Με μεγάλη εκτίμηση,  
Χρίστος Καραολής 

Πρόεδρος, 
Εκ μέρους της EKO Ηνωμένου Βασιλείου.

«Προσβλέπουμε σε στενή, γόνιμη και αποτελεσματική συνεργασία»
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ηνω-
μένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την τροποποίηση του πρωτοκόλλου της Βόρειας 
Ιρλανδίας ήταν η είδηση που κυριάρχησε  στις πρώ-
τες σελίδες των εφημερίδων της Τρίτης (28/02). 

"Brexit Breakthrough" – ο πρωτοσέλιδος πηχυαίος 
τίτλος των Times. Στις εσωτερικές σελίδες η εφη-
μερίδα σημειώνει ότι ο "διάβολος βρίσκεται στις λε-
πτομέρειες" . Η Daily Mail αναρωτιέται: "Έκανε ο 
Ρίσι το ακατόρθωτο;". Υπογραμμίζει  ότι η υποτιθέ-
μενη “εξέγερση” για την οποία υπήρχαν φόβοι ότι 
θα εκδηλωνόταν από μερίδα Συντηρητικών βου-
λευτών τελικά “κατέρρευσε” αφού ο πρωθυπουργός 
Ρίσι Σούνακ παρουσίασε αυτό που η εφημερίδα 
αποκαλεί "ιστορική συμφωνία". 
Στο κύριο σχόλιό της, η Daily Telegraph αναφέρει 
ότι η Δευτέρα ήταν "αναμφισβήτητα η καλύτερη 
μέρα του Σούνακ ως πρωθυπουργού", προσθέτο-
ντας ότι "ο χρόνος θα δείξει αν πέτυχε έναν πολιτικό 
θρίαμβο". 

"Μετά 1.215 ημέρες καθυστέρηση... Η συμφωνία 
για το Brexit επιτέλους ολοκληρώθηκε", διαβάζουμε 
στη Metro. Ο τίτλος της Sun - "Έγινε το Brexit... 
ξανά" - πριν προσθέσει σε παρένθεση "ελπίζουμε". 
Στο εσωτερικό της εφημερίδας, ο υπουργός Εξω-
τερικών, Τζέιμς Κλέβερλι, έγραψε ένα άρθρο στο 
οποίο υποστηρίζει ότι η συμφωνία αποτελεί "σημείο 
καμπής για τη Βόρεια Ιρλανδία". 
Ο Guardian αναφέρει ότι η συμφωνία έχει τύχει 
ευρείας αποδοχής, αλλά ότι ο πρωθυπουργός εξα-
κολουθεί να αντιμετωπίζει αντιδράσεις από τους 
σκληροπυρηνικούς Brexiteers. Το Δημοκρατικό 
Κόμμα των Ενωτικών (DUP) της Βόρειας Ιρλανδίας 
φαίνεται να έχει επιφυλάξεις όσον αφορά τον ισχυ-
ρισμό ότι το Στόρμοντ - η τοπική βουλή - θα είναι 
σε θέση να ασκήσει βέτο στο νέο ευρωπαϊκό δίκαιο, 
σύμφωνα με την i. Η εφημερίδα γράφει επίσης ότι 
ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον "σκέ-
φτεται αν θα παρέμβει ή όχι". 
Σε κύριο άρθρο της, η εφημερίδα Irish Times με 
έδρα το Δουβλίνο θεωρεί ότι η συμφωνία είναι μια 
"οδός προς τη σταθερότητα και την πρόοδο", αλλά 
προσθέτει ότι η ίδια η φύση του Brexit σημαίνει “ότι 
καμία συμφωνία δεν πρόκειται να δώσει σε όλους 
όλα όσα αναζητούν”. 

Στη στήλη του, ο Σαμ Μακμπράιντ της Belfast 
Telegraph αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας 
είναι πιο δημοκρατικό και λιγότερο δυσάρεστο για 
τους ενωτικούς της Βόρειας Ιρλανδίας , αλλά δεν 
είναι αυτό που ισχυρίζεται ο Σούνακ.  Εκτιμά ότι η 
επιχειρηματολογία του πρωθυπουργού δεν υπο-
στηρίζεται από τις επιμέρους λεπτομέρειες ενός 
"φαινομενικά γραφειοκρατικού νέου συστήματος" 
και ότι η πραγματικότητα είναι ότι τα σύνορα της Ιρ-
λανδικής Θάλασσας θα παραμείνουν. 
Χθες Τετάρτη (01/03) η i σημείωνε ότι ο πρωθυ-
πουργός Ρίσι Σουνάκ " διακινδύνευσε την πολιτική 
του καριέρα" αψηφώντας τους επικριτές της συμ-
φωνίας με την Ευρω-
παϊκή Ένωση - που 
αποσκοπεί στη διευκό-
λυνση της ροής αγα-
θών μεταξύ της Βρετα-
νίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας και η οποία 
παρουσιάστηκε τη 
Δευτέρα. Η εφημερίδα 
προσθέτει ότι η Ντάου-
νινγκ Στριτ είναι "σε αι-
σιόδοξη διάθεση" μετά 
τη θετική αρχική υπο-
δοχή της συμφωνίας, 
αλλά ότι οι ευρωσκε-
πτικιστές βουλευτές 
αναμένεται να χρει-
αστούν δύο εβδομάδες 
για να τη μελετήσουν 
προτού διατυπώσουν 
την ετυμηγορία τους. 
Ο Σούνακ τόνισε  
στους βουλευτές του 
ότι είναι έτοιμος να 
προωθήσει τη συμφωνία με ή χω-
ρίς την υποστήριξη του κόμματος 
των Δημοκρατικών Ενωτικών της 
Βόρειας Ιρλανδίας (DUP), μας ενη-
μερώνουν οι Times (01/03) . Το 
κόμμα αρνείται εδώ και μήνες να 
σχηματίσει μια κυβέρνηση που θα 
μοιράζεται την εξουσία με άλλα 

κόμματα   λόγω των προβλημάτων με την υπάρ-
χουσα ρύθμιση, αλλά η εφημερίδα οι Times υπο-
γραμμίζουν ότι ο Σούνακ είπε στους βουλευτές του 
ότι η προσπάθειά του επικεντρώνεται σε αυτό που 
είναι "το καλύτερο για τον λαό της Βόρειας Ιρλαν-
δίας". 
Η Ντάουνινγκ Στριτ άφησε να εννοηθεί ότι η νέα 
συμφωνία για το Brexit για τη Βόρεια Ιρλανδία δεν 
είναι διαπραγματεύσιμη, σύμφωνα με τους Times. 
Η εφημερίδα πληροφορήθηκε ότι το Δημοκρατικό 
Ενωτικό Κόμμα αντιμετωπίζει μια ευθεία επιλογή 
μεταξύ αποδοχής ή μη αποδοχής της συμφωνίας. 
Και η Daily Express (01/03) γράφει ότι οι επικεφα-

λής των επιχειρήσεων προ-
βλέπουν ενίσχυση της προ-
βληματικής οικονομίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου με τη 
συμφωνία της Δευτέρας. 
Στην Telegraph (01/03) , ο 
λόρδος Φροστ - ο οποίος βοή-
θησε στη διαπραγμάτευση του 
ισχύοντος πρωτοκόλλου - γρά-
φει ότι το δίκαιο της ΕΕ "πα-

ραμένει υπέρ-
τατο" στο πλαίσιο 
της νέας συμφω-
νίας, κάνοντας 
λόγο για "πικρό 
χάπι που πρέπει 
να καταπιεί κα-
νείς", αλλά προ-
σθέτει ότι δεν ση-
μαίνει ότι η 
συμφωνία δεν 
πρέπει να προ-
χωρήσει. 
Ένα περιστα-
τικό που σημει-
ώθηκε τις τελευ-
ταίες μέρες, μετά 
και την απόπειρα 
δολοφονίας σε 
βάρος ενός ανώ-
τερου αξιωματού-
χου της αστυνο-

μίας από μέλη της εθνικιστικής ένοπλης ομάδας 
«Νέος IRA», ήλθε να καταδείξει πως η Β. Ιρλανδία 
οδηγείται, με μαθηματική ακρίβεια, σε ένα νέο κύκλο 
έντασης, βίας και αίματος. 
Η συγκεκριμένη εγκληματική ενέργεια, εκτιμούν 
οι αναλυτές, δείχνει να ανοίγει εκ νέου διάπλατα 
τον «ασκό του Αιόλου» στην Ιρλανδία, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις επιπτώσεις του Brexit στο διαιρεμένο – 
εδώ και δεκαετίες – νησί, αλλά και στον αντίκτυπο 
που φαίνεται πως έχει η αποχώρηση της «Γηραιάς 
Αλβιόνας» από την ΕΕ στην περιβόητη «Συμφωνία 
της Μεγάλης Παρασκευής». 
Αποκαλύψεις που “καίνε” τον πρώην 
υπουργό Υγείας Ματ Χάνκοκ   
Την Τετάρτη η Daily Telegraph δημοσίευσε το 
πρώτο ρεπορτάζ μιας σειράς άρθρων ερευνητικής 
δημοσιογραφίας ιστοριών που τα ονομάζει "The 
Lockdown Files". Η εφημερίδα αναφέρει ότι έχει 
στη διάθεσή της 100.000 μηνύματα WhatsApp που 
διέρρευσαν μεταξύ του πρώην υπουργού Υγείας, 
Ματ Χάνκοκ, και άλλων αξιωματούχων κατά τη διάρ-
κεια της κορύφωσης της πανδημίας Covid. Τα μη-
νύματα   αποκαλύπτουν ότι ο κ. Χάνκοκ αποφάσισε 
ενάντια στις συμβουλές των ειδικών να ελέγξει 
όλους τους διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας στην 
Αγγλία για την Covid. Εκπρόσωπος του κ. Χάνκοκ 
χαρακτήρισε το ρεπορτάζ "εξωφρενικό" και ισχυρί-
σθηκε ότι πρόκειται για "διαστρέβλωση της πρα-
γματικότητας". Κατά τον εκπρόσωπο του πρώην 
υπουργού,  η ιστορία “κατασκευάσθηκε” για να ται-
ριάζει στην  "ατζέντα κατά των αποκλεισμών". 
Η Telegraph περιλαμβάνει επίσης σχόλια από 
την Ίζαμπελ Όκεσοτ - τη δημοσιογράφο που διέρ-
ρευσε τα μηνύματα. Τα απέκτησε ενώ βοηθούσε 
τον κ. Χάνκοκ να γράψει το βιβλίο του, “Ημερολόγια 
Πανδημίας”. Η κ. Όκεσοτ - η οποία έχει επικρίνει τα 
μέτρα αποκλεισμού (lockdown) - δηλώνει ότι μοι-
ράσθηκε τον φάκελο επειδή πιστεύει ότι η επίσημη 
έρευνα για την Covid αργεί πάρα πολύ και ότι πρέ-
πει να υπάρξει μια πιο επείγουσα εξέταση του τρό-
που με τον οποίο ελήφθησαν οι επίσημες αποφά-
σεις. Ισχυρίζεται ότι τα μηνύματα αποκαλύπτουν 
“αναταραχή” στο εσωτερικό της Ντάουνινγκ Στριτ 
και μια στροφή προς αυτό που αποκαλεί "φανατισμό 
του εγκλεισμού". 

Brexit: Η συμφωνία Βρετανίας με την ΕΕ για την Βόρεια Ιρλανδία

«Μακελειό μετά από σύγκρουση τρένων στα Τέμπη»: Ο διεθνής Τύπος για το δυστύχημα
Πρώτη είδηση στα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης 

είναι το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που 
σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (28/2) στα 
Τέμπη. Με εκτενές άρθρο το CNNi καλύπτει την 
τραγωδία, φιλοξενώντας μαρτυρίες επιβατών, 
αλλά και τις ενημερώσεις της Ελληνικής Πυρο-
σβεστικής Υπηρεσίας για τις επιχειρήσεις έρευνας 
και απεγκλωβισμού ατόμων, οι οποίες βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Για το πιο θανατηφόρο σιδηροδρομικό 
δυστύχημα στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες κάνει 
λόγο το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, 
αναφερόμενο στη μετωπική σύγκρουση των δύο 

τρένων αργά το βράδυ της Τρίτης. Το Reuters 
επισημαίνει ακόμα ότι τα αίτια του δυστυχήματος 
δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Το βρετανικό BBC 
στο πρώτο του θέμα με τίτλο «μακελειό μετά από 
σύγκρουση τρένων κοντά στην ελληνική πόλη της 
Λάρισας», κάνει λόγο για μια τρομακτική νύχτα 
και για μεγάλες προσπάθειες από σωστικά συ-
νεργεία οι οποίες όπως γίνονται κάτω από ιδιαί-
τερα δύσκολες συνθήκες στα εκτροχιασμένα βα-
γόνια. Το ΒΒC φιλοξενεί δηλώσεις επιβατών που 
έγιναν στα τοπικά ΜΜΕ, ενώ εκτενείς είναι και οι 
δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

Κώστας Αγοραστός. Αλλά και η Guardian στην 
ιστοσελίδα της, αναφέρει στο πρώτο της θέμα τις 
δηλώσεις του κ. Αγοραστού σχετικά με τη σύ-
γκρουση των τρένων. «Οι δύο αμαξοστοιχίες – 
μια επιβατική αμαξοστοιχία που ταξίδευε από την 
Αθήνα προς τη βόρεια πόλη της Θεσσαλονίκης 
και μια εμπορική αμαξοστοιχία από τη Θεσσαλο-
νίκη προς τη Λάρισα, συγκρούστηκαν μετωπικά 
έξω από την πόλη της κεντρικής Ελλάδας». Εκτε-
νείς είναι οι ανταποκρίσεις από το Γαλλικό Πρα-
κτορείο, το «Associated Press» το Bloomberg 
και το ουκρανικό ΝΕΧΤΑ.
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Κλιμάκωση του αγώνα τους αποφάσισαν οι ερ-
γαζόμενοι στο μετρό του Λονδίνου, με ημερομηνία 
σταθμό τις 15 Μαρτίου, όπου έχει προγραμματι-
στεί Απεργία. Τα βασικά αίτηματα είναι η λύση του 
συνταξιοδοτικού ζητήματος, οι θέσεις εργασίας και 
οι όροι εργασίας, όπως λέει το συνδικάτο RMT. 
Ενδεικτική είναι η δήλωση του γενικού γραμμα-

τέα του RMT Μικ Λιντς, ο οποίος είπε «Τα μέλη 
μας δεν θα αποδεχτούν ποτέ την απώλεια θέ-
σεων εργασίας, τις επιθέσεις στις συντάξεις 
τους ή τις αλλαγές στις εργασιακές συνθήκες, 
με σκοπό να πληρώσουν εκείνοι την περικοπή 
στη χρηματοδότηση, μια πολιτική απόφαση 
της κυβέρνησης». 

Με βάση το ρεπορτάζ του Reuters πάνω από 
33.000 εργαζόμενοι έχουν ψηφίσει για την διεξα-
γωγή της απεργίας, ενώ αναμένεται να βρεθούν 
πάνω από 100.000 εργαζόμενοι από άλλους κλά-
δους, που διαδηλώνουν, διότι η κυβέρνηση όπως 
τονίζουν ακολουθεί αντικοινωνική πολιτική.

Ο πληθωρισμός στις τιμές των τροφίμων 
έφτασε σε ποσοστό ρεκόρ 17,1 τοις εκατό 
αυτόν τον μήνα, εντείνοντας την πίεση στα 
νοικοκυριά λόγω της κρίσης κόστους ζωής. 

Οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα σε αγορές 
όπως το γάλα, τα αυγά και η μαργαρίνη, σύμ-
φωνα με στοιχεία της εταιρίας έρευνας αγοράς 
Kantar. Ανέφερε ότι η αύξηση του κόστους των 
τροφίμων τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 19 
Φεβρουαρίου θα προσθέσει δυνητικά £811 
στους ετήσιους λογαριασμούς αγορών. 

Αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στις ζωές των 
ανθρώπων, σημειώνει ο Φρέιζερ ΜακΚέβιτ 
της Kantar. Η πιο πρόσφατη έρευνα της Kan-
tar δείχνει ότι ο πληθωρισμός των τιμών των 
τροφίμων είναι το δεύτερο πιο σημαντικό οι-
κονομικό ζήτημα για το κοινό μετά το ενεργει-
ακό κόστος, με τα δύο τρίτα των ανθρώπων να 
ανησυχούν για τις τιμές των τροφίμων και των 
ποτών, περισσότερο από τις απεργίες του δη-
μόσιου τομέα και την κλιματική αλλαγή. 

Το ένα τέταρτο εξ αυτών λέει ότι δυσκολεύε-

ται οικονομικά, έναντι ενός στους πέντε πέ-
ρυσι. «Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Εάν 
οι άνθρωποι δεν αλλάξουν τον τρόπο με τον 
οποίο κάνουν τα ψώνια τους, τα νοικοκυριά 
αντιμετωπίζουν αύξηση κατά 811 στερλίνες 
στον μέσο ετήσιο λογαριασμό τους» σημει-
ώνει ο ερευνητής ΜακΚέβιτ. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο οι αλυσίδες χαμηλού κόστους παρου-
σιάζουν τα μεγαλύτερα κέρδη. 

 
ΠΗΓΗ: ΕΡΤ - Ευδοξία Λυμπέρη

Νέο ρεκόρ πληθωρισμού στα τρόφιμα που έφτασε 17.1%
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Στήριξη από τη βρετανική αντιπολίτευση στη νέα συμφωνία με ΕΕ για Β. Ιρλανδία
Τη στήριξή τους στο «Πλαίσιο του Ουίνδσορ» 

εξέφρασαν τα μεγάλα κόμματα της βρετανικής αντι-
πολίτευσης κατά την έκτακτη ενημέρωση της Βου-
λής των Κοινοτήτων από τον Ρίσι Σούνακ το βράδυ 
της Δευτέρας. Πρόκειται για τη συμφωνία που υπέ-
γραψε ο Βρετανός Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν στο Ουίνδσορ αντικαθιστώντας το αμφιλε-
γόμενο Πρωτόκολλο Β. Ιρλανδίας, το οποίο είχε 
υπογραφεί επί Μπόρις Τζόνσον στο πλαίσιο της 
συμφωνίας του Brexit. 
Στην εισήγησή του ο κ. Σούνακ είπε στους Βου-

λευτές ότι η συμφωνία συνιστά μία «αποφασιστική 
επιτυχία» που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή 
εμπορίου μεταξύ Μ. Βρετανίας και Β. Ιρλανδίας, 
προστατεύει τη θέση της Β. Ιρλανδίας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και εγγυάται την κυριαρχία των πολιτών 

της Β. Ιρλανδίας, άρα και την ευαίσθητη ισορροπία 
της ειρηνευτικής συμφωνίας της Μ. Παρασκευής. 
Αν και τα πιο ευρωσκεπτικιστικά στελέχη του Συ-

ντηρητικού Κόμματος έχουν αφήσει αιχμές για τη 
νέα συμφωνία, η αντιπολίτευση δεσμεύθηκε να 
υπερψηφίσει το Πλαίσιο του Ουίνδσορ όταν κατα-

τεθεί στη Βουλή. Ο ηγέτης των Εργατικών σερ Κιρ 
Στάρμερ είπε ότι θα τηρήσει το λόγο του και ότι 
«αν και η συμφωνία δεν είναι τέλεια, οι Εργατι-
κοί θα βάλουν τη χώρα πάνω από το κόμμα 
και θα δώσουν τη στήριξή τους». 
Στήριξη πρόσφερε και ο ηγέτης του Εθνικού Κόμ-

ματος Σκωτίας (SNP) στο Γουέστμινστερ Στίβεν 
Φλιν, ενώ ο σερ Εντ Ντέιβι των Φιλελεύθερων Δη-
μοκρατών είπε ότι αν και θετικά διακείμενος θα 
πρέπει να μελετήσει τη συμφωνία. 
Σημαντική θεωρείται η τοποθέτηση του ηγέτη του 

Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος (DUP) Β. Ιρ-
λανδία Τζέφρι Ντόναλντσον, ο οποίος είπε ότι «είναι 
σαφές πως έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος σε 
μια σειρά τομέων». Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι ορι-
σμένα βασικά σημεία ανησυχίας για την ενωτική 
παράταξη παραμένουν, με τον Πρωθυπουργό Σού-

νακ να τον διαβεβαιώνει πως θα δοθεί στο DUP 
όσος χρόνος χρειαστεί για να μελετηθούν οι λε-
πτομέρειες της συμφωνίας. 
Η στήριξη του DUP είναι σημαντική διότι ένα βα-

σικό κριτήριο της επιτυχίας του Πλαισίου του Ουίνδ-
σορ είναι η επιστροφή του ενωτικού κόμματος στη 
συγκυβέρνηση με το ρεπουμπλικανικό Σιν Φέιν στη 
Β. Ιρλανδία. Το DUP έχει αποχωρήσει και η εκτελε-
στική και νομοθετική εξουσία στην περιοχή στην 
ουσία έχουν ανασταλεί, ως αντίδραση για τις πρό-
νοιες του Πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας. 
Σημειώνεται ότι παρούσα στην αίθουσα της ολο-

μέλειας της Βουλής των Κοινοτήτων ήταν η πρώην 
Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, η οποία συνεχάρη τον 
κ. Σούνακ, ενώ, απών ήταν ο Μπόρις Τζόνσον που 
υπέγραψε το 2019 το Πρωτόκολλο. 
Απούσα ήταν και η Λιζ Τρας.

ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗ�ΣΕΙΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΥΨΗΛΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΛΟΓΟ

Μία ακόμα απεργιακή κινητοποίηση πραγματο-
ποιούν από την Τρίτη περίπου 200.000 δάσκαλοι 
σε Αγγλία και Ουαλία που διαρκεί συνολικά τρεις 
ημέρες, και ολοκληρώνεται σήμερα, Πέμπτη. 
Την αρχή έκαναν οι δάσκαλοι που είναι μέλη του 

συνδικάτου Εθνική Εκπαιδευτική Ένωση (NEU) 
στη βόρεια Αγγλία. 
Χθες, Τετάρτη, ακολούθησαν τα μέλη της NEU 

σε κεντρική και ανατολική Αγγλία, ενώ σήμερα Πέ-
μπτη απεργούν οι δάσκαλοι στην Ουαλία και στη 
νότια Αγγλία, περιλαμβανομένου του Λονδίνου. 
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα της NEU 

Κέβιν Κόρτνεϊ, στην πλειοψηφία τους τα σχολεία, 
δημοτικά και γυμνάσια, θα μείνουν πλήρως ή μερι-
κώς κλειστά. Κατά την πρώτη ημέρα απεργίας, την 
1η Φεβρουαρίου, πέντε στα δέκα σχολεία στην Αγ-

γλία λειτούργησαν με περιορισμούς και ένα στα 
δέκα έμεινε κλειστό. Νέες απεργιακές κινητοποι-
ήσεις των δασκάλων έχουν προγραμματιστεί σε 
Αγγλία και Ουαλία για τις 15 και 16 Μαρτίου. Οι 
απεργοί διεκδικούν μεγαλύτερες αυξήσεις εν μέσω 
υψηλού πληθωρισμού, αίτημα πολλών άλλων κλά-
δων εργαζομένων στη Βρετανία που κατέρχονται 
σε τακτικές απεργίες τους τελευταίους μήνες.

Ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη, μαζική απεργία των δασκάλων σε Αγγλία και Ουαλία 

ΥΠΟ ΣΥΛΛΗΨΗ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΝΩ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ

Περισσότεροι από 200 αστυνομικοί στο Μπράι-
τον της νότιας Αγγλίας συμμετέχουν στις εξονυχι-
στικές έρευνες για τον εντοπισμό του νεογέννητου 
βρέφους που αγνοείται. Η επιχείρηση άρχισε μετά 
τον εντοπισμό και τη σύλληψη της μητέρας του και 
του συντρόφου της, που επίσης αγνοούνταν. 
Η γόνος αριστοκρατικής οικογένειας Κονστάνς 

Μάρτεν και ο Μαρκ Γκόρντον, που στο παρελθόν 
είχε καταδικαστεί για βιασμό, εντοπίστηκαν στο 
Μπράιτον το βράδυ της Δευτέρας. Συνελήφθησαν 
ως ύποπτοι για παραμέληση ανηλίκου. Η τοπική 
αστυνομική διεύθυνση του Σάσεξ ανακοίνωσε πως 
«ενώ ελπίζουμε ότι το μωρό είναι ακόμα ζωντανό, 
συμφωνούμε ότι ο κίνδυνος για το βρέφος είναι 

εξαιρετικά υψηλός». Οι έρευνες επικεντρώνονται 
σε περιοχή με αστικούς χώρους καλλιέργειας στο 
Roedale Valley. Η 35χρονη και ο 48χρονος δηλώ-
θηκαν ως αγνοούμενοι αφού εξαφανίστηκαν μετά 
από βλάβη στο αυτοκίνητό τους σε αυτοκινητό-
δρομο κοντά στο Μπόλτον.

Οργή και αγωνία για το εξαφανισμένο βρέφοςΑπεργία των εργαζόμενων στο μετρό στις 15/3
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«Οι εικόνες που αντίκρισα μόλις βγήκα από το βα-
γόνι ήταν απίστευτες, τραγικές. Είδα παντού φλόγες, 
είχαν λιώσει κομμάτια μεταλλικά από τα βαγόνια και 
πολλοί συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους, δεν 
πρόλαβαν να βγουν έξω». Με αυτά τα λόγια περιγράφει 
επιβάτης της αμαξοστοιχίας που συγκρούστηκε με άλλη 
αργά χθες το βράδυ, στην περιοχή Ευαγγελισμός, κοντά 
στα Τέμπη, τις πρώτες στιγμές μετά το τραγικό δυστύ-
χημα. Μάλιστα, όπως λέει ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ καθώς 
κατεβαίνει από το λεωφορείο με το οποίο επέστρεψε μαζί 
με άλλους επιβάτες στη Θεσσαλονίκη, από τύχη είναι 
ζωντανός καθώς η θέση του ήταν στο δεύτερο βαγόνι, 
που τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο τελικά κάθισε στο 
πέμπτο βαγόνι. «Τα έχασα στην αρχή, όπως και οι 
περισσότεροι επιβάτες, αλλά προσπάθησα να κρα-
τήσω την ψυχραιμία μου για να βοηθήσω τους συ-
νεπιβάτες μου να βγουν από το βαγόνι. Όλοι γίναμε 
ένα για να βοηθήσουμε», περιέγραψε συγκινημένος. 
«Πολλοί δεν αντιλήφθηκαν τι ακριβώς είχε συμβεί, 

διότι κοιμόντουσαν. Κι εγώ κοιμόμουν και με τάραξε 
ένα απότομο φρενάρισμα. Αργότερα, όμως, όταν συ-
νειδητοποιήσαμε τι έγινε, προσπαθήσαμε να βγούμε 

από το βαγόνι και όταν τα καταφέραμε, είδαμε το 
χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά. 
Η Ελένη Καραδιαμάντη, με ανακούφιση και μεγάλη 

συγκίνηση αγκάλιασε την κόρη της μόλις κατέβηκε από 
το λεωφορείο. «Προσπαθούσα να επικοινωνήσω μαζί 
της και δεν μπορούσα, είχε χάσει το κινητό της. Ευ-
τυχώς μαζί της ήταν ένας συνάδελφός της και τη 
βοήθησε να βγει από το βαγόνι. Δεν μπορώ ακόμα 
να συνέλθω, είναι πραγματικά τραγικό αυτό που συ-
νέβη», τόνισε. Η κόρη της κ. Καραδιαμάντη έκανε τελικά 
εισαγωγή στο νοσοκομείο καθώς χτύπησε στην πλάτη 
αφού προηγουμένως της περιέγραψε πώς κατάφεραν 
οι πυροσβέστες να τους βγάλουν έξω από το βαγόνι ρί-
χνοντας σχοινιά και απεγκλωβίζοντάς τους. 

«Γυναίκες έκλαιγαν, φώναζαν και ευτυχώς κάποιος 
κατάφερε να ανοίξει την πόρτα και βγήκαμε καθώς 
είχε πολύ καπνό. Προσπάθησα να πλησιάσω στα 
πρώτα βαγόνια και ήταν όλα μια μάζα», ανέφερε ένας 
άλλος από τους διασωθέντες.

                    
      Ειδήσεις σε 2’

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΣΩΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΑΠΟ ΤΑ ΦΛΕΓΟΜΕΝΑ ΒΑΓΟΝΙΑ

Κόλαση πυρός | Έλιωναν τα μέταλλα στα βαγόνια από τις φλόγες
Η επιστολή 

παραίτησης που 
έδειχνε μία 

προαναγγελθείσα 
τραγωδία 

Την ώρα που η κατάσταση 
στα συντρίμμια των τρένων 
στα Τέμπη παραμένει χαώδης, 
προκύπτει ότι υπήρξαν πολλές 
φωνές που δεν ακούστηκαν 
και καταγγελίες που αγνοήθη-
καν Είναι χαρακτηριστικό ότι 
στις 27 Απριλίου του 2022, ο 
Χρήστος Κατσιούλης, πρό-
εδρος της επιτροπής ETCS, η 
οποία είναι αρμόδια για τα έργα 
σηματοδότησης και ασφάλειας 
στο σιδηροδρομικό δίκτυο, είχε 
υποβάλει την παραίτησή του 
στη διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ. 
Το πρώην στέλεχος της ΕΡ-

ΓΟΣΕ, είχε προειδοποιήσει για 
την κατάσταση που επικρατεί 
στους σιδηρόδρομους της χώ-
ρας όταν υπέβαλε την παραί-
τησή του.

Σε τροχιά θανάτου | «Πάμε και όπου βγει», άκουσε επιβάτης από μηχανοδηγό
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των επιβα-

τών του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυ-
χήματος στα Τέμπη, καθώς σύμφωνα με 
επιβάτη που βγήκε σώος από την σύ-
γκρουση, άκουσε τον μηχανοδηγό να μιλά 
με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει 
«πάμε και όπου βγει». 
Αναλυτικότερα, η μαρτυρία του δημι-

ουργεί σοβαρά ερωτήματα για το τι προ-
ηγήθηκε της μοιραίας σύγκρουσης, μιας 
και αναφέρει πως: «Άκουσα τον οδηγό 
να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων 
και να του λέει «πάμε και όπου βγει», 
σίγουρα είσαι προϊδεασμένος. Το 
άκουσα μέσω των ασυρμάτων, αυτό 
ακριβώς τίποτα άλλο. Μας καθυστέρη-
σαν λόγω φόρτου των σιδηροδρομι-
κών γραμμών. Μας είπαν ότι θα καθυ-
στερήσουμε 15 λεπτά γιατί είναι μονής 
οδού. Μάλλον έπρεπε να καθυστερή-
σουμε παραπάνω, δεν ήταν σωστά... 

Ήμουν στα πίσω βαγόνια». 
Εν τω μεταξύ, εργαζόμενοι και στελέχη 

στα τρένα είχαν προειδοποιήσει για την 
τραγωδία, όμως οι αρμόδιοι δεν τους είχαν 
ακούσει. Η ανάρτηση του Προέδρου Πα-
νελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης 

ΟΣΕ, Κώστα Γενιδούνια λίγες ώρες πριν 
το μοιραίο δυστύχημα αποδεικνύεται 
προφητική. Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ 

(ΠΕΠΕ) αιχμηρά έγραψε σε ανάρτησή του 
στο Facebook «Μπορεί κάποιος να μας 
πει που είναι και που λειτουργεί η σημα-
τοδότηση & τηλεδιοικηση στην βόρεια Ελ-
λάδα;» Δύο ώρες πριν την ανείπωτη τρα-
γωδία ο ίδιος κατήγγειλε «προς Δράμα 
δεν υπάρχει , μετά το ΠΛΑΤΥ προς Φλώ-
ρινα μονή γραμμή , ενώ προς Αθήνα όλα 
σβηστά, μετά το τχ1 κόκκινο, σε λειτουργία 
η Σίνδος, η γραμμή προς Στρυμώνα ζού-
γκλα». 

«Ρε τι ζούμε;» Διερωτήθηκε με νόημα 
και σημείωσε «κάθε άλλο σχόλιο είναι 
περιττό...». 
Παράλληλα, μιλώντας για το πώς συ-

νέβη στη τραγωδία με την σύγκρουση της 
επιβατικής αμαξοστοιχίας και της εμπορι-
κής ο Aναστάσιος Δέδες, πραγματογνώ-
μονας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, δή-
λωσε ότι «το τρένο είχε ξεκινήσει από 
Αθήνα, έφτασε στη Λάρισα και από εκεί 

και πέρα άλλαξε γραμμή κατόπιν εντολής 
του σταθμάρχη προς τον κλειδούχο και 
πήγε στη γραμμή η οποία ήταν η γραμμή 
καθόδου. Αυτή η ενέργεια η οποία έγινε 
ήταν για μένα εντελώς αψυχολόγητη, λαν-
θασμένη και επικίνδυνη, καθόσον δεν 
υπήρχε έλεγχος από τον μηχανοδηγό της 
κίνησης η οποία υπήρχε στην κάθοδο». 
Όπως τόνισε ο κ. Δέδες «τα αίτια της 

τραγωδίας θα προκύψουν από τις απο-
μαγνητοφωνήσεις, οι οποίες υπάρχουν 
και δεν μπορούν να σβηστούν». Είναι «δε-
δομένο ότι το τραίνο ακολουθούσε λαν-
θασμένη διαδρομή είτε από πρόβλημα 
που υπήρχε στην γραμμή ανόδου λόγω 
ρεύματος ή λόγω οποιοδήποτε άλλης αι-
τίας. Το τρένο, την στιγμή κατά την οποία 
ξεκίνησε να ανεβαίνει προς τα πάνω, 
έπρεπε να έχει σήματα στο δρόμο από τα 
οποία ο μηχανοδηγός να βλέπει εάν η 
γραμμή είναι ελεύθερη ή όχι».

«ΑΨΥΧΟΛΟΓΗΤΗ, ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΓΡΑΜΜΗΣ» ΕΙΠΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ

«Οι ευθύνες είναι 
διαχρονικές»

Εκφράζουμε την οργή μας, 
υπάρχουν τεράστιες ευθύνες, 
τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΚΚΕ, Θανά-
σης Παφίλης, που καταλόγισε 
διαχρονικές ευθύνες στις κυ-
βερνήσεις για τα προβλήματα 
στις σιδηροδρομικές μεταφο-
ρές. Μίλησε για προβλήματα 
στο δίκτυο των σιδηροδρό-
μων, ελλείψεις σε προσωπικό 
και αρνητικές συνέπειες λόγω 
ιδιωτικοποιήσεων. «Στις 7 Φε-
βρουαρίου υπήρχε ανακοί-
νωση εργαζομένων που έλε-
γαν ότι έρχεται μεγάλο ατύ-
χημα (...) Να και τα αποτελέ-
σματα των ιδιωτικοποιήσεων, 
που έσπασαν την εταιρεία σε 
τρία κομμάτια» είπε. 
Επίσης, πηγές από την αρ-

μόδια διεύθυνση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής  «καρφώ-
νουν» την Ελλάδα, την οποία 
παρέπεμψε, στο Ευρ. Δικα-
στήριο λόγω μη τήρησης των 
κανόνων για τις σιδηροδρο-
μικές μεταφορές κάνοντας 
λόγο για εγκληματική ευθύνη 
των εποπτικών Αρχών.

Τα φονικότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα των τελευταίων 25 χρόνων
Με αφορμή την τραγωδία στα Τέμπη, 

επανέρχονται στο προσκήνιο τα φονικό-
τερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που 
έχουν καταγραφεί τα τελευταία 25 χρόνια 
στην Ευρώπη. Μεταξύ αυτών είναι: 

 
1998: 101 νεκροί στην Γερμανία 
Στις 3 Ιουνίου, ο εκτροχιασμός του In-

terCity Express προκαλεί το θάνατο 101 
ανθρώπων και τον τραυματισμό 88 στο 
Εσεντε της βόρειας Γερμανίας. Είναι η 
πλέον πολύνεκρη σιδηροδρομική κατα-
στροφή στη Γερμανία μετά το δυστύχημα 

με 102 νεκρούς τον Ιούνιο ‘45 στο Μόναχο 
 
2013: 80 νεκροί στην Ισπανία 
Στις 24 Ιουλίου, τρένο υψηλής ταχύτη-

τας κινούμενο με 179 χιλιόμετρα την ώρα 
εκτροχιάζεται σε στροφή με όριο ταχύτη-
τας 80 χλμ/ω λίγη ώρα πριν από την άφιξή 
του στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα και στην 
συνέχεια προσκρούει σε τοίχο. 80 άνθρω-
ποι βρίσκουν τον θάνατο και 140 τραυμα-
τίζονται στο μεγαλύτερο σιδηροδρομικό 
δυστύχημα στην Ισπανία από το 1944. 
Επίσης, το 2006 καταγράφονται 47 νε-

κροί στο Μαυροβούνιο σε παρόμοιο δυ-
στύχημα, ενώ, το 2010 σκοτώνονται 45 
άνθρωποι στην Ουκρανία. Περίπου 40 νε-
κρούς θρήνησαν επίσης, Τουρκία, Ουγ-
γαρία και Ιταλία 

 
1999: 31 νεκροί στην Αγγλία 
Στις 5 Οκτωβρίου, προαστιακό τρένο 

παραβιάζει φωτεινό σηματοδότη και συ-
γκρούεται με τοπικό εξπρές στην έξοδο 
του σταθμού Πάντινγκτον του Λονδίνου, 
με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να χάσουν 
την ζωή τους και 245 να τραυματισθούν.

ΟΚΤΩ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΝΕΚΡΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ



Τουλάχιστον δύο πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας 
βρίσκονταν εντός του ενός από τα δύο τρένα που συ-
γκρούστηκαν στα Τέμπη, σύμφωνα με τις πληροφορίες 
που είδαν μέχρι χθες το απόγευμα το φως της δημοσιό-
τητας. Σπαραχτική ήταν η έκκληση προς πάσα κατεύ-
θυνση, της οικογένειας του φοιτητή Κυπριανού Παπαϊ-
ωάννου από το Αυγόρου, η τύχη του οποίου αγνοείτο 
μετά το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. 
Ο νεαρός φοιτητής επέβαινε στο τρένο κατά τη διάρκεια 

της μοιραίας διαδρομής. Δεν έγινε μέχρι στιγμής κατορ-
θωτό να εντοπιστεί. Η οικογένεια του Κύπρου Παπαϊ-
ωάννου, απευθύνθηκε σε όλα τα νοσοκομεία που έχουν 
μεταφερθεί τραυματίες καθώς επίσης και στις Αρχές χω-
ρίς να μάθει μέχρι στιγμής αν βρίσκεται ανάμεσα στους 

επιζώντες. Οι ίδιοι απευθύνουν έκκληση σε όποιον γνω-
ρίζει οποιανδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα 
με την οικογένεια. 
Επίσης, μεταξύ των αγνοουμένων είναι και η απόφοιτη 

οδοντιατρικής του ΑΠΘ από την Πάφο, Αναστασία Αδα-
μίδου, 24 ετών, της οποίας οι γονείς είχαν αναχωρήσει 
από την Πάφο για την Ελλάδα, προκειμένου να φτάσουν 
στο σημείο της τραγωδίας για να μάθουν την τύχη του 
παιδιού τους. 
Η νεαρή παφίτισσα νέα είναι η κοπέλα την οποία ανα-

ζητούσε στο σημείο της τραγωδίας ένας ελλαδίτης κρα-
τώντας φωτογραφία της και κάνοντας δηλώσεις στα ελ-
λαδικά ΜΜΕ λέγοντας ότι είναι η φίλη του γιου του, που 
βρισκόταν στο τρίτο βαγόνι της αμαξοστοιχίας και της 
οποίας αναζητούν τα ίχνη. 
Στο μεταξύ, φίλοι και γνωστοί της Αναστασίας έχουν 

κινητοποιηθεί στην Πάφο αναρτώντας στα μέσα μαζικής 
δικτύωσης φωτογραφίες της 24χρονης.
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      Ειδήσεις σε 2’

Η ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ME ΚΟΙΝΕΣ ΑΣΚHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η αμυντική συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Κύ-
πρου είναι ισχυρή, οι προκλήσεις μας στον τομέα της 
ασφάλειας κοινές και το όφελος από τη διασφάλιση στα-
θερότητας στην ανατολική Μεσόγειο αμοιβαίο, δήλωσε ο 
Βρετανός Υπατος Αρμοστής Ιρφάν Σιντίκ. 
Μιλούσε κατά την έναρξη του 5ου Προγράμματος 

Στρατηγικής Ηγεσίας με εταίρους στην Κύπρο που πρα-
γματοποίησαν η Ακαδημία Άμυνας του ΗΒ και το Πανε-
πιστήμιο του Κράνφιλντ. 
Στο πενθήμερο πρόγραμμα συμμετείχαν επαγγελμα-

τίες στρατιωτικοί από Κύπρο, Ελλάδα, Ιορδανία, Ισραήλ, 
Αίγυπτο και ΗΒ, μαζί με συναδέλφους από τα Υπουργεία 
Εξωτερικών και Άμυνας της Κύπρου, την Αρχή Ψηφιακής 
Ασφάλειας, τα τμήματα Πολιτικής Αεροπορίας και Τελω-
νείων και την Αστυνομία. 
Πέρα από την εκπαίδευση από την Ακαδημία Άμυνας, 

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν για 
προκλήσεις στρατηγικής ηγεσίας μέσα από τις εμπειρίες 
του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της PWC Κύπρου, 
Φίλιππου Σώσειλου, και του Διοικητή των Βρετανικών 
Βάσεων, Υποπτέραρχου Πίτερ Σκουάιρς. Το πρόγραμμα 
άνοιξαν ο τέως Υπ. Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, και 
ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής, κ. Σιντίκ. Στην εναρκτήρια 

τοποθέτησή του, ο κ. Σιντίκ εξέφρασε μεγάλη ικανοποί-
ηση για την πραγματοποίηση του 5ου Προγράμματος 
Στρατηγικής Ηγεσίας με εταίρους από όλη την περιοχή 
και όχι μόνο. Δήλωσε ότι η «αμυντική συνεργασία ΗΒ και 
Κύπρου είναι ισχυρή, οι προκλήσεις μας στον τομέα της 
ασφάλειας κοινές και το όφελος από τη διασφάλιση στα-
θερότητας στην ανατολική Μεσόγειο αμοιβαίο». 
Παράλληλα είπε ότι οι  κοινές πρωτοβουλίες εκπαίδευ-

σης όπως το Πρόγραμμα Στρατηγικής Ηγεσίας είναι απα-
ραίτητες και είμαστε περήφανοι που πραγματοποιούμε 
αυτό το σημαντικό πρόγραμμα στην Κυπριακή Δημοκρα-
τία». Σημείωσε ότι το εύρος της διμερούς συνεργασίας 
αναπτύσσεται σε πολλές πτυχές και ότι το ΗΒ και η Κύ-
προς πραγματοποιούν κοινές ασκήσεις και εκμεταλλεύο-
νται εκπαιδευτικές ευκαιρίες, ώστε να ενισχύσουν τις 
δυνατότητές τους.

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ

Για πιθανό μεγάλο 
σεισμό μιλούν οι Τ/κ

Ο κούκος αηδόνι θα μας κο-
στίζει το προεδρικό αεροσκά-
φος, το οποίο απέκτησε η 
Κυπριακή Δημοκρατία ως 
δωρεά από την Ελληνική Δη-
μοκρατία. Ο Γενικός Ελε-
γκτής, Οδυσσέας Μιχαηλί-
δης, προειδοποίησε ότι η 
χρήση του θα οδηγήσει σε 
πολυετή δαπάνη. Ανέφερε 
επίσης ότι η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία θα καταγράφει οποι-
αδήποτε χρήση του αερο-
σκάφους και τη συνολική 
δαπάνη του έτους και τυχόν 
χρήση του από άλλους αξιω-
ματούχους. Πάντως, στον 
προϋπολογισμό για το 2023 
υπάρχει σχετικό κονδύλι.

Τα αποτελέσματα της ρητορικής του μίσους... 
Έξαρση επιθέσεων τόσο προς την ορ-

γάνωση Accept-ΛΟΑΤΚΙ Κύπρου, όσο και 
προς μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ πα-
ρουσιάζεται το τελευταίο διάστημα, γεγο-
νός που δημιουργεί έντονη ανησυχία, 
αλλά και φέρνει στο προσκήνιο την ανά-
γκη να εφαρμοστούν επιτέλους άρθρα του 
ποινικού κώδικα. Με αφορμή και το τελευ-
ταίο περιστατικό στο ΤΕΠΑΚ, ο αντιπρό-
εδρος της Accept, Αντώνης Παπαγεωρ-
γίου, επισημαίνει ότι η κύρια ανησυχία 
εστιάζεται στο γεγονός ότι από τη ρητορική 
μίσους μεταφερόμαστε στα εγκλήματα μί-
σους. «Μας ανησυχεί το γεγονός ότι 
υπάρχει ξεκάθαρη έξαρση, όταν μέσα σε 
3 μήνες υπάρχουν 3 επιθέσεις μόνο προς 
την οργάνωση, χωρίς να συνυπολογίζο-
νται επιθέσεις σε ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Ναι, ανη-
συχούμε γιατί από τη ρητορική μίσους με-
ταφερόμαστε στα εγκλήματα μίσους. 
Εντοπίζουμε ως οργάνωση ότι η αδια-

φορία της κοινωνίας, η αναλγησία, η ατι-
μωρησία για τη ρητορική μίσους που 

ακούστηκε ακόμη και μέσα από τη Βουλή, 
το ναό της Δημοκρατίας, επανειλημμένες 
φορές από συγκεκριμένους βουλευτές και 
πολιτικά κόμματα, έφερε τους ψηφοφό-
ρους τους, τα κάτω στρώματα της κοινω-
νίας να αποθαρρυνθούν εντελώς αφού 
υπάρχει ατιμωρησία στα ανώτερα στρώ-
ματα στη ρητορική μίσους. Όταν υπάρχει 
η ανοχή στη ρητορική μίσους, τότε με μα-
θηματική ακρίβεια οδηγούμαστε στα 
εγκλήματα μίσους. Πρέπει να κοπεί το 
πρόβλημα από τη ρίζα του», είπε.

Αγωνία για οικογένειες Κυπρίων φοιτητών που επέβαιναν στο τρένο

Η Κύπρος βρίσκεται υπό 
τον κίνδυνο ενός μεγάλου 
σεισμού αναφέρει ο Ογούζ 
Βαντιλί, πρόεδρος του τ/κ 
επιμελητηρίου γεωεπιστημό-
νων μηχανικών. Προσθέτει 
ότι «η περιοχή όπου σημει-
ώθηκε ο σεισμός μεγέθους 
6,4 Ρίχτερ είναι γνωστή για 
το ότι τέμνονται το ρήγμα της 
Ανατολικής Ανατολίας, της 
Νεκράς Θάλασσας και το Κυ-
πριακό Τόξο. Λόγω αυτής της 
διασταύρωσης ρηγμάτων, η 
μεταφορά ενέργειας των σει-
σμών στο Κυπριακό Τόξο, 
έχει πλέον γίνει επιστημονικό 
δεδομένο», σημειώνει. Τον συγκλονισμό του εξέφρασε ο ΠτΔ

«Εκφράζω συγκλονισμό και βαθύτατη 
θλίψη για την τραγωδία που επισυνέβη 
στην Ελλάδα με τη σύγκρουση των αμα-
ξοστοιχιών που είχε ως αποτέλεσμα τον 
θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Εκφράζω τα 
ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τις οι-
κογένειες των θυμάτων, τον ελληνικό λαό 
και την Κυβέρνηση της χώρας», ανέφερε 
σε γραπτή του δήλωση ο ΠτΔ, Νίκος Χρι-
στοδουλίδης για την τραγωδία στα Τέμπη.  
Λίγο αργότερα, η Προεδρία της Δημο-

κρατίας ανακοίνωνε ότι η Κυπριακή Κυ-
βέρνηση έχει ενημερωθεί ότι ανάμεσα 
στους αγνοούμενους του τραγικού δυστυ-

χήματος συγκαταλέγονται και δύο Κύπριοι 
πολίτες, η ταυτότητα και η τύχη των 
οποίων δεν έχει ακόμη διακριβωθεί. 
Με εντολές του ΠτΔ, ο Υπουργός Εξω-

τερικών Κωνσταντίνος Κόμπος βρίσκεται 
σε επικοινωνία με τις οικογένειες των δύο 
αγνοούμενων Κυπρίων, στη διάθεση των 
οποίων έθεσε τις Υπηρεσίες του κράτους, 
αλλά και τη Διπλωματική Αποστολή της 
Δημοκρατίας στην Αθήνα, για να τους πα-
ράσχουν βοήθεια με οποιονδήποτε τρόπο 
χρειαστούν, καθώς και για συνδρομή σε 
σχέση με τη μετάβαση τους στην Ελλάδα. 
Για τη διαχείριση του περιστατικού, η 

Κυπριακή Δημοκρατία είναι από την 
πρώτη στιγμή σε επαφή με τις ελληνικές 
Αρχές. Για το τραγικό περιστατικό, το 
οποίο στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώ-
πους, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδωσε 
οδηγίες όπως οι σημαίες της Δημοκρατίας 
κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα κυβερνη-
τικά κτήρια και στο Προεδρικό Μέγαρο, εις 
ένδειξη βαρύτατου πένθους.

EΞΑΡΣΗ ΟΜΟΦΟΒΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ

Ισχυρή η αμυντική συνεργασία Ηνωμένου Βασιλείου και Κύπρου, τονίζει ο Ύπατος Αρμοστής

380 χιλ. ευρώ για το 
προεδρικό αεροσκάφος

Τα όπλα ήταν 
θαμμένα μισό αιώνα
Περισσότερα από 50 χρό-

νια βρίσκονταν ο οπλισμός 
και τα πυρομαχικά, στο σημείο 
που εντοπίστηκαν την περα-
σμένη εβδομάδα στη Λεμεσό, 
δήλωσε στον ΑΣΤΡΑ ο Εκ-
πρόσωπος της Αστυνομίας 
Χρήστος Ανδρέου. 
Όπως ανέφερε ο κ. Ανδρέ-

ου, ο οπλισμός, βρέθηκε μετά 
από έρευνα σε ανοικτό χώρο 
πίσω από κτήριο στα Πολε-
μίδια μέσα στη γη. Τα ανευ-
ρεθέντα είναι όλα σε προχω-
ρημένη οξείδωση και δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν.
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Εν συντομία

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Βιασμός 12χρονης 
στον Κολωνό

Καυτηρίασε ξανά τη Δι-
καιοσύνη που ερευνά με αρ-
γούς ρυθμούς και συνεχείς 
καταθέσεις του θύματος μόνο 
για πρόσωπα που κακοποί-
ησαν την 12χρονη ο δικηγό-
ρος της οικογένειας Απόστο-
λος Λύτρας.  Είπε η ηλικία 
των θυτών και το μέγεθος 
του κυκλώματος υποδηλώ-
νουν ότι υπάρχουν κι άλλα 
θύματα.«Μέχρι στιγμής πρέ-
πει να είναι περίπου 15 άτο-
μα» αυτοί που έχει αναγνω-
ρίσει η 12χρονη. Ο κ. Λύτρας 
τόνισε πάλι ότι μέχρι στιγμής 
οι έρευνες δεν στράφηκαν 
στην αναζήτηση άλλων θυ-
μάτων του κυκλώματος.

Τριήμερο πένθος για την ανείπωτη, εθνική τραγωδία
Ανείπωτη τραγωδία στα Τέμπη στο χειρότερο δυστύ-

χημα των ελληνικών σιδηροδρόμων όλων των εποχών, 
όπως εξελίσσεται. Μέχρι χθες το μεσημέρι ο αριθμός των 
νεκρών ανερχόταν σε 39 εξαιτίας της σύγκρουσης επιβα-
τικής αμαξοστοιχίας με εμπορευματική αργά το βράδυ 
της Τρίτης στην περιοχή Ευαγγελισμός, σύμφωνα με νε-
ότερη ενημέρωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του Πυ-
ροσβεστικού Σώματος, τον πύραρχο Βασίλη Βαθρακο-
γιάννη. 
Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης σε νοσοκομεία 

νοσηλεύονται 66 τραυματίες, μερικοί εκ των οποίων είχαν 
εισαχθεί σε ΜΕΘ. Τόνισε δε ότι ο αριθμός των θυμάτων 
αναμένεται να ανέβει. 

«Γίνεται χαμός στο νοσοκομείο. Δίνουμε τον αγώνα 
μας για να περιθάλψουμε όλους τους τραυματίες που 
διακομίζονται στα Επείγοντα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο διευθυντής της ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 
Απόστολος Κομνός. Σημείωσε ότι στο Γενικό Νοσοκομείο 

νοσηλεύονται τουλάχιστον 20 άτομα με δύο τραυματίες 
να είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Εκτίμησε, ότι ο αριθμός 
των νεκρών θα αυξηθεί, διαβεβαιώνοντας πως οι γιατροί 
δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό για να βοηθήσουν τους 
συνανθρώπους τους.  

«Μαζική τραγωδία»  
Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Λάρισας μεταφέρ-

θηκαν οι σοροί των θυμάτων της σιδηροδρομικής τρα-
γωδίας. «Πρόκειται για μια μαζική τραγωδία. Βρισκό-
μαστε στη διαδικασία ταυτοποίησης και αναγνώρισης 
των σορών από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα 
Τέμπη. Πρόκειται για μια επίπονη διαδικασία που 
χρειάζεται χρόνο. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό 
που συνέβη» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ιατροδικαστής 
Ρουμπίνη Λεονταρή. 
Επίσης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις κατά βάση τα 

θύματα της τραγωδίας είναι νεαροί άνθρωποι.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΕΝΩΝ: ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης 
στην Ελλάδα διατυπώνει σε απάντηση 
του σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέλιου 
Κούλογλου, ο Επίτροπος για θέματα Δι-
καιοσύνης, Ντιντιέ Ρέυντερς. 
Εξαιρετικά σαφής ήταν η απάντηση του 
Επιτρόπου για θέματα Δικαιοσύνης Ντι-
ντιέ Ρέυντερς. Ειδικότερα, σε ερώτηση 
του Στέλιου Κούλογλου για τις προσπά-

θειες του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
Ι. Ντογιάκου, να παρεμποδίσει τις έρευ-
νες της ΑΔΑΕ σχετικά με το σκάνδαλο 
των παρακολουθήσεων, ο Επίτροπος 
Ρέυντερς υπενθυμίζει πως η Επιτροπή 
έχει ήδη επισημάνει ότι «το ισχύον σύ-
στημα διορισμών στις ανώτατες θέσεις 
του δικαστικού σώματος εγείρει ανησυ-
χίες ότι είναι επιρρεπές σε δυνητικά 
ισχυρή επιρροή από την εκτελεστική 
εξουσία». Μάλιστα, ο κ. Ρέυντερς προ-
σθέτει ότι «η Επιτροπή συνέστησε να 
αντιμετωπιστεί η ανάγκη συμμετοχής του 
δικαστικού σώματος στις διαδικασίες διο-
ρισμού, λαμβανομένων υπόψη των ευ-
ρωπαϊκών προτύπων. Αυτό είναι σημα-
ντικό προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας εν 
γένει και του εισαγγελέα του Αρείου Πά-
γου ειδικότερα». 

Στη σύλληψη του σταθμάρχη Λάρισας ως βασικού υπαί-
τιου για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, 
έχει προχωρήσει η Τροχαία Λάρισας που έχει αναλάβει την 
προανάκριση για την τραγωδία. 
Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι για το πολύνεκρο σιδηρο-

δρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και τους δεκάδες τραυματίες 
είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με σοβαρότατα 
αδικήματα τα οποία τιμωρούνται από πρόσκαιρη κάθειρξη 
δέκα ετών μέχρι και ισόβια κάθειρξη. Οι κατηγορίες που 
αντιμετωπίζει ο σταθμάρχης είναι αυτές της αμέλειας και 
της πρόκλησης θανατηφόρου ατυχήματος 
Οι έρευνες για τα αίτια και τους υπευθύνους του σιδηρο-

δρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη βρίσκονται σε εξέλιξη, 
με τη συνεργασία δικαστικών και αστυνομικών Αρχών. 

«Οι πρώτες εκτιμήσεις «δείχνουν» ανθρώπινο λάθος, 

αλλά περιμένουμε την ακριβή διερεύνηση του δυστυχήμα-
τος για να μάθουμε τί ακριβώς έγινε. Για να συμβεί ένα 
τέτοιο δυστύχημα, μπορεί αν έγιναν 2-3 λάθη ταυτόχρονα, 
ωστόσο το θέμα είναι να σταματήσει η ανάσυρση των συ-
νανθρώπων μας, που έχασαν τη ζωή τους από το δυστύ-
χημα. Αν γίνονταν μέσα στο τούνελ θα μπορούσαμε να εί-
χαμε περισσότερους νεκρούς» τόνισε στο GRTimes.gr ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, Νίκος Λάζου. 

«Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης η μηχανή έπεσε 
και διέλυσε το πρώτο βαγόνι» 
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), Γιάννης Ντίτσας σημειώνει στο 
GRTimes.gr πως στο επόμενο διάστημα δεν θα βρεθεί κά-
ποιο παραπάνω στοιχείο.

«Ανθρώπινο λάθος με τα σημερινά ηλεκτρονικά συστήματα δεν δικαιολογείται»

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Χωρίς Κ. Καραμανλή η ΝΔ στις εκλογές
Ψυχρολουσία προκάλεσε στο Μαξίμου 
η απόφαση του Κώστα Καραμανλή να 
μην είναι υποψήφιος στις προσεχείς εκλο-
γές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιθυμούσε 
τη συμμετοχή του πρώην πρωθυπουργού 
στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο, σε αντιδιαστολή 
με τις αρχικές προθέσεις του να απαλλαγεί 
από τη βαριά σκιά των δύο πρώην πρω-
θυπουργών της παράταξης. Θεωρούσε 
αφενός ότι ο Κ. Καραμανλής μπορούσε 
να καταστεί μοχλός συσπείρωσης του ευ-
ρύτερου συντηρητικού ακροατηρίου -ει-
δικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η Ν.Δ. εμ-
φανίζει διαρροές ψηφοφόρων- και 
αφετέρου ότι η παρουσία του θα προσέλ-
κυε και τμήματα του κεντρογενούς ακρο-
ατηρίου. 
Πλέον η κυβέρνηση καλείται να διαχει-
ριστεί το μεγάλο κενό που αφήνει ο πρώην 
πρωθυπουργός ενόψει εκλογών. Ήδη ψη-
φοφόροι της παράταξης στη Θεσσαλονίκη 

έχουν διαμηνύσει στις τοπικές κομματικές 
οργανώσεις ότι εξετάζουν να καταψηφί-
σουν τη Ν.Δ. ή να επιλέξουν την οδό της 
αποχής μετά την απόφαση Καραμανλή. 
Σ’ αυτό το φόντο, ο Κ. Μητσοτάκης ανα-
μένεται να λάβει τη θέση του Κ. Καρα-
μανλή ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου 
της Α΄ Θεσσαλονίκης. Την Τετάρτη, μάλι-
στα, ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να επι-
σκεφθεί την πόλη και να προβεί σε σχετική 
ανακοίνωση.

Σεισμός 4 Ρίχτερ 
στη Λακωνία

Σεισμός στη Λακωνία ση-
μειώθηκε το απόγευμα της 
Τρίτης, μεγέθους 4 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σει-
σμός καταγράφηκε στις 17:56 
το απόγευμα και το επίκεντρο 
εντοπίστηκε σε θαλάσσιο 
χώρο, 67 χιλιόμετρα νότια- 
νοτιοδυτικά της Βάθειας Λα-
κωνίας. Η σεισμική δόνηση 
σημειώθηκε σε εστιακό βά-
θος 22,1 χιλιομέτρων, σύμ-
φωνα με το Γεωδυναμικό Ιν-
στιτούτο του Εθνικού Αστε-
ροσκοπείου Αθηνών. 

Ζούσε με τον νεκρό 
της γιο τρεις μέρες
Επί τρεις ημέρες μαζί με 

τον νεκρό 57χρονο γιο της, 
ζούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα 
στον Βόλο.  
Η ανήμπορη γυναίκα, αντι-

λήφθηκε ότι ο γιος της ήταν 
σκεπασμένος με την κουβέρ-
τα του στο κρεβάτι, αλλά για 
άγνωστο λόγω αδυνατούσε 
να καλέσει σε βοήθεια. 
Απευθύνθηκε σε συγγενικά 

της πρόσωπα, προκειμένου 
να διερευνήσουν τι ακριβώς 
συνέβαινε, αλλά δεν αντα-
ποκρίθηκε κανείς. 
Τελικά, ο γιος της είχε φύγει 

από τη ζωή στον ύπνο του, 
αντιμετωπίζοντας πρόβλημα 
με την υγεία του.

«Επιρρεπής στην πολιτική επιρροή»



Το Υπουργικό Συμβούλιο του Νέου ΠτΔ Νίκου Χριστοδουλίδη
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Κωνσταντίνος Κόμπος

Υπουργός Εξωτερικών

Μάκης Κεραυνός

Υπουργός Οικονομικών

Κωνσταντίνος Ιωάννου

Υπουργός Εσωτερικών

Μιχάλης Γιωργάλλας

Υπουργός 'Αμυνας

Αθηνά Μιχαηλίδου
Υπουργός Παιδείας, 
Αθλητισμού και Νεολαίας

Αλέξης Βαφειάδης
Υπουργός Μεταφορών,  
Επικοινωνιών και Έργων

Γιώργος Παπαναστασίου
Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου 
και Βιομηχανίας

Πέτρος Ξενοφώντος
Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Γιάννης Παναγιώτου
Υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Άννα Προκοπίου
Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Δημοσίας Τάξεως

Πόπη Κανάρη

Υπουργός Υγείας

Ειρήνη Πική
Υφυπουργός παρά τω Προέδρω 
(Συντονισμός και επιτήρηση 
υλοποίησης Κυβερνητικού Έργου)

Μαρίνα Χατζημανώλη
Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά 
τω Προέδρω

Κωστας Κουμής
Υφυπουργός Τουρισμού παρά 
τω Προέδρω

Φίλιππος Χατζηζαχαρία
Υφυπουργός Έρευνας, 
Καινοτομίας και Ψηφιακής 
Πολιτικής παρά τω Προέδρω

Μαριλένα Ευαγγέλου
Υφυπουργός Κοινωνικής 
Πρόνοιας παρά τω Προέδρω

Μιχάλης Χατζηγιάννης
Υφυπουργός Πολιτισμού παρά 
τω Προέδρω

Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Χαράλαμπος Χαραλάμπους
Διευθυντής Γραφείου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας

Δόξα Κωμοδρόμου
Αναπληρώτρια Κυβερνητική 
Εκπρόσωπος

Βίκτωρας Παπαδόπουλος
Διευθυντής Γραφείου Τύπου του 
Προέδρου της Δημοκρατίας

Τζόζη Χριστοδούλου
Επίτροπος Ισότητας 
των Φύλων

Μαρία Παναγιώτου

Επίτροπος Περιβάλλοντος
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ΣΤΑ... ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΤΟΥ, ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ, Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση 
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 

 
Ακριβώς έτσι! Στ’ αχνάρια 

του πολιτικού μέντορα του, του 
Νίκου Αναστασιάδη, μας δια-
μήνυσε με πράξεις πως θα κι-
νηθεί ως Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας ο Νίκος Χριστο-

δουλίδης! Με την πρώτη κι όλας μεγάλη και πολι-
τειακά συμβολική του πράξη αθέτησε τις 
δεσμεύσεις του προς τους ψηφοφόρους οι οποίοι, 
όσοι τον ψήφισαν, θα νιώθουν απογοητευμένοι. Οι 
υπόλοιποι επιβεβαιώνουν την ορθότητα της κρίσης 
τους γιατί δεν έδωσαν πίστη στα «όμορφα λόγια», 
πλην το αέρα που ο νέος ένοικος του Προεδρικού 
έλεγε κατά την προεκλογική περίοδο. 
Πρώτη πήγε περίπατο η… διαφάνεια. Όλα επί 

των ημερών του, έλεγε, θα γίνονται «υπό το φως 
της μέρας» αλλά της εξαγγελίας των μελών της κυ-
βέρνησης προηγήθηκε ένα φοβερό παρασκήνιο με 
καυγάδες και αγκρίσματα μεταξύ των κομμάτων 
που στήριξαν την υποψηφιότητα του Ν. Χριστοδου-
λίδη. Σε «νύκτα του Αγίου Βαρθολομαίου» εξελί-
χθηκε το βράδυ της Κυριακής των Καρναβαλιών 
προς τη Δευτέρα της Καθαράς και αντί τη «μούττη 
της σαρακοστής» έκοβαν ο ένας τους προτεινόμε-
νους από τον άλλο οι ηγέτες του ΔΗΚΟ, της ΕΔΕΚ 
και της ΝΕΔΗΠΑ. Κραυγαλέα απούσα η αρχηγίνα 
του Κινήματος Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους η 
οποία παρακάμφθηκε από τον νέο Πρόεδρο και 
δεν ζήτησε καν την γνώμη της αφού δεν είχε διά-
θεση να υπουργοποιήσει την ίδια αλλά τον αντι-
πρόεδρο του κόμματος Μιχάλη Γιωργάλλα. 
Αντιδρώντας η «σύγχρονη Μπουμπουλίνα», πα-
ραιτήθηκε από την αρχηγία του κόμματος της…  
Κραυγαλέα παρέμβαση στο «αλίς βερίσι» της 

νύκτας των Καρναβαλιών ήταν το «φάγωμα» της 

Αναστασίας Παπαδοπούλου από τον Μάριο Κάρο-
γιαν. 
Η θυγατέρα του Τάσσου Παπαδόπουλου προ-

οριζόταν για το υπουργείο Οικονομικών αλλά αντέ-
δρασε έντονα ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ ο οποίος 
απέτρεψε το διορισμό στο ίδιο υπουργείο και της 
κας Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, προέδρου της Κοι-
νοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών. Το ΔΗΚΟ 
στο οποίο είχε εκ των προτέρων «κλειδώσει» το 
υπουργείο Οικονομικών πρότεινε ως τρίτη επιλογή 
τον πρώην υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, 
οπότε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναγκάστηκε, 
για να μην τιναχθούν όλα στον αέρα, να αποδεχτεί 
την πρόταση, παρ’ όλο που συγκρούεται με τη 
θέση αρχής που ίδιος είχε θέσει προεκλογικά ότι 
δεν θα διόριζε προσωπικότητες που υπηρέτησαν 
σε προηγούμενες κυβερνήσεις ή είναι εν ενεργεία 
προβεβλημένα στελέχη κομμάτων. 

 
ΟΤΑΝ ΤΟ 3 ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ… 8! 
Εκεί που ο Νίκος Χριστοδουλίδης συμπεριφέρ-

θηκε ως «άξιος» διάδοχος του Νίκου  Αναστασιάδη 
είναι στη σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου σε 
σχέση με την προεκλογική του δέσμευση πως στην 
κυβέρνηση θα διόριζε 50% γυναίκες και 50% άν-
δρες. Ωστόσο σύμφωνα με τη σύνθεση του νέου 
υπουργικού που ανακοινώθηκε από το Γραφείο 
του ΜΟΝΟ σε τρία (3) από τα 11 υπουργεία διό-
ρισε γυναίκες! Λόγω της μεγάλης δυσμένειας σε 
βάρος των γυναικών σε ότι αφορά τους υπουρ-
γούς, και πάλι δεν ισχύει η δέσμευση του νέου 
Προέδρου αφού από σύνολο 25 θέσεων διόρισε 
μόνο 11 γυναίκες! 
Και για του λόγου το αληθές, ιδού τι γράφει στο 

προεκλογικό πρόγραμμα του Νίκου Χριστοδου-
λίδη, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα στις 2 Νοεμ-
βρίου 2022: «Οι διορισμοί που άπτονται των 
εξουσιών του Προέδρου της Δημοκρατίας θα 

αποτελούνται 50%-50% γυναίκες και άνδρες»! 
Ακριβώς αυτό ΔΕΝ έκανε με την πρώτη πράξη 

του ως Πρόεδρος! 
 
ΕΒΑΛΕ ΨΗΛΑ ΤΟΝ ΠΗΧΗ 
ΚΑΙ... ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΤΩ!  
Το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση του δηλώνοντας ότι 

«θα επιτελέσει το καθήκον του, ως υπεύθυνη και 
μαχητική αντιπολίτευση, με προτάσεις, διεκδικήσεις 
και κριτική», όσον αφορά τις επιλογές των προσώ-
πων, σημειώνει πως «δεν μπορούμε να μην επι-
σημάνουμε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έθεσε ψηλά 
τον πήχη και τελικά πέρασε από κάτω. Δεν πλη-
σίασε καν το 50-50 άνδρες-γυναίκες στο υπουργικό 
και το ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα. Δεν απέφυγε 
διορισμό πρώην υπουργών όπως ο ίδιος είχε δε-
σμευτεί ότι θα έπραττε».  
Ελπίζουμε, προστίθεται στην ανακοίνωση, αυτό 

να μην είναι ένα πρώτο δείγμα διάστασης μεταξύ 
εξαγγελιών και πράξεων που ήταν χαρακτηριστικό 
στοιχείο της προηγούμενης κυβέρνησης στην 
οποία συμμετείχε κι ο ίδιος.  

 
ΠΟΓΟ: 
ΦΡΟΥΔΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ, ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕΔΡΕ; 
Έντονα ενοχλημένο με την πρώτη πολιτική 

πράξη του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι το προοδευ-
τικό γυναικείο κίνημα. Η ΠΟΓΟ «στήνει στον τοίχο» 
το νέο Πρόεδρο και του απευθύνει ευθέως το 
σκληρό ερώτημα:  

«Φρούδες οι δεσμεύσεις για ισότητα των φύλων 
κύριε Πρόεδρε;» 
Η προεκλογική εκστρατεία του Νίκου Χριστοδου-

λίδη, αναφέρεται στην ανακοίνωση του γυναικείου 
κινήματος Αριστεράς, στηρίχθηκε σε εύηχες εξαγ-
γελίες. Ανάμεσα σε άλλες η προεκλογική υπό-
σχεση πως 50% του Υπουργικού Συμβουλίου θα 
ήταν γυναίκες. Ο καταρτισμός ωστόσο της ομάδας 

που τον πλαισιώνει, πλέον ως ΠτΔ, έδειξε πως οι 
ελπίδες όσων τον πίστεψαν απέβησαν φρούδες. 
Ως Γυναικείο Κίνημα ΠΟΓΟ δεν πιστέψαμε ποτέ ότι 
οι έμφυλα ισοζυγισμένοι διορισμοί θα φέρουν την 
ισότητα και την ισοτιμία των φύλων. Εξάλλου δεν 
είναι λίγες οι γυναίκες που εφάρμοσαν πολιτικές 
που καθόλου δεν στήριξαν τις γυναίκες και το στόχο 
της ισότητας. Ωστόσο, σε μια κοινωνία όπου υπάρ-
χουν ισάξιοι και εξίσου ικανοί άνθρωποι, γυναίκες 
και άντρες, ο δίκαιος στη βάση του φύλου καταμε-
ρισμός, μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της ορα-
τότητας των γυναικών και στην καταπολέμηση των 
στερεοτύπων που θέλουν ακόμη και σήμερα τις γυ-
ναίκες περιορισμένες στη σφαίρα του ιδιωτικού, 
μακριά από θέσεις ευθύνης και ιδιαίτερα μακριά 
από την πολιτική. Το προκλητικό όμως είναι η επι-
μονή να μας πείσουν ότι τήρησαν τις δεσμεύσεις 
για το διορισμό γυναικών κατά 50% στο Υπουρ-
γικό. Κατά τον διορισμό των Υπουργών έδωσε 
μόνο 3 από τις 11 θέσεις σε γυναίκες. Κάποιοι λένε 
πως ο ΠτΔ διόρισε αρκετές γυναίκες σε θέσεις Υφυ-
πουργών και Επιτρόπων. Το γεγονός όμως αυτό 
έρχεται να επιβεβαιώσει τα στερεότυπα που θέ-
λουν τη γυναίκα να βρίσκεται σε θέσεις περιορισμέ-
νης ευθύνης ή σε συμπληρωματικούς ρόλους.

Η πρώτη πολιτική πράξη του νέου προέδρου με αθέτηση δεσμεύσεων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΕΦΑΝΟ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Υπάρχει μομέντουμ στα ελληνοτουρκικά και στο 
Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ-
ξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποιήσε επίσκεψη 
στην Κύπρο. Το μεσημέρι, πριν από γεύμα που 
παρέθεσε το ΑΚΕΛ, ο κ. Τσίπρας προέβη σε δη-
λώσεις με τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, ο οποίος είπε ότι το 
κόμμα του είναι στην αντιπολίτευση και θα συνεχί-
σει να δίνει αγώνες για την Κύπρο. 
Ο Στέφανος Στεφάνου είπε ότι αυτή η περίοδος 

είναι γεμάτη από εξελίξεις, προβλήματα και αδιέ-
ξοδα, στα οποία καλείται η Αριστερά να δώσει πει-
στικές απαντήσεις δηλώνοντας παρούσα στους 
μικρούς και μεγάλους αγώνες των λαών μας για 
έναν καλύτερο κόσμο και μια καλύτερη κοινωνία, 
για να υπάρξει ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή μας 
και για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των χωρών 
και των λαών. «Βρισκόμαστε μερικές μέρες μετά την 
ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών στην 

Κύπρο. Έχουμε νέο Πρόεδρο, αναμένουμε και τη 
νέα κυβέρνηση. Έχουμε νέο Πρόεδρο, αλλά τα προ-
βλήματα και τα αδιέξοδα είναι εκεί, τα οποία καλού-
μαστε να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε. 
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι το ΑΚΕΛ είναι ένα ιστορικό 

κόμμα και σημείο αναφοράς για την περιοχή και ότι 
η επίσκεψή του γίνεται σε μια περίοδο μετά την 
εκλογική αναμέτρηση. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 

είπε ότι παρά το γεγονός πως ο υποψήφιος που 
στήριξε το ΑΚΕΛ δεν κατάφερε να κερδίσει, το απο-
τέλεσμα ήταν μια πολύ σημαντική έκπληξη, που 
αποδεικνύει πρωτίστως ένα πράγμα, όπως είπε: ότι 
η κάλπη είναι αυτή που δείχνει τους πραγματικούς 
συσχετισμούς και όχι οι δημοσκοπικές μετρήσεις. 
Ανέφερε ότι υπάρχει ένα μομέντουμ αυτή την 

ώρα που αφορά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 
και ότι ο φονικός σεισμός και αυτή η μεγάλη κατα-
στροφή αλλάζει το κλίμα ανάμεσα στους λαούς σε 
κάθε περίπτωση, γιατί οι λαοί δεν είναι αυτοί που 
έχουν να χωρίσουν. «Διαμορφώνεται μια προ-
οπτική να αλλάξει και η ατζέντα συζήτησης για την 
επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, στη βάση 
του διεθνούς δικαίου, με σαφείς κόκκινες γραμμές, 
αλλά με μια προοπτική επίλυσης των διαφορών στο 
δικαστήριο της Χάγης, αλλά και για την επανέναρξη 
των συνομιλιών για το Κυπριακό από εκεί που τις 

αφήσαμε στο Κραν Μοντανά, στη βάση του πλαι-
σίου Γκουτέρες», ανέφερε. 

 
 ΔΔΟ και γεωπολιτική 
Ο Αλέξης Τσίπρας είπε πως βρισκόμαστε σε μια 

περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας και ενδε-
χομένως πολλοί να μιλάνε και για μια νέα ψυχρο-
πολεμική κατάσταση, με τον πόλεμο στην 
Ουκρανία να κοντεύει να κλείσει χρόνο και με ανοι-
κτές τις προκλήσεις που αφορούν τις ελληνοτουρ-
κικές διαφορές και την Κύπρο. Ανέφερε ότι ο 
ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μάχες και από κυβερνητικές θέσεις 
και σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση για λύση 
στο Κυπριακό, στη βάση της διζωνικής, δικοινοτι-
κής ομοσπονδίας και ότι αυτές τις μάχες θα συνε-
χίσει να τις δίνει για καλό του κυπριακού λαού, Ε/κ 
και Τ/κ, που δικαιούνται μετά από τόσα χρόνια μια 
άλλη προοπτική για τη ζωή τους.

Αλέξης Τσίπρας: Υπάρχει μομέντουμ σε ελληνοτουρκικά και Κυπριακό
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ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΧΕ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Ο τουρκοκυπριακός Τύπος στάθηκε 
πριν μέρες σε μια ιδιαίτερη ιστορία, σημει-
ώνοντας πως κατέφτασαν τα νέα για τον 
θάνατο των αγοριών τα οποία είναι εγγό-
νια του διαβόητου Κενάν Ακίν που υπήρξε 
«βουλευτής» και «υπουργός» Γεωργίας 
του ψευδοκράτους καθώς και ένας από 
τους δολοφόνους του Σολωμού Σολωμού 
το 1996 στ΄ οδόφραγμα της Δερύνειας. 
Πρόκειται για τ’ αδέρφια Doruk και Alp 

Akın, τα οποία ανασύρθηκαν νεκρά από 
τα συντρίμμια του ξενοδοχείου. 
Την κηδεία των δυο αγοριών, αλλά και 

άλλων που έχασαν τη ζωή τους στους φο-
νικούς σεισμούς, κάλυψαν με εκτενή ρε-
πορτάζ πολλά τουρκοκυπριακά μέσα 
ενημέρωσης.

Νεκρά στο σεισμό τα εγγόνια του Κενάν Ακίν
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ 2.400 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΓΟΙ

Οι κατολισθήσεις και οι πλημμύρες που 
έπληξαν τη νοτιοανατολική Βραζιλία πριν 
από μια εβδομάδα και κάτι στοίχισαν τη 
ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους, σύμ-
φωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό 
των θυμάτων που δημοσιοποιήθηκε από 
τις Αρχές την Κυριακή το βράδυ. 

«Μέχρι στιγμής έχουμε επιβεβαιώσει 65 
θανάτους», ανέφεραν οι Αρχές της πολι-
τείας Σαν Πάουλου, διευκρινίζοντας πως 
έχουν αναγνωριστεί ως αυτό το στάδιο 
«17 γυναίκες, 21 άνδρες και 19 παιδιά». 
Πάνω από 680 χιλιοστά βροχής έπεσαν 

σε 24 ώρες στα τέλη της περασμένης 
εβδομάδας στη Σαν Σεμπαστσιάου, πα-
ραθαλάσσιο θέρετρο 200 χιλιόμετρα από 
την Σαν Πάουλου, με άλλα λόγια ποσό-
τητα διπλάσια από τον μηνιαίο μέσο όρο 
βροχόπτωσης.

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημει-
ώθηκε την Καθαρά Δευτέρα στην περιοχή 
Γεσίλγιουρτ της Μαλάτειας στις 12.04 μ.μ., 
ώρα Τουρκίας. Ένας άνθρωπος έχασε τη 
ζωή του και 103 άνθρωποι τραυματίστηκαν 
από τον σεισμό, ενώ συνεχίζονται οι επι-
χειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε πέντε 
κτίρια. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Τ24», 
τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απε-
γκλωβίσουν έναν πολίτη που είχε παγι-
δευτεί νωρίτερα κάτω από τα συντρίμμια.  
Ο Υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Φα-
χρεττίν Κοτζά, ανακοίνωσε ότι «103 συ-
μπολίτες μας τραυματίστηκαν στον σεισμό 
των 5,6 βαθμών στη Μαλάτεια». Πρό-
σθεσε ότι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία 
και ότι από τους τραυματίες, οι 6 βρίσκο-
νται στο χειρουργείο και 3 στην εντατική. 

 
Στη Δαμασκό επιπρόσθετη 
ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ 
Στο πλαίσιο αεροπορικής γέφυρας αν-
θρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ για τη Συρία, 

δύο αεροπλάνα με επείγουσα βοήθεια 
προσγειώθηκαν την Δευτέρα στη Δαμασκό, 
για να παράσχουν περαιτέρω υποστήριξη 
στον συριακό λαό που επλήγη από τον 
σεισμό. Η Κύπρος περιλαμβάνεται στις 15 
ευρωπαϊκές χώρες που προσέφεραν βοή-
θεια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομι-
σιόν, τα αεροπλάνα παρέδωσαν χειμω-
νιάτικες σκηνές, εξοπλισμό καταφυγίου και 
θερμάστρες. Συνολικά, η ανθρωπιστική 
συνδρομή της ΕΕ για τη Συρία περιλαμ-

βάνει 420 τόνους βοήθειας. 
Επιπλέον, 15 χώρες (Αυστρία, Βουλγα-
ρία, Κύπρος, Γερμανία, Ελλάδα, Φινλαν-
δία, Γαλλία, Ιταλία, Λετονία, Νορβηγία, Πο-
λωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβακία και 
Σλοβενία) προσέφεραν βοήθεια σε είδος 
στη Συρία ως απάντηση στην ενεργοποί-
ηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστα-
σίας της ΕΕ, στις 8 Φεβρουαρίου. 
Οι δωρεές περιλαμβάνουν σκηνές, κρε-
βάτια, κουβέρτες, θερμάστρες, δέματα υγι-

εινής, γεννήτριες, τρόφιμα, ιατρικές προ-
μήθειες και άλλα. Η βοήθεια συντονίζεται 
από ομάδα της ΕΕ στη Βηρυτό. 
Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, περισσότεροι 
από 1.650 διασώστες και 110 σκύλοι ανα-
πτύχθηκαν μέσω του Μηχανισμού Πολι-
τικής Προστασίας της ΕΕ για την υποστή-
ριξη των επιχειρήσεων έρευνας και 
διάσωσης. Οι ομάδες αυτές έχουν απο-
δεσμευτεί όμως 5 ιατρικές ομάδες από 
την Αλβανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιτα-
λία και την Ισπανία εξακολουθούν να επι-
χειρούν επί τόπου και έχουν περιθάλψει 
περισσότερα από 4.000 άτομα μέχρι στι-
γμής. 20 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν επίσης 
προσφέρει είδη καταφυγίου, ιατρικό εξο-
πλισμό, τρόφιμα και ρούχα μέσω του Μη-
χανισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 
σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της 
ΕΕ πρόκειται να φιλοξενήσουν Διάσκεψη 
Δωρητών, σε συντονισμό με τις τουρκικές 
αρχές, τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες.

ΝΕΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΜΑΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΕΝΩ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 

Έναν νεκρό και 103 τραυματίες άφησε πίσω του ο σεισμός της Δευτέρας
Νέος σεισμός 5,6 

Ρίχτερ
Νέος σεισμός, σημειώθηκε 

στην Τουρκία την Τρίτη, με 
τους κατοίκους να ζουν για 
άλλη μία φορά συνθήκες τρό-
μου, λίγες εβδομάδες μετά 
από τον φονικό σεισμό που 
κόστισε την ζωή σε δεκάδες 
χιλιάδες άτομα. Το επίκεντρο 
της δόνησης εντοπίζεται σύμ-
φωνα με πληροφορίες σε θα-
λάσσιο χώρο, 195 χλμ από 
την περιοχή Άδανα. 
Σύμφωνα με το Ευρωμε-

σογεικό Ινστιτούτο ο σει-
σμός είχε εστιακό βάθος 
10χλμ.

Καταστροφή 
34 δισ. δολαρίων
σεισμός 7,8 βαθμών Ρίχτερ 

και οι πολλές μετασεισμικές 
δονήσεις που συγκλόνισαν τη 
νότια Τουρκία από τις 6 Φε-
βρουαρίου έχουν προκαλέσει 
ζημιές ύψους άνω των 34 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων, 
ανέφερε σήμερα σε εκτίμησή 
της η Παγκόσμια Τράπεζα 
(ΠΤ). Το ποσό αυτό ισοδυνα-
μεί με το 4% του ΑΕΠ της χώ-
ρας το 2021, διευκρινίζει η Πα-
γκόσμια Τράπεζα, σημειώνο- 
ντας ότι η εκτίμηση αυτή δεν 
λαμβάνει υπόψη το κόστος 
ανοικοδόμησης, «δυνητικά δι-
πλάσιο», ούτε τις συνέπειες 
για μελλοντική τουρκική ανά-
πτυξη.

65 νεκροί λόγω πλημμυρών στην Βραζιλία



  11      | Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Την έντονη αντίδραση αλλά και τα αισθήματα πι-
κρίας της παροικίας, για πολλοστή φορά, έχουν 
προκαλέσει οι νέες διαφημίσεις και ειδικές παρου-
σιάσεις της «Βόρειας Κύπρου» ως τουριστικού 
προορισμού, από τη βρετανική εφημερίδα «Times» 
και πιο συγκεκριμένα από την Κυριακάτικη έκδοσή 
της, «Sunday Times». 
Στον ειδικό ταξιδιωτικό οδηγό της περασμένης 

Κυριακής, και κάτω από τον τίτλο «Walking in 
Northern Cyprus» (Περπατώντας στη ‘βόρεια Κύ-
προ’) η εφημερίδα διαφημίζει την «άγρια» ομορφιά 
των κατεχομένων εδαφών μας, προσφέροντας μά-
λιστα και εκπτωτικό δωροκουπόνι £100 προς τους 
αναγνώστες της, για συγκεκριμένο πακέτο διακο-
πών 7 ημερών σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. 
Το θέμα των τουριστικών διαφημίσεων της λεγό-

μενης «Βόρειας Κύπρου» στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
παραμένει μια ανοικτή πληγή για τον τόπο μας, 
καθώς, σε νομικό επίπεδο, τα χέρια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας αλλά και των οργανωμένων συνόλων 

της παροικίας μας είναι «δεμένα». Και αυτό, επειδή 
υπάρχει προηγούμενο με την εκδίκαση της υπό-
θεσης από βρετανικό δικαστήριο, ύστερα από κα-
ταγγελία της Κύπρου ότι οι διαφημίσεις του είδους 
είναι παράνομες. Μια δίκη, την οποία η τουρκική 
πλευρά κατάφερε τότε να κερδίσει. 
Σήμερα, οι εδώ εκπρόσωποι του ψευδοκράτους 

και ειδικότερα οι εκπρόσωποι του λεγόμενου «γρα-
φείου τουρισμού», επικαλούνται την εν λόγω από-
φαση για να αντικρούσουν τις έντονες διαμαρτυρίες 
των οργανωμένων συνόλων της κυπριακής κοινό-
τητας στο ΗΒ προτάσσοντας ότι οι διαφημίσεις αυ-
τές, είναι καθ’ όλα νόμιμες. 
Ωστόσο, παραμένει ακόμα ασαφές, αν η Κυ-

πριακή Δημοκρατία έχει περιθώριο να ανοίξει εκ 
νέου το ζήτημα ενώπιον των βρετανικών δικαστη-
ρίων ώστε να ανατρέψει τα σημερινά δεδομένα. 
Ένα ζήτημα το οποίο, θα πρέπει να επανεξεταστεί 
με κάθε σοβαρότητα, αφού το όλο θέμα έχει να κά-
νει πλέον με την ουσία του ίδιου του Κυπριακού. 

Ακόμα πιο σημαντικό ερώτημα όμως, είναι τι κάνει 
το κυπριακό κράτος στο ΗΒ προς την κατεύθυνση 
της διαφήμισης του κυπριακού τουριστικού προ-
ϊόντος, δεδομένου ότι οι διαφημίσεις του ψευδο-
κράτους αυξάνονται όλο και περισσότερο στα βρε-
τανικά μέσα.  
Επίσης, καίριο είναι και το ερώτημα τι γίνεται σε 

σχέση με τη διαφώτιση βρετανών δημοσιογράφων 
για το ευαίσθητο αυτό θέμα και σε πιο επίπεδο 
βρίσκονται σήμερα οι σχέσεις της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης γενι-
κότερα. 
Ας ελπίσουμε, ότι το θέμα θα αντιμετωπιστεί πιο 

σοβαρά από τη νέα κυβέρνηση, αφού, είναι πλέον 
προφανές, ότι οι σχεδόν καθημερινές και έντονες 
διαμαρτυρίες της παροικίας, δεν είναι από μόνες 
τους αρκετές για αλλάξουν τη δυσάρεστη αυτή κα-
τάσταση.

Πικρία, αγανάκτηση και προβληματισμός για τις νέες διαφημίσεις του ψευδοκράτους
ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΤΩΝ SUNDAY TIMES ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΔΩΡΟΚΟΥΠΟΝΙ

Μετά από δύο χρόνια αναβολής του «κοψίματος 
της μούττης» της Σαρακοστής, η κυπριακή πα-
ροικία επιτέλους συναντήθηκε ξανά στο Κυπριακό 
Κοινοτικό Κέντρο όπου συνδύασε το γλέντι με 
την παράδοση για να σηματοδοτήσει την έλευση 
της Καθαράς Δευτέρας και την αντίστροφη μέ-
τρηση μέχρι το Πάσχα. 
Ο εορτασμός της Σαρακοστής, ο οποίος διοργα-

νώθηκε από τον Σύνδεσμο Κυπρίων Γυναικών 
Βρετανίας και το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο 
στις 26 Φεβρουαρίου, άρχισε με μπόλικο νηστή-
σιμο φαγητό, όπως φρούτα, λαχανικά, χαλβά και 
κουμανταρία, παρά τα εμπόδια που αντιμετώπισε 
το ΚΚΚ ένεκα της έλλειψης αποθεμάτων διάφορων 
λαχανικών, όπως ντομάτες, στις υπεραγορές.  
Όπως δήλωσε η διευθύντρια του ΚΚΚ, Χρυ-

στάλλα Ευδοκίμου «Αντιμετωπίσαμε μεγάλες δυ-
σκολίες μέχρις ότου να προμηθευτούμε τα λαχανικά 
μας, όπως τις ντομάτες και τις πατάτες. Χρειάστηκε 
να πάμε σε πάρα πολλές υπεραγορές μέχρι να 
έχουμε επαρκή ποσότητα λόγω του περιορισμού 

που επεβλήθηκαν για αντιμετώπιση των σοβαρών 
ελλείψεων στην αγορά.» 
Όμως, τόσο το ΚΚΚ όσο και ο Σύνδεσμος που 

ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό της εκδήλω-
σης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συμπόρευσης 
των Κυπρίων του ΗΒ για την ανάδειξη των κυπρια-
κών εθίμων, κατάφεραν όχι μόνο να ξεπεράσουν 

τις δυσκολίες αλλά και τον προσδοκώμενο αριθμό 
προσέλευσης των παρευρισκόμενων. «Εδώ στο 
ΚΚΚ ενώνεται η παροικία και όλοι διασκεδάζουν.» 
ανάφερε η πρόεδρος του Συνδέσμου Γυναικών 
ΗΒ, Εβούλα Νικολάου. Ένδειξη των δηλώσεων της 
Εβούλας ήταν το ξεφάντωμα της παροικίας, η 
οποία χόρεψε διάφορους ελληνικούς χορούς με 
ζωντανή μουσική από τον Παύλο Δουκανάρη, ο 
οποίος ερμήνευσε παραδοσιακές μελωδίες. Ακο-
λούθως λαϊκοί ποιητές της παροικίας απάγγειλαν 
τσιαττιστά τα οποία ανακάλεσαν στην μνήμη τις 
κατεχόμενες περιοχές της Κύπρου και τον πόθο 
των προσφύγων για μια επανενωμένη Κύπρο. 
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κλήρωση λα-

χνών. 
Σοφία Κωνσταντινίδου

Μετά από δύο χρόνια αναβολών λόγω πανδημίας «κόψαμε την μούττη της Σαρακοστής»
ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΕΦΘΗΚΕ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεo για τον εορτασμό της Σαρακοστής, από το κανάλι της «Π» στο YouTube
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Η θεατρική ομάδα και οι συντελεστές της επι-
τυχημένης θεατρικής παράστασης «Σόφκα» διέ-
θεσαν στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο ολόκληρο 
το ποσό που συγκέντρωσαν από τα έσοδα της 
πώλησης των εισιτηρίων, σε ένδειξη ευγνωμο-
σύνης για την παραχώρηση του θέατρου του κέ-
ντρου, τόσο για τις πρόβες, όσο και για την πα-
ράσταση.  
Η θεατρική παράσταση της οποίας ο τίτλος πη-
γάζει από το παραδοσιακό τραγούδι ‘’Σόφκα’’, 
θα ήταν αδύνατο να μεταφερθεί στη σκηνή χωρίς 
την συμβολή την θεατρικής ομάδας και κυρίως 
της ηθοποιού, σκηνοθέτιδας και σεναριογράφου 
Χριστίνας Τσαρτσαράκη, καθώς και της χορογρά-
φου και χορεύτριας Βιολέτας Σπαρσκόβα οι 
οποίες πρωτοστάτησαν στην πραγματοποίηση 
της παράστασης, η οποία έκανε πρεμιέρα την 
Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου στο Κυπριακό Κοινο-
τικό Κέντρο. 
Στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας της, η κ. 
Τσαρτσαράκη τη διεύθυνση του Κυπριακού Κοι-
νοτικού Κέντρου που παραχώρησε την αίθουσα, 
την «Παροικιακή» για την κάλυψη της παράστα-
σης και όλους όσοι συνέβαλαν στην διεξαγωγή 
της παράστασης. Αυτούσια η δήλωση της: 

«Ευχαριστούμε θερμά τους εκπροσώπους 
του Κυπριακού Κοινοτικού Κέντρου για την 
πολύτιμη βοήθεια τους, χωρίς την στήριξη 
τους η «Σόφκα» δεν θα αποτελούσε θεατρική 
πραγματικότητα. Τουλάχιστον όχι τόσο σύ-
ντομα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν 
φορείς και οργανισμοί που στηρίζουν την 
προσπάθεια όλων αυτών που αγαπούν την 
τέχνη  και το θέατρο. 
Το ποσό που συγκεντρώθηκε από την πα-

ράσταση διατίθεται στο Κυπριακό Κοινοτικό 

Κέντρο ως ένδειξη σεβασμού προς όλους 
όσοι στηρίζουν προσπάθειες που προάγουν 
και προωθούν την πολιτιστική κληρονομιά 
κάθε τόπου. Ευχαριστούμε επίσης από καρ-
διάς την «Παροικιακη» που κάλυψε με κάμε-
ρες την παράστασης μας. Και όλους αυτούς 
που δούλεψαν σκληρά για να πραγματοποι-
ηθεί αυτό το όνειρο. 
Ευχαριστούμε και Ευελπιστούμε σε περισ-

σότερες μελλοντικές συνεργασίες.» 
Η ‘’Σόφκα’’ είναι θεατρικό έργο που εξαιρεί την 
παραδοσιακή κληρονομία της Ελλάδας ενώ ταυ-
τόχρονα εξιστορεί την πραγματική βιογραφία της 
νεαρής Σοφίας Δήμκου.

Διέθεσαν τα έσοδα για το Κοινοτικό Κέντρο

Κυπριακή βραδιά προς τιμήν της φιλοκύπριας βουλεύτριας των 
Συντηρητικών με έδρα το Chipping Barnet, Τερέζα Βίλιερς, οργάνω-
σαν το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων και ομάδα φίλων και υποστηρι-
κτών της.  
Σε μια όμορφη βραδιά με καλό κρασί από το Όμοδος Λεμεσού και 
ζωντανή μουσική από τους Νίκο Σαββίδη και Γιώργο Γρηγορίου, οι 
εκπρόσωποι παροικιακών συνδέσμων και οργανώσεων, ευχαρί-
στησαν από κοντά την κ. Βίλιερς για την προσφορά της στην παροι-
κία και στην Κύπρο μας. Ειδικότερα, για τις συνεχείς και ακούραστες 
προσπάθειες και ενέργειές της, για ανάδειξη του Κυπριακού μέσα 
από τη Βουλή των Κοινοτήτων και το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα. 
Η φιλοκύπρια πολιτικός, η οποία ως γνωστό διετέλεσε υπουργός 
και υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματός της, ευχαρίστησε με τη 
σειρά της, τους διοργανωτές. Με ανάρτησή της στο Instagram ανέ-
φερε μεταξύ άλλων: «Μια υπέροχη συνάντηση με φίλους από τη 
βρετανοκυπριακή κοινότητα και το Συμβούλιο των Βρετανοκυπρίων, 
στη διάρκεια της οποίας συζητήσαμε την ανάγκη μιας διευθέτησης 
για την επανένωση του νησιού. Ευχαριστώ όλους όσους παρευρέ-
θηκαν». 
Και συνεχίζει υπογραμμίζοντας την αδικία σε βάρος της Κύπρου: 

«Είναι μεγάλη αδικία το γεγονός ότι η Κύπρος διαιρέθηκε βίαια από 
την τουρκική εισβολή του 1974. Έχω αγωνιστεί για πολλά χρόνια 
για μια ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο και θα συνεχίσω να το 
πράττω». 
Εκ μέρους του Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων, τους παρευρισκό-

μενους καλωσόρισε ο Ηλίας Τινένης, ο οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο 
που διαδραματίζει το Συμβούλιο και εκφράστηκε με τα καλύτερα λό-
για για την υπηρεσία που προσφέρει η Τερέζα Βίλιερς προς την Κύ-
προ μας. Επίσης, ανέδειξε και το θέμα της ανάγκης για την ουσια-
στική συμμετοχή των Κυπρίων στα βρετανικά πολιτικά κόμματα, 
καθώς όπως υπογραμμίστηκε στη διάρκεια της συζήτησης, μόνο με 
αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε ως κοινότητα να προωθήσουμε 
αποτελεσματικά τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο την πα-
ροικία μας, όσο και το Κυπριακό. 
Παρόντες στην εκδήλωση, ήταν σημαντικοί παράγοντες της πα-
ροικίας μας. Μεταξύ αυτών, ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ, Χρήστος Καραολής, ο συντονιστής του Lobby 
for Cyprus, Theo Theodorou, ο Σεραφείμ Διάκος του ΔΗΣΥ Βρετα-
νίας, καθώς και εκπρόσωποι του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου «Αλ-
κυονίδες», του Συνδέσμου Ριζοκαρπάσου και του σωματείου «Ανόρ-
θωσις». Επίσης σημαντική ήταν η παρουσία υποστηρικτών της κ. 
Βίλιερς από την εβραϊκή κοινότητα. Ο εκ των ιδρυτών του Συμβουλίου 
Βρετανοκυπρίων, Δώρος Παρτασίδης, ευχαρίστησε τον καθένα ξε-
χωριστά για την παρουσία του, εξαίροντας το ρόλο της οργανωτικής 
επιτροπής για την επιτυχία της βραδιάς. Την επιτροπή αποτελούν 
οι Στέλλα Τινένη, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Μαρί Νίκκολσμπι Πα-
ρισινού, Σπύρος Νεοφύτου, Μάρω Αθανασίου, Έλισα Ξενοφώντος, 
Γιώργος Αντωνίου, Μαρία Βασιλείου και Αντώνης Σαββίδης. Ακόμα, 
ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον επικεφαλής του γραφείου της της κ. Βί-
λιερς, Dominic Lowe.  

Στη διάρκεια της εκδήλωσης συγκεντρώθηκε χρηματικό ποσό για 
τον τοπικό σύνδεσμο των Συντηρητικών, από εισφορές των εκπρο-
σώπων των παρευρισκομένων, καθώς και από τον συμβολικό πλει-
στηριασμό κρασιών, τα οποία προσέφερε το γνωστό οινοποιείο «Οί-
νου Γη» του Κτήματος Βασιλειάδη στο Όμοδος. Μάλιστα, οι 
διοργανωτές ευχαρίστησαν το Κτήμα Βασιλειάδη για τη συνεχή και 
ανιδιοτελή προσφορά του προς τις παροικιακές οργανώσεις.

«Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για την επανένωση της Κύπρου»
ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΚΥΠΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ CHIPPING BARNET, THERESA VILLIERS

Με λύπη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε, τη Δευ-
τέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, ο Στέλιος Στρούθος, 
γνωστός εκπαιδευτικός και παλιός παροικιακός πα-
ράγοντας. 
Δίδαξε επί σειρά τριάντα και πέρα ετών Ελληνικά 
σε πολλά παροικιακά σχολεία του Λονδίνου (Ελ-
ληνική Σχολή Λονδίνου με τον Τεύκρο Ανθία, Σχο-
λείο Τιμίου Σταυρού Hendon κ.ά.), όπως και Μα-
θηματικά σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης του 
Λονδίνου.  Δίδαξε επίσης Ελληνικά, Μαθηματικά 
και Αγγλικά σε δεκάδες Ελληνόπουλα στα σπίτια 
τους στο Λονδίνο.  Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στους 
μαθητές του και στις οικογένειες τους, και πολύ με-
ταδοτικός και αποτελεσματικός στη διδασκαλία του. 
Ίδρυσε την Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων Αγ-
γλίας και υπήρξε για αρκετά χρόνια Πρόεδρός της.  
Σαν εκπαιδευτικός παράγοντας, συνέτεινε, με άρ-
θρα του σε εφημερίδες της Κύπρου, αλλά και με 
συμμετοχές σε συναντήσεις (μαζί με άλλους εκ-
παιδευτικούς παράγοντες αλλά και κατ’ιδίαν) με 
αρμόδιους των Υπουργείων Παιδείας Κύπρου και 
Ελλάδας καθώς και με τον Πρόεδρο της Κύπρου, 
Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, για να λυθεί το εκπαιδευ-
τικό πρόβλημα της τότε παροικίας και να έρθει η 
πρώτη Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) 
στη Μεγάλη Βρετανία.  Συνεργάστηκε στενά με 
όλους τους παροικιακούς παράγοντες της τότε επο-
χής (όπως τον Τακή Τσιούπρα, την Κωνσταντία 
Χατζήπαναγη κ.ά.), και με τους Αρχιεπισκόπους 
Αθηναγόρα Κοκκινάκη, Μεθόδιο και Γρηγόριο. 
Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, πολύ αγαπη-

τός σε όσους τον γνώριζαν, για το χιούμορ, την 
παρέα και την ετοιμολογία του, όπως και για το 

χορό του, ενώ με την καθοδήγηση και τη βοήθεια 
που προσέφερε, επηρέασε τις ζωές αρκετών αν-
θρώπων που τον γνώρισαν και τον θυμούνται. 
Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μάρω (πρώην μέλος 

ΚΕΑ και πρώην Διευθύντρια Σχολείων Αγίου 
Ιωάννη Του Βαπτιστή) και τον γιο του Ισίδωρο. 
Η παροικία του οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ για 

τα όσα έχει προσφέρει.  Αιωνία του η μνήμη. 
Η Παροικιακή εκφράζει τα θερμά και ειλικρινά 
συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.  

Έφυγε από τη ζωή ο Στέλιος Στρούθος
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Ο Τάκης Φελάς… ο Τάκης μας… μας άφησε και έφυγε!
Οι συναντήσεις μας δεν είναι 

πιά το ίδιο. Το δωμάτιο είναι 
άδειο. Το γραφείο του γεμάτο με 
χαρτιά και διάφορα άλλα. Οι τηλε-
οράσεις κλειστές, η καρέκλα αδει-
ανή, το καλωσόρισμα του μας λεί-

πει τόσο πολύ!  
Και το πιο σημαντικό… το χαμόγελο του! Καλο-

συνάτος… Και οι πρώτες του λέξεις πάντα…   Κα-
λώς τον… τα νέα σου….  
Η πολύ αισθητική φωνή του Δόκτορα Τάκη Φελά…  

Δεν ακούγεται πλέον. Δεν μπορούμε να το πιστέ-
ψουμε αλλά ... ο Τάκης Φελάς.. ο Τάκης μας… μας 
άφησε και έφυγε… έφυγε και ορφάνεψε ο τόπος. 
Όλα άλλαξαν! Οι κουβέντες μας άλλαξαν. Δεν 
μιλάμε για προγραμματισμούς και δεν μιλάμε για 
συναντήσεις όπου γίνονται οι εκδηλώσεις. Είναι 
τόσο έντονη η αίσθηση της απουσίας του! Άνθρω-
πος με ιδανικά, με εκείνα τα πολύ δυνατά και ζω-
ντανά μέσα του. Αυτά που γινόντουσαν ως συνήθως 
στα χωριά μας τα χρόνια εκείνα τα παλιά πριν να 
εισβάλει ο Αττίλας και να μας διώξει από την Πάνω 
Ζώδεια.. από τον Αστρομερίτη… από το Συγχα-
ρί… από τις ρίζες μας!  
Τώρα γινόμαστε ένα με αυτά που ζούμε. Διαβαί-

νουμε δρόμους που απλώνονται μπροστά μας. 
Εμείς ευτυχήσαμε. Βρεθήκαμε στη ζωή στα χρόνια 
της αγνότητας, όταν τα κακά όντα τότε σπάνιζαν. 
Διαβήκαμε δρόμους που απλώνονταν μπροστά 
μας. Πήραμε από τους προπάππους μας αυτή 
την αγνότητα που τους διακατείχε. Φτιαχτήκαμε 
από την γνησιότητα του ονείρου. Ζυμωθήκαμε και 
διαμορφωθήκανε διατηρώντας τον σεβασμό και 
την εκτίμηση που βρήκαμε, διαβαίνοντας τους 
δρόμους προς την πραγματοποίηση των ονείρων 
μας. Ζήσαμε την πτώση της κατοχής. Ανεβάσαμε 
την σημαία ψηλά και φωνάξαμε ενάντια στον κα-
τακτητή. Πιστέψαμε στους ήρωες γιατί τους ζήσαμε. 
Μπήκαμε στην εφηβεία πιστεύοντας στην πρα-
γματοποίηση των ονείρων. Μας ξάφνιασε η οργή 
του κόσμου και μας σκότωσε τα όνειρα μας η βαρ-
βαρότητα του κατακτητή. Ο Αττίλας μας έδιωξε 
από τα σπίτια μας και πιάσαμε δρόμους άγνωστους 
για εμάς. Αφήσαμε πίσω τα όνειρα μας. Αρπάξαμε 
την ελπίδα από το χέρι και ήρθαμε σε άλλους τό-
πους. Σε άλλα μέρη. 
Σήμερα αναπολούμε τα παλιά και αναλογιζόμαστε. 

Μας δίνουν υποσχέσεις κι εμείς τους πιστεύουμε. 
Διανύουμε την πορεία της ζωής μας κρατώντας 
την ελπίδα, αναμένοντας την μεγάλη ανάσταση. 

Διαβήκαμε δρόμους και δρόμους μα τίποτα δεν 
έγινε. Ήταν όλα καταπατημένα όνειρα. 
Συναντήσαμε φίλους καλούς. Φίλους που ήταν 
κοντά μας και στάθηκαν δίπλα μας. Ένας από αυ-
τούς ήταν και ο Τάκης μας. Ο Τάκης που κατέβαινε 
στο πάτωμα για να νιώθουμε άνετα εμείς. Μαζί 
στα εύκολα και στα δύσκολα. Ένας αγνός και ειλι-
κρινής φίλος. Κάναμε μαζί όνειρα. Τα όνειρα καμιά 
φορά τρομάζουν. Και εκεί που κάναμε προγραμ-
ματισμούς και ονειρευόμασταν, ήρθε το μεγάλο 
κακό. Την μια μέρα μαζί να απολαμβάνουμε το 
φαγητό μας σε μια ατμόσφαιρα αγάπης και συ-
νεργασίας, να μιλάμε για τα καλά που θα έρ-
θουν…., και την άλλη μέρα……ήρθε το κακό μα-
ντάτο. 
Πέθανε ο Τάκης… Έλα άφησε τ’ αστεία… Πέθανε 

ο Τάκης…Μα δεν γίνεται.. χτες μαζί ήμασταν και 
τρώγαμε και αστειευόμασταν.. πως πέθανε…Τα 
ραδιόφωνα κλειστά, οι τηλεοράσεις κλειστές, τα 
φώτα κλειστά, τα μάτια μας κλειστά. 
Μπήκαμε στον εσωτερικό μας κόσμο και κάναμε 

και πάλι διάλογο με τον εαυτό μας. Από που 
έρχομαι; Ποιος είμαι;  Τι κάνω και τι θέλω; Πολλές 
οι ερωτήσεις και δύσκολες οι απαντήσεις. 

 θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους και 

θα πρέπει να τα αναλύσουμε για να βρούμε αυτές 
τις απαντήσεις.  

-Για την ώρα ας κάνουμε ακόμα μία προσευχή. 
Ας προσευχηθούμε και ας ελπίζουμε ότι ο Παντο-
δύναμος θα μας δώσει δύναμη να αντέχουμε τα 
δύσκολα. Θα μας δώσει δύναμη να πορευτούμε 
δίχως σου αγαπητέ μας φίλε Τάκη Φελά. 

-Φύλαξε τον Θεέ μου εκεί κοντά σου. Βάλε τον 
δίπλα στους αγγέλους να τους κρατάει συντροφιά 
και να τους λέει για τα όνειρα του. Να τους μιλά για 
την Ζώδεια του και για την επιθυμία του να γυρίσει 
πίσω, εκεί στο κατεχόμενο χωριό του. 

-Καλό παράδεισο φίλε! Θα μας λείψεις πολύ. Για 
αυτό να είσαι σίγουρος. Έφυγες και ορφάνεψε ο 
τόπος!  

-Αιωνία να είναι η μνήμη σου! 

Του Βασίλη 
Παναγή

Όταν μία αντιπολίτευση αρχίσει 
να επιτίθεται σε πρόσωπα που 
εργάσθηκαν και εργάζονται για το 
καλό της κοινότητας και που 
έχουν κάνει προσωπικές και άλ-
λες θυσίες για να υπηρετήσουν 
τον συνάνθρωπο τους, όταν μία 
αντιπολίτευση ή μάλλον κάποια 

μέλη της αντιπολίτευσης αρχίσουν να επιτίθενται 
σε προσωπικό επίπεδο, τότε πρέπει να καταλά-
βουμε ότι δεν κάνουν ούτε για αντιπολίτευση αλλά 
ούτε και για διοίκηση.    
Δεν έχουν κάτι άλλο να ασχοληθούν διότι η Ερ-

γατική Διοίκηση προχωρά μπροστά, κάτω από τις 
πλέον αντίξοες συνθήκες, με τις περικοπές από 
την κεντρική Κυβέρνηση και αντί να παραπονεθούν  
στην Κυβέρνηση, παραπονιούνται σε εμάς.    
Από την άλλη, μπορούσαν κάλλιστα οι Συντη-

ρητικοί της αντιπολίτευσης στο Enfield να ζητήσουν 
από την Κυβέρνηση να δοθεί στο  Δημαρχείο οικο-
νομική βοήθεια. Αντιθέτως, οι Συντηρητικοί έχουν 
το θράσος και την αναίδεια να κατηγορούν για τις 
περικοπές αντί να απευθύνονται στην Κυβέρνηση 

τους. Δηλαδή, φταίει ο γάιδαρος και δέρνουν το 
σαμάρι.  
Ως αντιπολίτευση οι Συντηρητικοί στο Δημαρχείο 

Enfield μπορούσαν κάλλιστα να συνεργασθούν 
μαζί μας για το καλό του Δημαρχείου. Αντί αυτού 
θεωρούσαν καλό να κρίνουν και να κατακρίνουν 
τους πάντες και τα πάντα, λες και έχουν αυτοί μόνο 
το δικαίωμα  να επιτίθονται σε άλλους. Η δε στήλη 
μου έχει καταστεί θέμα συνεχούς παρακολούθησης 
διότι γραφούμε, όπως πάντα την αλήθεια. Όπως 
έλεγε ο αείμνηστος φιλοκύπριος Βουλευτής και αρ-
γότερα Λόρδος Ted Graham  «Όταν σταματήσουν 
να λένε ψέματα για εμάς, θα σταματήσουμε να 
λέμε τις αλήθειες για αυτούς.»    
Παρά τις φυλλάδες τους που κυκλοφορούν γε-

μάτες παραπληροφορήσεις και κουβέντες του κα-
φενείου, οι Συντηρητικοί στο Δημαρχείο ουδέποτε 
θα κερδίσουν είτε την υποστήριξίν είτε το σέβας. 
Μάλλον έχουν χάσει πολλούς οπαδούς όχι μόνο 
εξαιτίας της κεντρικής Κυβέρνησης και των σκαν-
δάλων της, αλλά επειδή έχασαν κάθε ίχνος εμπι-
στοσύνης που τους είχαν οι οπαδοί τους. Πόσοι 
από αυτούς έρχονται και ρωτούν εάν είναι αλήθεια 

αυτά που γράφουν.   
Οι Συντηρητικοί ακολουθούν πιστά τι γράφω και 

λέω, σε σημείο που αγωνιούν τι θα γράψω για αυ-
τούς. Δεν θα είχαν τίποτα να φοβηθούν εάν δεν εί-
χαν κάνει κάτι. 
Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους οι Συντηρη-

τικοί ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν το Δημαρχείο 
του Enfield για ακόμη πολλά χρόνια ακόμα. 
Θεωρούν δε καλό να επιτίθενται σε Εργατικούς 

που νοιαζόμαστε για όλους στο εν λόγω δημαρχείο 
και αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε μέσα σε αντίξοες 
συνθήκες για να υπηρετούμε. Αυτοί νομίζουν  
επειδή πετυχαίνουμε και κερδίζουμε υποστήριξη, 
το σέβας και την εμπιστοσύνη του λαού τη στιγμή 
που αυτοί την χάνουν, ότι το μόνο που τους μένει 
είναι να πορεύονται με ό,τι έχουν. Ας το εννοήσουν 
ότι ο λαός του Enfield γνωρίζει πολύ καλά την άλλην 
πλευρά. Υπάρχουν δύο μεριές: αυτοί που νοι-
άζονται και αυτοί που προσποιούνται ότι νοιάζονται. 
Προσποιούνται ότι νοιάζονται όχι για να βοηθή-

σουν αλλά απλώς για πολιτικούς λόγους και τίποτα 
άλλο. Τους το είχα πει ξεκάθαρα τις προάλλες στο 
Δημαρχείο ότι είναι ένας άχρηστος τρόπος να προ-

σποιείται κάποιος ότι νοιάζεται αφού στο τέλος θα 
τον πάρουν πρέφα οι κάτοικοι. Όλα αυτά τα κάνουν 
σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια να ενωθούν, 
αφού οι Συντηρητικοί στο Enfield είναι διχασμένοι 
και όσον και αν προσπαθήσουν το σχίσμα όλο και 
μεγαλώνει σε σημείο που ίσως να έχουμε αλλαγή 
αρχηγού.  
Εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στο καθήκον 

μας και ας μας κατηγορούν, και ας  μας κυνηγούν. 
Διότι όπως λέμε, δέντρο που καρποφορεί, πάντοτε 
το πετροβολούν.  
Άστε τους να πετροβολούν και άστε τους να σπα-

ταλούν την ενέργεια τους αφού κανένας δεν τους 
λαμβάνει πλέον υπόψιν, διότι ο καραγκιόζης έχει 
περισσότερο κύρος και εμπιστοσύνη από αυτούς.  
Στην αντιπολίτευση θα παραμείνουν οι Συντηρητι-
κοί για πολλά χρόνια ακόμα. Ας βρουν άλλην ασχο-
λία που να τους ταιριάζει. Διότι όταν λέμε τις αλή-
θειες, δεν του αρέσει και παραπονιούνται. Ας 
κάνουν το παράπονο τους στον Κίμωνα. Τώρα κά-
τσε να τους το εξηγήσεις, μήπως θα το εννοήσουν;   
Ε δεν βαριέσαι…

Όταν ένα κόμμα χάσει την πυξίδα του 

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Δόξα τω Θεώ, τελείωσαν αυτές 
οι εκλογές. Γι΄ αυτούς που ο υπο-
ψήφιος τους σήκωσε την κούπα, 
το γλέντι θα συνεχιστεί ίσως για 
ακόμη λίγες μέρες. Για τους ηττη-
μένους, η πίκρα έχει ήδη περάσει 
και όπως λένε τώρα: προχωράμε 
μπροστά!  
Συνάμα, τελείωσε και το γλέντι 

των Αποκριών, τα μασκαρέματα, 
οι σήκωσες, οι αστεϊσμοί. Οι πιο πολλοί έβγαλαν 
και τις μάσκες που φόρεσαν πριν ή κατά την διάρ-
κεια της προεκλογικής εκστρατείας αλλά οι περισ-
σότεροι πιστεύω ότι θα  τις φοράνε γιατί μια χαρά 
βολεύονται πίσω από αυτή! Άβυσσος τελικά η 
ψυχή του ανθρώπου… 
Είναι άραγε σωστό να μην ψηφίζεις και να μένεις 

μακριά από τέτοιες διαδικασίες; Όχι βέβαια! Το δι-
καίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» δεν πρέπει 
να πηγαίνει χαμένο! Γνωρίζουμε ανθρώπους που 
δεν θέλουν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα 
στις εκλογές. Άνθρωποι όλων των ηλικιών που αι-
σθάνονται απογοητευμένοι από το πολιτικό σύ-
στημα, το οποίο μοιάζει απρόθυμο να αντιμετωπίσει 
κοινωνικά προβλήματα όπως η ανεργία, η δια-
φθορά, η κακή δημόσια υγεία, η βάναυση εκμε-
τάλλευση του περιβάλλοντος και τόσα άλλα. Άν-
θρωποι που δεν θέλουν να ξαναπληγωθούν, νιώ-
θοντας ότι τα κόμματα που στήριξαν κατά καιρούς 
πρόδωσαν τις ελπίδες τους για μια καλύτερη κοι-
νωνία. Ή που νιώθουν ότι η κοινωνία τους έχει 

απορρίψει ή απομονώσει και δεν θα τους δώσει 
άλλες ευκαιρίες να ζήσουν καλά. Ή που πιστεύουν 
ότι κανένα από τα κόμματα που κατεβαίνουν στις 
εκλογές δεν εκφράζει τη ιδεολογία τους. 
Σε αυτές τις εκλογές φυσικά είχε παραγίνει το 
πράγμα… Τι να πούμε!  Δεκατέσσερις οι υποψήφιοι 
σε ένα κράτους των 800.000 κατοίκων. Πώς είναι 
δυνατόν να μην μπορείς να ταυτιστείς με κάποιο; 
Ή τέλος, άνθρωποι που θεωρούν ότι η μη άσκηση 
του εκλογικού τους δικαιώματος είναι επαναστατική 
πράξη απέναντι στο σύστημα.  
Νομίζω πως όσο μεγάλη κι αν είναι η απογοή-

τευση, η προδοσία, η θλίψη, η μοναξιά, ή η οργή 
που νοιώθει ο καθένας μας σε  σχέση με το 
πολιτικό μας σύστημα, αν παραιτηθούμε από το 
δικαίωμα του «εκλέγειν», από το δημοκρατικό μας 
δικαίωμα να εκλεγούμε ή να εκλέξουμε με την 
ψήφο μας τους ανθρώπους που θα μας κυβερνή-
σουν, ουσιαστικά παραδίδουμε την χώρα στα 
συμφέροντα των λίγων και παραιτούμαστε από 
κάθε ελπίδα για μια καλύτερη κοινωνία.  
Δεν είναι σωστό να αφήνουμε αχρησιμοποίητη 
την ψήφο μας και να αφήνουμε τους άλλους να 
αποφασίζουν για το  μέλλον του τόπου μας. Είναι 
σαν να τους λέμε: Ψηφίστε για μένα! Αποφασίστε 
για μένα.  
Χειρότερο είναι να  μην ψηφίσουμε από το να 
ψηφίσουμε γιατί στην τελική όποιος δεν συμμετέχει 
στις εκλογές ουσιαστικά ωθεί τα πράγματα στην 
παγίωση της κοινωνικής αδικίας. Εμείς αποφασί-
ζουμε λοιπόν!  

Ένα συμπέρασμα που βγαίνει από τις εκλογές 
είναι ότι εξακολουθεί να υπάρχει πολύ φανατισμός. 
Πολύς φανατισμός τελικά. Απίστευτος φανατισμός. 
Και γιατί το λέω αυτό; Όλοι πιστεύω έχουμε δει 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους διαξιφισμούς 
μεταξύ των μελών του Δημοκρατικού Συναγερμού. 
Το θέμα δεν είναι ότι είχαν διαφορετικές απόψεις 
και τάχθηκαν με το μέρος του ενός ή του άλλου 
υποψηφίου. Γινότανε κυριολεκτικά ένας πόλεμος 
και μια λασπολογία σε προσωπικό επίπεδο. Φίλοι, 
συμμαθητές, συναγωνιστές  χωρίστηκαν σε στρα-
τόπεδα που ήταν σαν να έπαιζαν πετροπόλεμο. 
Βασικά από την αρχή δεν ήμασταν σε θέση να 
φανταστούμε πως θα γεφυρωνόταν αυτό το κενό 
μεταξύ οπαδών του Χριστοδουλίδη και των Συνα-
γερμικών αφού έπεσαν όλες οι γέφυρες επικοι-
νωνίας. Όλοι είχαν ζωστεί τα άρματα και ο τρίτος 
παγκόσμιος πόλεμος ήτανε ένα βήμα μακριά. 
Όλων τα βλέμματα ήτανε στραμμένα στην απόφαση 
του Πολιτικού Γραφείου του ΔΗΣΥ με τον Αβέρωφ 
να ρίχνει την χαριστική βολή χαρακτηρίζοντας 
«διασπαστές» τον Χριστοδουλίδη και την μερίδα 
που τον υποστήριζαν. Θα μείνει κι αυτό για πολλά 
χρόνια στην ιστορία αυτό που είπε:  « Όταν έβαζα 
υποψηφιότητα γνώριζα και τους Ιούδες και τους 
αποστάτες!» Σαν προδότες έμοιαζε ο χαρακτηρι-
σμός να πούμε και την αλήθεια. Ξαφνικά οι πιο 
παλιά φρουρά και οι πιο σκληροπυρηνικοί αν και 
τους άρεσε ο χαρακτηρισμός που έδωσε ο πρό-
εδρος τους, οι ίδιοι ένιωθαν ότι το να πράξουν 
κατά συνείδηση τους δυσκόλευε παρά να τους 

ευκολύνει. Και μπήκε και φανερά ο Αναστασιάδης 
στην κουβέντα για να το παίξει σωσίας του κόμ-
ματος. Και βγήκε και η Καίτη η Κληρίδου και του 
τα έψαλλε φυσικά… Στην συνεδρίαση που έγινε 
για να παρθεί η τελική απόφαση του κόμματος 
λίγο έλειψε να γίνουν σοβαρά επεισόδια.  
Μετά την απόφαση κατά συνείδηση οι παραδο-

σιακοί κομματικοί Συναγερμικοί δεν είχαν μόνο να 
διαχειριστούν την δική τους ψήφο. Σε μια εβδομάδα 
εκεί που έβριζαν τον αποστάτη θα γύριζαν να τον 
ψηφίσουν.. και αντιλαμβάνεστε τη δυσκολία τους.   
Κι ένα τελευταίο. Αυτές οι δημοσκοπήσεις ήτανε 

για να γραφτούν στην ιστορία. Ξεκίνησαν δίνοντας 
40% στον Χριστοδουλίδη και ο πραγματικός αριθ-
μός την πρώτη Κυριακή κατέληξε στο 32.04% και 
παρουσίασαν τον Μαυρογιάννη 12% και πήρε τε-
λικά 29.59% . Το αστείο είναι ότι βγήκαν όλες 
αυτές οι εταιρείες που τις πραγματοποίησαν και 
είπαν ότι είχαν προβλέψει το αποτέλεσμα. «Θου 
κύριε φυλακήν τω στόματί μου!»

Οι εκλογές τελείωσαν και μας τελείωσαν

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλολόγου
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Παρακολουθώντας τις ειδήσεις του ΡΙΚ στις 
18.02.2023, άκουσα ότι η Εθνοφρουρά θα διε-
ξάγει κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο έδαφος 
της πατρίδας μας με τις ΗΠΑ, τη στιγμή που 
όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι Αμερικάνοι, δολο-
φόνοι των λαών, δυστυχώς και της δικής μας 
πατρίδας, είναι οι ένοχοι για την εισβολή και τον 
διαμελισμό της. 

Πώς είναι δυνατό, η Κύπρος, να δέχεται χωρίς 
ίχνος ντροπής αυτούς τους δολοφόνους, τους 
χασάπηδες των λαών να πατούν στη γη μας,  
στην πατρίδα μας; Είναι εσχάτη προδοσία εκ 
μέρους της κυβέρνησης μας. Αυτή τη στιγμή 
ντρέπομαι για την κατάντια μας. Είναι μεγάλος 
εξευτελισμός για την κυβέρνηση του τόπου μας 
που επιτρέπει να συμβαίνουν τέτοιες ενέργειες. 

Σαν Κύπριος πατριώτης, ντρέπομαι για το 
πως κατάντησαν την πατρίδα μου οι συνένοχοι 
του Συναγερμού. Δυστυχώς, θα έχουμε ακόμα 
έναν Συναγερμικό για ακόμα πέντε χρόνια. Γιατί 
το είπα αυτό; Δυστυχώς ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
κορόιδεψε πρώτα τον εαυτό του και μετά εξα-
πάτησε τον λαό.  

Όταν η πατρίδα μας έχει τέτοιο πρόεδρο, τι 
άλλο μπορούμε να αναμένουμε; Ντρέπομαι που 
το λέω αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.  

Όσο για τον κύριο Χριστοδουλίδη, θα επα-
νέλθω λίαν συντόμως με στοιχεία που δεν χω-
ρούν καμία αμφιβολία.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Άλλα πέντε χρόνια με 
την ίδια κυβέρνηση...

Βομβαρδισμένη Αμμόχωστος 1974

64 χρόνια από την υπογραφή 
των Συμφωνιών  Ζυρίχης - Λον-
δίνου 1959. Εκτιμήσεις πρωτα-
γωνιστών και άλλων. 

Η 19η Φεβρουαρίου 2023 είναι 
η επέτειος της υπογραφής των 
συμφωνιών Ζυρίχης - Λονδίνου, 

οι οποίες δημιούργησαν την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Οι συμφωνίες αυτές οι οποίες επιβλήθηκαν με το 
έτσι θέλω από τους Άγγλους, κατέρρευσαν τρία 
χρόνια αργότερα και έκτοτε ο κυπριακός λαός 
βίωσε και βιώνει τραγικές καταστάσεις. 

Οι συμφωνίες αυτές δεν άρεσαν σε κανένα Ελ-
ληνοκύπριο. Ούτε και στον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, 
ο οποίος είπε ότι είχε συνειδησιακά προβλήματα 
να υπογράψει μια τόσο άδικη συμφωνία, αλλά τε-
λικά την υπέγραψε. Οι Άγγλοι έθεσαν στον πολιτικό 
ηγέτη της ΕΟΚΑ Αρχιεπίσκοπο Μακάριο προ του 
διλήμματος την προτεινόμενη λύση ή τη διχοτό-
μηση. Όταν ο Μακάριος είπε ότι δεν υπογράφει 
διότι είχε συνειδησιακά προβλήματα ο Καραμανλής 
τόνισε την ασυνέπεια και τον κίνδυνο γελοιοποί-
ησης της Ελλάδας και οργισμένος έφυγε από το 
δωμάτιο. 

Την επόμενη μέρα, ο Αβέρωφ υπενθύμισε στους 
Ελληνοκύπριους που βρίσκονταν στην αντιπρο-
σωπεία ότι με τις συγκεκριμένες συνθήκες, θα απο-
τραπεί η διχοτόμηση και τους προειδοποίησε για 
τους κινδύνους της κατάστασης. Τελικά έγινε ψη-
φοφορία ανάμεσα στην ελληνοκυπριακή απο-
στολή: 27 από τους παριστάμενους ψήφισαν υπέρ 
των συνθηκών. Κατά ψήφισαν 8, οι Τάσσος Πα-
παδόπουλος, Βάσος Λυσσαρίδης, ο Γλαύκος Χρί-
στης (δημοσιογράφος και στέλεχος της ΕΟΚΑ), και 
οι 5 εκπρόσωποι του ΑΚΕΛ. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι 27 διαφωνούσαν με τις συμφωνίες αλλά είπαν 
στον Μακάριο ότι θα τον ακολουθήσουν στην από-
φαση του. Ο Γρίβας όταν έμαθε το πλήρες κείμενο 
εκνευρίστηκε και δεν δέχτηκε να συναντήσει τον 
Μακάριο ή να συμμετάσχει στην υποδοχή του από 
το Λονδίνο, ωστόσο ήξερε πως δεν μπορούσε να 
συνεχιστεί ο ένοπλος αγώνας (καταδικασμένος 
από την αρχή ήταν) και διέταξε κατάπαυση του 
πυρός. Την αποτυχία και το αδιέξοδο του αγώνα 
το είχε παραδεχθεί ο Γρίβας, αρκετούς μήνες πριν 

σε επιστολή του προς τον Υπουργό Εξωτερικών 
της Ελλάδας Ευάγγελο Αβέρωφ ημ. 29/8/1958, 
στην οποία έγραφε: «…ο μαχητικός αγών του 
οποίου σκοπός ήτο να υποβοηθήσει την διπλω-
ματίαν, ευρίσκεται σήμερον προ αδιεξόδου…» 
(Απομνημονεύματα Γρίβα σελ. 285). 

Τι είπαν για τις Συμφωνίες. 
ΑΡΧΙΕΠΊΣΚΟΠΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ: «Είμαι ο υπο-

γράψας τας συμφωνίας αυτάς εκ μέρους των Ελ-
λήνων της Κύπρου. Κατά την προσωπικήν μου 
γνώμην, υπό τας επικρατούσας τότε συνθήκας, 
ουκ ην άλλως γενέσθαι. Ουδέ επί στιγμής όμως 
επίστευσα ότι αι συμφωνίαι θα αποτελούσαν μό-
νιμο καθεστώς. Ήτο καθεστώς σκληράς ανάγκης 
και, κατά την άποψίν μου, η μη χείρων τότε λύσις 
του κυπριακού δράματος» 

ΝΙΚΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ (Ο τότε στενότερος συ-
νεργάτης του Μακαρίου): «Οι συμφωνίες Ζυρίχης-
Λονδίνου υπήρξαν το αποτέλεσμα σκληρής ανά-
γκης και η κατάληξη ενός διλήμματος, μπροστά 
στο οποίο η βρετανική κυβέρνηση έθεσε τον κυ-
πριακό λαό και την ηγεσία του: ή τις συμφωνίες ή 
τη διχοτόμηση. Ο Μακάριος προτίμησε το "μη χεί-
ρον". Στην εκβιαστική αυτή λύση συνέβαλε ιδιαίτερα 
η κομμουνιστική φοβία της Αμερικής και η συνεχής 
εκ μέρους της προσπάθειας ΝΑΤΟϊκής ρύθμισης 
του θέματος. Έτσι στραγγαλίστηκε το δικαίωμα αυ-
τοδιάθεσης του κυπριακού λαού... Οι ελληνικές κυ-
βερνήσεις, παρά τη βαθύτατη συμπάθεια και τη 
συναισθηματική κλίση που έτρεφαν για τη "μεγάλη 
ιδέα" της Κύπρου, υφίσταντο συνεχείς πιέσεις, άμε-
σες ή έμμεσες, από την Αμερική και το ΝΑΤΟ και 
επιδιώκανε μια ειρηνική λύση του Κυπριακού μέσα 
στα συμμαχικά πλαίσια". 

ΓΛΑΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ: «Ο αγώνας ξεκίνησε με 
μοναδικό στόχο την ένωση της Κύπρου με την Ελ-
λάδα. Τελικά και παρά τον ηρωισμό και τον πα-
τριωτισμό των αγωνιστών της ΕΟΚΑ και την 
εμπλοκή στον αγώνα χιλιάδων λαού, κατάληξε 
πολύ μακριά από τον στόχο του. Η αποτυχία δεν 
έγκειται στη μη επίτευξη της Ένωσης, ή μόνο σ’ 
αυτό, αλλά στο ότι η τελική λύση, ήταν μια άδικη 
και παράλογη λύση, με τη δημιουργία ενός ιδιότυ-
που κράτους, που άλλο δεν υπήρξε ποτέ στην πα-
γκόσμια ιστορία (Κληρίδης, η Κατάθεση μου, πρώ-

τος τόμος, σ. 123). 
STANLEY A. DE SMITH (Άγγλος συνταγματο-

λόγος): «Το Σύνταγμα είναι ένα τραγικό και σε πολ-
λές περιπτώσεις σχεδόν γελοιωδώς παράλογο κεί-
μενο (βιβλίο The New CommonWealth and its 
Constitutions). 

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ (Έλληνας πολιτικός 
που διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας για 
τρία μικρά διαστήματα στα μέσα του 20ού αιώνα, 
γιος του Ελευθέριου Βενιζέλου): «Δεν θέλω να είμαι 
μάντης κακών. Προβλέπω όμως ότι αι υπογραφεί-
σαι συμφωνίαι θα αποδειχθή, εν τη εφαρμογή των, 
ότι δεν είναι βιώσιμοι και πρέπει να ανατραπούν. 
Άλλως, πολύ φοβούμαι, ότι θα θρηνήσωμεν νέας 
εθνικάς συμφοράς. 

ΦΑΖΙΛ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚ (πρόεδρος του τουρκοκυ-
πριακού κόμματος, η Κύπρος είναι Τουρκική και 
πρώτος αντιπρόεδρος ΚΔ): «Εμείς με αυτή τη συν-
θήκη κερδίσαμε πολλά, ενώ ακριβώς πριν 80 χρό-
νια, στις 19 του Φεβρουαρίου, ο τουρκικός στρατός 
απεχώρησε από τη νήσο, αλλά θα επιστρέψει του 
χρόνου την ίδια μέρα.» 

ΡΑΟΥΦ ΝΤΕΝΚΤΑΣ: «Αυτή η υπόθεση δεν έληξε 
ακριβώς όπως τη θέλαμε εμείς (ΔΙΧΟΤΌΜΗΣΗ). 
Αυτό το ξέρουμε, το αισθανόμαστε. Αλλά δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι είμαστε σε θέση, αν χρειασθεί, 
εμείς οι 120,000 Τούρκοι, με ένα σύνθημα της μη-
τέρας πατρίδας να προσφέρουμε 120,000 νεκρούς 
και κάνοντας 120,000 μνημεία να κάψουμε από 
άκρη σε άκρη αυτό το νησί!» 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Αι συμφωνίαι, αι 
οποίαι υπεγράφησαν από την ηγεσίαν του κυπρια-
κού λαού και ήρχισαν εφαρμοζόμεναι, δεν είναι δυ-
νατόν, δεν είναι εθνικώς συμφέρον, να ακυρω-
θούν.» 

Ο καθένας ας εξάγει τα συμπεράσματα του.

Συμφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου 

Του Βάσου 
Γεωργίου

Β' Μέρος και τελευταίο 
Οι αποφάσεις της Διάσκεψης 

της Γιάλτας υπήρξαν σημαντικές 
από κάθε άποψη. 
1. Στο Πολωνικό Ζήτημα, οι στο-

χεύσεις των Αμερικανο-Βρετανών 
απέτυχαν. Αντί να καταφέρουν 

την αναγνώριση της πολωνικής εμιγκρέδικης (από-
δημης) κυβέρνησης του Λονδίνου, (στο Λονδίνο 
είχε καταφύγει) αποδέχτηκαν την αναγνώριση της 
Εθνικής Δημοκρατικής κυβέρνησης που είχε συ-
γκροτηθεί στο εσωτερικό της Πολωνίας. Καθορί-
στηκαν χωρίς μεγάλες διαφωνίες, τα σύνορα της 
νέας Πολωνίας. 

2. Αποφασίστηκε η στρατιωτική προετοιμασία για 
το τελειωτικό χτύπημα στη Γερμανία και υιοθετή-
θηκε η θέση της σοβιετικής αντιπροσωπείας ότι ο 
πόλεμος δεν στοχεύει στην εκμηδένιση του γερμα-
νικού λαού. Διατρανώθηκε η θέληση και των τριών 
μεγάλων συμμάχων - ΗΠΑ, Βρετανία, Σοβιετική 
Ένωση - για εκμηδένιση του γερμανικού μιλιταρι-
σμού και του ναζισμού και για τη δημιουργία προ-
ϋποθέσεων, ώστε η ειρήνη να μην ξανααπειληθεί 
από τη Γερμανία.  

3. Ο επικεφαλής της σοβιετικής αντιπροσωπείας, 
Στάλιν απέρριψε την πρόταση του επικεφαλής της 
αμερικανικής αντιπροσωπείας, Ρούζβελτ και του 
επικεφαλής της βρετανικής αντιπροσωπείας, 
Τσώρτσιλ για τον διαμελισμό της Γερμανίας. Απο-
φασίστηκαν οι ζώνες κατοχής του γερμανικού κρά-
τους και κλήθηκε και η Γαλλία να καταλάβει ζώνη 
κατοχής. 

4. Συμφωνήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα και τα 
ύψη των επανορθώσεων και των αποζημιώσεων. 

5. Αποφασίστηκε να διευρυνθεί το Αντιφασιστικό 
Συμβούλιο (Βέτσε) Εθνικής Απελευθέρωσης της 
Γιουγκοσλαβίας, με αντιφασίστες της τελευταίας γι-
ουγκοσλαβικής βουλής και έτσι να δημιουργηθεί 
μια προσωρινή βουλή. 

6. Έγινε αποδεκτή η φόρμουλα Ρούζβελτ για τις 
ψηφοφορίες στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ορί-

στηκε η Ιδρυτική Διάσκεψη του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών να γίνει στον Άγιο Φραγκίσκο των 
ΗΠΑ στις 25 Απριλίου 1945. 

7. Συμφωνήθηκε ότι η είσοδος της Σοβιετικής 
Ένωσης στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας θα γινό-
ταν δύο η τρεις μήνες μετά τη λήξη του πολέμου 
στην Ευρώπη. Επίσης συμφωνήθηκαν και οι πο-
λιτικοί και άλλοι όροι με τους οποίους θα γινόταν 
αυτό. Συγκεκριμένα, επιτεύχθηκε η επίσημη ανα-
γνώριση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μογ-
γολίας, η επιστροφή των νησιών Κουρίλες στη Σο-
βιετική Ένωση και η συμμετοχή της Σοβιετικής 
Ένωσης στην εκμετάλλευση της σιδηροδρομικής 
γραμμής της βόρειας Κίνας και της σιδηροδρομικής 
γραμμής της νότιας Μαντζουρίας.  

Στη Διάσκεψη της Γιάλτας εγκρίθηκε και η Διακή-
ρυξη για την απελευθερωμένη Ευρώπη, που με-
ταξύ άλλων προέβλεπε ότι οι τρεις μεγάλες δυνά-
μεις θα βοηθούσαν από κοινού τις 
απελευθερωμένες χώρες να ανορθωθούν οικονο-
μικά και να σχηματίσουν προσωρινές κυβερνήσεις, 
που θα αντιπροσώπευαν ευρέως όλα τα δημοκρα-
τικά στοιχεία του πληθυσμού, καλύπτοντας τα πο-
λιτικά κενά που δημιούργησε ο πόλεμος. 

Οι θέσεις αρχών που περιείχε η Διακήρυξη αυτή 
και ιδιαίτερα αυτές που θα διασφάλιζαν τη δυνατό-
τητα αυτοδιάθεσης του κάθε απελευθερωμένου 
από τον φασιστικό ζυγό λαού, αποτέλεσαν αντι-
κείμενο ιδιαίτερης φροντίδας και επεξεργασίας από 
τη σοβιετική αντιπροσωπεία που συμμετείχε στη 
Διάσκεψη και συνιστούσαν μια σημαντική προ-
σφορά της Σοβιετικής Ένωσης στη μεταπολεμική 
Ευρώπη. Οι θέσεις αυτές θα μπορούσαν, βεβαίως, 
να αποτελέσουν και τη βάση για τη δημοκρατική 
και ωφέλιμη για το λαό λύση του Ελληνικού Ζητή-
ματος,  αν η ηγεσία της Ελληνικής Αριστεράς, με 
επικεφαλής τους Γιώργο Σιάντο και Μήτσο Παρ-
τσαλίδη (και όχι ο Στάλιν στη Γιάλτα ή στη συνά-
ντησή του με τον Τσώρτσιλ στη Μόσχα τον Οκτώ-
βριο του 1944 όπου δήθεν μοίρασαν τα Βαλκάνια 
με συμφωνίες που έγραψε πάνω σε  χαρτομάντιλο 

ο δεύτερος, Τσώρτσιλ, και ενέκρινε ύστερα από μι-
κρές αλλαγές που έκανε με μπλε μολύβι ο πρώτος, 
Στάλιν...  ιστορίες για αγρίους! Δεν συνθηκολογούσε 
και δεν υπέγραφε το Σύμφωνο του Λιβάνου στις 
20 Μαΐου 1944, τη Συμφωνία της Καζέρτας στις 
26 Σεπτεμβρίου 1944 και τη Συμφωνία της Βάρκι-
ζας στις 12 Φεβρουαρίου 1945. 

Η συνθηκολόγηση της ηγεσίας της ελληνικής Αρι-
στεράς στο Λίβανο και στην Καζέρτα προηγήθηκε 
της Διάσκεψης της Γιάλτας.  

Τα πολιτικά πλεονεκτήματα, ατού, που είχε η Σο-
βιετική Ένωση έναντι των Αμερικανο-Βρετανών 
στη Διάσκεψη της Γιάλτας δεν της τα χάρισε κανέ-
νας. Ούτε τα πήρε γιατί δήθεν παζάρεψε με τον 
Τσώρτσιλ τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Γιουγκοσ-
λαβία ή την Ελλάδα, όπως ανυπόστατα ισχυρίζο-
νται διάφοροι κατά φαντασία ερευνητές που βασί-
ζουν αποκλειστικά ή στην καλύτερη περίπτωση 
περιορίζουν τις πληροφορίες τους, τις πηγές τους, 
στα απομνημονεύματα του κάθε Βρετανού πολιτι-
κού και σε αποδεσμευμένο από τα βρετανικά αρ-
χεία υλικό. Τα σημαντικά, τα σπουδαία, ποτέ δεν 
αποδεσμεύονται! Ειρήσθω εν παρόδω, οι Αμερι-
κανοί ουδέποτε επιβεβαίωσαν το παραμύθι του 
Τσώρτσιλ για το δήθεν μοίρασμα των χωρών των 
Βαλκανίων σε σφαίρες βρετανικής και σοβιετικής 
επιρροής. Σιγά που η ανερχόμενη υπερδύναμη, οι 
ΗΠΑ, που δεν δίστασε να εισβάλει στην Κίνα για 
να εμποδίσει την άνοδο των Κινέζων κομμουνιστών 
στην εξουσία, θα άφηνε τον Τσώρτσιλ να κόβει και 
να ράβει στα Βαλκάνια. 

Τα πολιτικά της πλεονεκτήματα, η Σοβιετική 
Ένωση τα κέρδισε με τους αξεπέραστους αγώνες 
και τις θυσίες του λαού της και των υπολοίπων 
λαών της Ευρώπης.Τα κέρδισε με το σπαθί της, 
με τις σημαντικές, αποφασιστικές νίκες του Κόκκι-
νου Στρατού και τους ηρωικούς αγώνες των απε-
λευθερωτικών κινημάτων στην Ευρώπη, επικεφα-
λής των οποίων ήταν η Αριστερά.  

Ας μην ψάχνουν κάποιοι ανέμελοι μελετητές της 
ιστορίας να ανακαλύψουν και να αποδείξουν μέσα 

από βρετανικά έγγραφα ότι για την ήττα του ελλη-
νικού λαϊκοδημοκρατικού κινήματος ευθύνεται η 
Σοβιετική Ένωση, γιατί το μόνο που κατορθώνουν 
είναι η συγγραφή ιστοριών για αγρίους!  

Οι ορθοί, ιστορικά, χειρισμοί της σοβιετικής κα-
θοδήγησης, δικαίωσαν πέρα για πέρα, την εμπι-
στοσύνη που είχαν οι απλοί άνθρωποι της οικου-
μένης στη σοβιετική εξουσία και τον σοσιαλισμό. 
Επιβεβαίωσαν τον λαϊκό, ανθρώπινο χαρακτήρα 
και την ανώτερη ηθική του συστήματος που κα-
τάργησε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο. 

Η καθοδήγηση της Ελληνικής Αριστεράς, που 
δρούσε μέσα στην Ελλάδα το 1941- 1944 (ο Γενι-
κός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Ελλάδας, Νίκος Ζαχαριάδης βρισκόταν στο στρα-
τόπεδο Νταχάου) δεν στάθηκε και δεν έφτασε στο 
ύψος της Εθνικής Αντίστασης. Η Εθνική Εποποιία 
1941 - 1944 στο μεγαλείο της στέκει εφάμιλλη δί-
πλα στο 1821. Από την πλευρά της πραγματοποί-
ησης της εθνικής παλλαϊκής ενότητας δεν έχει ανά-
λογό της στην ιστορία της Ελλάδας. Ποτέ οι 
συνθήκες δεν ήταν αντικειμενικά τόσο ευνοϊκές για 
να νικήσει ο λαός. Η καθοδήγηση (με εξαίρεση 
θρυλικές μορφές της Εθνικής Αντίστασης, ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ, όπως ο Άρης Βελουχιώτης) δεν φάνηκε 
αντάξια της εμπιστοσύνης και του μεγαλείου του 
λαού. Αυτό βρήκε το αποκορύφωμά του στη συν-
θηκολόγηση της Βάρκιζας και της παράδοσης των 
όπλων, πράγμα που δεν έκανε κανένα άλλο κίνημα 
εθνικής αντίστασης στην Ευρώπη.  

Μετά τη Βάρκιζα και την παράδοση των όπλων 
μόνο εντελώς ανεύθυνοι ή πολύ κακοί σύμβουλοι 
θα υποστήριζαν εισβολή ή άλλης μορφής παρόμοια 
ανάμειξη από μέρους της Σοβιετικής Ένωσης για 
την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον μοναρ-
χοφασισμό και τους ιμπεριαλιστές που τον στήρι-
ζαν, πρώτα τους Βρετανούς και στη συνέχεια τους 
Αμερικανούς που τους διαδέχτηκαν.

Η Διάσκεψη της Γιάλτας

Του Βασίλη  
Κωστή
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ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:35 
Γάμος Αλα Ελληνικά (1964). 
Κωμωδία με Δέσπω Διαμαντί-
δου, Σμάρω Στεφανίδου και 
Χάρρυ Κλυνν. Η Μίνα, είναι 
απόφοιτος της Σχολής Καλών 
Τεχνών και ονειρεύεται να γίνει 
μεγάλη ζωγράφος. Ο Πέτρος 
είναι υπάλληλος σε μια εταιρία. 
Θα γνωριστούν σε ένα απο-
κριάτικο πάρτι, εκείνη ντυμένη 
καλόγρια κι εκείνος αρχαίος 
Ρωμαίος. Θα ερωτευθούν ο 
ένας τον άλλον αλλά θα χα-
θούν. Αργότερα θα ξαναβρε-
θούν, νομίζοντας πως γνωρί-
ζονται για πρώτη φορά και 
παρά τις αντιρρήσεις των κα-
ταπιεστικών μανάδων τους θα 
παντρευτούν χωρίς να υποψιά-
ζονται τι εκπλήξεις τους επιφυ-
λάσσει ο έγγαμος βίος. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 2 MARTΙΟΥ 00:15 
Οι Παπατζήδες (1954). Κω-
μωδία με Νίκο Σταυρίδη, Πέτρο 
Γιαννακό και Κούλη Στολίγκα. 
Στην φτώχεια που επικρατεί 
στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο, 
τρεις απένταροι φίλοι μηχα-
νεύονται διάφορα κόλπα και 
κομπίνες, προκειμένου να κερ-
δίσουν τον επιούσιο. Όταν η 
αδερφή του ενός θα μείνει 

έγκυος από τον φίλο της, ο 
αδερφός της θα πάει να μιλήσει 
στον πατέρα του νεαρού. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 
21:45 Αγάπα σαν να μην 
Yπάρχει Αύριο (2016). Με 
Ορφέας Αυγουστίδης, Ευγενία 
Δημητροπούλου και Τάσος 
Νούσιας. Ένας άντρας εύχεται 
να μπορούσε να γυρίσει πίσω 
τον χρόνο για να επανορθώσει 
τα λάθη που έκανε στη σχέση 
του. Ο χρόνος, η μοίρα και η 
σημασία που δίνουμε στον 
έρωτα αποτελούν το θέμα μιας 
ιστορίας που δεν θα μπορέσει 
να ολοκληρωθεί χωρίς τη δική 
σας παρέμβαση.   
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 
22:30 Τσίου... (2005). Κωμω-
δία με Αλέξανδρο Παρίση,  
Τζένη Θεωνά, Ερρίκο Λίτση. 
Στην Αθήνα τον Δεκαπενταύ-
γουστο. Ο Τσίου, εθισμένος σε 
ουσίες, προσπαθεί να βρει την 
δόση του και μπλέκει μια σειρά 
ανθρώπους στην αναζήτησή 
του μέσω της αδελφής του και 
του μαφιόζου άντρα της. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 20:55 

Ας Περιμένουν οι Γυναίκες 
(1998). Κωμωδία με Σάκη 
Μπουλά, Κώστα Μπακιρτζή και 
Κώστα Σιδέρη. Ο λαϊκός και 
οξύθυμος Ζουγανέλης, ο εξου-
σιαστικός και σοφιστικέ Μπου-
λάς και ο κολλητός τους Μπα-
κιρτζής συνθέτουν ένα 
περίεργο τρίο που πάνω στη 
φούντωση της κρίσης της μέ-
σης ηλικίας, βρίσκονται στη 
μέση του πουθενά θέτοντας 
υπαρξιακά ερωτήματα και ανα-
ζητώντας απαντήσεις.                                                                                                                                  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:15 
Κακός Ψυχρός κι Ανάποδος 
(1969). Κωμωδία με Νίκο 
Φέρμα, Καίτη Πανου, Μάνο 
Κατράκη. Ένας αφελής καφε-
τζής ο Θύμιος, έρχεται στην 
Αθήνα να ζητήσει δανεικά από 
τον δίδυμο αδελφό του τον Κώ-
στα, έναν πολύ γνωστό ηθο-
ποιό, ώστε να μπορέσει να πα-
ντρευτεί την Παγώνα. Την ώρα 
που ο Θύμιος μπαίνει στο θέα-
τρο, ο Κώστας λιποθυμά επί 
σκηνής και η παράσταση δια-
κόπτεται. Οι υπεύθυνοι θεά-
τρου πανικοβάλλονται, αλλά 
παρατηρούν κατάπληκτοι την 
ομοιότητα των 2 αδελφών και 
βγάζουν τον Θύμιο στη σκηνή.  

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 22:00 
Η Κωμωδία του Έρωτα 
(1971). Δράμα με Γιώργο Μού-
σιο, Νάνα Βενέτη και Αλέκο 
Τζανετάκο. Πολλοί φαντάζονται 
ότι στο σπίτι ενός μεγαλοεπι-
χειρηματία, η ζωή είναι πιο 
άνετη και γενικά επικρατεί ηρε-
μία, τάξη κι ασφάλεια. Ενώ το 
ζευγάρι της ταινίας, αντιμετω-
πίζει προβλήματα εξαιτίας της 
ζήλιας του ενός για τον άλλον. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Η Αντιπεθερίνη (1978). 
Θέατρο με Αρτέμη Μάτσα, 
Τζόλη Γαρπή, Χλόη Λιάσκου. 
Στο επεισόδιο αυτό οι «πολύ-
παθοι» γαμπροί που θέλουν 
να απαλλαγούν ή και να «εξο-
ντώσουν» τις πεθερές τους, 
συγκροτούν έναν σύλλογο. 
Όμως η  πεθερά Νόρα βγαίνει 
στην αντεπίθεση, εκμεταλλευό-
μενη τις κάθε είδους συζυγικές 
αταξίες του. 
 
ΤΡΙΤΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
21:45 Ησαΐα Χόρευε (1966). 
Κωμωδία με Τάκη Μηλιάδη, 
Γιάννη Φέρμη, Βασίλη Καΐλα. 
Ο ιδιοκτήτης ενός γραφείου συ-
νοικεσίων αντιμετωπίζει επαγ-
γελματικό πρόβλημα, λόγω της 

έλλειψης υποψηφίων γα-
μπρών και νυμφών. Έτσι, μαζί 
με την καπάτσα γυναίκα του, 
προσπαθούν να αυξήσουν την 
πελατεία τους με διάφορους 
τρόπους. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
20:30 Σχετικά με τον Βασίλη 
(1986). Κωμωδία με τους Τάσο 
Δανέργη, Κατερίνα Τσόλη, Λου-
κία Πιστιόλα και Τάσο Δενέργη. 
Ο Bασίλης είναι καθηγητής κοι-
νωνιολογίας. Έχει παραιτηθεί 
από την δουλειά του και ζει μό-
νος του, χωρίς φανερή αιτία της 
απόφασης του αυτής. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ   22:30 
Η Ζωή Αρχίζει στα Σαράντα 
(1988). Κωμωδία με τους Κώ-
στα Βουτσά, Γιούλη Σταμου-
λάκη, Γιώργο Μούτσιο, Αλέκα 
Λαμπρινού, Νεφέλη Ορφανού, 
Κατερίνα Γούναρη. Όταν σε μια 
τούρτα γενεθλίων σου, σβήνεις 
40 κεράκια τότε μέσα σου κάτι 
αλλάζει. Ή αισθάνεσαι ότι σαν 
άντρας παίρνεις την κάτω 
βόλτα και μαζεύεσαι στο κα-
βούκι σου, ή επαναστατείς και 
προσπαθείς να δοκιμάσεις.. 
ξένο γλυκό. 

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 2/3 
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 3/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση   
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Κοίτα με στα Μάτια  
09.30 Γευστικό Ταξίδι   
10.00 Από Μέρα σε Μέρα 
12.00  Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας  
13.30 Γευστικό Ταξίδι 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Θεία Λειτουργία/Χαι-
ρετισμοί 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
21.00 Ειδήσεις 
21:15 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/3 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Αποτυπώματα   
07.00 Ειρήνη Πάσι 

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 5/3 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.10 Σε προσκυνώ, 
Γλώσσα 
9.00 Σπίτι στη Φύση   
9.30 Κύπρος, ένα προσκύ-
νημα   
10.00 PlayList  
11.30 Κοίτα με στα μάτια  
12.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό ταξίδι στο 
χωριό   
17.00 Ειρήνη Πάσι 
18.00 Ειδήσεις 
19.00  Αθλητική Κυριακή   
21:00 Ειδήσεις 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση ι   
09:00 Ειρήνη Πάσι  
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 7/3 
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 8/3 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα 
09:00 Κυπριώτικα Σκετς   
10:00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος 
μας 
13.30 Γευστικό Ταξίδι  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Καμώματα Τζι Αρώ-
ματα  
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
21:00 Ειδήσεις

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

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 
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: Γάμος Αλα Ελ-
ληνικά (1964) 
00:15 Έλ/κη ταινία: Οι Παπατζηδ́ες 
(1954)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ   
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:  
Μνημόσυνο του Γρηγόρη Αυξεντίου 
20:30 Ελ/κή ταινία: Η Τύχη μου 
Τρελαθ́ηκε (1970) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Αγάπα σαν να 
μην Υπάρχει Αύριο (2016) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ    
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: 
World Travel Market 2022  
20:10 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:55 Ελ/κή ταινία: Ας Περιμένουν οι 
Γυναίκες (1998) 
22:15 Ελ/κή ταινία: Κακός Ψυχρός 
κι Ανάποδος (1969) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ    
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: Η Κωμωδία του 
Έρωτα (1971) 
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ     
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 Θεάτρο της Δευτέρας: Η Αντι-
πεθερίνη του Νικολαόυ Λάσκαρη 
22:45 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ    
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: Η Βαλίτσα του 
Παπά (1978) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Ησαΐα Χόρευε 
(1966) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ   
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: Σχετικά με τον 
Βασίλη (1986) 
21:45 Ελ/κή ταινία: Έξυπνοι και Κο-
ρόιδα (1962)
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Συνθήματα χιλιάδων οπαδών 
κατά της τουρκικής κυβέρνησης 
στα γήπεδα της Μπεσίκτας και 
της Φενερμπαχτσέ

Mε τη West Ham στους «16»       
του Εuropa Conference League 
η ΑΕΚ Λαρνακα

Τη West Ham θα αντιμετω-
πίζει στη φάση των «16» 
του Εuropa Conference 

League η ΑΕΚ, με βάση τη      
χθεσινή κλήρωση που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Νιόν της Ελβε-
τίας. 
Το πρώτο παιχνίδι θα διεξα-

χθεί, στο AEK ARENA, την Πέμπτη   
9 Μαρτίου, και ο επαναληπτικός 
αγώνας στην Αγγλία στις 16  
Μαρτίου. 
Τα άλλα ζευγάρια που         

προέκυψαν από την κλήρωση 
για τη φάση των «16» στο Europa 
Conference League έχουν ως 
εξής: Φιορεντίνα – Σίβασπορ, 
Λάτσιο – Αλκμάαρ, Λεχ Πόζναν 
– Τζουργκάρντεν, Βασιλεία - 
Σλόβαν Μπρατισλάβα, Σερίφ  
Τιράσπολ - Νις, Άντερλεχτ -       
Βιγιαρεάλ, Γάνδη - Μπασακσε-
χίρ. 
Η ΑΕΚ προκρίθηκε στους «16» 

του Conference League, ύστερα 
από ισοπαλία με την Ντνίπρο-

Στους δεκαέξι του Conference 
League πέρασε η ΑΕΚ Λάρνακας 
μετά την ιστορική πρόκριση της 
σε βάρος της Ουκρανικής Ντνί-
προ. 
Στον αποψινό επαναληπτικό 

αγώνα για τα play-off της διορ-
γάνωσης, η ΑΕΚ πήρε ισοπαλία 
0-0 στη Σλοβακία και εξασφάλισε 
το εισιτήριο της πρόκρισης, αφού 
είχε νικήσει με 1-0 στον πρώτο 
αγώνα που έγινε πριν από μία 
εβδομάδα στη Λάρνακα.

Η Δόξα  Κατωκοπιάς νίκησε 
με 3-2 μετά από ανατροπή 
την Καρμιώτισσα, για την 

25η αγωνιστική του παγκυπρίου 
πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 
Α’ κατηγορίας. 
Το σκορ στην Περιστερώνα 

άνοιξε για την Καρμιώτισσα στο 
23ο λεπτό ο Μίχαλ Ντούρις. Σκορ 
με το οποίο έληξε το ημίχρονο. 
Η Δόξα Κατωκοπιάς έφερε τον 
αγώνα στα ίσα με τον Νίκολα 
Τρούγιτς στο 55ο λεπτό. Στο 75ο 
λεπτό ο Ερνεστ Ασαντε διπλα-
σίασε τα γκολ των γηπεδούχων. 
Το 3ο γκολ για τη Δόξα σημείωσε 
στο 85ο λεπτό ο Bojan Kovace-
vic. Το 3-2 διαμόρφωσε στις κα-
θυστερήσεις και συγκεκριμένα 
στο 93 λεπτό ο Νίκος Κάλτσας. 
Ισοπαλία 1-1 εξασφάλισε από 

την Πάφο μέσα στο Στέλιος      
Κυριακίδης ο Άρης το σκορ άνοιξε 
στο 35' ο Άρης με τον Τζούλιους 
Σζόκε. Σκορ με το οποίο έληξε 
το ημίχρονο. Ο Ζαίρο Ντε Μασέ-
ντο στο 70ο λεπτό ισοφάρισε για 
τους γηπεδούχους. 
Ισόπαλος 1-1 έληξε ο εναρκτή-

ριος αγώνας  μεταξύ Ανόρθωσης 
και ΑΕΛ. 
Το σκορ άνοιξε για τους            

φιλοξενούμενους ο Κατσανάκλιτς 
στο 58ο λεπτό με σουτ εκτός 
περιοχής. Η απάντηση για τους 
γηπεδούχους ήρθε στο 88’, όταν 
ύστερα από σουτ του Αντωνιάδη  

η μπάλα χτύπησε στον Χριστοφή, 
άλλαξε πορεία και κατέληξε στα 
δίχτυα του Ολιβέιρα, διαμορφώ-
νοντας έτσι και το τελικό αποτέ-
λεσμα. 
Ο Απόλλωνας Λεμεσού νίκησε 

την ΑΕΚ Λάρνακας με 2-1 σε 
αγώνα στο "'Αλφαμεγα" Για τον 
Απόλλωνα, που αγωνιζόταν με 
δέκα παίκτες από το 50', σκόραρε 
ο Γκότσουεϊ Ντόνιο στο 63' και ο 
Αμρ Ουάρντα στο 90'+7 και για 
την ΑΕΚ ο Χρβόγε Μιλίτσεβιτς 
στο 76'. 
Νίκη με το ευρύ 5-0 πέτυχε      

η Ένωση Νέων Παραλιμνίου   
απέναντι στον Ακρίτα Χλώρα-
κας,  
Το σκορ άνοιξε για τους γηπε-

δούχους ο Βουτσένοβιτς με       
κεφαλιά στο 50’, ενώ τρία λεπτά 
αργότερα ο Μέιρα έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα με δυνατό 
μακρινό σουτ, διπλασιάζοντας 
τα τέρματα για την ομάδα του. 
Το 3-0 έκανε στο 70’ ο Ρουσιάς 

πλασάροντας εξ επαφής σε κενή 
εστία, στο 89’ ο Φερνάντες με 
δυνατό διαγώνιο σουτ εκτός  
περιοχής πέτυχε το τέταρτο γκολ 
για την ΕΝΠ, ενώ το τελικό 5-0 
διαμόρφωσε στο ένατο λεπτό 
των καθυστερήσεων ο Ντζαβέ. 
Δεύτερη νίκη του ΑΠΟΕΛ σε 

ντέρμπι αιωνίων μέσα σε λίγες 
μέρες, αυτή τη φορά για το 
πρωτάθλημα! Οι γαλαζοκίτρινοι 

ως τυπικά φιλοξενούμενοι κέρ-
δισαν την Ομόνοια με 2-0. Όλη 
η ουσία στο 2ο ημίχρονο όπου 
είχαμε και τα δυο γκολ, δοκάρι 
για την Ομόνοια αλλά και ένα 
ακυρωθέν τέρμα για το ΑΠΟΕΛ 
μέσω on-field review. Ο Ντάλσιο 
άνοιξε το σκορ στο 58' και ο 
Εφραίμ στο 82' καθάρισε το      
τρίποντο ενώ οι πράσινοι που 
υστέρησαν πολύ στο β' μέρος, 
είχαν την μοναδική τους μεγάλη 
ευκαιρία στην "επανάληψη" στο 
77' με δοκάρι του Ανσαριφάρντ. 
Νέα Σαλαμίνα και Ολυμπια-

κός εξήλθαν ισόπαλες 2-2, στο 
“N. Papas Group Αμμόχωστος-
Επιστροφή". Η ομάδα του Σάββα 
Πουρσαϊτίδη προηγήθηκε στην 
πρώτη της ευκαιρία που δημιούρ-
γησε με γκολ του Ντορεγκαράι 
στο 27΄, απάντησε... ο Κα στο 34΄, 
το... γύρισε η ομάδα του Μάκη 
Σεργίδη με Μουχτάρη στο 63΄, 
αλλά ένα λάθος του Καλίλι στοί-
χισε ακριβά για τους φιλοξενού-
μενους, με τον Μιγκελίτο να δια-
μορφώνει το τελικό αποτέλεσμα 
στο 84΄. 

 
Βαθμολογία:  
ΑΠΟΕΛ 56, ΑΕΚ 54, Άρης 50,  

Πάφος 49, Απόλλων 41, Νέα     
Σαλαμίνα 38, Ομόνοια 38, AΕΛ 
35, Ανόρθωση 33, Καρμιώτισσα 
27, ΕΝΠ 21,  Δόξα 18, Ολυμπια-
κός 15, κρίτας 12.

Παγκυπρίου Πρωταθλήματος  
Ποδοσφαίρου

Οπαδοί της τουρκικής  
ποδοσφαιρικής ομάδας 
Μπεσίκτας, ακολουθώ-

ντας το παράδειγμα οπαδών μιας 
άλλης ποδοσφαιρικής ομάδας, 
της Φενερμπαχτσέ, με συνθήματά 
τους κάλεσαν την τουρκική κυβέρ-
νηση να παραιτηθεί. 

 Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά 
τον καταστροφικό σεισμό στη 
νοτιοανατολική Τουρκία, σε μια 
από τις σπάνιες ηχηρές και ανοι-
χτές διαμαρτυρίες κατά των      
αρχών στην χώρα. 

«Κυβέρνηση, παραιτήσου!» 
τραγουδούσαν  
Χιλιάδες οπαδοί της ομάδας 

Μπεσίκτας στην Κωνσταντινού-
πολη στο στάδιο Ινονού σήμερα 
το βράδυ κατά τη διάρκεια του 
αγώνα πρωταθλήματος με την 
Αττάλεια. 
Πέταξαν επίσης λούτρινα ζωά-

κια στο γκαζόν για να τιμήσουν τα 
παιδιά-θύματα του σεισμού της 
6ης Φεβρουαρίου που σκότωσε 
περισσότερους από 44.000 αν-
θρώπους στην Τουρκία και έπληξε 
επίσης τη γειτονική Συρία. 
Το Σάββατο, οπαδοί της Φενερ-

μπαχτσέ φώναζαν συνθήματα 
«Ψέματα, εξαπατήσεις, πέρασαν 
20 χρόνια, παραίτηση βρε!» κατά 
τη διάρκεια ενός αγώνα με την 
Κόνιασπορ. 
Μετά τον σεισμό των 7,8   

βαθμών, η τουρκική κυβέρνηση 
έχει επικριθεί έντονα από την 
αντιπολίτευση και ανεξάρτητα 
μέσα ενημέρωσης για καθυστε-
ρημένη ανταπόκριση σε σεισμό-
πληκτες περιοχές. 
Με τις προεδρικές και βουλευ-

τικές εκλογές να πλησιάζουν, η 
δημοτικότητα του Τούρκου προ-
έδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
ήδη πληγωμένη από την οικονο-
μική κρίση, έχει δεχθεί νέο πλή-
γμα. 
Ανοιχτές εκκλήσεις για παραί-

τηση των αρχών είναι σπάνιες 
στην Τουρκία μετά τη σκλήρυνση 
της εξουσίας από τον πρόεδρο 
Ερντογάν μετά την απόπειρα 
πραξικοπήματος εναντίον του 
το 2016. 

«Καθώς η χώρα μας παλεύει 
ενάντια στη μεγαλύτερη κατα-
στροφή του αιώνα, το να φωνά-
ζουμε συνθήματα παραίτησης 
κατά τη διάρκεια του αγώνα     
Φενερμπαχτσέ-Κόνιασπορ είναι 
ανεύθυνο και παράλογο», αντέ-
δρασε στο twitter ο Ντεβλέτ Μπα-
χτσελί, ο αρχηγός του κόμματος 
Εθνικιστική Δράση, εταίρος του 
συνασπισμού του Κόμματος     
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης AKP. 
Ο Μπαχτσελί κάλεσε μάλιστα 

τους συλλόγους να λάβουν «επεί-
γοντα και απαραίτητα μέτρα» για 
να διασφαλίσουν ότι οι αγώνες 
διεξάγονται χωρίς φιλάθλους και 
παραιτήθηκε από την ιδιότητα 
του μέλους της Μπεσίκτας.

Στο Μπέρμιγχαμ, το από-
γευμα του Σαββάτου, 
έκλεισε την αγωνιστική 

της δραστηριότητα πριν το      

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλει-
στού Στίβου, η Ολίβια Φωτο-
πούλου. 
Σύμφωνα με την ΚΟΕΑΣ, η 

αθλήτρια έλαβε μέρος στον       
τελικό των «χρυσών» μίτινγκ 
της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
στην πόλη της Μεγάλης Βρε-
τανίας, τρέχοντας στην πρώτη 
ημιτελική σειρά των 60μ., όπου 
τερμάτισε στην 4η θέση με 
7.36. 
Περιμένοντας τη δεύτερη σειρά, 

για να δει αν θα έκανε άλλη μία 
κούρσα, η Κύπρια πρωταθλή-
τρια δεν στάθηκε τυχερή, αφού 
πέντε αθλήτριες ήταν πιο     
γρήγορές της. Έτσι, με το 7.36 
κατέλαβε συνολικά την 9η θέση 
και για μία θέση έμεινε εκτός 
τελικού.

Στο Μπέρμιγχαμ στο Ευρωπαϊκό 
Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου,   
η Ο. Φωτοπούλου
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Solving Cyprus problem is top 
priority says new President

Nikos Christodoulides 
was officially sworn in 
on Tuesday as the eighth 

president of the Republic in 
a short ceremony held at the 
House of Representatives. 

Arriving at parliament, his first 
task was a private meeting with 
House President Annita Deme-
triou, who said the institution she 
represents will be by his side in 
the interest of Cyprus and of its 
citizens. 

Present at the ceremony were 
Christodoulides’ family including 
his wife Philippa Karsera and his 
daughters, outgoing Ministers and 
Commissioners, state officials, 
former members of Cabinet who 
had served during the 10-year 
Nicos Anastasiades administra-
tion, as well as the new members 
of the Cabinet, the Attorney-gen-
eral, the president of the Supreme 
Court and Archbishop Georgios. 

In his speech after taking an 
investiture oath, Christodoulides 
vowed to work together with par-
liament and MPs “for the good of 

the country.” 
He said his top priority is to solve 

the Cyprus problem within the 
agreed framework, so that Cyprus 
will become a reunited, free, mod-
ern, European state, a common 
homeland with prosperity and 
security for all of its legal citizens, 
without any discrimination. 

He acknowledges the difficul-
ties due to the Turkish positions 
and referred to his first informal 
meeting with Turkish Cypriot leader, 
Ersin Tatar, to whom he conveyed 
the position that the current state 
of affairs cannot be the settlement 
of the Cyprus problem and that he 
will do his utmost to create the 
preconditions for the resumption 
of the dialogue on the basis of the 
agreed framework aiming at a 
bizonal, bicommunal federation 
settlement. 

In the House plenum, surroun-
ded by MPs of all parties and out-
going president Anastasiades, 
the new president said he “will 
work to make the lives of every-
one in Cyprus better,” adding that 

“people will be at the centre of 
all our priorities.” 

He stressed he is ready to take 
over the governance of the coun-
try, expressing full awareness of 
the need for his absolute commit-
ment to the state, to its institutions 
and to the wider public interest, 
based on the provisions of the con-
stitution and of the laws in force. 

“I fully understand the heavy 
historical responsibility which I am 
proudly taking on with awe and 
determination. As I said, the Cyp-
riot people will be at the centre of 
all our policies. I already envision 
the country that I want to shape 
and I am aware of the work that 
awaits me so that I can leave a 
successful legacy once my term 
will end. 

“The modernisation of laws 
and services as well as the fight 
against corruption and favouritism 
will be key points of my adminis-
tration,” he added. 

Christodoulides then assured 
that the role of parliament will be 
fully respected, adding that he is 
looking forward to a fruitful cooper-
ation with all parties and their MPs. 

“I do not have the magic wand 
for immediate solutions. But I do 
have a sincere political will to work 
alongside everyone. I am also 
aware that when the citizens of a 
state are not happy, they cannot 
envision a better future. The only 
way to be relevant and innovative 
in an ever-changing world is to 
evolve faster and more effecti-
vely,” he concluded. 

After the investiture at the 
House, Anastasiades and Chris-
todoulides arrived together at the 

Presidential Palace accompanied 
by their families for the formal 
conclusion of the ceremony. 

Passing the baton to the newly-
elected president in his office, 
Anastasiades urged Christodou-
lides to continue his work with the 
same dedication and zeal shown 
throughout his years as foreign 
minister and during his electoral 
campaign. 

 
New cabinet sworn in 

 
The new Cabinet ministers 

were sworn in to their posts on 
Wednesday and had their first 
meeting as part of the new gov-
ernment. 

President Nikos Christodouli-
des called on them to serve their 
ministries with respect and keep 
their doors open to the public. “Let 
us be a strong team that takes 
the country forward.” 

He urged his ministers to       
operate in a practical and effec-
tive manner, always within the 
framework of the law.  

Transparency is crucial for the 
new government, he said, adding, 
“we will rule with transparency and 
accountability on a daily basis.” 

“We have a duty to the new gen-
eration” and to all the people that 
entrusted the new government, 
Christodoulides highlighted. “We 
will be judged by the results.” 

Cabinet then convened for 
the first time, before all ministers 
and commissioners went to their 
respective ministries and offices 
to receive their portfolio from the 
outgoing officials and take up their 
duties.

Fatal train collision in Greece leaves dozens dead

A passenger train and a 
cargo train collided head-
on in Greece on Tuesday 

night, killing at least 36 people 
and injuring 85 as the country’s 
deadliest rail crash in decades 
threw entire carriages off the 
tracks. 

Sixty-six of those injured were 
hospitalised, six of whom are in 
intensive care, a fire official said.  

Two Cypriot nationals were 
on board and are still missing. 
According to reports they are 
Kypros Papaioannou, a law stu-
dent from Avgorou, and Anas-
tasia Adamidou from Paphos, 
enrolled at the Aristotelio Dental 
School in Thessaloniki. Their 
state of health is not known. 

The crash occurred as the 
passenger train emerged from 

a tunnel. Derailed carriages, 
badly damaged with broken win-
dows and thick plumes of smoke, 
could be seen on the site, where 
rescuers were looking for more 
survivors. 

One passenger carriage stood 
on its side at almost ninety de-
grees from the rest of the wrecked 
train, with other derailed carriages 
tilting precariously. 

About 250 passengers out of 
a total of 350 were evacuated 
safely to Thessaloniki on buses. 

“Our priority now is treating the 
injured, searching and finding 
missing people in the debris and 
offering psychological support 
to the relatives of the victims,” 
government spokesman Giannis 
Oikonomou said. 

The two trains had been on the 
same track when they crashed 

into each other. 
There is an ongoing investi-

gation by a prosecutor and police 
into what caused the accident.  

Police arrested the station 
master in Larissa. He has been 
charged with manslaughter by 
negligence and grievous bodily 
harm by negligence, but denies 
any wrongdoing. 

Hellenic Train in a statement 
expressed “its deep sorrow for 
the tragic accident.” 

Overnight, rescue workers were 
seen carrying torches in carriages 
looking for trapped passengers. 

Local media said the train left 
Athens around 7.30pm (0530 
GMT). The fire brigade said it was 
informed of the accident shortly 
before midnight. The cargo train 
had been travelling from Thes-
saloniki to Larissa.

London Underground 
workers will stage a new 
walkout on 15 March 

over pensions, job losses and 
contracts. 

Tube drivers represented  
by the Aslef union had already 
announced a strike for the same 
day, but will now be joined by 
members of the RMT. 

The latest industrial action 
will fall on the day chancellor 
Jeremy Hunt is due to deliver his 
Budget to the House of Com-
mons, with over 100,000 civil 
servants also expected to walk-
out over their pay and pensions 
dispute. And it will come a day 

before other rail workers across 
the country carry out their own 
strikes over pay and conditions. 

The announcement comes 
amid a raft of industrial action 
across the public sector, with 
teachers beginning three days 
of strikes on Tuesday. 

March will see further walk-
outs by teachers, ambulance 
workers, university staff and 
junior doctors. But while some 
nurses will strike, those repre-
sented by the Royal College of 
Nursing have postponed their 
planned action while they hold 
negotiations with the govern-
ment.

London Underground 
workers to strike on 
Budget day

Britons may face short-
ages of salad staples, 
including tomatoes, 

cucumbers and peppers, for 
up to another month, the gov-
ernment has said. 

Last week, supermarket group 
Tesco followed rivals Asda, 
Morrisons and Aldi in imposing 
customer purchase limits on salad 
items after supplies were hit by 
disrupted harvests in southern 
Europe and north Africa due to 
unseasonal weather. 

The crisis has been exacer-
bated by less winter production 
in greenhouses in Britain and 
the Netherlands because of high 
energy costs, with social media 
awash with pictures of empty fruit 
and vegetable shelves in super-
markets. 

“I’m led to believe by my officials 
after discussion with industry 

retailers…the situation will last 
about another two to four weeks,” 
Therese Coffey, minister for the 
environment, food and rural      
affairs told parliament. 

“It’s important that we try and 
make sure that we get alterna-
tive sourcing options,” she said. 

One of Britain’s most experi-
enced retail bosses, Justin King, 
said that most UK supermarkets 
still had a “very good” supply of 
salad, but overall the country is 
short.  

He said it was likely restaurants 
and high street green grocers 
struggling to get stock from their 
wholesale markets were instead 
going to supermarkets for supplies. 

“That’s why supermarkets  
introduce fair purchase policies 
so that ‘real’ customers are able 
to buy the one or two that they 
really need,” he said.

Salad crisis could last 
another month



Shortly after taking the 
oath of office on Tuesday, 
new President of the Re-

public of Cyprus, Nikos Christo-
doulides said he welcomes criti-
cism of his appointments after it 
was pointed out to him that he had 
broken his pledge of a 50-50 rep-
resentation for men and women 
and that no ex-ministers would 
be part of his cabinet. 

“Starting tomorrow, it’s work, 
work, work,” the president told 
journalists as he departed the 
House following. 

At the presidential palace      
following the handover, Christo-
doulides again faced questions 
about his appointments. 

“Yesterday (Monday) we       
announced 25 appointments – 
14 men and 11 women, including 
two former ministers who have 
been appointed for specific rea-
sons,” he said. 

The two ex-ministers in question 
are Makis Keravnos (formerly a 

finance minister and now at the 
same post) and Constantinos 
Ioannou, who served as health 
minister in the previous govern-
ment and now holds the interior 
ministry portfolio. 

The president said he made an 
exception to his rule and picked 
the two for their prior experience, 
which will prove invaluable at the 
two key ministries. He had deci-
ded to play it safe. 

“These ministers are techno-
crats. Mr Ioannou who with great 
success implemented the national 
health system and is now under-
taking a very difficult ministry in 
order to carry out, among others, 
local government reform. And Mr 
Keravnos, a successful finance 
minister, signalling a continuation 
of the economic policies adopted 
so far. During the election cam-
paign I said repeatedly that, espe-
cially when it comes to the eco-
nomy, our policies should not be 
affected by election cycles… 

one doesn’t fool around with the 
economy.” 

He added: “There were specific 
reasons for these selections.      
But any criticism is welcome. We 
are here to be judged by both the 
media and by society at large. 
At the end of the day, we will be 
judged based on our work.” 

The president also addressed 
critique over his appointment of 
pop singer Michalis Hadjiyiannis 
to the junior ministry of culture 
– generating a great deal of buzz 
on social media. 

“Mr Hadjiyiannis is a well-    
established artist, and you should 
be strict with him, and with all of 
us,” Christodoulides said. 

Some media outlets commen-
ted favourably on the distribution 
of the sinecures, noting that many 
appointees do meet the criterion 
set by Christodoulides on the 
campaign trail – that the people in 
government should have know-
ledge of the subject-matter. But 
again, there were exceptions – 
such as the surprise selection of 
Anna Procopiou for the justice 
ministry. A social activist, political 
analyst and podcaster, Procopiou 
has no prior experience in govern-
ment. 

Another facet drawing attention 
relates to the appointment of 
several of Christodoulides’ elec-
tion campaign aides. The new 
president was seen as rewarding 

these individuals as some of  
them had taken the risk of leaving 
the DISY party to work for his 
campaign, while others had held 
office in local government. 

These include Yiannis Pana-
yiotou – a senior staffer in the PR 
arm of the election campaign – 
who now holds the labour ministry 
portfolio. Or Constantinos Letym-
biotis, who resigned from DISY 
to join the Christodoulides cam-
paign – he is the government 
spokesman. Marilena Evangelou, 
spokesperson for the campaign, 
is now junior minister for welfare. 
Charalambos Charalambous, 
another senior campaign staffer, 
is head of the president’s office; 
he is also married to the sister of 
the First Lady. And Josie Christo-
doulou, the new Gender Equality 
Commissioner had been a close 
associate of Christodoulides dur-
ing his stint as foreign minister. 

Other criticism of Christodou-
lides’ picks concerned his appa-
rently broken promise for an equal 
distribution of men and women. 
In the cabinet, only three of the 
11 sinecures are held by women.  

On the question of age, the new 
president seems to have kept his 
pledge to bring in young people, 
the glaring exception being Ker-
avnos, aged 71. However, most of 
the appointees are in the 40-50 
age range – the youngest being 
39-year-old Letymbiotis.
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Christodoulides welcomes criticism of 
appointments after breaking pledge

Lobby for Cyprus 
congratulates new 
Cyprus President 

Lobby for Cyprus congratu-
lates Nikos Christodoulides 
on his inauguration as the 8th 

President of the Republic of Cyprus.  
His election comes at a signifi-

cant time in the history of Cyprus: 
almost 49 years have passed since 
Turkey invaded, illegally occupied 
and ethnically cleansed the north-
ern area of the Republic of Cyprus; 
UN-sponsored talks to settle the 
Cyprus issue have ground to a halt; 
and with every passing year, Turkey 
continues to entrench its occupa-
tion and increase its colonisation 
of the occupied territories.  

At a time when unity is paramount, 
Lobby for Cyprus welcomes re-
marks by Christodoulides that he 
will be a ‘President for all Cypriots’.  

We commend the President on 
his determination and willingness 
to kickstart efforts to break the 
deadlock in negotiations towards 
a settlement of the Cyprus issue.  

During his election campaign, 
Christodoulides pledged to seek 
support from the European Union 
to help break the impasse in the 
settlement process and to renego-
tiate the basis on which United 
Nations brokered talks have been 
held. As an organisation founded 
by refugees, Lobby for Cyprus 
maintains that any settlement to the 
ongoing illegal Turkish occupation 
in Cyprus should promote demo-
cratic values, human rights, indivi-
dual freedoms and the rule of law. 
UN-sponsored talks have thus far 
been based on a biased and dis-
criminatory settlement aim that 
would cement Turkey’s illegal occu-
pation by legitimising separate 
ethno-religious zones that have 
been violently imposed on Cypriots 
by Ankara. This would deny Cypriot 
citizens the right to freedom of set-
tlement in their own country; and 
would deprive forcibly displaced 
Cypriots of the right to return, and 
to reclaim their lands and proper-
ties.  

As well as keeping at the fore-
front of national policy the funda-
mental human rights and freedoms 

of all Cypriot citizens, irrespective 
of their ethnicity or religion, we 
assert that Christodoulides, in all 
negotiations, should keep in mind 
the desire of the refugees and the 
internally displaced to realise their 
right to return to their ancestral 
homes and lands.  

We welcome the President’s 
message to the refugees and in-
ternally displaced, to the ‘enclaved’ 
in the occupied areas, and to the 
relatives of the victims of enforced 
disappearances: ‘All those who 
suffer from the trauma of the inva-
sion and the ongoing occupation 
remain at the forefront of our effort 
to end illegality and injustice’.  

We call on President Christodou-
lides to draw on the vast potential 
of the vibrant overseas Cypriot 
communities to help determine and 
shape the future of Cyprus. The 
Cypriot diaspora continues to play 
a fundamental role in raising the 
profile of Cyprus and in maintain-
ing interest and awareness of the 
Cyprus issue in the international 
arena. We maintain that Cypriots 
in the diaspora, in particular the ref-
ugees who were forcibly expelled 
from their homes by Turkey, should 
have their voice heard and be per-
mitted to participate in any future 
referendums that will decide the fate 
of Cyprus and the occupied towns 
and villages that they, and many other 
thousands were forced to flee from.  

Lobby for Cyprus wishes Presi-
dent Christodoulides and his cabi-
net every success as they take on 
the numerous responsibilities and 
challenges of office.  

We look forward to welcoming 
him in the near future to the Cypriot 
diaspora in the UK. We pledge to 
steadfastly remain at his disposal 
during his term in office, as we  
campaign for the goal of a unitary     
Republic of Cyprus that is free from 
Turkish occupation; that upholds the 
rights of all Cypriots; and establishes 
long-lasting peace, security and 
economic prosperity for the entire 
Republic of Cyprus, its citizens and 
its lawful residents. 

Online platform for Cypriot 
diaspora to launch soon
The creation of an online 

platform, Cypriots of the 
diaspora, a large and inno-

vative project “that will bring 
multiple benefits both to Cyprus 
and to our expatriates’, is expec-
ted to go live within the next few 
days. 

Various agencies and services 
contributed to the implementa-
tion of the monumental project, 
such as the deputy ministry of 
research, innovation and digital 

policy, the Cyprus pedagogical 
institute, and the office of the 
commissioner for personal data 
protection. 

The platform will consist of two 
separate pages, the Diaspora 
Cypriot Registration page and 
the Learn Your Roots page. 

The first page aims at both 
quantitative and qualitative regis-
tration of Cypriots in the diaspora. 
This will give the opportunity for 
expats to connect wherever they 

are on the planet. In addition it will 
provide the opportunity for the 
creation of a register of scientists, 
academics and entrepreneurs. 

The second separate page, 
‘Learn Your Roots’, is educational 

in nature and is aimed at expats 
from pre-school age onwards. Its 
purpose is to get to know and 
preserve traditions, language 
and history among the diaspora. 

https://cydiaspora.gov.cy/
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New season of Bettany 
Hughes’ Treasures Of The 
World sees her visit Cyprus

Bettany Hughes' Treasures 
Of The World returned for 
a second series on Chan-

nel 4 on Saturday 11 February, 
with the TV history buff and pro-
fessor taking us on another tour 
of unfolding excavations and 
new historical discoveries.  

After season 1 took Bettany 
to Greece, Turkey, Gibraltar, 
Malta and Italy, the new seven-
part series sees her back in 
Turkey, but also venturing to 
Arabia, Cyprus, Oman, Albania, 
Jordan, and the silk roads of 
Azerbaijan where she introduces 
us to archaeological finds that 
redefine the way we think of       
history.  

In the episode featuring      
Cyprus, which aired on Saturday 
(25 February), Bettany explores 
Aphrodite's cult and visits her 
sanctuary at Palaepaphos.  

In the stunning Troodos Moun-
tains, she discovers Byzantine 
churches linked to the Crusa-
ders. 

As well as visiting ancient 
sites, she enters the UN-patrol-
led buffer zone that divides the 
island; places which remain un-
touched since the 1974 Turkish 
invasion. 

“It’s like Pompeii because    
it’s frozen at the moment when 
everyone left,” she says.  

“You walk into a shop and the 
till is still open, and a handbag 
and a newspaper from 1974 are 
sitting there; in a garage there 
are cars with just 30 miles on 
the clock. They were new; now 
they sit covered in dust. It’s like 
time has stopped.” 

Catch Treasures Of The World 
every Saturday on Channel 4 
at 7pm. 

St Andrew the Apostle School student named 
as victim hit by train at Southgate tube station

UK Cypriot couple set up web safety 
charity following son’s death

UK Cypriots George and 
Areti Nicolaou have set 
up a charity to try to help 

and protect as many children as 
they can from the negative impact 
of social media misuse, harmful 
online content and cyber bullying. 

The couple, from Waltham 
Cross, set up the Christoforos 
Charity Foundation -  
www.CCFworld.org - in memory 
of their beloved son Christoforos 
(known as Christopher), who 
sadly took his own life in March 
2022. The 15-year-old had un-
knowingly became caught up in 
forums on the dark web that gave 
him challenges he was threatened 
to follow. He was found uncon-
scious at his home. 

Deceptively, these types of 
websites appear harmless, which 
is precisely how it hooks in children 
and vulnerable young people. 
There are however, far darker and 
dangerous dimensions to these 
sites. And sadly, all too often, 
children can stumble into them 
unknowingly, not recognising 
them as being harmful – and on 
occasion, can soon be drawn and 
enticed deeper into them with  
persuasive, addictive temptations 
such as free online gaming being 
offered. 

Christopher’s parents are      
urging families to recognise signs 
their children are in danger from 

online predators and hope that 
their charity will encourage teen-
agers to access activities away 
from social media.  

In a special report on ITV news, 
George explained how his son, 
who was a well-liked child and 
loved sports, changed his attitude 
and behaviour in the last 40 to 
50 days of his life. He said he 
became extremely quiet, not very 
active, and “seemed that he was 
suffering with a lot of fear, like 
someone had made threats to 
him.”  

It was only after Christopher's 
death that George and Areti  
discovered the horrific messages 
he had been sent from strangers 
on social media, with one person 
having spent days telling him to 
try ending his life, with their last 
message chillingly asking: “Are 
you dead?”  

Now on the first anniversary of 
Christopher’s death, George says 
his goal is to raise awareness and 
to inspire and encourage children 
and young adults to engage in 
activities outside of social media 
and the internet. Every penny 
raised through the charity will go 
towards such activities. 

“Christopher didn’t take his 
own life, his life was taken,” 
George said. 

“We can't get our son back, but 
we really believe we can help 

prevent this from happening to 
other people’s children,” Areti 
added.  

The Christoforos Charity Foun-
dation offers advice to children 
to limit their time online: 

• Use an app to track how much 
time you spend on social media 
each day. Then set a goal for how 
much you want to reduce it by. 

• Turn off your phone at certain 
times of the day, such as having 
dinner with your family, spending 
time with offline friends, or play-
ing with board games with your 
parents. 

• Don’t take your phone with 
you to the bathroom. 

• Don’t bring your phone or 
tablet to bed. 

• Turn devices off and leave 
them in another room overnight 
to charge. 

• Disable social media notifica-
tions. It’s hard to resist the con-
stant buzzing, beeping, and ding-
ing of your phone alerting you to 
new messages. Turning off noti-
fications can help you regain 
control of your time and focus. 

• Limit checks. If you’re compul-
sively checking your phone every 
few minutes, wean yourself off 
by limiting your checks to once 
every 30 minutes. Then once 
every 40 minutes, then once an 
hour. There are apps that can 
automatically limit when you’re 

able to access your phone. 
• Try removing social media 

apps from your phone so you can 
only check Facebook for exam-
ple and the like from your tablet 
or computer. If this sounds like 
too drastic a step, try removing 
one social media app at a time 
to see how much you really miss 
it. 

For more information and     
advice, visit www.CCFworld.org 

 
If you have been affected by 

any of these issues, you can 
contact the Samaritans 24 hours 
a day on 116 123. Samaritans 
provides round the clock support 
for people when they need it 
most. They also have tips if you're 
concerned about someone you 
know, and advice if you're strug-
gling yourself - please visit 
www.samaritans.org

A North London schoolboy 
attending St Andrew the 
Apostle School in Barnet 

was named as the victim hit by 
a train at Southgate tube station 
on the evening of Thursday 16 
February 2023. 

He was taken to hospital but 
died a few days later. 

Police are still investigating 
the cause. 

There was no service on the 
section of the Piccadilly line as 
a result of the casualty and no 
service for two hours between 
Arnos Grove and Cockfosters 
while the emergency services 

dealt with the incident. 
An London Air Ambulance 

spokesperson said at the time: 
“We were called at 6:09pm on 
16 February to reports of an       
incident at Southgate Under-
ground Station. We sent an am-
bulance crew, an incident res-
ponse officer, a medic in a fast 
response car and members of 
our hazardous area response 
team.  

“We also dispatched Lon-
don’s Air Ambulance by car. 
The incident is ongoing and we 
are working with our emergency 
service colleagues.”

Starbucks is debuting a 
range of olive oil-infused 
drinks in its 20 Italian 

stores, with plans to bring the 
drinks to the UK later this year. 

Chief executive Howard 
Schultz said the idea struck him 
when he adopted the Italian 
custom of taking a daily spoon-
ful of olive oil while travelling in 
Sicily last year. 

He said he started adding it to 
his coffee and found it produced 
an “unexpected, velvety, buttery 
flavour that enhanced the coffee 
and lingers beautifully on the 
palate.” 

The Oleato olive oil range      
includes a latte, cold brew and 

the “Oleato deconstructed”, 
which pairs espresso with olive 
oil “infused with a luxurious  
passionfruit cold foam.” 

“Now, there’s going to be peo-
ple who say, ‘Olive oil in coffee? 
But the proof is in the cup,” Mr 
Schultz said. “In over 40 years, I 
can’t remember a moment in 
time where I’ve been more ex-
cited, more enthused that dem-
onstrates the pride, the quality, 
the passion, the heritage and the 
craft of what Starbucks can do.” 

The drinks will be available in 
Southern California in the spring, 
while the UK, Japan and the 
Middle East will see the range 
on the menu later this year.

Starbucks to launch new 
olive oil coffee
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On Saturday 25th February 
2023, with the blessing 
of His Eminence Arch-

bishop Nikitas of Thyateira and 
Great Britain, 12 adults were re-
ceived into the Orthodox Church 
via Baptism, in addition to one 
adult who was received by Holy 
Chrismation.  

These newly illumined adults 
completed the Discover Ortho-

doxy Class offered at the historic 
Archdiocesan Cathedral of the 
Divine Wisdom led by the V. Rev. 
Archimandrite Nephon Tsimalis, 
Chancellor of the Archdiocese. 
Fr. Christodoulos Christodoulou, 
Priest-in-charge of the parish, 
Fr. Panagiotis Anastasiou and 
Fr. Ian Paige also participated 
in the baptisms.  

Laity from various parts of the 
United Kingdom were in atten-
dance and added to the joy of the 
day.  

A gracious reception was       

offered by the community follow-
ing the baptisms. 

On Sunday 26 February 2023, 
at the Cathedral of the Divine 
Wisdom, the newly illumined 
Orthodox Christians, their god-
parents and families attended the 
Divine Liturgy celebrated by His 
Eminence Archbishop Nikitas 
during which they received the 
Holy Eucharist for the 1st time.  

The responses in the Liturgy 
were chanted in Greek and Eng-
lish by a visiting 35-member choir 
from the United States directed 
by Chrysanthy Therianos. 

Currently, over 70 individuals 
who completed the Discover 
Orthodoxy Class were received 
into the Orthodox Church. The 
next online course will begin on 
March 7, 2023. 

For more information, please 
contact the V. Rev. Archimandrite 
Nephon Tsimalis via email: 
chancellor@thyateira.org.uk

13 adults received into 
the Orthodox Church

Magical Realism:  
Artificial Intelligence on your phone

David Hockney is the latest 
offering in the current 
trend for immersive digi-

tal homages to famous artists. 
Whilst such ostensible popular-
ising of art may be deemed wel-
come, it also begs the question 

as to whether it suits its subject, 
or if it actually does their work a 
disservice by not doing it justice. 
In the case of Hockney, whose 
best work is about immersing the 
viewer in the sensuality of expe-
rience, the Lightroom's digital  

version ends up being surplus 
to requirements.  

Hockney's forte is in celebra-
ting vividness, be it with his lovely 
drawings, his amazing cubist 
Polaroid collages, his designs     
for opera or his projections, such     
as the wonderful video quartet 
tribute to the four seasons. Based 
on this premise, this show is, like 
all tautologies, an unnecessary 
attempt to paraphrase. It has its 
moments of successful reitera-
tion but it's no substitute for the 
experience of the work itself, 
which at its best, resonates with-
out the need for the Lightroom 
treatment. 

Get thee to a gallery!

Hockney at Lightroom

‘Any sufficiently advanced 
technology is  

indistinguishable from magic.’   
–  Arthur C. Clarke 

 
The AI application ChatGPT 

recently set a record for the     
fastest app to reach 100 million 
users. It achieved it in 2 months. 
GPT stands for Generative      
Pre-trained Transformer.  

 
A real demonstration 

 
Here are some questions I 

typed into ChatGPT: 
 
1. Write a weather report in 

the style of a Dr Martin Luther 
King speech. 

2. Does Hamlet suffer from a 
mental disorder? 

3. What lessons can we      
draw from the fall of the Soviet 

Union? 
4. Write a song about school 

exams in the style of Stormzy.  
5. If a plus b is 8, and the       

difference between a and b is 
3, what is the product a x b?  

6. Write a lovers’ quarrel in 
the style of Dr Seuss.  

7. Discuss the importance of 
floating exchange rates to an 
economic system.  

8. Write a football match         
report in the style of George      
Orwell.  

 
ChatGPT’s answer to Ques-

tion 1:- 
 
"My fellow Americans, let us 

look to the heavens and observe 
the weather that surrounds us. 
For as we stand here today,     
the clouds are gathering and the 
winds are blowing. The tempe-

rature, though cool, is a reminder 
of the resilience and strength 
that lies within us. 

As we move forward, let us not 
forget that just like the changing 
seasons, the weather too shall 
pass. The sun will shine again 
and the rains will come to nour-
ish the earth. 

Let us use this moment to re-
flect on the power of nature and 
the majesty of the elements. Let 
us also remember to be thankful 
for the shelter that protects us 
from the elements and to extend 
a helping hand to those who are 
less fortunate. 

So, my friends, let us embrace 
this weather, not with fear or   
trepidation, but with hope and 
determination. For as we stand 
together, weathering the storm, 
we will emerge stronger and 
more united than ever before. 

Thank you, and may God bless 
the United States of America." 

 
I can hear his voice in that  

answer.  
 
Its correct answer to Ques-

tion 5:-  
 
“Let a and b be two numbers. 

Then, we have two equations 
based on the information given: 

a + b = 8  
a - b = 3 
 
Adding the two equations,     

we get: 2a = 11 
 
Dividing both sides by 2,      

we get: a = 5.5 
 
To find b, we can substitute 

the value of a, and use the first 
equation: 

b = 8 - a = 8 - 5.5 = 2.5 
 
Finally, to find the product ab, 

we multiply a and b: 
ab = a x b = 5.5 x 2.5 = 13.75 
 
So, the product of a and b is 

13.75.” 
 

Let’s not be in denial 
 
The economist Milton Fried-

man was on a foreign speaking 
tour. Stuck in traffic due to road-
works, he asked his hosts why 
the workers were using shovels, 
instead of machinery. It was in 
order to maintain employment 
levels.  

Friedman retorted, ‘Then why 
don’t you give them spoons        
instead of shovels, and create 
even more jobs?’   

 
‘There is nothing new under 
the sun.’  –  Ecclesiastes 

 
The film Hidden Figures 

(2016), tells the true story of the 
women mathematicians at NASA. 
An IBM computer is acquired to 
make computations in seconds, 
that previously took humans 
hours and days to perform.   

The mathematicians were not 
replaced. They learn programming 
at night school, and become 
computer scientists.   

Sixty years on, we need to 
mimic them - Kathryn Johnson, 
Dorothy Vaughn and Mary Jack-
son - and create some inspiring 
magic.  

 
(Source: 

https://openai.com/blog/chatgpt/) 
 

James Neophytou
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Mario Kombou and Chris Marco K  
special guests at Basile’s London shows

Greek American come-
dian Basile returns to 
the Millfield Theatre this 

weekend with his brand new 
Greek Mystique show, courtesy 
of 1 To One Events Ltd. 

One of the most diverse enter-
tainers in the world, Basile will 
perform three shows at the North 
London theatre – Saturday 4 
March, 7pm; Sunday 5 March, 
2pm matinee and 7pm. 

Expect the same crazy Basile 
sharing his personal life experi-
ences, albeit hilarious ones –
surviving Covid, marriage, chil-
dren, his irascible mother-in-law, 
and of course stories of growing 
up in a loud and funny Greek-
American household! 

What’s more, the internationally 
acclaimed comedian’s London 
shows will feature special guests 
from our community! 

Making an appearance at both 
performances on the Sunday is 
none other than the ultimate Elvis 
tribute artist, Mario Kombou, who 
is currently touring the UK and 
Europe in his own production of 
The Elvis Years. 

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

Mario was the first European 
to win The Images of the King 
Contest World Championship in 
Memphis, Tennessee, which has 
been running for over 30 years. 

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

Parikiaki’s Andrea Georgiou 
got Mario on the phone whilst 
he was enjoying a short break 
in Cyprus, to find out how the 
collaboration with Basile came 
about… 

“I first met Basile when he 
performed at a theatre in Russell 
Square many years ago, but it 

was a dear friend of mine, Pani 
Argyrou, who sadly passed away, 
who brought us together, after 
he started to bring him over for 
shows,” Mario explained. 

“Pani used to run Orama   
Restaurant in Hatch End where 
I would perform quite regularly. 
Basile did a show at Orama and 
we became friends from then on; 
he would give me stick because 
I was the Greek Elvis and poke 
fun at me!” 

Mario continued, “When      
Pani passed, we wanted to do 
something in his honour; Basile 
reached out and said he'd love 
to include me in his tour. I was 
free on the selected date so 
jumped onboard.” 

So what can the audience   
expect? “Well I like to think I have 
a good sense of humour (you 
need to being a 57-year-old still 
wearing a onesie on stage!) and 
Basile has an amazing voice, so 
who knows, maybe I’ll be doing 
the comedy and he’ll be hip 
thrusting! I guess you'll just have 
to wait and see!” Mario teased. 

On performing before a mostly 
Greek/Cypriot audience, Mario 
said, “I love performing in front 
of fellow Cypriots. It's always a 
feeling of pride knowing you 
have accomplished something 
and having them along for the 
journey. One of my proudest 
moments was when I was in 
Jailhouse Rock the musical and 
a group of friends started waving 
a huge Cypriot flag at the back 
of the theatre. I brought it to the 
audience’s attention and then 
joked that unfortunately there 
were a lot of fish & chip shops 
closed that evening!”  

Currently on tour with The Elvis 
Years, Mario said that whilst life 
on the road can be exhausting, 
he wouldn’t change it for the 
world. 

“The hardest part is the travel-
ling. I drive the tour bus (because 
I'm a control freak), sometimes 
4-5 hours to get to a show, and 
then have to set up, iron 15 diffe-
rent costumes, jump around on 
stage for 2.5 hours, pack up and 
drive to a hotel, to only have do 
it all again the next day! But I'm 

so blessed to be doing some-
thing I love, and to experience 
standing ovations at the end of 
a show is confirmation that we're 
doing a good job! Bringing joy 
to others is a gift that you should 
never take for granted, so I thank 
God and I thank the people who 
turn up to support our shows all 
over the country.” 

And Mario isn’t planning on 
hanging up his jumpsuits any 
time soon… 

“We are booking shows well 
into the next few years. I’ll be back 
with The Elvis Years at the Mill-
field Theatre on 7 October 2023, 
and at the Wyllyotts Theatre in 
Potters Bar with our Christmas 
show at the end of the year,” he 
concluded. 

But before then, catch the best 
Elvis since Elvis, this Sunday, 
2pm and 7pm, together with 
Basile at the Millfield! 

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

Chris is a kebab eating, story-
telling UK Cypriot comedian who 
has amassed a large audience 
that covers the Greek, English 
and urban comedy scene.  

He has appeared on multiple 
platforms including BBC Four, 
Hellenic Greek TV, Time Out 
and LADBible and has headlined 
five sold out one-man shows! 

Basile has described him as 
a “funny cat” who is “going to 
be a big star one day!” 

So what does Chris have in 
store for the audience? 

“You can expect the very best 
of Greek stand-up comedy. I’m 
coming in with new Greek jokes 
and you’ll see a different Chris 
Marco K.” 

Chris added that he always 
feels extra special performing in 
front of a Greek/Cypriot crowd. 
“It’s my heritage, my people, and 
so it feels like performing at 
home. I have a lot of love for my 
supporters and I’ll always appre-
ciate them, so thank you.”  

With the past few years      
having been tough on everyone 
as a result of the coronavirus 

pandemic and the cost of living 
crisis, Chris believes comedy is 
the perfect remedy. 

“Laughter is a great form of 
stress relief. Comedy can help lift 
you when you’re feeling down and 
distract you, even for just a little 
while. I love to see people laugh 
and put smiles back on faces.” 

Following the success of his 
sold out show in September last 
year, Chris is eager to perform 
it one more time. 

“That show was the best - if 
you didn’t see it you missed out. 
However, I’m thinking of perfor-
ming it again. I’m also currently 
in the process of writing more 
and developing ideas. You’ll see 
some parts on Saturday and 
others will be included in my new 
Greek Cypriot show.” 

We look forward to seeing 
Chris on stage! 

Tickets for all three shows         
at the Millfield Theatre, Silver 

Street, Edmonton N18 1PJ,       
are priced £25-£40 + booking fee 
and can be booked online at 
www.1ToOneEvents.co.uk and 
www.millfieldtheatre.co.uk/ 
whats-on/ or call the Millfield 
Theatre Box Office on 020 8807 
6680.  

Gold and Silver ticket holders 
(front 3 rows at each perfor-
mance) also get to meet Basile 
after the show! 

 
Andrea Georgiou
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EUREKA! 

Ceremonies of ancient Greece encompasses 
those practices of a formal religious nature 
celebrating particular moments in the life of 

the community or individual in Greece from the 
period of the Greek dark ages (c. 1000 BC) to the 
middle ages (c. 500 AD).  

Ancient Greek religion was not standardised and 
had no formalised canon of religious texts, nor single 
priestly hierarchy, and practices varied greatly. How-
ever, ceremonial life in pre-Christian Greece generally 
involved offerings of a variety of forms towards gods 
and heroes, as well as a plethora of public celebra-
tions such as weddings, burial rites, and festivals. 

 
Libations 

 
A libation is an offering involving the ritual pouring 

out of a liquid. In ancient Greece, such libations most 
commonly consisted of watered down wine, but also 
sometimes of pure wine, honey, olive oil, water or milk. 
It was a basic aspect of religion in ancient Greece, 
and possibly the most common religious practice. It 
was common to perform libations at the beginning and 
end of every day, and also at the beginning of meals, 
and was customarily paired with prayer to the gods, 
which was performed while standing upright and 
sometimes with their arms raised up. 

Libation commonly involved the pouring of wine 
from a handheld vessel. It was common to pour the 
substance from a wine jug into a bowl known as a 
phiale. Then, a part of the substance was poured 
from the phiale as an offering and the remainder is 
consumed. This ritual was repeated whenever wine 
was served. It was typical for libations from each 
bowl to be dedicated for a specific purpose. During a 
symposium, it was customary to serve three succes-
sive bowls of wine, where libations from the first bowl 
were usually dedicated either to the Olympians or 
to Agathos Daimon, libations from the second were 
usually dedicated to the heroes of Greek myth and 
libations from the third bowl were dedicated either 
to Zeus Teleios or to Hermes. Individuals could also 
make additional dedications to gods of their own 
choosing. 

It was common to also to perform libation as a part 
of animal sacrifices, where wine was poured onto 
the animal during the lead-up to its sacrifice. Also, 
once the animal had been killed and burned, wine 
was poured onto the fire. 

Libations were also poured into the dirt, as a ritual 
to honour both the humans and gods who reside in 
the underworld.  

The Odyssey explains one such offering, where 
a hole is dug by Odysseus in the earth, and water, 
honey and wine are spilled around it. Such libations 
could also be performed by tipping over a large vessel 
containing the substance to be offered. Libations 
would include blood in order to honour heroes who 
participated in war, while offerings at tombs would 
more commonly have involved milk or honey. 

 
Animal Sacrifice - sacrifice before battle 

 
Shortly before the Persian Wars, the ancient Greeks 

developed a new ritual, known as the sphagia, in 
which a male sacrificial animal would be killed shortly 
before the start of a battle. 

There is a persistent idea that warfare in Archaic 
Greece was ritualised in some fashion. The “Battle of 
the Champions," supposedly fought around 550 BC, 
is often cited as an example of a highly ritualised   
encounter between two opposing forces, who decided 
to settle their matters according to a set of rules that 
were laid out beforehand. 

However, this battle, which pitted, according to 
Herodotus, an army of 300 Spartans versus 300      

Argives, is noteworthy for the fact that it is one of the 
few instances in which a battle was fought according 
to specific rules of any kind. It also seems likely that 
this battle was a figment of the imagination. It can 
therefore hardly be considered an example of the 
typical kind of warfare that Greeks in the Archaic 
period routinely practiced. 

This is not to say that ancient Greek battles were 
devoid of rituals. Indeed, few commanders appear 
to have engaged in battle if the omens, as read by 
seers, were unfavourable. The ancient Greeks were 
not superstitious, but instead sought to curry favour 
with the gods. If the signs were inauspicious, it was 
best not to taunt fate. 

 
The pre-battle sacrifice 

 
In the years before the Persian Wars, a new type 

of ritual was introduced: the pre-battle sacrifice or 
sphagia. The Greeks word derives from the verb       
“to pierce the throat”: in ancient Greece, throats of 
sacrificial victims were not cut, but pierced. The main 
difference between regular animal sacrifices and the 
sphagia, in a battle context, is that in the latter case 
the animal was not cooked and eaten after having 
been killed. 

A set of pottery fragments of the early fifth century 
BC, give an idea of what the sphagia may have looked 
like. A warrior would have taken out a sacrificial     
animal, held it firm with his legs to keep it from strug-
gling, pulled the head back with one hand and then 
stabbed the throat with the other. Since battles tended 
to be affairs of men, male animals were picked for 
the sphagia. 

The sphagia is conducted on the battlefield itself, 
in front of the army and so in plain view of the enemy, 
who were likely conducting their own sacrifices. The 
way that the blood flowed from the wound would 
give an idea of how the battle would go. If the signs 
proved unfavourable, a commander would hesitate 
to attack. This happened, for example, at the Battle 
of Plataea in 479 BC. 

 
“When the Athenians heard that, they attempted 

to help the Lacedaemonians and defend them with 
all their might. But when their march had already 
begun, they were set upon by the Greeks posted 
opposite them, who had joined themselves to the 
king. For this reason, being now under attack by the 
foe which was closest, they could at the time send no 
aid. The Lacedaemonians and Tegeans accordingly 
stood alone, men-at-arms and light-armed together; 
there were of the Lacedaemonians fifty-thousand 
and of the Tegeans, who had never been parted from 
the Lacedaemonians, three thousand. These offered 
sacrifice so that they would fare better in battle with 
Mardonius and the army which was with him. They 
could get no favourable omen from their sacrifices, 
and in the meantime many of them were killed and 
by far more wounded. Since the Spartans were being 
hard-pressed and their sacrifices were of no avail, 
Pausanias lifted up his eyes to the temple of Hera 
at Plataea and called on the goddess, praying that 
they might not be disappointed in their hope.” 

Herodotus - The Histories with an English   
translation by A. D. Godley. Cambridge.  

Harvard University Press. 1920. 
 

The Spartans only received ill omens as a result 
of their sacrifice, and so they hesitated to attack the 
Persian army. The Persians, meanwhile, shot arrows 
at the Spartans, not only wounding many, but even 
killing some. In the end, the Spartan commander, 
Pausanias, turned to the temple of Hera at Plataea 
and prayed for help. The Tegeans advanced, and 
shortly after the sacrifices proved favourable to the 

Spartans, too, and so they attacked as well. 
The moral of that particular episode seems to be 

that if at first you don’t succeed, try, try again. 
 

Weddings 
 
There were smaller rituals that would be performed 

before the wedding itself, such as a bath of purifica-
tion, offerings and sacrifices made at the temple and 
a prenuptial feast. Among the different city-states of 
Ancient Greece, it was most common to perform the 
wedding ceremony after dusk. And at that time, the 
bride would be escorted by her family on the back 
of a chariot as it moved slowly toward the groom's 
house. This process of the bride leaving her father's 
house and joining her husband's was signified by the 
removal of the bride's veil. Another important ritual in 
the wedding ceremony was the offering up of an apple 
by the groom's family to be consumed by the bride. 
The wedding ceremony was formalised by the bride 
moving into her husband's house as well as by the 
bride's father giving a dowry to the groom. 

Marriage ceremonies in Sparta differed greatly 
from the rest of the Greek city-states. Unlike in the 
rest of Greece, Spartan women had to consent for 
the marriage to be valid and not just her parents. 
The ceremony itself was also quite simple and short 
and would involve the bride and the groom engaging 
in hand-to-hand combat until the groom is able to over-
power his bride and carry her back to his home. After 
the ceremony was complete, like in the other city-
states, the families of the couple would celebrate 
over a feast. 

 
Funeral Rites 

 
Prior to a person’s death, they would make arrange-

ments for the care of their families and property, to 
say their final farewells and to pray. After the person 
had died, the body was washed and anointed with oil 
and often a wreath would be put around the deceased 
person’s neck. Then, coins would be put on the      
person’s eyes, it was believed that this would allow 
the individual to pay Charon, the ferryman of the dead, 
to transport them across the River Styx into the after-
life. In some cases, an amulet would be put on the 
mouth instead, while in some mystery cults, they would 
use a golden ornament, sometimes known as a 
‘passport of the dead,’ which carried important infor-
mation for helping the deceased to find their way 
around in the underworld. 

The following day, the body was laid out for display. 
At this time, close female relatives of the deceased 
would lead the mourning by wailing loudly, hitting 
themselves and ripping their clothes and hair. Early 
the following day, usually before sunrise, the body 
would be led in a procession to where it would be laid 
to rest. And at this point, mourners would cut off a 
piece of their hair and offer it alongside libations to 
the deceased. Sometimes blood offerings were made 
also. Prayers were an important part of the burial 
process following the offerings. After the burial itself, 
the deceased person’s property would be cleansed 
with spiced saltwater, usually by their closest kins-

women and a feast would take place to honour all of 
the participants of the burial. And even after a person 
had been buried, it was important to continue to offer 
libations and cuttings of hair, as well as to regularly 
celebrate both recently deceased ancestors and the 
whole host of the dead at major ceremonies like the 
Genesia. 

However, funeral rites did vary both throughout the 
history of Ancient Greece as well as between the 
different city-states. For example, cremation was a 
common practice within the city-state of Athens. 

 
Mystery Cults 

 
Mystery cults were a special aspect of religion in 

Ancient Greece, so named for the great level of secrecy 
associated with them. Unlike the rest of religious life in 
Ancient Greece, the rituals, practices and knowledge 
of mystery cults were only supposed to be available 
to their initiates, so relatively little is known about the 
mystery cults of Ancient Greece. Some of the major 
schools included the Eleusinian mysteries, the Diony-
sian mysteries and the Orphic mysteries. 

 
Eleusinian Mysteries 
 

Twice each year, initiates of the Eleusinian mysteries 
travelled to Eleusis from Athens along the sacred way, 
once in the spring for the Lesser Mysteries and then 
again around September for the Greater Mysteries. 
During the journey, celebrants would re-enact Deme-
ter's search for her daughter Kore. Then the initiates 
stopped by a well, just as Demeter had, where they 
fasted and consumed a beverage made from mint 
and barley, which may have contained hallucinogenic 
properties. After they had consumed the drink, the 
initiates would enter the underground theatre, known 
as the Telesterion, where the Mysteries actually took 
place. This stage may have consisted of a ritual re-
enactment of the story of Demeter and Kore, and Kore's 
death and transformation into the figure of Persephone, 
with which the whole of the Eleusinian Mysteries is 
concerned. Many accounts and references to the 
Eleusinian mysteries describe them as having a pro-
foundly powerful effect on the participants, and that 
many emerged from them without a fear of death. 

 
Dionysian Mysteries 
 

Less is known about the Dionysian Mysteries than 
the Eleusinian Mysteries, but it seems to share the 
same theme of seasonal death and rebirth. Many of 
the ceremonies within the Dionysian mystery involve 
the idea of losing control of one's body, of returning 
to a more primal world and abandoning civilised     
society. Wine seems to have played a vital role to the 
Dionysian mysteries, but so did dancing and music, 
including the use of drums and bullroarers. A key 
aspect of the mysteries was the idea that by losing 
control of yourself in this way, the divine would come 
to inhabit your body. 

 
Source: en.wikipedia.com and 

joshobrouwers.com 

Ceremonies of   
Ancient Greece

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Cocaine Bear 
 
It is hard to believe that this 

enjoyable OTT comedy horror is 
based on a true story - well it is 
not entirely true, but the story is 
inspired and loosely based on 
events that happened in Septem-
ber 1985, when a drug smuggling 
operation went terribly wrong. 
Duffel bags full of cocaine begin 
to fall from the sky and then the 
drug lord jumps to his death when 
his parachute fails to open. The 
cocaine bags are scattered across 
the forest near Knoxville, Tennes-
see and the latest victim to be 
hooked by this addictive drug is an 
American Black Bear.  

It is a fun premise with a suit-
ably fun title which, like SNAKES 
ON A PLANE, sets up the tone 
and what’s going to follow most 
adequately. Elizabeth Banks’s 
energetic direction highlights 
many funny moments including 
the opening sequence in which a 
couple is seen hiking in the forest. 
They are arguing about their forth-
coming wedding when they sud-
denly come across a tormented 
bear banging her head on a tree 
before she attacks them. 

Kerri Russell is the single mother 
searching for her young daughter 
in the forest while Margo Martin-
dale is the forest’s officer in charge. 
Ray Liotta plays a drug kingpin 
determined to find the missing 
narcotics. This proved to be his last 
role before his untimely death 
soon after filming wrapped. It is 
an easy, undemanding B-movie 
worth seeing for a laugh on a rainy 
afternoon or after a few drinks! 

 

Subject 
 

This brilliant film by Camilla Hall 
and Jennifer Tiexiera examines 
the success of several documen-
taries and the impact it had on the 
subjects’ lives. The 2004 docu-
mentary THE STAIRCASE had 
an immense impact on the family 
especially on the life of Margie 

Petersen, who talks bitterly about 
her experiences as well as about 
the TV adaptation of the story.  

The 1994 Oscar winning 
HOOP DREAMS was an over-
night success for Arthur Agee, 
who still talks about his experien-
ces fondly and with deep affec-
tion. The success of THE SQUARE 
forced Ahmed Hassan to leave 
Egypt for Turkey while Mugunda 
Angulo, the son of the claustro-
phobic, abusive world of THE 
WOLFPACK is now a promising 
filmmaker thanks to his experi-
ence in shooting the film. Even 
Jessie Friedman from CAPTUR-
ING THE FRIEDMANS made in 
2003 has finally found peace 
following a jail sentence. Com-
pelling and essential! 

 

I’m Fine (Thanks 
For Asking) 

This is clearly a labour of love 
for Kelley Kali, who not only co-
writes and co-directs but also 
plays the leading role of Danny, 
a recently widowed mother of an 
8-year-old daughter. They are 
homeless and are “camping for 
fun” as Danny says to her daugh-
ter Wes (Wesley Moss) while 
working round the clock in order 
to make ends meet. She urgently 
needs money for rent and works 
as a hairdresser to friends and 
acquaintances. She also rides 
across the town in her roller skates 
delivering food and snacks…  

All the action takes place during 
one day centred on a comman-

ding and highly committed per-
formance from Kali whose feisty 
heroine is like a force of nature 
riding against the wind. 

 

Broker 

Hirokazu Kore-eda, the        
acclaimed Japanese director of 
SHOPLIFTERS, sets his latest 
film about baby adoption and the 
selling of babies in South Korea. 
When a young woman leaves her 
baby in a baby box it is immedi-
ately taken by Sang-hyun (Song 
Kang Ho) and Dong-soo (Gang 
Dong Won). The following day 
the woman returns for the baby 
and meets the two men who con-
vince her to be part of the sale. 
Meanwhile, a couple of undercover 
police officers are following them 
determined to catch them in the 
act… 

It is a terrific film with superb 
acting especially from celebrated 
Korean actor Kong Ho, the       
patriarch in PARASITE. 

 

Fashion  
Reimagined 

Becky Hutner’s fascinating 
documentary follows the story of 
fashion designer Amy Powney, 
the winner of the Vogue award 
for Best Yung Designer of the 
Year. She is the creator of Mother 
of Pearl and now Amy embarks 
on a long journey in search of 
sustainable clothing and her three 
year quest leads her to faraway 
places such as a remote farm 
in Uruguay, where she meets 

Pedro Otequi, “the grandfather 
of Uruguayan wool”… 

This is Hutner’s first feature 
which she directs with assurance 
and clarity and in Amy she has 
found the perfect subject. How re-
freshing to see such a committed 
and caring fashion designer as 
Amy. This is no ordinary fashion 
movie which deserves to be seen 
universally! 

 

Selfiee 

This lavish Bollywood produc-
tion is a remake of the Malayalam 
film DRIVING LICENCE which 
tells the story of Vijay Kumar 
(Akshay Kumar), a huge cinema 
superstar with millions of followers 
including Om Prakash Agarwal 
(Emraan Hashmi), a strict driving 
licencing Bureau agent. And as 
fate would have it the paths of 
these two unlikely people meet 
when Vijat arrives in Bhopal for 
a new project, but before filming 
starts he needs to get a new 
driver’s licence… 

It is a one idea premise and 
is far too long, but Raj Mehta’s 
spectacular direction injects so 
much energy, dance and sparkle 
which makes this highly watch-
able. A treat for Bollywood film 
lovers! 

 

Ant-Man And 
The Wasp: 
Quantumania  
in 3D & IMAX 

The first ANT-MAN was fun and 
fresh and was a kick in the ass to 
the tired Marvel Comics franchise. 
Peyton Reed returns as director 
for this third instalment which 
takes Scott Lang (Paul Rudd) and 
his family to the Quantum Realm 
thanks to his daughter’s Cassie’s 
(Kathryn Newton) experiments. 
It is all dark and complex devoid 
of any logic. On the plus side the 
story is female driven and is  
led by Janet van Dyne (Michelle 
Pfeiffer), who spent 30 years in 
this Realm and knows a thing 
or two about the Quantum.  

Some of the action is far too 
slow especially the scenes with 
an over emphatic villain (Jonathan 
Majors). A tired and redundant 
superhero adventure! 

George Savvides 

We begin this week with 
Stellaria Embellou, 
rapt at London’s first 

new-build West End Theatre 
in 50 years. Robinson Jeffer’s 
adaptation of Euripides’s grue-
some tragedy, Medea (Soho 
Place) about a scorned woman’s 
desire for revenge against the 
men who have abandoned her 
is given one hell of a going over 
in Dominic Cooke’s searing pro-
duction, exposing her complex-
ity and contradictions in a ninety 
minute one act furnace of emo-
tions. It begins with Medea in a 
blind rage and ends with a scene 
so horrific I almost had to turn 
away. Her passionate relation-
ship with unfaithful husband Jason 
turns to rage, murdering his new 
wife and determined to wreak 
havoc wherever she goes. 

It is an iconic role and Sophie 
Okonedo conjures up a visceral 
portrayal that is so captivating 
you cannot keep your eyes off 
her as she unleashes wave after 
wave of of trauma. The witty in-
terjections are fleeting moments 
of light relief which she delivers 
with a glint in her eye and moves 
her effortlessly from a perfor-
mance that is rooted in Ancient 
Greece to something far more 
contemporary and relevant to a 
modern audience. With animal-
istic physicality, powerful stillness 
and an ever present danger to 
all those she encounters Okone-
do is malevolently magnificent. 

Ben Daniels, who plays four 
characters is compelling whe-
ther being the fearsome and 
defiant Jason or the more fran-
gible Aegeus. The interplay bet-
ween the two actors is gripping 
and they maintain that intensity 
throughout. A production to 
savour and early contender for 
best of the year. 

Meanwhile I was in Guildford 
to see a comedy classic. Alan 
Ayckbourn’s quintessentially 
English Relatively Speaking 
(Yvonne Arnaud Theatre), first 
staged in 1967 propelling him 
into becoming a household 
name, it is still as much fun as it 
was when I first saw it in the 
1980’s. Without wanting to give 
too much away, let’s just say the 
storyline is classic confusion 
chaos or a case of when Greg 
met Sheila who is married to 
Philip who knows nothing of 
Greg’s Ginny while he assumes 
Sheila is Ginny’s mum. Cue pan-
demonium and much hilarity. The 
evergreen and oft underrated 
Liza Goddard is Sheila, a portra-
yal of hysterical haplessness. 
Her facial expressions and comic 
timing are totally in tune with 
Ayckbourn’s rhythm and wit. 
Anthony Eden is also terrific as 
Greg while Steven Pacey (Philip) 
and Olivia Le Andersen (Ginny) 
complete the talented quartet. 

Robin Hereford’s direction is 
tight and crisp bringing out the 
extra underlying nuances of 
Ayckbourn’s superb writing.  

The period of its writing and a 
society where life was not just 
different but heavily constrained 
by conventions and being affec-
ted by how others see us are can-
non fodder for voyeuristic, witty 
writers. Like Coward did fifty 
years earlier, Ayckbourn pokes 
and prods at this behaviour and 
layers of idiosyncrasy exploiting 
every opportunity to make comic 
hay of the mores of the time. As 
they say in cricket, “form is tem-
porary but class is permanent” 
and audiences will still be laugh-
ing at Ayckbourn even after  
Artificial Intelligence has started 
writing more plays (and reviews) 
than humans.  

Finally, Athasha Lyonnais 
enjoys the duality of space… 

The Winter’s Tale (Shakes-
peare’s Globe) is the newest 
offering from creative director 
Sean Holmes. An ambitious pro-
duction, the action takes place 
in both spaces - beginning in the 
candlelit Sam Wanamaker play-
house which stands in for the 
profligately regal kingdom of 
Sicilia, while Act 2 brings the 
action outdoors to the Globe, and 
the wild Kingdom of Bohemia, 
before Act 3 takes us back in 
from the cold to Sicilia once more. 
Leontes (Sergo Vares), King of 
Sicilia, is hosting his childhood 
friend Polixenes (John Lightbody), 
king of neighbouring Bohemia, 
when he begins to suspect Poli-
xenes of having an affair with 
his wife Hermione (Bea Segura). 

The plot is familiar to anyone 
who's seen a Shakespeare  
romance before - jealous hus-
bands, runaway children, misun-
derstandings turned into blood 
feuds - the acting is superb, and 
the set design is great - Sicilia 
has the illustrious taste of the 
unpleasantly wealthy (think Suc-
cession or Knives Out), while 
Bohemia has the shabby charm 
of a car boot sale. And, of course 
this play has possibly the most 
famous stage direction in a play 
ever, which I will not spoil for you 
if you're unaware. Throughly 
recommended. 
Medea – www.sohoplace.org 
Relatively Speaking – on tour  

The Winter’s Tale - 
www.shakespearesglobe.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A tremendous 
tragedy 
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With the cost-of-living 
rising so drastically, 
buying hair and beauty 

products that are readily available 
on shelves at supermarket stores 
may be a little more of a luxury now. 
We seem to forget about the good 
old-fashioned recipes that have 
been around for years, without 
all the added chemicals and pre-
servatives.  

We tend to be so busy nowa-
days, that of course anything 
ready and at hand is going to 
override any thought of time-
consuming product making. In 
reality, some products do not 
actually take as much time as we 
think, and can be made quickly 
using store cupboard ingredients 
we often already have.  

Our grandparents, and theirs 
too, have passed on some good 
old traditional hair and skin care 
treatments down the line, that are 
pure, natural and very effective. 
Let's go back to trying some of 
these good old magical mixtures. 

Cleansing Lotion 
Dried skimmed milk powder 
Rose water 
 

Method: 
1. In a measuring jug, place 

the skimmed milk powder and 
add a little amount of rose water, 
enough to make a little paste. 
Gradually add the remainder of 
the rose water, adding slowly a 
little at a time and stirring. Use 
the amount in variation accord-
ing to how thick a consistency 
required. 

2. Pour into a sterilized bottle 
and use daily on a cotton wool pad 
or tissue to wipe off any make up, 
or just cleanse generally. 

 
Toning Lotion 

Rosewater (Dry or Normal 
skin) 

Witchazel (Oily skin) 
 

Method: 
1. Keep in an easy to access 

plastic or glass pour or spray 
bottle, readily available for use on 

cotton wool or tissue to wipe over 
the face, to take off any cleansing 
lotion with grease and dirt and 
then close the pores. 

 
Moisturiser 

1/2 cup almond or grapeseed oil 
3/4 cup Aloe Vera or collagen gel 
1 tablespoon beeswax pellets 
4 tablespoons cocoa butter 
5 drops rose or lavender oil  
1 teaspoon vitamin E oil (or 

capsules emptied)  
 

Method: 
1. Heat beeswax and cocoa 

butter in the microwave or double 
boiler until melted. Pour in re-
mainder of ingredients, mix and 
blend thoroughly till it combines 
to the consistency desired. 

2. Pour into sterile jars with lid 
and keep in a cool place for up 
to three weeks.  

 
Anti-Aging Face Mask 

2 tablespoons coconut oil 
1 tablespoon baking soda 

Method: 
1. Mix the two ingredients in 

a jar or bowl until it becomes a 
smooth paste. 

2. Apply to the skin, massaging 
areas prone to wrinkling - around 
neck, forehead, mouth and under 
eye area. Leave for 5 minutes 
and then rinse with lukewarm 
water. 

 
Moisturising Face Mask 

1 egg yolk 
1 teaspoon thick set honey 
4 drops lemon juice 
 

Method: 
Mix ingredients together, apply 

with fingertips. Leave for 10-15 
minutes. Remove with warm 
damp cloth. 

 
Hair Growth Conditioning Mask  

50% Glycerine 

25% Almond or Olive Oil 
25% Coconut Oil 
3-5 drops Rosemary Oil 
 

Method: 
Melt coconut oil in microwave 

or pan gently, remove from heat 
and apply to scalp. Massage into 
scalp, apply shower cap and towel 
on top to retain heat and open 
pores. After five to ten minutes, re-
move shower cap, massage once 
more before washing out, apply 
shampoo neat first, then add the 
water in order to remove oil easily. 
Rinse and shampoo twice as nor-
mal and then condition as normal. 

 
Soap Free Shampoo 

1 can coconut milk 
1 tablespoon castor oil 
2 tablespoons apple cider 

vinegar 
1 tablespoon essential oil of 

choice 
 

Method: 
Mix all ingredients thoroughly 

and shake each time before use. 
 

Hair Conditioner 
1 tablespoon Aloe Vera gel 
1 tablespoon Coconut Oil 
 

Method: 
Melt coconut oil and mix with 

aloe vera gel. Use as a normal 
wash out conditioner or a leave 
in conditioning, softening cream. 

 
Get glowing naturally! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Hair and beauty recipes

Cooking with Loulla Astin 
Lentils with rice and tomatoes

This dish is pronounced ‘Moudjendra’ in      
Cyprus or ‘Mujadara’ in Lebanon. In Greece, 
it is known as ‘Fakoryzo’ and would seem 

to have its roots in the Middle East.   
Lentils have been used since the Bronze Age in 

Egypt and India. They are either green or brown 
with skin and there is also a small red skinless 
variety. Green lentils are a good source of fibre and 
are high in protein. They retain their shape better 
than brown lentils and are therefore a better option 
in dishes needing longer cooking times. Green 
lentils have all the vitamins and minerals that are 
found in the brown variety.  

Unlike other pulses, lentils do not require pre-
soaking and can be cooked from dry. ‘Mountjendra’ 
makes an excellent vegan, light meal; if you are 
vegetarian you can top with some plain Greek 
yoghurt. It’s also nice as an accompaniment to 
fish or meat dishes.  

 
Ingredients (serves 4): 

250g (8oz) brown or green lentils 
100g (4oz) Basmati or any long grain rice, 

washed and drained 
125ml (4fl oz) olive oil 
2 large onions, sliced thinly into half-moon 

shapes 
1-2 small tomatoes, chopped  
340ml warm water or vegetable stock 
1 tbsp Balsamic vinegar or lemon juice 
1/2 tsp ground cumin 
Salt and freshly ground black pepper 
Chopped parsley  
 

Method: 
Wash the lentils and place in a large saucepan, 

cover with lots of cold water, bring to the boil and 
then cook for approximately 8-10 minutes or until 
only just tender. Drain them through a colander 
and discard the water. 

In the same saucepan, heat the olive oil and 
sauté the onions gently for about 10 minutes or 
until golden-brown and caramelised. Remove 
half of the cooked onions and keep aside for the 
garnish later. 

Mix the chopped tomatoes with the remaining 
onions in the pan and cook them for a couple of 
minutes. Return the drained lentils and add the rice 
to the saucepan, mix together and season with 
cumin, salt and pepper.   

Pour in the warm water or stock, vinegar or 
lemon juice, and when it starts to boil, turn the heat 
down to very low, cover the saucepan with a lid 
and simmer gently for 25-30 minutes or until all 
the liquid has been absorbed and the rice and 
lentils are cooked.  

Turn the heat off, cover with a tea towel and let 
it rest for 5 minutes, then fluff it up with a fork.  

Place in a platter and top with the reserved 
fried onions and parsley. Serve at once. It is also 
delicious cold! 

 
Follow Loulla on Facebook:  

www.facebook.com/groups/ 1250641761674966 



Kylie and Dannii Minogue reunite 
on stage in Sydney 

Kylie Minogue returned to the stage in her native Australia on 
Friday as she headlined the official opening party of World Pride 
2023. 

The pop princess treated the 20,000-strong sell-out crowd to      
a stellar eight-song set including classics like Spinning Around, 
Slow and Can’t Get You Out Of My Head, along with fan-favourites 
Light Years, Get Out of My Way and Supernova.  

But Kylie really did save the best until last for the thousands 
of fans packed into The Domain in Sydney. Closing out the set 
with her chart-topping single All The Lovers, the 54-year-old 
was joined on stage by her sister Dannii, surprising the crowd 
and people watching the live stream around the world. 

The sisters, who sported dazzling pink and blue catsuits for the 
number, last appeared together on stage in 2015 when Dannii 
was a surprise guest at Kylie’s series of Christmas shows at 
London’s Royal Albert Hall. 

Dannii became a household name in Australia after being a 
regular performer on the 80s kids show, Young Talent Time. 

Kylie shot to fame as tom boy mechanic Charlene Mitchell on 
the soap Neighbours in 1986. She appeared on the show for two 
years before hitting international fame as a pop star.
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Andrea Georgiou 

Andrew Lambrou 
teases Cyprus 
Eurovision entry 

 
Andrew Lambrou will repre-

sent Cyprus in the Eurovision 
Song Contest 2023 with Break 
A Broken Heart.  

Ahead of its official release 
today, 2 March, the singer shared 
a 30-second teaser of the track. 
It is completely different to what 
Cyprus has sent in recent years 
and is expected to do well in the 
competition.  

Jimmy Jansson and Thomas 
Stengaard are part of the writ-
ing and production team behind   
the entry. It was recorded in      
Stockholm back in November 
2022 and since then, Andrew 
has bounced between Sweden, 
Greece and Cyprus for media 

engagements and to record the 
music video for the single. 

Andrew was born to        
Greek-Cypriot parents in Sydney, 
Australia, making him the first 
member of the Cypriot diaspora 
to represent the island since 
Lisa Andreas back in 2004. 

He released his debut single 
two years ago, while continuing 
to grow his fanbase.  

He competed in The X Factor 
Australia in 2015, only just      
missing out on the live shows.  

In 2022, he was selected to 
compete in Australia Decides 
with Electrify, finishing in 7th 
place overall. 

Cyprus debuted in the Euro-
vision Song Contest in 1981. The 
island’s best result was in 2018, 
with Eleni Foureira and Fuego 
which won 2nd place.  

Fingers crossed for an equally 
great result in Liverpool in May!

Christos Mastoras has           
revealed that he and the legen-
dary George Dalaras are pre-
paring a new music project.  

The lead singer of Greek band 
Melisses posted photos on social 
media from the recording studio 
with the caption: “Teacher and 
student. The experience of being 
in the studio with the greatest 
Greek singer, George Dalaras, is 
always a new lesson. Beautiful 

music, beautiful words and voices 
are coming...” 

The announcement immedia-
tely went viral, garnering thou-
sands of likes and positive com-       
ments.  

This isn’t the first time George 
and Christos have worked toge-
ther; the two collaborated on 
stage, at an anniversary concert 
at the Odeon of Herodes Atticus 
in September 2019.

Christos Mastoras and George Dalaras 
to collaborate on new single
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Michael Yiakoumi

Results 
Apollon 2 AEK 1, Omonia 0 Apoel 2, Doxa 3 Karmiotissa 2, Anortho-
sis 1 AEL 1, Pafos 1 Aris 1, Paralimni 5 Akritas 0, Nea Salamina 2 
Olympiakos 2. 
Standings 
Apoel 56, AEK 54, Aris 50, Pafos 49,  Apollon 41, Nea Salamis 38, 
Omonia 38, AEL 35, Anorthosis 33, Karmiotissa 27, Paralimni 21, 
Doxa 18, Olympiakos 15,  Akritas Chlorakas 12. 

Premier League

Results 
Volos 1 Lamia 1,  AEK 2 Asteras Tripolis 0, Giannina 0 PAOK 0, 
Olympiakos 0 Panathinaikos 0, Ionikos 0 Ofi 2, Levadiakos 0 Pane-
tolikos 0, Aris 2 Atromitos 1. 
Standings 
Panathinaikos 55, AEK 53, Olympiakos 50, PAOK 48, Aris 37, 
Volos 36, Aris 34, Atromitos 28, Panetolikos 28, Ofi 26, Asteras 
Tripolis 24, Giannina 23, Ionikos 15, Levadiakos 14, Lamia 12.

Community Youth 
Football

Greece Football

Community football

Omonia Youth U12 Green are through to their       
second semi-final of the season after a 5-2 win         
in their Junior League Cup quarter final

Omonia Youth U12 White put in a hard fought       
performance and came away with a deserved 2-0 win

New Salamis Youth U13 Reds two minutes silence day

AEKs U14 played a double header in the           
Spring Cup and coming with wins in both games   
in what was a local derby with Omonia Youth.

New Salamis Youth thank 
all the parents and club 
who participated in the 

Silent support weekend and 
turned down the noise allowing 
the boys to play and lead them-
selves. 

New Salamis U9’s and 11’s put 
in some good performances. 

 
New Salamis Youth FC U13 
White Vs Turnstyles 

The boys as usual started 

slow, unfortunately we couldn’t 
get our passing in check and 
played a very challenging sloppy 
end to end match, we still       
secured our 3 points with a 2.0 
win, keeping us 1st on the lead-
erboard, taking no credit away 
from Turnstyles.  

Goal scorers, Kayden Nyanzi 
and Erald Mehmetaj. 

Man of the match: Erald 
Mehmetaj.

Arsenal and Manchester 
City continued to slug it 
out in the Premier League 

title race with wins over Leicester 
City and Bournemouth respec-
tively on Saturday while at the 
bottom Leeds United moved out 
of the relegation zone. 

Gabriel Martinelli earned       
Arsenal a 1-0 win at Leicester City 
to briefly send them five points 
clear, but City responded with a 
4-1 rout of struggling Bournemouth 
as Erling Haaland netted a club 
record 27th Premier League goal 
in a season. 

New Leeds manager Javi 
Gracia’s reign began with a vital 
1-0 win over bottom club South-
ampton as Junior Firpo’s goal 
snapped a 10-game winless run 
to move them into 17th place. 

West Ham United also secured 
three valuable points as Danny 
Ings scored his first goals for the 
club with the hosts netting four 
times in the second half to thump 
fellow strugglers Nottingham For-
est 4-0 at the London Stadium. 

Everton fell back into the bottom 
three though as they went down 
2-0 at home to Aston Villa. 

Liverpool struggled to shake 
off their midweek hammering 
against Real Madrid at Anfield in 
the Champions League as they 
laboured to a 0-0 draw at Crystal 
Palace, a result that moved them 
up one place in the table to sev-
enth. 

It was the first time Palace had 
kept a clean sheet against Liver-
pool for 18 years. 

Arsenal have responded         
impressively to their defeat at 
home by champions City with 
back-to-back wins at Villa and 
Leicester. 

They had a goal by Leandro 
Trossard ruled out by VAR in the 
first half but it was the Belgian who 
played the pass which allowed 
Brazilian Martinelli to score in the 
46th minute. 

“Arsenal, bidding for a first title 
since 2004, have 57 points from 
24 games while City have 55 from 
25. 

Since beating Arsenal, City lost 
momentum with draws at lowly 
Nottingham Forest and away to 
RB Leipzig in the Champions 
League in midweek. But they 
were back to their ruthless best 

in the first half at Bournemouth, 
scoring three times. 

Julian Alvarez fired in a re-
bound when Haaland’s deflected 
shot cannoned off the bar after 
15 minutes. 

The Norwegian then netted his 
27th league goal of the campaign 
just before the half-hour with a 
fairly simple finish to overtake 
Sergio Aguero’s tally from the 
2014-15 campaign and become 
City’s record scorer in a Premier 
League season. 

Phil Foden effectively sealed 
the three points on the cusp of 
halftime, pouncing on an errant 
pass to make it 3-0 with a rasp-
ing finish. Chris Mepham’s own 
goal after the break made it 4-0 
with Jefferson Lerma hammering 
home a volley to earn a late con-
solation for the hosts who ended 
the day in the bottom three. 

The relegation battle is shaping 
up to be especially tense this 
season with clubs changing      
positions on a weekly basis. 

West Ham’s home game with 
Forest appeared to be drifting 
towards a goalless stalemate 
but Ings, a January signing from 
Aston Villa, broke the deadlock 
in the 70th minute when he 
struck a Jarrod Bowen cross 
past keeper Keylor Navas. 

Ings only had to wait three   
minutes for his second goal from 
Said Benrahma’s delivery before 
Declan Rice made it 3-0 and 
substitute Michail Antonio com-
pleted the rout. 

Everton’s hopes of avoiding 
relegation were dealt a blow      
as Ollie Watkins and Emiliano 
Buendia scored for visitors Villa. 

Tottenham Hotspur bolstered 
their hopes for a top-four finish and 
extended Chelsea’s miserable 
run under coach Graham Potter 
with a 2-0 win over the Blues in 
the Premier League on Sunday, 
thanks to second-half goals from 
Oliver Skipp and Harry Kane. 

Chelsea failed to score for 
fourth time in five league games 
despite spending around 300 
million pounds  on players in Jan-
uary alone. 

The win Chelsea – kept Spurs 
fourth in the table, four points 
ahead of fifth-placed Newcastle 
United who have two games in 
hand.

Barnet FC have had a lot 
of twist and turns with two 
home games, one win and 

one loss in the Vanarama League, 
beating Aldershot 4-1 and losing 
to Oldham 3-1. 

New Salamis lost to Heybridge 
Swifts 3-0 in the Isthmian League 
North.  

Haringey Borough went crazy 
and Brightlingsea Regent 6-1 in 
their Isthmian League Premier 
match whilst St Panteleimon 
have gone second in the Spartan 
South Midlands Premier after 
beating London Colney 1-0 at 
home and Tring 3-2 away and 
looking good for promotion.

Apoel are back on top after 
winning the Nicosia derby 
against Omonia 2-0 and 

seeing now second placed AEK 

dropping points losing away to 
Apollon 2-1. 

Paralimni gave a hammering 
to bottom team Akritas 5-0.

Panathinaikos narrowly 
escaped defeat at the 
Derby of Eternal Rivals, 

but AEK reduced the distance 
from the top to two points and 
still has a game in hand. 

Olympiakos was far better 
than Panathinaikos in Piraeus on 
Saturday, but once again failed 
to win a derby in the Super 
League, with the goalless stale-
mate leaving only Panathinaikos 
happy. 

The Reds had countless chan-
ces to score, and when they did, 
on the 89th minute, their goal 
by Marios Vrousai was correctly 
disallowed for an offside. Chaos 
followed, with Olympiakos and 
Nottingham Forest owner Vange-
lis Marinakis reaching the touch-
line to protest only to receive a 
yellow card. 

In injury time former Greece 
and Arsenal defender Sokratis 
Papastathopoulos was sent off 
as he handled the ball to get 
booked for the second time in 
the game and leave Olympiakos 
with 10 men. 

AEK played for much longer 
with numerical advantage, win-
ning 2-0 against Asteras Tripolis 
that had a player sent off from the 
4th minute. Sergio Araujo and 

Mijat Gacinovic were on target 
for the Yellows. 

PAOK also dropped points, end-
ing up goalless at PAS Giannina 
on Saturday, while crosstown 
rival Aris scored a 2-1 win over 
Atromitos on Sunday and has 
secured its spot in the top six 
that will contest the title playoffs. 
Vladimir Darida and Mateo Gar-
cia scored for Aris, Gaetan Robail 
for Atromitos. 

Panathinaikos has 55 points, 
AEK climbed to 53, Olympiakos 
reached 50, PAOK is on 48, Aris 
has 37 and Volos 36. 

In other weekend matches 
OFI beat Ionikos 2-0 away, Volos 
drew 1-1 with Lamia and Leva-
diakos shared a 0-0 draw with 
Panetolikos. 

Cypriot Football



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Friday 3rd March 2023 
Vanarama National League 
Southend v Barnet  
Saturday 4th March 2023 
Premier League 
Manchester City v Newcastle United 12.30pm BT Sport 
Arsenal v Bournemouth 15.00pm 
Aston Villa v Crystal Palace 15.00pm 
Brighton v West Ham United 15.00pm 
Chelsea v Leeds United 15.00pm 
Wolves v Tottenham Hotspur 15.00pm  
Southampton v Leicester City 15.00pm 
Isthmian League Premier 
Horsham v Haringey Borough 19.45pm 
Isthmian League North 
New Salamis v Felixstowe 15.00pm Haringey Borough, White 
Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands Premier  
Baldock v St Panteleimon FC 15.00pm 
Cyprus football 
AEK Larnaca v Paralimni 
Greece Football 
Asteras Tripolis v Atromitos 
Sunday 5th March 2023 
Premier League 
Nottingham Forest v Everton 14.00pm Sky Sports 

Liverpool v Manchester United 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Karmiotissa v Omonia Nicosia 
Akritas v Doxa 
Greece Football 
Olympiakos v Levadiakos 
PAS Giannina v Volos NFC 
Lamia v Aris 
OFI v AEK Athens 
PAOK v Ionikos 
Monday 6th March 2023 
Premier League 
Brentford v Fulham 19.45pm Sky Sports 
Cyprus Football 
AEL v Apollon 
APOEL v Nea Salamis 
Greece Football 
Panathinaikos v Panaitolikos 
Tuesday 7th March 2023 
Cyprus Football 
Aris Limassol v Anorthosis 
Olympiakos Nicosia v Pafos 
Vanarama National League 
Dorking v Barnet 19.45pm  
UEFA Champions League 
Last 16 2nd leg 

Benfica v Club Bruges 20.00pm BT Sport (Agg 2-0) 
Chelsea v Borussia Dortmund 20.00pm BT Sport (Agg 0-1) 
Wednesday 8th March 2023 
Last 16 2nd leg 
Bayern Munich v PSG 20.00pm BT Sport (Agg 1-0) 
Tottenham Hotspur v AC Milan 20.00pm BT Sport (Agg 0-1) 
Thursday 9th March 2023 
Europa League 
ROUND OF 16 
FC Union Berlin v Union Saint-Gilloise 
Bayer 04 Leverkusen v Ferencvárosi TC 
Roma v Real Sociedad 
Sporting Lisbon v Arsenal 
Juventus v SC Freiburg 
Manchester United v Real Betis 
Sevilla v Fenerbahçe 
Shakhtar Donetsk v Feyenoord 
EUROPA CONFERENCE LEAGUE 
ROUND OF 16 
AEK Larnaca v West Ham United 
RSC Anderlecht v Villarreal 
Sheriff Tiraspol v Nice 
FC Basel v Slovan Bratislava 
Fiorentina v Sivasspor 
KAA Gent v Istanbul Basaksehir 
Lech Poznan v Djurgårdens IF 
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Manchester United beat  
Newcastle to win League Cup

Manchester United 
crushed Newcastle Uni-
ted’s hopes of claiming 

a first domestic trophy for nearly 
70 years with a clinical 2-0 victory 
in the League Cup final at Wem-
bley on Sunday. 

Goals late in the first half by 
Casemiro and an own goal from 
Sven Botman silenced the hordes 

of Newcastle fans who flocked 
to the capital as Man United went 
on to lift the trophy for a sixth time. 

While much of the build-up was 
about Newcastle’s first appear-
ance in a major final since 1999, 
it was Erik ten Hag’s resurgent 
United who claimed the club’s 
first silverware since winning 
the Europa League under Jose 

Mourinho in 2017. 
There was little between the 

sides in a scrappy first half but 
the English season’s first silver-
ware was effectively decided in 
the space of six minutes towards 
halftime. 

Firstly Brazilian Casemiro met 
a superb Luke Shaw free kick in 
the 33rd minute to head past 
Loris Karius and six minutes later 
Newcastle were left deflated 
when Marcus Rashford’s effort 
was deflected into his own goal 
by Botman. 

Kicking towards their fans in 
the second half Newcastle roused 
themselves into action and pinned 
a leggy-looking United back at 
times but their wait for a trophy 
goes on. Now relishing a top 
four spot too. 

AEK Larnaca advances to  
Europa Conference League’s  
last 16 to play West Ham

ΑΕΚ Larnaca advanced to 
UEFA Conference League 
last 16 for the first time in 

its history after a goalless draw 
with Ukraine’s Dnipro for the 
League’s play-off second round 
in Kosice Slovakia on Thursday 
evening. 

AEK is only the second     
Cypriot football team to progress 
to a second knock-out round of 
a major UEFA competition. 

Previously, APOEL had reached 
the quarter-finals of the Cham-
pions League (2011-2012), as well 
as the round of 16 of the Europa 
League (2016-2017). The Nico-
sia team also reached the round 
of 32 of the Europa League in 
2019-2020. 

The Cypriot team secured a 
spot in last 16 draw as it won in 
the first leg with 1-0. 

The matches for the round of 
16 are scheduled for 9 and 16 
March. AEK will host the first 
match. 

  
UEFA Conference League 
Round of 16 draw in full 

 
AEK Larnaca vs West Ham Uni 
Fiorentina vs Sivasspor 
Lazio vs AZ Alkmaar 

Lech Poznań vs Djurgardens 
Basel vs Slovan Bratislava 
Sheriff vs Nice 
Anderlecht vs Villarreal  
Gent vs Istanbul Basaksehir  
 
For the AEK Larnaca away 

match against West Ham, we will 
be disclosing on our website and 
in the newspaper how to obtain 
tickets for the away AEK section. 

Europa League last-16 draw in full 
Europa League 
ROUND OF 16 
FC Union Berlin v Union Saint-Gilloise 
Bayer 04 Leverkusen v Ferencvárosi TC 
Roma v Real Sociedad 
Sporting Lisbon v Arsenal 
Juventus v SC Freiburg 
Manchester United v Real Betis 
Sevilla v Fenerbahçe 
Shakhtar Donetsk v Feyenoord 

Games to be played Thursday 9th March and 
16th March 2023. 

The 2022/23 UEFA Europa League season will 
conclude at Budapest's Puskás Aréna on 31 May 
2023. 
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(από Αλεθρικό, Λάρνακα) (from Alethriko, Larnaca)

Νίτσα Παναγιώτου
It is with great sadness that we announce the death 

of Nitsa Panayiotou. Nitsa gained her wings on 
Saturday, 18th February 2023 at the age of 76.  

She passed peacefully at 03.03am surrounded by her 
family. She was a beloved wife, a loving mother,  
an amazing sister, a much-loved grandmother and 
great-grandmother. She leaves behind her husband 

Peter, known in the cypriot community as the barber 
on Hornsey Road, 4 children Andreas, Maria, Nicos 

and Helen, 8 siblings, 10 grandchildren 
and 8 great-grandchildren. 

 She will be dearly missed by all those blessed 
to have had her in their lives. 

The funeral will take place on Tuesday, 7th March 
2023 at 12:30pm at St Anthony the Great and 

John the Baptist church, 1 Sussex Way, Holloway, 
Islington, London N7 6RT. She will be buried at 
Islington & St Pancras cemetery, 278 High Rd, 

London N2 9AG at 2.00pm. The wake will follow at 
the Andover Community Centre, 55-57 Corker 
Walk, Finsbury Park, London N7 7RY at 3.30pm. 
In lieu of flowers, the family asks for donations 

to be made for The National Brain Appeal 
in her memory.

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της 
Νίτσας Παναγιώτου. Η Νίτσα απέκτησε τα φτερά 

της το Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2023 
σε ηλικία 76 χρονών. Έφυγε από τη ζωή στις 

03.03πμ περιτριγυρισμένη από την οικογένεια της. 
Ήταν πολυαγαπημένη σύζυγος και μητέρα, 

καταπληκτική αδερφή και ιδιαίτερα αγαπημένη 
γιαγιά και προγιαγιά. Αφήνει τον σύζυγο της Πίτερ, 
γνωστό στην παροικία ως τον κουρέα στο Hornsey 

Road, 4 παιδιά Αντρέα, Μαρία, Νίκο και Χέλεν, 
8 αδέρφια, 10 εγγόνια και 8 δισέγγονα.  

Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαν την τύχη 
να την έχουν στη ζωή τους.  

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023 
στις 12.30μμ από τον ιερό ναό Αγίων Αντωνίου και 
Ιωάννου του Βαπτιστού, 1 Sussex Way, Holloway, 

Islington, London N7 6RT. Η ταφή θα γίνει στις 
2.00μμ στο κοιμητήριο Islington & St Pancras, 

278 High Rd, London N2 9AG. 
Η παρηγοριά θα ακολουθήσει στις 3.30μμ 

στο Andover Community Centre, 55-57 Corker 
Walk, Finsbury Park, London N7 7RY. 

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί όπως 
γίνουν εισφορές για το The National Brain Appeal, 

εις μνήμη της Νίτσας.

Nitsa Panayiotou
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(γενήθηκε στα Λιβάδια, Κύπρος) (Born in Livadia, Cyprus)
It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce that 

Androulla Ioannou passed away on the 9th of February 2023 aged 86. 
She was a beloved mother and grandmother. She leaves behind her daughters 

Maria, Tina, Helen and Sue and grandchildren Sophia, Zoe, Anastasia, Antony, 
Maria and Izibella. Androulla was a kind-hearted and radiant spirit with a warm 

smile and a gentle soul, loved by all who knew her and words alone are not enough 
to define how greatly she was loved and how much she will be missed. 

The funeral will take place on Wednesday, 8th of March 2023 at 12.30pm at the 
Greek Orthodox church of Saint Anthony the Great & Saint John the Baptist, 

1 Sussex Way, Holloway, Islington, London N7 6RT. The burial will be held at 
2:30pm at New Southgate cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1EZ. 

Following the burial there will be a celebration of Androulla’s life 
at St Katherine’s church Friern Barnet, London N20 0NL. 

Androulla had a strong faith in the Greek Orthodox Church and in lieu of flowers 
there will be a collection box at the service with the money going to the church 

in memory of Androulla and her husband Panayiotis (who passed away 
just 11 months before).02.07.1936 – 09.02.2023

Androulla Ioannou 
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Αντρούλα Ιωάννου
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη και βαριές καρδιές ανακοινώνουμε ότι η Αντρούλα Ιωάννου 
απεβίωσε στις 9 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 86 ετών.  

Ήταν μία πολυαγαπημένη μητέρα και γιαγιά. Καταλείπει τις κόρες της Μαρία, Τίνα, 
Χέλεν και Σου και εγγόνια Σοφία, Ζωή, Αναστασία, Αντώνη, Μαρία και 

Ιζιμπέλα. Η Αντρούλα είχε ένα καλοσυνάτο και ακτινοβόλο πνεύμα με ένα ζεστό χα-
μόγελο στα χείλη και καλή καρδιά. Αγαπήθηκε πολύ από όλους και δεν υπάρχουν 

λόγια για να περιγράψουν πόσο αγαπημένη ήταν και πόσο θα μας λείψει.  
Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2023 στις 12.30μμ από τον ιερό ναό 
Αγίων Αντωνίου και Ιωάννου του Βαπτιστού, 1 Sussex Way, Holloway, Islington, 

London N7 6RT. Η ταφή θα γίνει στις 2.30μμ στο κοιμητήριο New Southgate, 
Brunswick Park Rd, London N11 1EZ. Ακολούθως θα γιορτάσουμε τη ζωή της 
Αντρούλας στον ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet, London N20 0NL.  

Η πίστη της Αντρούλας στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία ήταν μεγάλη και 
ως εκ τούτου αντί για λουλούδια θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί συλλογής στην κηδεία 

με τα χρήματα να πηγαίνουν στην εκκλησία εις μνήμη της Αντρούλας και 
του συζύγου της Παναγιώτη (ο οποίος απεβίωσε μόλις 11 μήνες νωρίτερα).

27.01.1947 - 18.02.2023
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10.02.1948 - 16.02.2023

It is with a heavy heart that we announce the passing of George 
Pavlou Hajinicolas on the Wednesday, 22nd of February 2023 at 
the age of 89. He leaves behind his wife Athena, three daughters 

Maria, Androniki and Angela, four grandchildren; Barbara, 
Andrea, Leo and Katerina and three great-grandchildren; Georgio, 

Zachary and George. 
He was much loved and will be deeply missed. 

The funeral will take place on Friday, 10th March at 11.00am at 
St Mary's Church, Wood Green, 21 Trinity Rd, London N22 

8LB. The burial will follow at New Southgate cemetery, 
Brunswick Park Road, London, N11 1JJ at 12.30pm. The wake 

will follow at St Barnabas church hall, Finsbury Road, London 
N22 8PA. The family welcome people to donate for 

Cancer Research UK in George's name. For more information 
about this day, including parking, please call Angela on 

07946530227, or Maria 07956152987. 19.11.1933 – 22.02.2023

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(born in Agios Amvrosios, Kerynia)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Vasoulla Constantinou

Απεβίωσε θρυλικός σχολιαστής του BBC

We are deeply saddened to announce the passing of Vasoulla Constantinou on 
Thursday, 16th February at the age of 75. She leaves behind her 3 children, Costas, 
Katie and Rena, her daughter-in-law Mary and son-in-law Andy along with her 9 

grandchildren Steven, Ellie, Sophia, Helena, Suzie, Lexi, Anastasia, Stephania and 
Theo. 

She was a beloved mother and grandmother who will be sorely missed by all those who 
knew her. She passionately dedicated her time to her family, especially her 

grandchildren. She was well known for her amazing cooking, her love of shopping as 
well as her cheerful, happy and cheeky personality. We miss you mum and love you 

forever. 
The funeral will take place on Tuesday, 7th March at 10.30am at St Barnabas Greek 

Orthodox church, Finsbury Road, London N22 8PA. The burial will follow at 
12.00pm at New Southgate cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 

Flowers are welcome, however, if you prefer, we also welcome donations for the Royal 
Free Hospital through the link: www.justgiving.com/fundraising/vasoullaconstantinou

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(γεννημένος στον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιώργου Παύλου 
Χατζηνικόλα, που απεβίωσε την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 

σε ηλικία 89 ετών. 
Καταλείπει τη σύζυγο του Αθηνά, τρεις κόρες Μαρία, Ανδρονίκη και 
Άντζελα, τέσσερα εγγόνια Βαρβάρα, Άντρεα, Λίο και Κατερίνα και 

τρία δισέγγονα Γεώργιο, Ζάκαρι και Γιώργο. 
Ήταν πολύ αγαπητός και θα μας λείψει πολύ. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή, 10 Μαρτίου στις 11.00πμ από 
τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, 

21 Trinity Rd, London N22 8LB. Η κηδεία θα γίνει στις 12.30μμ στo 
κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ. 

Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα του ιερού ναού 
Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London N22 8PA. Η οικογέ-
νεια δέχεται εισφορές για το Cancer Research UK στο όνομα του 
Γιώργου. Για περισσότερες πληροφορίες για το μνημόσυνο, 

συμπεριλαμβανομένου του χώρου στάθμευσης, παρακαλώ καλέστε 
την Άντζελα στο 07946530227 ή τη Μαρία στο 07956152987.

George Pavlou HajinicolasΓιώργος Παύλου Χατζηνικόλας 

(from Dhali, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Βασούλα Κωνσταντίνου
Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Βασούλας Κωνσταντίνου την 

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 75 ετών. Αφήνει τα τρία της παιδιά Κώστα, Κέιτι, 
Ρένα, τη νύφη της Μαίρη και γαμπρό Άντι και εννιά εγγόνια Στίβεν, Έλι, Σοφία, 

Χέλενα, Σούζι, Λέξι, Αναστασία, Στεφανία και Θίο. 
Ήταν πολυαγαπημένη μητέρα και γιαγιά και θα λείψει πολύ σε όλους όσοι την ήξεραν. 
Ήταν παθιασμένα αφοσιωμένη στην οικογένεια της, κυρίως στα εγγόνια της. Ήταν 
γνωστή για την εκπληκτική μαγειρική της, την αγάπη της για τα ψώνια όπως επίσης 

για την χαρούμενη και ευδιάθετη προσωπικότητα της. Μαμά μας 
λείπεις και θα σε αγαπούμε για πάντα. 

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 7 Μαρτίου στις 10.30πμ από τον ιερό ναό 
Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London N22 8PA. Η ταφή θα ακολουθήσει στις 

12.00μμ στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ. 
Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, ωστόσο όποιος προτιμά μπορεί να κάνει εισφορά για 
το νοσοκομείο Royal Free μέσω www.justgiving.com/fundraising/vasoullaconstantinou

(από Δάλι, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο 
του αγαπημένου μας πατέρα, πεθερού και παππού Κλεόπα 

Αναστασίου, ο οποίος απεβίωσε 
την Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 83 ετών. 

Ο Κλεόπας γεννήθηκε στην Κοίλη, χωρίο της Πάφου και 
ακολούθως ήρθε στην Αγγλία το 1975, όπου εργάστηκε στο 

εμπόριο κοσμημάτων στο Hatton Garden μέχρι 
την αφυπηρέτηση του. Ήταν γνωστός ως ο «κύριος Κλέο». 
Τώρα θα ξανασυναντήσει την πολυαγαπημένη του σύζυγο 

Γιαννούλα. Αφήνει την κόρη του Μαρία, γαμπρό Μάριο, εγγόνια 
Ντάνιελ και Χάρι και λοιπούς φίλους και συγγενείς. 

Η κηδεία θα τελεστεί από τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στο Τσέρι της Κύπρου, τη Δευτέρα, 

6 Μαρτίου 2023 στη 1.30μμ.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Κλεόπας Αναστασίου
It is with great sadness and the heaviest of hearts that we  

announce the death of our beloved father, father-in-law and 
grandfather Kleopas Anastasiou who passed away 

on Thursday, 16th February at the age of 83. 
Kleopas was born in Kili village, Paphos and then came to  
England in 1975 where he worked in the jewellery trade at 

Hatton Garden until his retirement. 
He was very well known as “Mr Kleo”. 

Now he can reunite in heaven with his beloved wife Yianoulla. 
He leaves behind his daughter Maria, son-in-law Marios, 

grandchildren Daniel and Harry 
and many more loving relatives and friends.  

The funeral will take place at the church of Constantine and 
Helen, Tseri, Cyprus on Monday, 6th March 2023 at 1.30pm.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Kleopas Anastasiou

Τα μέλη και οι φίλοι του Kosmos Centre (προηγουμένως γνωστό ως 
Σύνδεσμος Κυπρίων Γυναικών Camden), εκφράζουν τα θερμά και ειλικρινή 
τους συλλυπητήρια στην Κούλα Ιωάννου, διευθύντρια/συντονίστρια του 
κέντρου για τον χαμό της αγαπημένης της μητέρας Ελένης Σάββα.  

Αιωνία της η μνήμη.

† ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Πανέξυπνος, ετυμόλογος και πάντα έτοιμος για μία ακόμη… ατάκα κατά τη διάρκεια μίας μετάδοσης, 
ο Τζον Μότσον συνδέθηκε με τα Κύπελλα Αγγλίας και έφυγε από τη ζωή προτού δει τη Νιούκαστλ να 
παίζει στον τελικό του Λιγκ Καπ, για πρώτη φορά μετά το 1976. 
Ο Τζον Μότσον είχε γράψει το όνομα του με χρυσά γράμματα στο επάγγελμα του σχολιασμού πο-

δοσφαιρικών αγώνων, από το μακρινό 1968. Με πολλά χρόνια εμπειρίας κυρίως στο τηλεοπτικό 
σταθμό του BBC, μαζί με το θρυλικό δίδυμο του Μπάρι Ντέιβις, ο Μότσον αποφάσισε να χαρίσει τη 
φωνή του και στο βιντεοπαιχνίδι "FIFA" της EA Sports από το 1996 μέχρι και το 2008. 

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο Τζον Μότσον πέθανε γαλήνια στον ύπνο του σήμερα (Πέμπτη 
23 Φεβρουαρίου 2023)», αναφέρει με δήλωσή της η οικογένειά του.

Απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών ο Τζον Μότσον, ένας από 
τους διασημότερους sportcasters της Μεγάλης Βρετανίας. 
Ο θρυλικός σπίκερ του BBC, Τζον Μότσον, άφησε την τε-

λευταία του πνοή, με την είδηση να προκαλεί θλίψη στο 
χώρο του ποδοσφαίρου… «Δύο σωστά έκαναν ένα… λάθος 
είπε κάποτε», χρησιμοποιώντας ως λογοπαίγνιο τον καυγά 
του Ίαν και του Άλαν Ράιτ σε ένα Άστον Βίλα – Άρσεναλ. 
Θρήνο έχει προκαλέσει στην Αγγλία, η είδηση του θανά-

του του Τζον Μότσον. Ο κατά κόσμον «Μότι», όπως ήταν 
το παρατσούκλι του, είχε ξεκινήσει τη σταδιοδρομία του στο 
χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, το μακρινό 1971. Ο 
θρυλικός σχολιαστής του BBC είχε καλύψει 10 Παγκόσμια 
Κύπελλα, ισάριθμα Euro και 29 Κύπελλα Αγγλίας, προτού 
αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2018. 
Είχε καλύψει πάνω από 200 αγώνες της εθνικής Αγγλίας 

ενώ έχει σχολιάσει κατά προσέγγιση, 2.500 παιχνίδια στην 
τηλεόραση. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι που περιέγραψε, 
ήταν το Κρίσταλ Πάλας - Γουέστ Μπρομ το 2018. 
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Γαβριήλ Χριστοδούλου
(από Καλοπαναγιώτης, Κύπρος)

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
από τα βάθη της καρδιάς μας 

όλους όσοι μας στήριξαν σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε 

όλους όσοι παρίστανται στην κηδεία, 
έστειλαν λουλούδια και έκαναν εισφορές εις μνήμη 

του Γαβριήλ για το British Heart Foundation. 

Θερμές ευχές, η οικογένεια Χριστοδούλου.
13.07.1944 – 28.12.2022

We would like to say thank you 

from the bottom of our hearts to everyone 

that has supported us throughout this difficult time. 

We would also like to thank those who 

attended the funeral, sent flowers and donated to the 

British Heart Foundation in Gabriel’s honour.  

Warmest wishes, the Christodoulou family.

Gabriel Christodoulou 
(from Kalopanayiotis, Cyprus)

† THANK-YOU NOTE

(From Arnadi Ammochostos, Cyprus)

The 3-month memorial of our beloved father, 
grandfather and great-grandfather Demetris 
Panayi Savvides, will be held on Sunday, 
5th March 2023, at the Greek Orthodox 

Church of St. John the Baptist, 
Hornsey/Haringey, Wightman Road, 

London N8 0LY. 
We invite everyone who honours 

his memory to attend. 
The family would like to thank everyone 
who attended the funeral and memorial 

of Demetri, sent flowers or donated 
for MS-UK. 

The Savvides family.

† 3-ΜΟΝΤΗ ΜΕΜΟΡΙΑΛ

28.01.1926 – 10.12.2022

(από το Αρναδί Αμμοχώστου, Κύπρος)

Δημήτρης Παναγή 
Σαββίδη

Demetris Panayi 
Savvides

Τελούμε την ερχόμενη Κυριακή, 
5 Μαρτίου 2023, στον ιερό ναό Αγίου 

Ιωάννου του Βαπτιστού,  
Hornsey/ Haringey, Wightman Road,  

London N8 0LY, το 3μηνο μνημόσυνο του 
πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και 
προπάππου Δημήτρη Παναγή Σαββίδη, τέως 
κατοίκου Λονδίνου και καλούμε όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παραστούν. 
Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει 

όλους όσοι παρίστανται στην κηδεία και το 
μνημόσυνο του Δημήτρη, έστειλαν λουλού-

δια ή έκαναν εισφορά για το MS-UK. 
Η οικογένεια Σαββίδη.

† 3ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ



Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης 
(23/2) ο δημοσιογράφος και πολιτικός, Γιώργος Ρωμαίος. 
Ο Γιώργος Ρωμαίος ήταν δημοσιογράφος, συγγραφέας και πολι-
τικός. Διατέλεσε διευθυντής του «Βήματος», γενικός διευθυντής 
της ΕΡΤ, βουλευτής, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ. 
Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην τότε Ανωτάτη Σχολή Οικο-
νομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ, σήμερα Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών), ενώ όταν αποφοίτητσε ακολούθησε επαγ-
γελματικά τη δημοσιογραφία στην εφημερίδα «Το Βήμα». 
Έγινε διάσημος με την υπόθεση δολοφονίας του Γρηγόρη Λα-
μπράκη όταν τότε ως απεσταλμένος δημοσιογράφος του «Βήμα-
τος» και των «Νέων» στη Θεσσαλονίκη έκανε πολύ σημαντικές 
έρευνες που βοήθησαν στο ξεσκέπασμα του παρακράτους και 
του Γιοσμά που δρούσε στη συμπρωτεύουσα. 
Επί δικτατορίας των συνταγματαρχών, το 1971, συνελήφθη και 
φυλακίστηκε για επτά μήνες (ένα μήνα στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και έξι μήνες 
στις φυλακές Κορυδαλλού) για τη συμμετοχή του στο ΠΑΚ του Αν-
δρέα Παπανδρέου. Κατά την περίοδο 1976 - 1978 υπήρξε αντι-

πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθη-
νών (ΕΣΗΕΑ). 
Με την επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία διορί-
στηκε υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας  και στη συνέχεια ανα-
πληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Το 1994, στο 3ο 
Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής 
του Κινήματος και στις 15 Σεπτεμβρίου του 1995 τοποθετήθηκε 
αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ως τον Ιανουάριο του 1996 
και την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις εκλογές του 
1996 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών και ανέλαβε υπουργός Δη-
μόσιας Τάξης, έως τον Οκτώβριο του 1998. 
Ο Γεώργιος Ρωμαίος έχει τιμηθεί με το μετάλλιο της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Δημοσιογράφων (στην Πράγα το 1971), καθώς και με 
το χρυσό μετάλλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ήταν πα-
ντρεμένος  με την Μαρία Χατζοπούλου και έμενε στη Φιλοθέη. 
Σύμφωνα με την τρίτη και τελευταία σύζυγο του Ανδρέα Παπαν-
δρέου, Δήμητρα Λιάνη, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ το 1993 είχε προ-
σφέρει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Γιώργο 
Ρωμαίο, την οποία ο τελευταίος αρνήθηκε.
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Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην Υπουργός Παιδείας Χρυσό-
στομος Σοφιανός. 
Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας εκφράζει βαθιά 
θλίψη για την απώλεια του πρώην Υπουργού Παιδείας Χρυσόστομου Σοφιανού, 
ο οποίος απεβίωσε Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου.  
Διορίστηκε Υπουργός Παιδείας  από τον Πρόεδρο Αρχιεπίσκοπο Μακάριο Γ’ το 
1976  και υπηρέτησε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου 1980. Στη συνέχεια, ίδρυσε το Πα-
γκύπριο Ανανεωτικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), πολιτικό κόμμα το οποίο διεκδίκησε εί-
σοδο στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις Βουλευτικές Εκλογές του 1981. Τέλος, 
διετέλεσε διευθυντής του Κυβερνητικού Τυπογραφείου και από το 1995 μέχρι το 
2005 υπηρέτησε ως Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Ο Χρυσόστομος Σοφιανός γεννήθηκε στο Στρουμπί το 1939. Υπηρέτησε με αφο-
σίωση και αγάπη την Παιδεία του τόπου μας από διάφορες θέσεις στη Δημόσια 
Εκπαίδευση. Φοίτησε στο Ελληνικό Γυμνάσιο Πάφου. Σπούδασε στο Διδασκα-
λικό Κολέγιο Κύπρου. Εργάστηκε για δύο χρόνια ως δάσκαλος. Στη συνέχεια 
σπούδασε κλασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την περίοδο 1966-
1969 εργάστηκε ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την περίοδο 1969-

1972 εργάστηκε ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου.  Μετά τις 
εγκύκλιες σπουδές του αποφοίτησε από το Διδασκαλικό Κολλέγιο Κύπρου. Ερ-
γάστηκε δύο χρόνια ως δάσκαλος και στη συνέχεια σπούδασε κλασικές σπουδές 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τα έτη 1966-1969 εργάστηκε ως καθηγητής 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ την περίοδο 1969-1972 εργάστηκε ως καθη-
γητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. 
Ακολούθως, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του 
Οχάιο με υποτροφία της ΟΥΝΕΣΚΟ. Πήρε τους τίτλους Μ.Α. στην Εκπαίδευση 
και Ph. D. στην Εκπαιδευτική Ανάπτυξη και Προγραμματισμό. Από το 1973 έως 
το 1975 εργάστηκε στο Κέντρο Ερευνών του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του 
Οχάιο σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Την περίοδο 1975-1976 εργάστηκε ως 
βοηθός καθηγητής εκπαιδεύσεως στο Κολέγιο Ελμίρα της Νέας Υόρκης. Το 1976 
επέστρεψε στην Κύπρο. Ανέλαβε ειδικά καθήκοντα στο Τμήμα Ανωτέρας και 
Μέσης Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, ξεκίνησε να εργά-
ζεται και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. 
Μετέπειτα ο Χρυσόστομος Σοφιανός διετέλεσε διευθυντής του Κυβερνητικού Τυ-
πογραφείου.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Λουκίας Παντελή η οποία 

απεβίωσε την Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 101 χρονών. 
Καταλείπει τέσσερα παιδιά Μαρία, Βασιλάκη και τη σύζυγό του 
Μαρίνα, Θεοδωράκη και Ελευθερία (Λούλα) και τον σύζυγό της 

Αντώνη, 13 εγγόνια και 32 δισέγγονα. 
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023 στις 12.30μμ 
από την Ελληνορθόδοξο Κοινότης Παμμεγίστων Ταξιαρχών, 
8 Westbrook Cottages, Margate, Kent CT9 5BE και η ταφή στο 

κοιμητήριο Αγίου Ιωάννη, Margate. 
Η παρηγοριά θα γίνει στο κοιμητήριο και μετά θα ακολουθήσει 

γεύμα στο Westgate Greek Taverna στο Margate.

Λουκία Παντελή
 † DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Loukia Panteli
It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
mother, grandmother and great-grandmother Loukia Panteli who 

died on Thursday, 9th February 2023 at the age of 101. 
She leaves behind her four children Maria, Vasilakis and his wife 

Marina, Theodorakis and Elefteria (Loulla) and her husband 
Antonis, 13 grandchildren and 32 great-grandchildren. 

The funeral will take place on Monday, 6th March 2023 at 
12.30pm at the Greek Orthodox church of the Archangel 

Michael, 8 Westbrook Cottages, Margate, Kent CT9 5BE and the 
burial at St John cemetery, Margate. The wake will be given at 
the cemetery and afterwards lunch will follow at the Westgate 

Greek Taverna in Margate.

Απεβίωσε ο πρώην Υπουργός Παιδείας, Χρυσόστομος Σοφιανός

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο αγαπημένος μας σύζυγος και πατέρας 
Στέλιος Στρούθος, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στο Λονδίνο. 

Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μάρω και τον γιο του Ισίδωρο, μια αδερφή και άλλους συγγενείς. 
Ήρθε στην Αγγλία το 1958.  Ήταν γνωστός εκπαιδευτικός και παροικιακός παράγοντας, ενώ, 

με τη δράση του, προσέφερε στην παροικιακή εκπαίδευση όπως και στα εθνικά θέματα της Κύπρου.  
Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, πολύ αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν, και διακρινόταν για την 

κοινωνικότητά του, ενώ με την καθοδήγηση και τη βοήθειά του, 
επηρέασε τις ζωές αρκετών ανθρώπων που τον γνώρισαν και τον θυμούνται. 

Η σορός θα μεταφερθεί στην Κύπρο, όπου θα τελεστεί η κηδεία. 
Ειδικό τρισάγιο θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Μαρτίου, ώρα 12.00 μ.μ., 

στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA. 
Όλοι όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να παρευρεθούν. 

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί αν μπορούν να γίνουν εισφορές 
για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην εκκλησία. 

Τηλέφωνα οικείων: 020 7916 6515, 07786 534 182

Στέλιος Στρούθος 

26.10.1921 – 09.02.2023

22.02.1934 – 20.02.2023

(από Τραχυπέδουλα Πάφου)

Πέθανε ο δημοσιογράφος και πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Ρωμαίος
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