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Με κατάνυξη και θρησκευτική ευ-
λάβεια, τελέστηκαν στους ελληνι-
κούς ορθόδοξους ναούς της Μ. Βρε-
τανίας η πανηγυρική Θεία Λειτουργία 
και ο Όρθρος του Μεγάλου Βασι-
λείου από... 

Σελ. 11 

Εnglish Section 17-26

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗ�Σ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ�ΤΩΝ ΖΗΤΑ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΤΑΟΥΝΙΝΓΚ ΣΤΡΙΤ ΝΑ ΚΗΡΥΞΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ� ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΙΣΗΣ

Τη μορφή χιονοστιβάδας προσ-
λαμβάνουν οι εξελίξεις στο σκάν-
δαλο των υποκλοπών, μετά τις 
έρευνες της Αρχής Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών 
και τους ελέγχους... 

Σελ. 7

Επιστολή με αφορμή το Νέο Έτος 
απηύθηναν προς τον Πρωθυ-
πουργό του Ηνωμένου Βασιλείου 
Ρίσι Σούνακ μέλη της παροικιακής 
οργάνωσης Συμβούλιο Βρετανοκυ-
πρίων. Στην επιστολή... 

Σελ. 2 & 18

Επιστολή προς Σούνακ Με λαμπρότητα Ραγδαίες εξελίξεις

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΗΓΕΤΕΣΚΥΠΡΙΑΚΟ

Το ποτήρι της υπομονής 
ξεχείλησε για το NHS

Αποχαρακτηρισμός βρετανικών 
εγγράφων για τις συνομιλίες  

Κληρίδη - Ντεκτάς

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Αποκλειστική  
συνέντευξη 
Α. Μαυρογιάννη 
στην «Παροικιακή»

«ΈΩΣ ΚΑΙ 500 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ» ΛΟΓΩ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ�ΣΕΩΝ
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Αντιδράσεις μετά 
τις καταγγελίες 

των διαφημίσεων 
του ψευδοκράτους στη ΜΒ

Το ποτήρι της υπομονής 
ξεχείλησε για το NHS

Αντιδράσεις μετά 
τις καταγγελίες 

των διαφημίσεων 
του ψευδοκράτους στη ΜΒ



  2      | Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ LONDON GAZETTE ΠΕΡΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Αντιδράσεις στα κατεχόμενα μετά τις καταγγελίες των τουριστικών διαφημίσεων στη ΜΒ
Είναι νόμιμο δικαίωμα τους να προωθήσουν τη 

«βόρεια Κύπρο» ως τουριστικό προορισμό, δή-
λωσε ο «αναπληρωτής πρωθυπουργός» και 
«υπουργός τουρισμού, πολιτισμού, νεολαίας και 
περιβάλλοντος» Φικρί Ατάογλου σχολιάζοντας στην 
εφημερίδα London Gazette τις καταγγελίες που 
έγιναν για τις διαφημιστικές καταχωρήσεις του ψευ-
δοκράτους στην Βρετανία (έκδοση «Π» 22/12/22). 
Σύμφωνα με το ΓΤΠ, η «Κίπρις ποστασί» έγραψε 
ότι ο κ. Ατάογλου είπε πως με λύπη διαπιστώνουν 
ότι «η νοοτροπία που δεν ανέχεται ούτε τις διαφη-
μιστικές καταχωρήσεις του τουρισμού της βόρειας 
Κύπρου δεν έχει αλλάξει και την παρακολουθούμε 
με δυσπιστία. Χαιρόμαστε που η Βρετανική Αρχή 

Διαφημιστικών Προτύπων (ASA), χωρίς να αγνοή-
σει μια δικαστική απόφαση που κέρδισαν οι Τουρ-
κοκύπριοι το 2005, προέβη σε κατάλληλη δήλωση 
σχετικά με τις καταγγελίες που έγιναν». 
Όπως προσθέτει, «παρά τα εμπόδια στις προ-

ωθητικές δραστηριότητες της βόρειας Κύπρου, 
εμείς κάνουμε τα εμπόδια σκαλοπάτι και φέρνουμε 
τις προωθητικές μας δραστηριότητες στην κορυφή. 
Το γεγονός ότι ο τομέας του τουρισμού, ο οποίος 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πηγές εισοδή-
ματος της οικονομίας της χώρας, παρουσίασε 
άνοδο είναι ευχάριστο» 
Πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε συνεργασία με τον 
Μεχμέτ Νουρί Έρσοϊ, Υπουργό Πολιτισμού και 

Τουρισμού της Τουρκίας λέγοντας ότι «οι διαφημι-
στικές καταχωρήσεις της τδβκ θα συνεχίσουν να 
μεταδίδονται». Υπάρχει ένας σημαντικός τουρκο-
κυπριακός πληθυσμός που ζει στο ΗΒ, συνέχισε 

λέγοντας ότι οι μικρές κοινότητες είναι πάντα ενω-
μένες και για το λόγο αυτό, εργάζονται για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση του υφιστάμενου «δεσμού καρ-
διάς» με τους Τουρκοκύπριους που ζουν στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. «Είναι πολύ σημαντικό να κά-
νουμε όλοι μαζί βήματα σαν μια γροθιά ενάντια 
στα άδικα λόμπι κατά της τδβκ». 
Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική Κυπριακή Ομοσπον-

δία ΗΒ είχε αντιδράσει στις διαφημίσεις του τ/κ 
«οργανισμού τουρισμού» χαρακτηρίζοντάς τις πα-
ραπλανητικές και το 2005 κατόρθωσε να απαγο-
ρευθούν οι εν λόγω διαφημίσεις στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς της βρετανικής πρωτεύουσας.

Του Βύρωνα Καρύδη 
 
Πριν σχεδόν από μία εικοσιπενταετία, κατόπιν 

προσκλήσεως του γγ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν προς 
τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκο 
Κληρίδη και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοι-
νότητας Ραούφ Ντενκτάς, πραγματοποιήθηκαν πέ-
ντε εκ του σύνεγγυς συναντήσεις, από τα τέλη του 
1999 έως τα τέλη του 2000. Οι συναντήσεις έλαβαν 
χώρα στη Γενεύη και στη Νέα Υόρκη, ενώ παρών 
ήταν και ο γενικός σύμβουλος του γγ. του ΟΗΕ 
Αλβάρο ντε Σότο. Στόχος του γγ. ήταν να δημιουρ-
γηθεί μια κατάλληλη οδός η οποία θα οδηγούσε 
σε ουσιώδεις και πιο εποικοδομητικές διαπραγμα-
τεύσεις. Η ουσία της παρέμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών που επεξεργάσθηκαν οι Ηνωμένες Πολι-
τείες και η Βρετανία ήταν η δημιουργία δύο πολιτι-
κών οντοτήτων στην Κύπρο που θα συνδέονταν 
μεταξύ τους σε ορισμένα κρίσιμα θέματα (π.χ. διε-

θνή προσωπικότητα, εξωτερική και νομισματική 
πολιτική κτλ.), αλλά ταυτόχρονα θα διατηρούσαν 

υψηλό βαθμό εσωτερικής αυτονομίας. Οι συνα-
ντήσεις έληξαν όταν ο Ντενκτάς αρνήθηκε να συμ-
μετάσχει στην έκτη συνάντηση, την οποία και χα-
ρακτήρισε “χάσιμο χρόνου”.  
Εκείνη την περίοδο η Μεγάλη Βρετανία έχοντας 

διττή θέση τόσο ως μέλος της ΕΕ, όσο και ως εγ-

γυήτρια Δύναμη, συνέχιζε να διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στο Κυπριακό και στις διακοινοτικές συ-
νομιλίες κυρίως μέσω του ειδικού αντιπροσώπου 
της σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ.   
Οι αποχαρακτηρισθέντες πρωθυπουργικοί φά-

κελοί στις 30 Δεκεμβρίου 2022 και οι οποίοι καλύ-
πτουν την πρωθυπουργία του Τόνι Μπλερ για τα 
έτη (2000-2002) περιέχουν και μια δέσμη εγγρά-
φων που αφορούν το πρόβλημα της Κύπρου 
(PREM 49/1796). O φάκελος αποκαλύπτει τις εκτι-
μήσεις της βρετανικής πλευράς για τις εκ του σύ-
νεγγυς συνομιλίες για το Κυπριακό που έλαβαν 
χώρα πρώτα στη Νέα Υόρκη (τέταρτος γύρος συ-
νομιλιών, 12-26 Σεπτεμβρίου 2000) και έπειτα στη 
Γενεύη (πέμπτος γύρος συνομιλιών, 1-10 Νοεμ-
βρίου 2000). Στον ίδιο φάκελο υπάρχει μια ανα-
φορά του Μαρκ Σέντγουιλ, του ιδιαίτερου γραμμα-
τέα του τότε υπουργού των Εξωτερικών του 
Ηνωμένου Βασιλείου Ρόμπιν Κουκ, στην οποία γί-

νονται σαφείς οι στόχοι της βρετανικής πολιτικής 
εν όψει των συνομιλιών με τη Λευκωσία και τις 
Βρυξέλλες σε ό,τι αφορούσε την παρουσία των 
βρετανικών βάσεων στην Κύπρο  μετά την ένταξη 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ. 
Τέλος ο φάκελος Prem49/1796 περιέχει και μία 

επιστολή του προέδρου Γλαύκου Κληρίδη προς 
τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Στη 
επιστολή του ο πρόεδρος Κληρίδης αφού υπο-
γράμμιζε στον Μπλερ τη σημασία που είχε η από-
φαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα (10/5/2001) στο Στρασβούργο 
στην υπόθεση της Διακρατικής Προσφυγής της 
Κύπρου εναντίον της Τουρκίας, ζητούσε από τον 
επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών να εκ-
φράσει τις απόψεις του για αυτή την ετυμηγορία 
των Ευρωπαίων δικαστών. Ο Γλαύκος Κληρίδης 
σημείωνε ότι... 

συνέχεια στη σελ 14

Αποχαρακτηρισμός βρετανικών εγγράφων για τις συνομιλίες Κληρίδη - Ντεκτάς το 1999
ΜΒ: ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΚΟΦΙ ΑΝΑΝ

Επιστολή με αφορμή το Νέο Έτος απηύθηναν 
προς τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου 
Ρίσι Σούνακ μέλη της παροικιακής οργάνωσης 
Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων. Στην επιστολή αυτή 
θέτουν ζητήματα που αφορούν την Κύπρο και επι-
σημαίνουν τον αυταρχικό χαρακτήρα της διακυ-
βέρνησης Ερντογάν. 
Αρχικά εκφράζουν υπερηφάνεια για την ανά-

ληψη της ηγεσίας της χώρας από μέλος μιας ξένης 
(ινδικής) εθνοτικής κοινότητας, κάτι που αποδει-
κνύεται ότι είναι δυνατό αν επιδείξει κανείς «φιλο-
δοξία και ικανότητα». Συνιστά επίσης, προσθέτουν, 
υπενθύμιση του σημαντικού ρόλου ατόμων ξένης 
καταγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

«Ως Βρετανοκύπριοι είμαστε περήφανοι που η 
κοινότητά μας έχει συνεισφέρει σε όλες τις γωνιές 
του βρετανικού βίου, περιλαμβανομένων των τε-
χνών και του αθλητισμού, του επιχειρείν, του εμπο-
ρίου και των χρηματοοικονομικών,της νομικής 
σφαίρας, της ακαδημαϊκής ζωής, της δημοσιογρα-
φίας και της πολιτικής», αναφέρουν οι συντάκτες. 
Όπως προσθέτουν, η συνέχιση των υπαρχου-

σών συνθηκών δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη 
και προς επιβεβαίωση αυτού αναφέρονται στην 
«επίθεση κατά της διεθνούς τάξης πραγμάτων από 
έναν αυξανόμενα ρεβανσιστικό αστερισμό αυταρ-
χικών ηγετών». 
Παραπέμπουν στη συνάθροιση μιας τέτοιας 

ομάδας ηγετών, τους οποίους επιτιμητικά περι-
γράφουν ως «κακούς της Marvel», στις 15 Σεπτεμ-

βρίου στο πλαίσιο του Οργανισμού Συνεργσίας 
της Σανγκάης με τη συμμετοχή των Πούτιν, Ερ-
ντογάν, Αλίγιεφ, Ραϊσί και Λουκασένκο. 
Αναφέρουν πως οι ηγέτες αυτοί περιφρονούν 

το διεθνές δίκαιο, το οποίο ο Βρετανός Πρωθυ-
πουργός υπερασπίζεται με την ανανέωση της στή-
ριξης προς την Ουκρανία. 
Σημειώνουν δε πως η ρωσική εισβολή του πε-

ρασμένου Φεβρουαρίου επανέφερε τους Κύπριους 
της Βρετανίας μνήμες της 20ής Ιουλίου 1974. 

«Αμφότερες η Τουρκία και η Ρωσία χρησιμοποί-
ησαν ψευδείς προφάσεις για να ενεργήσουν στρα-
τιωτικά και μονομερώς προς το υποτιθέμενο συμ-
φέρον τουρκόφωνων και ρωσόφωνων 
μειονοτήτων αντίστοιχα. Στην πραγματικότητα επι-
διώκουν να καταστήσουν την Κύπρο και την Ου-
κρανία υποτελή κράτη ενώ δεν σπέρνουν παρά 
μόνο φρίκη, θάνατο και καταστροφή», επισημαί-
νουν οι συντάκτες της επιστολής, 
Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό σημειώνουν επι-

πλέον την «εμμονή» του Ερντογάν να μετατρέψει 
την Τουρκία «σε νεο-οθωμανικό σουλτανάτο» απει-
λώντας την τουρκική δημοκρατία και την περιφε-
ρειακή σταθερότητα. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία στην 
καταδίκη Ιμάμογλου. 
Αναφέρουν επίσης ότι η Τουρκία υπονομεύει τις 

διεθνείς κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενθαρρύνει 
την «αιμοδιψή» εκστρατεία του Αλίγιεφ στο Να-
γκόρνο Καραμπάχ, υπονομεύει τη σταθερότητα 
στη Λιβύη και εμποδίζει την ευρωπαϊκή Επιχείρηση 

Ειρήνη. «Η Τουρκία, όπως και η Ρωσία, είναι κρά-
τος παρίας», συμπεραίνουν οι συντάκτες της επι-
στολής. Γίνεται επίσης αναφορά στη «φαινομενικά 
ασήμαντη αλλά ενδεικτική των περιφρονητικών κι-
νήσεων της Τουρκίας ώστε να επηρεάσει το στά-
τους κβο» απόφαση του ψευδοκράτους να αλλάξει 
τη ροή οδήγησης. Η επιστολή προσθέτει επίσης 
τις κινήσεις στο Βαρώσι κατά παράβαση των ψη-
φισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την άρνηση 
συνεργασίας της Τουρκίας στο θέμα των αγνοου-
μένων. 
Οι συντάκτες εκφράζουν για τη νέα χρόνια την 

ευχή να μπορέσουν οι νέες γενιές να μεγαλώσουν 
σε έναν κόσμο ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας, 
με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις 
δημοκρατικές ελευθερίες. Εύχονται επίσης να ζουν 
οι μελλοντικές γενιές Κυπρίων στην Κυρήνεια χω-
ρίς εμπόδια όπως και οι Ουκρανοί στο Λουχάνσκ 
και στο Ντόνετσκ, χωρίς φόβο για τη ζωή τους και 
χωρίς παρουσία κατοχικής δύναμης. 
Καλούν τον κ. Σούνακ να συμμεριστεί την ευχή 

αυτή και να αξιοποιήσει το ρόλο του «ώστε να κα-
θοδηγηθεί η ιστορία προς τη σωστή κατεύθυνση». 
Η επιστολή υπογράφεται από τα μέλη της εκτε-

λεστικής επιτροπής του Συμβουλίου Βρετανοκυ-
πρίων Γιώργο Χατζηπαυλή, Δώρο Παρτασίδη, 
Μαρί Νίκολσμπι, Αντώνη Σαββίδη, Στέλλα Δινένη, 
Σπύρο Νεοφύτου και Τζον Στεργίδη.

Επιστολή περί Κύπρου και Τουρκίας προς τον Ρ. Σούνακ από το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων
ΘΕΤΟΥΝ ΖΗΤΗ�ΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗ�ΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Από 300 έως και 500 ασθενείς την εβδομάδα πε-
θαίνουν στη Βρετανία λόγω καθυστερήσεων στην 
παροχή επείγουσας περίθαλψης στο σύστημα δη-
μόσιας υγείας NHS, αποκάλυψε ο επικεφαλής με-
γάλου ιατρικού συλλόγου. Μιλώντας στο Times 
Radio, o Πρόεδρος του Βασιλικού Συλλόγου Επεί-
γουσας Ιατρικής Δρ Άντριαν Μπόιλ είπε ότι η τρέ-
χουσα περίοδος με τα πολλά και βαριά κρούσματα 
γρίπης εντείνει την πίεση επί ενός συστήματος 
υγείας με καλά καταγεγραμμένα προβλήματα επάρ-
κειας, κυρίως αναφορικά με τη στελέχωση θέσεων 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτή η λει-
ψανδρία σε μεγάλο βαθμό έχει αποδοθεί στο Brexit, 
μέσα από εκτενείς μελέτες φορέων υγειονομικών 
περίθαλψης. Όπως ήταν φυσικό, το θέμα μονο-
πώλησε τα πρωτοσέλιδα του βρετανικού Τύπου τις 
τελευταίες μέρες.  
Ο Guardian (04/01) γράφει ότι οι γιατροί κατηγο-
ρούν τον πρωθυπουργό Ρίσι  Σούνακ ότι έχει "πα-
ραισθήσεις", όταν ισχυρίζεται ότι υπάρχουν αρκετά 
χρήματα για να αντιμετωπιστεί από το NHS η αύ-
ξηση των χειμερινών ασθενειών και όταν αρνείται 
ότι υπάρχει κρίση. 
Η Daily Mirror επικρίνει τις διαδοχικές κυβερνή-
σεις των Τόρις για τις δυσκολίες και χθες Τετάρτη 
κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο πηχυαίο τίτλο: "Κα-
τέστρεψαν το NHS μας". 
Την ίδια μέρα διαβάσαμε στην Daily Star ότι “o 
πρωθυπουργός Σούνακ έχει εξαφανιστεί καθώς το 
NHS καταρρέει”.   
Η κρίση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) ήταν 

πρωτοσέλιδο θέμα και στις περισσότερες εφημε-
ρίδες της Τρίτης (03/01).       

"Το μέλλον του NHS βρίσκεται στην κόψη του ξυ-
ραφιού" ήταν ο τίτλος της Daily Mirror. Η εφημε-
ρίδα επισημαίνει την έκκληση του Βρετανικού Ια-
τρικού Συλλόγου για άμεση κρατική παρέμβαση. 
Ο καθηγητής Φιλ Μπάνφιλντ δηλώνει στη Mirror 
ότι είναι μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της 
κυβέρνησης να διασώσει το δημόσιο σύστημα 
υγείας από  "το χείλος του γκρεμού". Η Mirror ισχυ-
ρίζεται ότι αυξάνεται η πίεση προς τη Ντάουνινγκ 

Στριτ να κηρύξει μια “πανεθνική κατάσταση κρίσης”, 
παρόμοια με εκείνη όταν είχαμε το αποκορύφωμα 
της πανδημίας Covid. Τότε είχαν ακυρωθεί όλα τα 
μη επείγοντα περιστατικά υγείας, σημειώνει η εφη-
μερίδα. Στο μεταξύ το υπουργείο Υγείας από την 
πλευρά του υπογραμμίζει ότι αναγνωρίζει τις πιέ-
σεις που αντιμετωπίζει το NHS και προσθέτει  ότι 
έχει παράσχει 14,1 δισ. στερλίνες πρόσθετης χρη-
ματοδότησης. 
Τόσο ο Guardian όσο και η εφημερίδα i επικε-
ντρώνουν την προσοχή τους στις προειδοποιήσεις 
από τους υπεύθυνους του τομέα της υγείας ότι το 
NHS αντιμετωπίζει τρεις ακόμη μήνες αναταραχής 
- με τον αριθμό των κρίσιμων περιστατικών υγείας 
να αυξάνεται -  και ότι η φροντίδα των ασθενών τί-

θεται συστηματικά σε κίνδυνο. 
 
“H επείγουσα περίθαλψη καταρρέει”    
Οι πιέσεις που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα 

Υγείας (NHS) απασχόλησαν και τα περισσότερα 
πρωτοσέλιδα της Δευτέρας (02/01). 
Οι Times εστιάζουν στη ραδιοφωνική συνέντευξή  

με τον πρόεδρο του Βασιλικού Κολλεγίου Επείγου-
σας Ιατρικής - ο οποίος δήλωσε ότι οι καθυστερή-
σεις στα  επείγοντα περιστατικά - A&E - προκαλούν 
το θάνατο έως και 500 ασθενών κάθε εβδομάδα. 
Η εφημερίδα αναφέρει ότι η προειδοποίηση του 
Δρ. Έντριαν Μπόιλ  θα "μεγεθύνει τις ανησυχίες" 
για την κατάσταση των υπηρεσιών υγείας. 
Η Daily Express τον επικαλείται λέγοντας ότι οι 

χρόνοι αναμονής για τα ασθενοφόρα τον Δε-
κέμβριο ήταν "πιθανότατα οι χειρότεροι που 
έχουν υπάρξει ποτέ". 
Η Daily Mirror περιγράφει την κατάσταση 

ως "κατάρρευση της επείγουσας περίθαλψης". 
Η εφημερίδα i αναφέρεται σε δημοσκόπηση, 

σύμφωνα με την οποία σχεδόν τα τρία τέταρτα των 
ψηφοφόρων των Συντηρητικών πιστεύουν ότι το 
κόμμα απέτυχε στη διαχείριση των υπηρεσιών 
υγείας την τελευταία δεκαετία. Ο ανώτερος βου-
λευτής των Τόρις, Στιβ Μπράιν, δήλωσε στην εφη-
μερίδα ότι η διευθέτηση των καθυστερήσεων για 
την περίθαλψη των ασθενών λόγω Covid πρέπει 
να αποτελέσει "εθνική αποστολή" για την κυβέρ-
νηση. Η εφημερίδα μας πληροφορεί  ότι ο πρωθυ-
πουργός Ρίσι Σουνάκ θα ανακοινώσει τα σχέδιά 
του για την ενίσχυση του NHS εντός εβδομάδων. 
Η Daily Mail αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός αντι-

μετωπίζει έναν τριπλό πονοκέφαλο για το νέο έτος 
- με τις πιέσεις του NHS, την αύξηση των παράνο-
μων διελεύσεων μέσω της Μάγχης μεταναστών 
και την πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερες 
απεργίες στους σιδηροδρόμους. 
Ο Guardian προβάλλει  μια προειδοποίηση κο-

ρυφαίων στελεχών της υγείας ότι θα μπορούσαν 
να υπάρξουν "παρατεταμένες" απεργιακές κινητο-
ποιήσεις του προσωπικού του NHS στην Αγγλία - 
αν οι εργαζόμενοι λάβουν μόνο 2% αύξηση μισθών 
το επόμενο έτος. Ο επικεφαλής της Συνομοσπον-
δίας NHS δήλωσε στην εφημερίδα ότι η κυβέρνηση 
πρέπει να είναι πρόθυμη να διαπραγματευτεί και 
οι δύο πλευρές πρέπει να είναι έτοιμες να συμβι-
βαστούν. Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι δε-
σμεύεται να αυξήσει τις αμοιβές των εργαζομένων 
και ότι θα εξετάσει τις συστάσεις των ανεξάρτητων 
φορέων αξιολόγησης των μισθών. 
Στο μεταξύ σύμφωνα με τους Times, ο πρωθυ-

πουργός εξετάζει το ενδεχόμενο να φέρει προς ψή-
φιση νόμους κατά των απεργιών ήδη από αυτόν 
τον μήνα. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη 
διασφάλιση ελάχιστων επιπέδων προσωπικού, κα-
θώς συνεχίζονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις σε 
διάφορους τομείς. 
Αυτή η είδηση δημοσιεύεται επίσης στην i η οποία 

γράφει ότι οι υπουργοί δεν βιάζονται για να απο-
φασίσουν επειδή θέλουν να διασφαλίσουν ότι τα 
σχέδια της κυβέρνησης “είναι στεγανά” πριν τα 
προωθήσουν. 

NHS: Χάνονται έως και 500 ανθρώπινες ζωές την εβδομάδα

Απαισιόδοξες προβλέψεις για τη βρετανική οικονομία εξαιτίας της ύφεσης
Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει 

μεγαλύτερη και βαθύτερη ύφεση από ό,τι άλλα πλούσια έθνη της 
G7 - σύμφωνα με τους Financial Times. 
Για τις προοπτικές της βρετανικής οικονομίας η εφημερίδα ζήτησε 

τη γνώμη 100 και πλέον εμπειρογνωμόνων με έδρα το Ηνωμένο 
Βασίλειο, με τη σαφή πλειοψηφία να αναμένει ότι τα υψηλά επιτόκια 
και οι αυστηροί έλεγχοι των κρατικών δαπανών θα συνεχιστούν 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αλλού. 
Ένας οικονομολόγος μάλιστα υποστηρίζει στους Financial Times 

ότι η ύφεση του 2023 θα είναι "πολύ χειρότερη" από τις οικονομικές 
επιπτώσεις της πανδημίας - αλλά οι περισσότεροι δήλωσαν ότι η 
ανάπτυξη θα επιστρέψει μέχρι το τέλος του έτους. 
Η Βρετανία θα υποστεί τη βαθύτερη ύφεση μεταξύ των μεγαλύ-

τερων οικονομιών του κόσμου το 2023, καθώς πλήττεται από τους 
αυξανόμενους λογαριασμούς ενέργειας, τα υψηλά επιτόκια και τη 

συνεχή αύξηση των επιχειρήσεων που κλείνουν, σύμφωνα με 
ανάλυση της ασφαλιστικής εταιρείας Allianz Trade. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις εν λόγω προβλέψεις, η οικονομία 

του Ηνωμένου Βασιλείου θα συρρικνωθεί κατά 0,9% φέτος σε σύ-
γκριση με πτώση 0,7% στη Γερμανία, πτώση 0,4% στη Γαλλία και 
συρρίκνωση 0,3% στις ΗΠΑ. 
Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι οι εταιρείες σε ολόκληρη τη 

Βρετανία και την Ευρώπη θα υποστούν «μαζικό σοκ κερδοφορίας» 
τους επόμενους μήνες από την αύξηση των λογαριασμών ενέρ-
γειας που δεν θα αντισταθμίζεται πλήρως από τα μέτρα κρατικής 
στήριξης. 
Ως αποτέλεσμα, η Allianz προβλέπει ότι οι πτωχεύσεις επιχει-

ρήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα αυξηθούν κατά 15% το 2023 
σε 27.100, καθώς οι εταιρείες λυγίζουν υπό το βάρος του υψηλό-
τερου κόστους.
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Σε νέα απεργιακή κινητοποίηση κατήλθαν την 
Τρίτη 40.000 σιδηροδρομικοί υπάλληλοι της μεγά-
λης συντεχνίας RMT. Πρόκειται για την πρώτη 
48ωρη απεργία από τις δύο που έχουν εξαγγελθεί 
για αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία, στη Σκωτία και 
στην Ουαλία με μισθολογικά αιτήματα. Σήμερα, Πέ-
μπτη θα απεργήσουν και οι μηχανοδηγοί της συ-
ντεχνιακής οργάνωσης Aslef. Από την απεργία 
επηρεάστηκαν 14 μεγάλες σιδηροδρομικές εται-
ρείες, οι οποίες έχουν ακυρώσει τέσσερα στα πέντε 
δρομολόγιά τους για το διήμερο. Η ταλαιπωρία 
ήταν μεγάλη καθώς ήταν η πρώτη ημέρα επιστρο-
φής στην εργασία μετά τις γιορτές. Τα συνδικάτα 
κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «μπλοκάρει» μια 

συμφωνία για υψηλότερες αυξήσεις, ενώ η κυβέρ-
νηση αντιτείνει ότι οι συνδικαλιστές έχουν απορρί-
ψει καλές προσφορές αυξήσεων. Σε απεργία 
κατήλθαν επίσης οι εργαζόμενοι στους Εθνικούς 
Αυτοκινητοδρόμους και οι εξεταστές οδήγησης.

Στοιχεία από το NHS Αγγλίας δείχνουν ότι ένας 
στους τρεις ασθενείς περιμένει πάνω από μισή 
ώρα για αποβίβαση από ασθενοφόρο, επίσης 
ένας στους τρεις περιμένει πάνω από τέσσερις 
ώρες για να δει γιατρό στα επείγοντα και τέσσερις 
στους δέκα περιμένουν σε διαδρόμους νοσοκο-
μείων επί περισσότερο από τέσσερις ώρες για να 
βρεθεί δωμάτιο. 
Η δραματική κατάσταση αποδίδεται σε έναν 

συνδυασμό λειψανδρίας στο NHS και στον τομέα 
κοινωνικής περίθαλψης, που έχει επιδεινωθεί με 

το Brexit, υποχρηματοδότησης και έξαρσης ασθε-
νειών με κύρια τη γρίπη. 
Την περασμένη εβδομάδα οι ασθενείς με γρίπη 

που νοσηλεύονταν σε κρατικά νοσοκομεία ήταν 
3.746. Συνολικά το 13% των νοσοκομειακών κλι-
νών ήταν κατειλημμένες από φορείς γρίπης ή κο-
ρωνοϊού. Η επικεφαλής της Υπηρεσίας 
Προστασίας Υγείας ΗΒ καθηγήτρια Σούζαν Χόπ-
κινς ζήτησε από τους πολίτες που είναι άρρωστοι 
να μένουν σπίτι ή να φορούν μάσκα αν χρειαστεί 
να βγουν έξω. Ζήτησε επίσης από τους γονείς να 

μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο αν είναι αδιά-
θετα με πυρετό. 
Όλα αυτά ενώ η λίστα αναμονής για ραντεβού 

ή επεμβάσεις στο NHS έχει φτάσει στον αριθμό 
ρεκόρ των 7,2 εκατομμυρίων ασθενών. 
Ερωτηθείς για την κατάσταση σε πρωινές συ-

νεντεύξεις ο Υπουργός Μεταφορών Μαρκ Χάρπερ 
είπε ότι αναγνωρίζει τις «τρομερές πιέσεις» που 
δέχεται το προσωπικό του NHS, αλλά υποστήριξε 
ότι η κυβέρνηση έχει παράσχει αυξημένους πό-
ρους στο σύστημα υγείας.

«Δώσαμε αρκετά στο NHS» απαντά η κυβέρνηση μετά το σάλο

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΟΤΙ ΕΩΣ 500 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Θύελλα αντιδράσεων μετά τις αποκαλύψεις για την κατάσταση του NHS
Αυξάνουν την πίεση επί της βρετανικής κυβέρνησης 

τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι υγειονομικοί φορείς 
ώστε να λάβει μέτρα για τον έλεγχο της κρίσης στο σύ-
στημα δημόσιας υγείας NHS. 
Μετά από τη δήλωση του επικεφαλής του συλλόγου 

γιατρών επειγόντων περιστατικών ότι έως και 500 ασθε-
νείς κάθε εβδομάδα πεθαίνουν λόγω καθυστερήσεων 
από ασθενοφόρα και νοσοκομεία (αναλυτικά σελ 3), η 
κυβέρνηση δέχθηκε νέο κύμα κριτικής από τους Εργα-
τικούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο σκιώδης 
Υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ είπε ότι είναι «εντελώς 

ανεξήγητο» το ότι κανένας υπουργός δεν έχει εμφανιστεί 
δημοσίως για να εξηγήσει τι κάνει η κυβέρνηση για να 
ελεγχθεί αυτή η κρίση. 
Κατά τον κ. Στρίτινγκ, το NHS αποτρέπει ενεργά πο-

λίτες από το να μεταβούν στις μονάδες ατυχημάτων και 
επειγόντων των κρατικών νοσοκομείων διότι δεν υπάρχει 
περιθώριο περίθαλψης άλλων ασθενών. Όπως πρό-
σθεσε, η αίσθηση κινδύνου που προκύπτει φοβίζει τους 
πολίτες σε όλη τη χώρα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. 
Το κόμμα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών ζήτησε μά-

λιστα έκτακτη σύγκληση της Βουλής των Κοινοτήτων, η 

οποία κανονικά επιστρέφει στις συνεδριάσεις τη Δευτέρα. 
Η Βουλευτής του κόμματος Ντέιζι Κούπερ κάλεσε τον 
Πρωθυπουργό Σούνακ να κηρύξει «εθνικό μείζον περι-
στατικό». Αλλά και ο Πρόεδρος του Βρετανικού Ιατρικού 
Συλλόγου καθηγητής Φιλ Μπάνφιλντ ζήτησε από την 
κυβέρνηση «να ανασκουμπωθεί και να λάβει άμεση 
δράση», προειδοποιώντας μάλιστα ότι «η επιβίωση της 
υπηρεσίας υγείας είναι στην κόψη του ξυραφιού». Πρό-
σθεσε πως είναι αλήθεια ότι ασθενείς πεθαίνουν ενώ 
θα μπορούσαν να ζήσουν και χαρακτήρισε την πίεση 
επί του NHS «ανυπόφορη και μη βιώσιμη».

Απεργίες εργαζομένων σε ολόκληρη τη χώρα
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Τη δυσαρέσκεια πολλών επιχειρήσεων για τις 
πρόσθετες δυσκολίες που έχει επιφέρει το Brexit 
στο εμπόριο με την ΕΕ αποτυπώνει έκθεση του 
Βρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Περισσότε-
ρες από τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις λένε ότι η 
συμφωνία αποχώρησης δεν τις εξυπηρετεί. Πάνω 
από τις μισές επιχειρήσεις ακόμα δεν έχουν αφο-
μοιώσει όλους τους νέους κανόνες εμπορίας προ-
ϊόντων και σχεδόν οι μισές δεν κατανοούν πλήρως 
τους κανόνες περί υπηρεσιών. 

24 μήνες μετά οι επικεφαλής των επιχειρήσεων 
που μίλησαν στους ερευνητές του Επιμελητηρίου 

δηλώνουν, μεταξύ άλλων, ότι η εξαγωγή προ-
ϊόντων στην ΕΕ «εξακολουθεί να είναι δύσκολη», 
καθώς και ότι «το Brexit είναι η μεγαλύτερη επιβολή 
γραφειοκρατίας στις επιχειρήσεις που έχει γίνει 
ποτέ». Η γενική διευθύντρια του Επιμελητηρίου 
Σεβόν Χάβιλαντ σχολιάζει στην έκθεση ότι «οι επι-
χειρήσεις αισθάνονται ότι χτυπούν τα κεφάλια τους 
σε ένα τοίχο από τούβλα καθώς τίποτα δεν έχει 
γίνει για να τις βοηθήσει». Η έκθεση καλεί τη βρε-
τανική Κυβέρνηση να επανεξετάσει τρόπους βελ-
τίωσης του εμπορίου με την ΕΕ. Μεταξύ άλλων, 
ζητά πρόσθετη συμφωνία για την απλοποίηση των 

εξαγωγών τροφίμων από μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις και απλοποίηση των κανόνων για τον 
ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, μια συμ-

φωνία που θα επιτρέπει σε εκπροσώπους βρετα-
νικών εταιρειών να έχουν δικαίωμα παραμονής για 
μεγαλύτερο διάστημα σε χώρες της ΕΕ. Τονίζεται 
δε η σημασία εύρεσης λύσης στο συνεχιζόμενο 
πρόβλημα του πρωτοκόλλου για τη Β. Ιρλανδία. 
Η έκθεση είδε το φως της δημοσιότητας μία 

ημέρα μετά τη μελέτη που εκτιμά ότι το Brexit έχει 
στοιχίσει στη βρετανική οικονομία 33 δισ στερλίνες 
ή 5,5% από το ΑΕΠ της. Σύμφωνα με τον μέσο όρο 
των δημοσκοπήσεων, το 45% των πολιτών τάσσε-
ται υπέρ της επανένταξης στην ΕΕ έναντι ποσο-
στού 39% που εξακολουθεί να στηρίζει το Brexit.

Έκθεση του Βρετανικού Επιμελητηρίου αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια των επιχειρήσεων με το Brexit

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Ακόμα και μια απλή βόλτα στους κεντρικούς 
εμπορικούς δρόμους του Λονδίνου τις τελευταίες 
εβδομάδες ήταν δύσκολη υπόθεση λόγω της αυ-
ξημένης κίνησης για τις αγορές των Χριστουγέννων 
και τα κέντρα αναψυχής. Δρόμοι όπως η Regent 
Street, η Oxford Street και η πλατεία Trafalgar είχαν 
εορταστική ατμόσφαιρα με ένα μεγάλο ποσοστό 
του πλήθους στο Λονδίνο, να είναι τουρίστες. 
Παρόλα αυτά, η κίνηση στην αγορά ήταν χαμη-

λότερη ακόμα και σε σύγκριση με τα περσινά Χρι-
στούγεννα, όταν υπήρχαν ακόμη ανησυχίες στον 
απόηχο της πανδημίας. Η αγορά επισκιάζεται από 
τον συνδυασμό απεργιών και της κρίσης του κό-
στους διαβίωσης, αφού ο επιμέρους πληθωρισμός 

τροφίμων για το Νοέμβριο ήταν στο 16,5%, δηλαδή 
οι τιμές αυξάνονταν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον 
Σεπτέμβριο του 1977. Σύμφωνα με έρευνα του Γρ. 
Εθνικής Στατιστικής, το 81% των πολιτών ανησυ-
χούσε για το κόστος των τροφίμων.

Αυξημένη κίνηση αλλά περιορισμένες αγορές



Ενόχληση και δυσαρέσκεια εκφράζουν τα πολι-
τικά κόμματα για το προσχέδιο της έκθεσης του ΓΓ 
του ΟΗΕ για την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, στο οποίο γίνεται 
λόγος για άνοδο της σκληρής ρητορικής και από 
τις δύο πλευρές και για εξασθένηση των προοπτι-
κών για λύση. Μιλώντας στον Άστρα ο εκπρόσω-
πος Τύπου του ΑΚΕΛ τόνισε ότι πρέπει να 
εξεταστούν οι λόγοι που εξισώνονται οι ευθύνες 
ανάμεσα στις δύο κοινότητες, την στιγμή που είναι 
σαφές ποια πλευρά είναι η επιθετική. Ο Γιώργος 

Κουκουμάς σημείωσε ότι είναι εύκολο να χρεώνο-
νται όλα στην άδικη κρίση του ΓΓ του ΟΗΕ, και να 
μην εξετάζεται τι έκανε η Ε/Κ πλευρά. Επεσήμανε 

ότι το γεγονός πως η συζήτηση δεν επικεντρώνεται 
στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων αλλά 
στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και στα δι-
κοινοτικά έργα, δείχνει την  ολέθρια κατάσταση και 
το επικίνδυνο σημείο που βρίσκεται το κυπριακό.  
Τόνισε, ακόμα, την ανάγκη για μια συγκροτημένη 
πολιτική που θα φέρει αποτέλεσμα, λέγοντας ότι τα 
τελευταία χρόνια δεν έγιναν όσα έπρεπε. 
Από την πλευρά του ο βουλευτής του ΔΗΚΟ 

Χρύσης Παντελίδης χαρακτήρισε προκλητικό τον 

τρόπο με τον οποίο διαβάζει τα γεγονότα ο ΟΗΕ. 
Είπε ότι η Ε/Κ πλευρά αδικείται, κάνοντας λόγο 

για στρεβλωτικές αναφορές που δεν ανταποκρίνο-
νται σε αυτά που συμβαίνουν επί του εδάφους και 
στην βούληση της κάθε πλευράς. 
Ο κ. Παντελίδης σημείωσε πως πρέπει να ανα-

δειχτεί η πραγματικότητα στα ΗΕ, προσθέτοντας 
ότι δεν είναι δυνατόν η τουρκική πλευρά να εργά-
ζεται με τον πλέον επίσημο τρόπο για λύση δύο 
κρατών και να παραμένει αλώβητη.

  5      | Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023

«Αβέβαιες» παραμένουν προς το παρόν οι προ-
οπτικές για την επίτευξη κοινού εδάφους για την 
ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο, σημειώνει ο 
Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, 
σύμφωνα με ανεπίσημο έγγραφο της έκθεσης για 
την Αποστολή των Καλών Υπηρεσιών του στην 
Κύπρο, επαναλαμβάνοντας ότι η επίδειξη πολιτικής 
βούλησης και ευελιξίας παραμένει «ύψιστης ση-
μασίας» στην αναζήτηση κοινού εδάφους. Σημει-
ώνει επίσης ότι ένας απεσταλμένος των Ηνωμένων 
Εθνών για να ηγηθεί των επαφών με τα μέρη θα 
μπορούσε να παράσχει κρίσιμη υποστήριξη και ότι 
η εμπλοκή των ΗΕ με τις πλευρές και τις εγγυήτριες 
δυνάμεις συνεχίζεται ως προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Στην έκθεση, η οποία επικεντρώνεται σε 
εξελίξεις μεταξύ 15 Ιουνίου και 12 Δεκεμβρίου 2022, 
ο κ. Γκουτέρες αναφέρει ότι και οι δύο πλευρές 
διατηρούν τις αντίθετες απόψεις τους για την 
πορεία προς τα εμπρός. Ελλείψει εποικοδομη-
τικών ή εναρμονισμένων μηνυμάτων από τους 
δύο ηγέτες που θα μπορούσαν να έχουν απή-
χηση και στις δύο κοινότητες, το κλίμα μεταξύ 
των δύο πλευρών αλλά και έναντι των Ηνωμέ-
νων Εθνών «έχει επιδεινωθεί», αναφέρεται. 
Δεδομένης της συνεχιζόμενης απουσίας πλήρων 

διαπραγματεύσεων, όπως σημειώνει ο κ. Γκουτέ-
ρες, «η παρουσία των ηγετών στη δεξίωση της 7ης 
Δεκεμβρίου στη Λευκωσία έστειλε ένα θετικό μή-
νυμα στο ευρύτερο κοινό». 

«Καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις πλευ-
ρές στην αναζήτηση κοινού εδάφους, η ευελιξία, η 
πολιτική βούληση και η προοπτική των μερών προς 
το καλύτερο συμφέρον των Κυπρίων θα είναι υψί-
στης σημασίας», αναφέρει. 
Η υπό αναφορά περίοδος, προστίθεται, ξεκίνησε 

με μια ανανεωμένη δέσμευση από τις πλευρές να 
προχωρήσουν δυναμικά με μέτρα που θα οικοδο-
μούσαν εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών, ως 
μέσο δημιουργίας συνθηκών ευνοϊκών για ενδεχό-
μενες συνομιλίες. Από τον Οκτώβριο, ωστόσο, «οι 
σκληρυνόμενες απαιτήσεις σχετικά με το καθεστώς 
του βορρά και η πολιτική ρητορική στο νότο στο 
πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας αύξησαν τα 
αντιληπτά ψυχολογικά εμπόδια στη συνεργασία». 
Ο ΓΓ του ΟΗΕ σημειώνει ότι το πολιτικό τοπίο 

«περιπλέκεται περαιτέρω» από διαφωνίες και δη-
λώσεις σχετικά με περιοχές εντός της νεκρής ζώ-

νης, παρακείμενων περιοχών και στα Βαρώσια, 
συμπεριλαμβανομένων των μη στρατιωτικών δρα-
στηριοτήτων, ενώ, «η κατάσταση στο νησί επιδει-
νώνεται από τις συνεχιζόμενες εντάσεις στην πε-
ριοχή της ανατολικής Μεσογείου, μεταξύ άλλων 
όσον αφορά τις ανταγωνιστικές διεκδικήσεις για 
θαλάσσιες ζώνες και την επιδείνωση των σχέσεων 
μεταξύ των εγγυητριών δυνάμεων Ελλάδας και 
Τουρκίας». 
Για την προοπτική συνομιλιών και το διορισμό 

απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, ο ΓΓ του 
ΟΗΕ αναφέρει ότι, λόγω της συνεχιζόμενης απου-
σίας ουσιαστικού διαλόγου για το Κυπριακό μεταξύ 
των δύο πλευρών και δεδομένου του επικρατού-
ντος κοινωνικοοικονομικού και πολιτικού κλίματος, 
«οι προοπτικές επίτευξης κοινού εδάφους για την 
ειρηνευτική διαδικασία στην Κύπρο παραμένουν 
προς το παρόν αβέβαιες». 
Καθώς οι απόψεις σχετικά με τον ρόλο και την 

εντολή ενός απεσταλμένου εξακολουθούν να δια-
φέρουν, σημειώνει, δεν έχει βρεθεί ακόμη συμφω-
νία σχετικά με τις λεπτομέρειες για το διορισμό 
απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος 
θα μπορούσε να διερευνήσει τρόπους επίτευξης 
κοινού εδάφους για την επανάληψη των διαπρα-
γματεύσεων για μια μόνιμη διευθέτηση στην Κύ-
προ. Η εμπλοκή των ΗΕ με τις πλευρές και τις εγ-
γυήτριες δυνάμεις συνεχίζεται ως προς αυτό, 
προσθέτει. 
Επαναλαμβάνει ότι το μέλλον της διαδικασίας 

παραμένει στα χέρια των πλευρών και ότι, η επί-
δειξη πολιτικής βούλησης και ευελιξίας τους «πα-
ραμένει ύψιστης σημασίας». Από αυτή την άποψη, 
ένας απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών που 
θα ηγείται της δέσμευσης με τα μέρη θα μπορούσε 
να παράσχει κρίσιμη υποστήριξη, προτίθεται. 
Γίνεται επίσης αναφορά και στην ανάγκη μέτρων 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης με τον κ. Γκουτέρες να 
ενθαρρύνει τους δύο ηγέτες και τους εκπροσώπους 
τους να συμμετάσχουν «σε έναν εποικοδομητικό 
διάλογο» και να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν 
αμοιβαία αποδεκτά μέτρα οικοδόμησης εμπιστο-
σύνης που μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο ευ-
νοϊκό περιβάλλον για διευθέτηση του κυπριακού 
προβλήματος. 
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους δύο 

ηγέτες, όπως αναφέρει, «καλύπτουν τομείς δυνη-

τικού οφέλους και για τις δύο πλευρές και ενδέχεται 
με τη σειρά τους συμβάλλουν στη βελτιωμένη στα-
θερότητα της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 
Μεσογείου». «Προτρέπω τους δύο ηγέτες να συμ-
μετάσχουν σε συζητήσεις για τις προτάσεις με 
πνεύμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εξεύρεσης 
κοινού εδάφους προς όφελος όλων», αναφέρεται 
στην έκθεση. 
Ο κ. Γκουτέρες κάνει εκτενή αναφορά και στις 

δραστηριότητες των Τεχνικών Επιτροπών, ενώ χα-

ρακτηρίζει ως «ιδιαιτέρως λυπηρή» την αναστολή 
της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης για την ειρήνη «Imagine» υπό 
την αιγίδα της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαί-
δευση. 
Το γεγονός ότι έχει γίνει μόνο μία συνάντηση της 

Τεχνικής Επιτροπής για Ανθρωπιστικά Θέματα από 
τον Οκτώβριο του 2021 «και καμία ουσιαστική» 
συνεδρίαση της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκ-
παίδευση από τις 2 Ιουλίου 2021 «είναι απογοη-
τευτικό», σημειώνει ο κ. Γκουτέρες, προσθέτοντας 
ότι είναι «επίσης λυπηρή» η καθυστέρηση που πα-
ρατηρείται στα έργα που ξεκίνησε η Τεχνική Επι-
τροπή Πολιτισμού. Θα πρέπει επίσης, όπως ανα-
φέρει «να αντιμετωπιστεί επειγόντως» η έλλειψη 
προόδου όσον αφορά τη δημιουργία μιας συμφω-
νημένης διαδικασίας για συντονισμένη αντιμετώ-
πιση καταστάσεων κρίσεων στο νησί, όπως οι πυρ-
καγιές. 
Αναφέρει, ότι, παρά την επιδείνωση της ατμό-

σφαιρας, τη συνεχιζόμενη απουσία διαπραγματεύ-
σεων και τον περιορισμένο χώρο για δέσμευση σε 
ουσιαστικά ζητήματα στις ειρηνευτικές συνομιλίες, 
ανώτατοι αξιωματούχοι των Ηνωμένων Εθνών συ-
νέχισαν να συνεργάζονται με τις δύο πλευρές και 
τις εγγυήτριες δυνάμεις με σκοπό την εξεύρεση 

κοινού εδάφους για τις διαπραγματεύσεις. 
Στην έκθεση παρατίθενται και τα σημειώματα 

που απέστειλαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νί-
κος Αναστασιάδης και ο ηγέτης των Τουρκοκυ-
πρίων Ερσίν Τατάρ. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κάνει εκτενή ανα-

φορά στις προσπάθειες της ελληνοκυπριακής 
πλευράς προς επίλυση του Κυπριακού, και συγκε-
κριμένα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων στην απόρριψη 
από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του πακέτου «τολ-
μηρών» μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, που 
είχε υποβάλει και στην αντιπρόταση του κ. Τατάρ 
τον Ιούλιο του 2022, μέτρων οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης «που δυστυχώς αντικατοπτρίζουν τη 
θέση της τουρκικής πλευράς για μια λύση «δύο 
κρατών». 
Αναφέρεται επίσης σε ανανεωμένες προσπά-

θειες «για την επιδίωξη της διεθνούς αναβάθμισης 
της αποσχιστικής οντότητας, όπως φαίνεται στην 
πρόσφατη απόφαση του Οργανισμού Τουρκικών 
Κρατών να τροποποιήσει το καταστατικό του προ-
κειμένου να επιτραπεί η ένταξη οντοτήτων και να 
χορηγηθεί το καθεστώς του παρατηρητή στην πα-
ράνομη αποσχιστική οντότητα το κατεχόμενο τμήμα 
της Κύπρου». 
Κάνει αναφορά και στις προκλητικές ενέργειες 

και τις συνεχείς απειλές από την Τουρκία και την 
τουρκοκυπριακή πλευρά, όπως παράνομες ενέρ-
γειες και ανακοινώσεις για περαιτέρω παραβιάσεις 
στα Βαρόσια, αλλά και προσπάθειες παρεμβάσεις 
στη νεκρά ζώνη. 
Ο κ. Τατάρ αναφέρει ότι συνέχισαν τις προσπά-

θειές τους «για την επιβεβαίωση των εγγενών μας 
δικαιωμάτων, δηλαδή της κυριαρχίας και της ισό-
τητας διεθνούς καθεστώτος, τα οποία στερηθήκαμε 
με τη βία το 1963». Αναφέρεται σε προτάσεις συ-
νεργασίας που έχει υποβάλει στον τομέα της ενέρ-
γειας και πράσινης ενέργειας, μεταξύ άλλων, ενώ 
σημειώνει ότι πρέπει να επιδιωχθεί η συγκατάθεσή 
τους για τις δραστηριότητες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στις 
κατεχόμενες περιοχές «και να επιτευχθεί κατεπει-
γόντως νομικό πλαίσιο». Για το θέμα των Βαρω-
σίων, αναφέρει ότι στην υπό αναφορά περίοδο, οι 
ελληνοκυπριακές αιτήσεις προς την “επιτροπής 
ακίνητης περιουσίας” σχετικά με το κλειστό τμήμα 
της πόλης, αυξήθηκαν σε 470.
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«Αβέβαιες» οι προοπτικές για επίτευξη κοινού εδάφους στην Κύπρο
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Ενόχληση και δυσαρέσκεια εκφράζουν τα πολιτικά κόμματα για το προσχέδιο



Έντονο κυπριακό χρώμα σε μια ακόμη υπόθεση που 
απασχολεί διεθνώς και σχετίζεται με το Κυπριακό Επεν-
δυτικό Πρόγραμμα. Όπως δημοσιεύει στην Κύπρο η 
εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» και ο συντάκτης Φάνης 
Μακρίδης, το κρατικό ιταλικό κανάλι RAI3 ανέδειξε την 
περασμένη Δευτέρα λεπτομέρειες για την ποινική έρευνα 
σε βάρος τριών επιχειρηματιών ρωσικής καταγωγής, οι 
οποίοι έχουν αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο και κατα-
ζητούνται από τις Αρχές της ρωσικής Ομοσπονδίας. 
Ο λόγος για τον 45χρονο Σεμιόκιν Ρομάν Αλεξάντρο-

βιτς, τον 38χρονο Καζορίν Ντμίτρι Σεργκέεβιτς και τον 
42χρονο Καρσκόφ Σεργκέι Σεργκέεβιτς. Σύμφωνα με τις 
διωκτικές Αρχές της περιφέρειας του Μπριάνσκ, είναι 
ύποπτοι για φοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι πι-
στεύουν ότι οι τρεις επιχειρηματίες είναι οι τελικοί δικαιού-
χοι της στοιχηματικής εταιρείας 1XBet και ότι οφείλουν 
στο ρωσικό κράτος ένα αξιοσέβαστο ποσό ως φόρο. 
Στην αγγελία με την οποία κηρύσσονται ως καταζη-

τούμενοι οι τρεις επιχειρηματίες και η οποία είναι αναρ-
τημένη στην επίσημη ιστοσελίδα των εισαγγελικών Αρ-
χών της πόλης του Μπριάνσκ, αναφέρεται πως οι 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας έναντι της ρωσικής 
πολιτείας σχετίζονται με τα εισοδήματα της 1XBet που 
μέσα σε περίοδο πέντε ετών ανέρχονταν στα 63 δισ. 
ρούβλια. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί με πέραν των 800 
εκατ. ευρώ. 
Πάντως, από διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει άμεση 

σχέση των προαναφερθέντων με την 1XBet. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι η εν λόγω στοιχηματική επιχειρηματική 
οντότητα δραστηριοποιείται διεθνώς, ενώ διασυνδέεται 
με το νησί μας μέσω δαιδαλωδών διαδρομών. 
Είναι ενδεικτικό ότι οι ιστοσελίδες της 1XBet που λει-

τουργούν σε Καναδά και Βραζιλία, αναφέρουν ότι ανή-
κουν σε δύο εταιρικές οντότητες του Κουρασάο, οι οποίες 
με τη σειρά τους τυγχάνουν διαχείρισης από κυπριακές 
επιχειρηματικές οντότητες. Τις Klafkaniro Limited και  Kas-
sifoni Enterprises Ltd, αντίστοιχα. 
Και οι τρεις επιχειρηματίες έχουν αρνηθεί ότι είναι οι 

τελικοί δικαιούχοι της 1XBet. Χαρακτηριστικό είναι και 
ρεπορτάζ στη ρωσική έκδοση του Forbes, στις 
29/12/2021. Δημοσιογράφος σημειώνει ότι εντόπισε τους 
τρεις καταζητούμενους με κυπριακό διαβατήριο στη Λε-
μεσό, μίλησε μαζί τους και αρνούνται τα όσα τους κατα-
λογίζονται. Το σημείωμα που συνοδεύει την αγγελία με 
την οποία κηρύχθηκαν εκζητούμενοι οι τρεις προανα-
φερθέντες, αναφέρει μεταξύ άλλων: «Τα στοιχηματικά 
παίγνια διεξάγονταν χωρίς την απόκτηση άδειας που εκ-
δίδεται από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία 
της Ρωσίας, με βάση τη διαδικασία που εγκαθιδρύεται 
από τον Νόμο». 
Την υπόθεση έφερε στο φως ο Ιταλός δημοσιογράφος 

Λορένζο Βεντεμιάλε του RAI3, μέσω της γνωστής εκπο-
μπής διερευνητικής δημοσιογραφίας «Report». 
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      Ειδήσεις σε 2’

271 ΧΙΛ ΕΥΡΩ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΔΥΟ ΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ� ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

Τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από το υπουργείο 
Οικονομικών καταγγέλλει στον Γενικό Εισαγγελέα ο Γε-
νικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης, για διάθεση κον-
δυλίου 271 .000 ευρώ  σε δύο οίκους, για παροχή 
συμβουλών σχετικά με τη διαχείριση των αεροδρομίων 
Λάρνακας και Πάφου, χωρίς προσφορές και δίχως να πε-
ριλαμβάνεται κονδύλι στον προϋπολογισμό που είχε 
εγκρίνει η βουλή. 
Από την επιστολή του Γενικού Ελεγκτή προκύπτει μά-

λιστα πως ο Γενικός Εισαγγελέας είχε ενημερωθεί σχε-
τικά από το υπουργείο Οικονομικών, γεγονός που 
δημιουργεί περαιτέρω ερωτηματικά για τον τρόπο χειρι-
σμού του όλου θέματος από κυβερνητικής πλευράς. 
Σύμφωνα με τον Φιλελεύθερο το αίτημα είχε υποβληθεί  

στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, αποκρύ-

βοντας το γεγονός ότι οι συμβάσεις με τους δύο οίκους 
είχαν ήδη υπογραφεί.  Δηλαδή, ζητήθηκε έγκριση κονδυ-
λίου το οποίο ουσιαστικά το υπουργείο δεσμεύθηκε να 
καταβάλει ερήμην της Βουλής. 
Ο Γενικός Ελεγκτής σημειώνει επίσης, πως ειδικά στη 

δεύτερη περίπτωση, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικο-
νομικών ουδέποτε ενέκρινε τη διάθεση των €271.000. 
Παράλληλα, σκανδαλώδεις συμφωνίες του κράτους με 

ιδιώτες, που συνιστούν κακοδιαχείριση της δημόσιας πε-
ριουσίας σε βιομηχανικές περιοχές διαπιστώνει σε έκ-
θεσή της η Ελεγκτική Υπηρεσία. 
Σύμφωνα με την έκθεση, το κράτος ενοικιάζει κρατική 

γη σε ιδιώτες που την υπενοικιάζουν, πίσω στο κράτος. 
Ο εκπρόσωπος Τύπου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μά-

ριος Πετρίδης, ανέφερε στην «Πρωινή Έκδοση» του 
ΑΣΤΡΑ ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι το ίδιο το 
Υπουργείο Εμπορίου που προτρέπει επιχειρηματίες να 
κάνουν την αίτηση για να υπενοικιάζουν στο κράτος. 
Ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε σε τέσσερις κραυγαλέες πε-

ριπτώσεις που συνιστούν κακοδιαχείριση κρατικής γης.

ΕΝΩ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΜΕ ΡΩΣΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Νέος Αρχιεπίσκοπος: 
Με την ίδια πρακτική 

στο Κυπριακό

Υποσχέσεις για άμεση λύση 
σε ορισμένα πιεστικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει 
το Γ.Ν. Πάφου έδωσε ο 
Υπουργός Υγείας, Μιχάλης 
Χατζηπαντέλα, ο οποίος χθες 
επισκέφθηκε το κρατικό νο-
σηλευτήριο και μοίρασε δώρα 
στα παιδιά που νοσηλεύονται 
στην παιδιατρική κλινική του 
νοσοκομείου στην οποία το 
τελευταίο διάστημα παρατη-
ρούνται προβλήματα έλλειψης 
κλινών. Επίσης, επιβεβαίωσε 
ότι θα καθυστερήσει η παρά-
δοση του νέου κτιρίου της 
Μονάδας Αιμοκάθαρσης.

Μ. Δρουσιώτης: «Πολύ σημαντική η απόφαση»

Ως πολύ σημαντική χαρακτήρισε ο δη-
μοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης την 
απόρριψη αιτήματος έκδοσης προσωρι-
νού διατάγματος για αναστολή κυκλοφο-
ρίας και διανομής του τελευταίου του βι-
βλίου με τίτλο «Κράτος Μαφία». Μιλώντας 
στον ΑΣΤΡΑ, ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε 
ότι παρόμοια απόφαση δεν υπήρξε στο 

παρελθόν και ως εκ τούτου δημιουργείται 
νομολογία σε ό,τι αφορά διατάγματα ενα-
ντίον δημοσιευμάτων. 
Σημειώνεται ότι το διάταγμα αιτήθηκε 

εμπειρογνώμονας ασφάλειας του διαδι-
κτύου, ο οποίος, σύμφωνα με σχετική ανα-
φορά στο βιβλίο, είχε αρχικά κληθεί από 
τον δημοσιογράφο για να θωρακίσει τις 
συσκευές του. Αντ’ αυτού όμως, φέρεται 
να εγκατέστησε λογισμικό παρακολούθη-
σης που επέτρεψε την παράνομη παρέμ-
βαση στον προσωπικό υπολογιστή και τα 
αρχεία του. Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε ότι 
επρόκειτο για άτομο στο οποίο αποτάθηκε 
για να τον προστατεύσει, όμως στο τέλος 
του έκλεψε στοιχεία από τον υπολογιστή 
και τον χάκαρε.

«Κύπριοι» καταζητούνται για φοροδιαφυγή 800 εκατομμυρίων

Την πρακτική του προκατό-
χου του θα ακολουθήσει στο 
Κυπριακό ο Αρχιεπίσκοπος 
Νέας Ιουστινιανής και Πάσης 
Κύπρου Γεώργιος, όπως δή-
λωσε σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στο Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, σημει-
ώνοντας παράλληλα πως θα 
πρέπει να επιδιώξουμε για 
τον λαό μας όλα τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα τα οποία 
απολαμβάνουν οι Ευρω-
παίοι.  «Οι απόψεις μας με 
τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο 
Κύπρου Χρυστόστομο τον 
Β΄ταυτίζονται», σημείωσε.

Κ. Ευσταθίου: «Δεν φεύγω από το σπίτι μου»

Σχεδόν ένα μήνα πριν τις προεδρικές 
εκλογές, στην ΕΔΕΚ προμηνύονται νέες 
θύελλες συνεπεία της απόφασης που 
έλαβε η Γραμματεία του κόμματος για να 
συνεχίσει τον πόλεμο εναντίον του Κωστή 
Ευσταθίου και του Γιώργου Βαρνάβα. 
Όπως αποκάλυψε ο «Πολίτης», επιστολή 
της Γραμματείας ζητά από τον κ. Ευστα-

θίου να απαντήσει γιατί δεν συμπορεύτηκε 
με την απόφαση του κόμματος να στηρίξει 
την υποψηφιότητα Ν. Χριστοδουλίδη και 
γιατί τους τελευταίους μήνες απέχει συ-
στηματικά από κάθε πολιτικό σώμα και εν 
γένει διεργασία της ΕΔΕΚ. 
Ο Κωστής Ευσταθίου, δήλωσε στον 

Άστρα ότι δεν έχει πάρει καμία επιστολή 
και ότι πλέον γίνεται το πρώτο βήμα για 
τη διαγραφή του, προσθέτοντας ότι ο κ. 
Σιζόπουλος διαδίδει σε συνεργάτες του σε 
διθυραμβικό ύφος ότι θα τον εξαφανίσει. 
Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να παραι-
τηθεί. «Δεν φεύγω από το σπίτι μου, να 
φύγει ο Μαρίνος Σιζόπουλος» είπε, προ-
σθέτοντας ότι η Γραμματεία θα τύχει δη-
μόσιας απάντησης.

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΦΙΑ» ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΚ

Γεν Ελεγκτής: Διάπραξη ποινικών αδικημάτων από Υπ. Οικονομικών

Ανεξέλεγκτη 
καταστροφή

Λαξεύεται καθημερινά από 
λατομεία στις κατεχόμενες 
περιοχές τμήμα του Κυπα-
ρισσόβουνου, πλησίον των 
χωριών Σύσκληπος και Άγιος 
Ερμόλαος. Σύμφωνα με το 
Γραφείο Τύπου και Πληροφο-
ριών, η «Γενί Μπακίς» γράφει 
πως ο Ντογάν Σαχίρ, γενικός 
γραμματέας του Κινήματος 
Πράσινης Ειρήνης, δήλωσε 
ότι νέα λατομεία λειτουργούν 
ανεξέλεγκτα στα κατεχόμενα. 
Δήλωσε ακόμα ότι πρό-

σφατα υπήρξαν «παράνο-
μες» επιχειρήσεις εκμετάλ-
λευσης λατομείων στον  
κατεχόμενο Σύσκληπο.

Νέες υποσχέσεις...
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Εν συντομία

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΟ 50%

Νέες αντιδράσεις για τον κατώτατο

Ανείπωτη 
τραγωδία

Τι δική της εκδοχή σχετικά 
με την υπόθεση με το νεκρό 
βρέφος που εντοπίστηκε στον 
Αλιάκμονα την πρωτοχρονιά 
στον Αλιάκμωνα, δίνει η 
29χρονη μητέρα η οποία κα-
τηγορείται για τον θάνατο του 
παιδιού της. 

Η ίδια μέσα από τα κρατη-
τήρια της Αστυνομικής Διεύ-
θυνσης Ημαθίας δηλώνει στο 
newsit.gr ότι το 11 μηνών 
βρέφος της μπουσούλησε κι 
έπεσε στο ποτάμι, προσθέ-
τοντας ότι δεν μπορούσε να 
το βγάλει από το νερό. 

«Η αλήθεια είναι ότι η μικρή 
μπουσούλησε και έπεσε στο 
ποτάμι. Πήγαμε βόλτα στο 
ποτάμι, γιατί είχε ωραία μέρα. 
Την είχα στα πόδια μου, μετά 
την άφησα κάτω για λίγο, 
πήρα το κινητό και αφαιρέ-
θηκα και η μικρή έπεσε στο 
ποτάμι».

Στον ώμο τραυματίστηκε 
με μαχαίρι δεκατετράχρονος, 
από έναν 16χρονο, το βράδυ 
της Δευτέρας στο κέντρο των 
Ιωαννίνων. Η συμπλοκή με-
ταξύ των ανηλίκων έγινε σε 
σημείο όπου καθημερινά συ-
χνάζουν μαθητές και αμέσως 
ενημερώθηκε η Αστυνομία. 
Ο 14χρονος μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο, ενώ συνε-
λήφθη ο 16χρονος.

Μαχαιρώματα 
μεταξύ ανηλίκων

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση του σκανδάλου υποκλοπών

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών, κα-
θώς η ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) έλαβε την απόφαση να ξεκι-
νήσουν έλεγχοι σε όλους τους παρόχους τηλεφωνίας. 

Παράλληλα άναψε το πράσινο φως στο αίτημα του 

Αλέξη Τσίπρα για ενημερωθεί σχετικά με τις άρσεις απορ-
ρήτου που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια και αφορούν πο-
λιτικούς, δημοσιογράφους, δικαστικούς και αξιωματικούς 
των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως αναφέρει η απόφαση 
που δημοσιεύτηκε την Τρίτη και ελήφθη σε συνεδρίαση 
που πραγματοποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου, οι έλεγχοι 
στις εγκαταστάσεις των εταιριών Cosmote, ΟΤΕ, Voda-
fone και Wind θα πραγματοποιηθούν με επικεφαλής Χρή-
στο Ράμμο ενώ πρόκειται να διερευνηθεί εάν έχουν εκδο-
θεί κατά το παρελθόν διατάξεις άρσεως απορρήτου των 
επικοινωνιών τεσσάρων ατόμων. Έλεγχοι θα πραγματο-
ποιηθούν και «σε όποιον άλλον πάροχο τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδος, 
παραστεί ανάγκη κατά την εξέλιξη του ελέγχου». Στην 
απόφαση σημειώνεται ότι ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης 
Αρχής, θα αποστείλει αίτημα προς τον Αλέξη Τσίπρα με 
το οποίο θα ζητεί «τον εμπλουτισμό του ερωτήματος που 
κατέθεσε στην ΑΔΑΕ την 7.12.2022, με συγκεκριμένους 

αριθμούς τηλεφώνου, που σχετίζονται με τα πρoαναφε-
ρόμενα δημόσια πρόσωπα και την πιθανότητα άρσης του 
απορρήτου της επικοινωνίας τους». Υπενθυμίζεται ότι ο 
Χρήστος Ράμος,διεμήνυσε τις προηγούμενες ημέρες ότι 
«η ΑΔΑΕ προχωρεί και θα προχωρήσει στην πραγματο-
ποίηση όλων των απαραιτήτων ελέγχων». Ο ίδιος μάλι-
στα, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν νομιμο-
ποιείται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να γνωμοδοτήσει 
για τη νομιμότητα των ερευνών της ΑΔΑΕ είχε ξακαθαρίσει 
ότι Ανεξάρτητη αρχή, και μάλιστα συνταγματικά κατοχυ-
ρωμένη, σημαίνει ανεξαρτησία από την εκτελεστική και 
από την δικαστική εξουσία. Είχε προηγηθεί η απόπειρα 
παρακώλυσης ελέγχου της ΑΔΑΕ, από τον εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο όταν κλιμάκιο της 
Ανεξάρτητης Αρχής επισκέφθηκε τα γραφεία της Cosmote 
ώστε να ερευνήσει εάν υπήρξε άρση του απορρήτου των 
επικοινωνιών για τον ευρωβουλευτή του Renew Europe, 
Γιώργο Κύρτσο και τον δημοσιογράφο Τάσο Τέλλογλου.

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ COSMOTE, VODAFONE ΚΑΙ WIND

Το κυβερνητικό αφήγημα 
περαιτέρω ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, αύξη-
σης των νέων θέσεων εργα-
σίας και ακόμα μεγαλύτερης 
μείωσης της ανεργίας κινδυ-
νεύει με κατάρρευση τους 
πρώτους μήνες του 2023.  

Συγκεκριμένα, χάθηκαν 
200.000 θέσεις εργασίας σε 
ένα δίμηνο (ΟκτώβριοςΝο-
έμβριος), με το πραγματικό 
ποσοστό ανεργίας να σκαρ-
φαλώνει στο 22%. Παρά το 
γεγονός ότι στον προϋπολο-
γισμό ο ρυθμός ανάπτυξης 
για το 2023 τελικά χαμήλωσε 
στο 1,8% (από το αρχικό 
3%), το τρίτο τρίμηνο του 
2022 σημειώθηκε μείωση 
του ΑΕΠ κατά 0,5%.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ  

«Κάθε περίοδος μετάβασης είναι ευκαιρία για ανανέωση και αναγέννηση»

Ακόμη και στο καλύτερο από τα σενάρια 
αύξησης του κατώτατου μισθού που προ-
ωθεί προεκλογικά η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, το συνολικό όφελος για τους εργα-
ζόμενους δεν καλύπτει ούτε τις μισές από 
τις απώλειες που υπέστησαν από την 
έκρηξη της ακρίβειας και την ανεξέλεγκτη 
κερδοσκοπία, όπως εξήγησε στην κρατική 
τηλεόραση παραθέτοντας αναλυτικά στοι-
χεία ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμε-
νων Καταναλωτών Απόστολος Ραυτόπου-

λος. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με 
τον κατώτατο μισθό, ήδη τον Σεπτέμβριο 
του 2022 είχαν χάσει το 40% της αγορα-
στικής τους δύναμης, δύο μισθούς για να 
καλύψουν το κόστος της ακρίβειας, της 
ενέργειας, των καυσίμων, όπως εξήγησε,. 

Ακόμη και στο καλύτερο σενάριο αύξη-
σης του κατώτατου στο επίπεδο των 760 
ευρώ, «μια τέτοια αύξηση θα καλύψει 
μόνο το 50% του πληθωρισμού. Η αγορά 
το 2022 έδειξε ότι οι αυξήσεις σε είδη δια-
τροφής και πρώτης ανάγκης ήταν 40%». 

Οι εξαγγελίες περί αύξησης του κατώ-
τατου από την κυβέρνηση Μητσοτάκη εί-
ναι «καθαρά προεκλογικές», τόνισε χτες 
η η τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Μαριλίζα Ξε-
νογιαννακοπούλου. «Η αύξηση είναι κα-
θυστερημένη και μικρή και έχει ήδη εξα-
νεμιστεί», όπως είπε.

«Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνομαι, ενόψει των Χριστου-
γέννων και του νέου έτους, σε όλους εσάς, τους ομογενείς 
μας, τους απανταχού Έλληνες. Όλους εσάς που, όπου 
και αν βρίσκεστε, διαφυλάσσετε ευλαβικά τη μητέρα πα-
τρίδα στη μνήμη και στην καρδιά σας. Εσάς που παλέψατε 
να γεφυρώσετε αντιθέσεις ανάμεσα στον τόπο της κατα-
γωγής και τις νέες σας πατρίδες, που μοχθήσατε, δημι-
ουργήσατε, διακριθήκατε, όχι μόνο προοδεύοντας σε ατο-
μικό επίπεδο, αλλά διαπρέποντας και σε συλλογικό, 
τιμώντας έτσι τις ελληνικές σας ρίζες, βαθύ και στέρεο 
κομμάτι της ταυτότητας σας», αναφέρει στο μήνυμα της 
η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σα-
κελλαροπούλου προς τους απόδημους Έλληνες. 

«Αυτές τις μέρες, που λαμπρύνονται από την προσδοκία 
της επί γης ειρήνης και κυλούν μέσα στην ευμένεια και 
την αγάπη, μας πονούν περισσότερο οι πόλεμοι, οι συ-
γκρούσεις, ο αυταρχισμός και η ωμή βία των ανελεύθε-
ρων καθεστώτων, η καταπάτηση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία 

αποτελεί πληγή στα ευρωπαϊκά ιδεώδη, για την υπερί-
σχυση των οποίων έχουν δοθεί μεγάλοι αγώνες. Ζούμε 
σ’ έναν ταραγμένο πλανήτη, σε μια μεταβατική, ρευστή 
εποχή. Έννοιες και θεσμοί που προσέδιδαν σταθερό 
νόημα στον κόσμο που γνωρίζαμε, κλονίζονται. Οι αλλε-
πάλληλες κρίσεις, υγειονομική, ανθρωπιστική, προσφυ-
γική, οικονομική, ενεργειακή, που μας δοκιμάζουν, καθώς 
και η όλο και μεγαλύτερη απειλή της κλιματικής αλλαγής, 
προκαλούν ανασφάλεια και ανησυχία. Ο αιώνας μας ξε-
κίνησε με λιγότερες βεβαιότητες στις αποσκευές του και η 
δεκαετία που διανύουμε αποδεικνύεται κρίσιμη και απο-

φασιστική. Ωστόσο, κάθε περίοδος μετάβασης είναι ευ-
καιρία για ανανέωση και αναγέννηση της ελπίδας». 

  Επίσης, τονίζει ότι «η Ελλάδα προσβλέπει σε σας, κα-
μαρώνει και παρακολουθεί με ενδιαφέρον τα σημαντικά 
σας επιτεύγματα στους τομείς της τέχνης και της επιστή-
μης, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Είστε 
αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, σύγχρονοι Οδυσ-
σείς που διαβήκατε σύνορα και διασχίσατε θάλασσες, 
γνωρίσατε δυσκολίες και γευτήκατε απογοητεύσεις, αλλά 
με το πείσμα και τον μόχθο σας τις μετατρέψατε σε ευκαι-
ρίες και τις εξελίξατε σε θριάμβους. Βιώσατε την εμπειρία 
του ξένου και εμπλουτίσατε την ταυτότητά σας, χωρίς ν’ 
αφήσετε ποτέ να ξεθωριάσει η μνήμη του γενέθλιου τόπου 
και να εξασθενίσει ο δεσμός. Ένας δεσμός που επιβε-
βαιώνει τη δύναμή του τέτοιες γιορτινές μέρες, μέσα στις 
οικογένειές σας, στους δικούς σας ανθρώπους, στις εκ-
κλησίες, στις καρδιές σας. 

Εύχομαι ολόθερμα καλά Χριστούγεννα, υγεία και προ-
σωπική ευτυχία για τη νέα χρονιά!»

Τα ίχνη του χρήματος οδηγούν από την Αθήνα στον Παναμά 
με επίκεντρο τις κινήσεις λογαριασμών της Εύας Καϊλή, η 
οποία εμπλέκεται στο σκάνδαλο QatarGate και σήμερα βρί-
σκεται στη φυλακή, σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repub-
blica. Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ της ιταλικής εφημερί-
δας, το «παιχνίδι» των ερευνών έχει μεταφερθεί για τα καλά 
και στην Ελλάδα που κάνει σημαντικά βήματα στην έρευνα σε 
ένα «τρίγωνο» συνεργασιών με παράλληλες έρευνες σε Βέλγιο 
και Ιταλία. Εκτός από τον Βέλγο ανακριτή Μισέλ Κλεζ, ο οποίος 
διεξάγει την έρευνα στις Βρυξέλλες, αξιωματικοί της «Guardia 
di Finanza» υπό τον συντονισμό του αναπληρωτή εισαγγελέα 
του Μιλάνου Φάμπιο Ντε Πασκάλ έχουν κάνει φύλλο και φτερό 
τους λογαριασμούς των Φραντσέσκο Τζόρτζι και και Αντόνιο 
Παντσέρι. 
Πλέον, οι ελληνικές Αρχές μέσω της Καταπολέμησης του 

Ξεπλύματος Χρήματος έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» όλες 
τις μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ σε λογαριασμούς που 
ανήκουν στην πρώην ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και σύζυγο 
του Φραντσέσκο Τζόρτζι. Η La Repubblica τονίζει ο αντιεισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της Αρχής Καταπολέ-
μησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρα-
στηριότητες, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ζήτησε την άμεση 
συνδρομή των Αρχών του Παναμά για εμβάσματα που μπορεί 
να ξεπερνούν και τα 20 εκατομμύρια ευρώ από το Κατάρ προς 
λογαριασμού της Εύας Καϊλή ή άλλων μελών της οικογένειάς 
της. Η La Repubblica σημειώνει πως η ύπαρξη του ποσού και 
των λογαριασμών διαψεύδονται από τους δικηγόρους της 
Εύας Καϊλή, προσκομίζοντας έγγραφο από την τράπεζα του 
Παναμά «Bladex Bank». 

Οι διαδρομές του χρήματος οδηγούν στον Παναμά

Σταθερά στην 
«κορυφή» της ΕΕ
Η χονδρεμπορική τιμή του 

ηλεκτρικού ρεύματος στην 
Ελλάδα είναι σταθερά η υψη-
λότερη σε όλη την Ευρώπη, 
παραμένοντας στην πρώτη 
θέση για 13η συνεχή ημέρα, 
στα 258,4 ευρώ ανά μεγα-
βατώρα. 

Η δραματική κατάσταση 
που παρουσιάζει η ελληνική 
αγορά ενέργειας καταγράφε-
ται στον χάρτη που δημοσι-
εύει καθημερινά η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας.

ΕΩΣ ΚΑΙ 35% ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Νέες ανατιμήσεις «φωτιά» στα τρόφιμα

Νέος γύρος ανατιμήσεων στο ράφι 
χτυπά χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη 
χώρα, με τις τιμές των τροφίμων να δημι-
ουργούν μεγάλα προβλήματα στους πο-
λίτες, οι οποίοι βλέπουν τα εισοδήματά 
τους να μειώνονται. Την ίδια στιγμή, γίνεται 
φανερή η αποτυχία του «καλαθιού του νοι-
κοκυριού» αλλά και η πολιτική των pass 
από την κυβέρνηση. 

Άλλωστε, και η εφαρμογή του market 
pass από τον Φεβρουάριο και για έξι μή-

νες φαίνεται πως θα στεφθεί από απόλυτη 
αποτυχία, ενώ αναμένεται να δώσει νέα 
ανοδική ώθηση στις τιμές. 

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα καταγράφει 
για 15η ημέρα σήμερα την υψηλότερη 
χονδρεμπορική τιμή ρεύματος (218,19 
ευρώ/MWh) σε όλη την Ευρώπη, κάτι το 
οποίο δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο 
ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιδοτεί την αι-
σχροκέρδεια της ΔΕΗ και των ιδιωτών στο 
ρεύμα εις βάρος των πολιτών. 

Παράλληλα, ήδη παρατηρούνται μεγά-
λες αυξήσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ, 
οι οποίες αναμένεται να αγγίξουν ακόμη 
και το 35% σε κάποια προϊόντα, ενώ κατά 
μέσο όρο θα κυμανθούν κοντά στο 12%-
13% για τον Ιανουάριο. 

Ήδη οι εταιρείες έχουν αποστείλει στις 
αλυσίδες σούπερ μάρκετ νέα τιμολόγια με 
ανατιμήσεις για πολλές κατηγορίες βασι-
κών προϊόντων. Φθινόπωρο της 

ανεργίας...
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Έλεγχος, διαφάνεια, χρηστή διοίκηση και λογοδοσία η συνταγή για να
Συνέντευξη στον Πέτρο Χ. ΠΑΣΙΑ 
 
Τα αισιόδοξα αποτελέσματα των μετρήσεων των 

τάσεων της κοινής γνώμης όπως καταγράφονται 
και στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων εβδομά-
δων, έχουν δημιουργήσει κλίμα ευφορίας στο 
Εκλογικό Επιτελείο του Ανεξάρτητου Υποψηφίου 
για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. 
Ανδρέα Μαυρογιάννη.  
Ο ίδιος ο υποψήφιος, οι συνεργάτες του στο Κε-

ντρικό και τα Επαρχιακά Επιτελεία του όπως και 
οι εκατοντάδες εθελοντές που αγκάλιασαν και προ-
ωθούν την  υποψηφιότητα του είναι οι πρώτοι που 
γίνονται δέκτες της αυξητικής τάσης στην υποστή-
ριξη από τους πολίτες της υποψηφιότητας του. 
Όλο και περισσότερος κόσμος πείθεται για την 

ανάγκη πραγματικής, προοδευτικής αλλαγής και 
αγκαλιάζει την υποψηφιότητα μας, αναφέρει ο κ. 
Μαυρογιάννης σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στην «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ». Από τη μια γωνιά της Κύ-
πρου ως την άλλη, προσθέτει, συναντώ την αγωνία 
για την αλλαγή, μα και την ελπίδα ότι η αλλαγή 
αυτή θα γίνει πράξη. 
Σε άλλα σημεία της συνέντευξης του:  
• Ανακοινώνει ότι στο Κυπριακό η πρώτη του κί-

νηση θα είναι η άμεση επικοινωνία με τον Γενικό 
Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, από τον οποίο 
θα ζητήσει να αναλάβει πρωτοβουλία και θα τον 
καλέσει να έρθει στην Κύπρο για να ξεκινήσει 
άμεσα η προσπάθεια 

• Αναφέρει ότι οι κύριοι ανθυποψήφιοι του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης υπήρξαν 
και οι δύο πρωταγωνιστές της απερχόμενης δια-
κυβέρνησης, συνεργοί στα σκάνδαλα που ρεζίλε-
ψαν διεθνώς την χώρα, συνήγοροι πολιτικών που 
εμβάθυναν τις κοινωνικές ανισότητες και τα προ-
βλήματα 

• Δηλώνει ότι απέναντι στους δύο υποψήφιους 
του Συναγερμού «εμείς προτάσσουμε την ανάγκη 
για αλλαγή στη διακυβέρνηση, στο ύφος και στο 
ήθος της διακυβέρνησης» 

• Τονίζει ότι η συνταγή για να κτυπηθούν τα κα-
τεστημένα που αλωνίζουν στον κρατικό μηχανισμό 
είναι ο έλεγχος, η διαφάνεια, η χρηστή διοίκηση 
και η λογοδοσία 

• Σημειώνει ότι τα τελευταία χρόνια η Κύπρος 
αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στη διαφθορά και στη 
διαπλοκή και προσθέτει ότι ο ίδιος έχει  παρουσιά-
σει σειρά προτάσεων για την αντιμετώπιση της 
διαφθοράς, το κράτος δικαίου και τον προοδευτικό 
εκσυγχρονισμό του κράτους 

• Αναφέρει ότι η δημιουργία του Υφυπουργείου 
Πράσινης Μετάβασης και Αειφορίας, θα είναι η αι-
χμή του δόρατος μας για την εφαρμογή των πρά-
σινων πολιτικών που επιδιώκουμε 

• Τάσσεται υπέρ της πλήρους επαναφοράς της 
ΑΤΑ και της αύξησης των μισθών των εργαζομένων   
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ  
ΤΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ 
Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο 

της συνέντευξης του Ανεξάρτητου Υποψήφιου Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, στην εφημερίδα μας:  

 
-Κύριε Μαυρογιάννη, σε ποιο βαθμό είστε 

ικανοποιημένος από τη μέχρι σήμερα πορεία 
της προεκλογικής εκστρατείας σας; 

 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ: Από τη μέρα της 

εξαγγελίας της ανεξάρτητης υποψηφιότητας μας 
ξεκίνησε μια μακρά πορεία με συστηματική και 
εντατική επαφή με την κυπριακή κοινωνία. Έγινε 
πολλή δουλειά προκειμένου να μεταφέρουμε το 
μήνυμα μας στους πολίτες και μπορώ να πω ότι 
αυτή η δουλειά άρχισε να αποδίδει.  
Έχει ήδη δημιουργηθεί  μια μεγάλη δυναμική. 

Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας κατανοούν 
την ανάγκη που έχει ο τόπος για την προοδευτική 
αλλαγή, για ν’ αλλάξουν επιτέλους οι πολιτικές που 
έχουν οδηγήσει την κοινωνία στην ολοένα και αυ-
ξανόμενη κοινωνική ανισότητα, στην απογοήτευση 
που δημιουργεί η διαφθορά που γιγαντώνεται στα 
αδιέξοδα που ορθώνονται καθημερινά ιδιαίτερα 
μπροστά στους νέους ανθρώπους αυτού του τό-
που. Σε αυτή την πορεία έχω την τιμή να βαδίζω 
μαζί με μια πλειάδα αξιόλογων ανθρώπων, έμπει-
ρων, με κύρος και γνώσεις, ανθρώπων από διά-

φορους πολιτικούς χώρους, νέων ανθρώπων που 
εργάζονται με ενθουσιασμό για την αλλαγή. Πι-
στεύω ότι η εκστρατεία μας ανεβάζει συνεχώς ρυθ-
μούς και στο διάστημα που απομένει μέχρι τις 
εκλογές η προσπάθεια θα κορυφωθεί. 

  
- Για την προώθηση της υποψηφιότητας σας 

νυχθημερόν, στην κυριολεξία, παλεύουν, αυτή 
είναι η σωστή λέξη και όχι εργάζονται εκατο-
ντάδες άνθρωποι σε όλη την Κύπρο, από 
πόρτα σε πόρτα. Πώς ζείτε εσείς αυτό το φαι-
νόμενο; Τι σημαίνει για σας σε ανθρώπινο επί-
πεδο;  
Α.Μ.: Πραγματικά αισθάνομαι δέος, θαυμασμό 

και ευγνωμοσύνη, μπροστά στον ενθουσιασμό και 
την ακατάπαυστη δουλειά που γίνεται από εκατο-
ντάδες εθελοντές. Αυτό καθιστά ακόμα μεγαλύτερο 
το χρέος που ανέλαβα να τεθώ επικεφαλής της 
προσπάθειας για προοδευτική αλλαγή στον τόπο 
μας. Άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν ότι τα 

πράγματα μπορούν και πρέπει ν΄αλλάξουν, άν-
θρωποι που αρνούνται να παραδοθούν στη μοι-
ρολατρία και στ΄αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί 
τα τελευταία δέκα χρόνια από την απερχόμενη κυ-
βέρνηση έχουν ριχτεί στην δουλειά από το πρωί 
μέχρι το βράδυ. Από τη μια γωνιά της Κύπρου ως 
την άλλη συναντώ την αγωνία για την αλλαγή, μα 
και την ελπίδα ότι η αλλαγή αυτή θα γίνει πράξη.  
Σε προσωπικό επίπεδο αυτό είναι πολύ συγκι-

νητικό για εμένα, γιατί έχουμε ενωθεί σε αυτή την 
προσπάθεια, άνθρωποι ίσως με διαφορετικές προ-
σεγγίσεις μα με την ίδια προσδοκία να γίνει η πα-
τρίδα μας ξανά ο φιλόξενος τόπος των ονείρων 
μας. 

   
- Οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της 

δημοσιότητας δείχνουν τάση ανόδου της απο-
δεκτικότητας σας. ΄Εχοντας υπόψη πως κά-
ποιες τουλάχιστον είναι «πειραγμένες» και λαμ-
βάνοντας υπόψη και τη διατύπωση ερωτήσεων 
για να καθοδηγούν το αποτέλεσμα, πώς σχο-
λιάζετε τα συνολικά αποτελέσματα;    
Α.Μ.: Οι δημοσκοπήσεις είναι σίγουρα χρήσιμα 

εργαλεία που αποτυπώνουν μια δεδομένη στιγμή. 
Περισσότερο από τους αριθμούς, κρατώ από τις 
δημοσκοπήσεις τα προβλήματα που απασχολούν 
την πλειοψηφία της κοινωνίας. Προσπαθώ εκεί να 
επικεντρώνομαι μαζί με τους συνεργάτες μου σε 
μια προσπάθεια να δώσουμε λύσεις στα πολλά 
και πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυ-
πριακή κοινωνία.  
Από εκεί και πέρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν 

τάσεις. Και η τάση που αποτυπώνεται όσον αφορά 
τη δική μας υποψηφιότητα είναι μια δυναμική που 
αυξάνεται συνεχώς. Αυτό το ζούμε και στην καθη-
μερινή επαφή μας με ανθρώπους και οργανωμένα 
σύνολα. Όλο και περισσότερος κόσμος αγκαλιάζει 
την υποψηφιότητα μας, πείθεται ότι η πραγματική, 
η προοδευτική αλλαγή βρίσκεται στη δική μας πο-
λιτική πρόταση και ενώνεται μαζί μας στη μεγάλη 
αυτή προσπάθεια  
ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ  
 - Στο δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλο-

γών, ποιο θεωρείτε τον πιο εύκολο ή δύσκολο 

αντίπαλο σας στη διεκδίκηση της προεδρίας 
της Δημοκρατίας, τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή το 
Νίκο Χριστοδουλίδη;  
Α.Μ.: Με δεδομένο ότι οι δύο ανθυποψήφιοί μου 

είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, αφού και 
οι δύο δηλώνουν συνεχιστές της διακυβέρνησης 
Αναστασιάδη, σε πολιτικούς όρους δεν πιστεύω 
ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Υπήρξαν και οι δύο 
πρωταγωνιστές της απερχόμενης διακυβέρνησης, 
συνεργοί στα σκάνδαλα που ρεζίλεψαν διεθνώς 
την χώρα, συνήγοροι πολιτικών που εμβάθυναν 
τις κοινωνικές ανισότητες και τα προβλήματα. 
Απέναντι στους δύο υποψήφιους του Συναγερ-

μού εμείς προτάσσουμε την ανάγκη για αλλαγή 
στη διακυβέρνηση, στο ύφος και στο ήθος της δια-
κυβέρνησης, στις πολιτικές που θα στηρίξουν την 
κυπριακή κοινωνία, στην ειλικρινή βούληση για να 
διανύσουμε το τελευταίο μίλι στον αγώνα για την 
επανένωση της πατρίδας μας, στην προσδοκία να 
γυρίσει σελίδα η Κύπρος. 

  
- Ο κόσμος σάς αποδέχεται ως έναν έντιμο, 

ειλικρινή και ευγενικό άνθρωπο, αλλά χαμηλών 
τόνων… Πού κρύβεται ο δυναμισμός σας;  
Α.Μ.: Ξέρετε ο δυναμισμός, όπως και ο πατριω-

τισμός, είναι τις κρίσιμες στιγμές που αποδεικνύο-
νται. Όταν  ο κ. Αναστασιάδης διεκδικούσε το 2013 
τις Προεδρικές Εκλογές με σύνθημα το «η κρίση 
θέλει ηγέτη» θέλοντας να δώσει το μήνυμα ότι ο 
ίδιος είναι ένας δυναμικός ηγέτης που δεν άγεται 
και φέρεται. Λίγες μέρες μετά  τα συνθήματα και τα 
«δεσμεύομαι» είχαν ξεχαστεί. 
Άρα το ζητούμενο δεν είναι τα λόγια αλλά οι πρά-

ξεις, δεν είναι η εικόνα αλλά η ουσία. Εξάλλου σκυ-
λιά που γαβγίζουν συνήθως δεν δαγκώνουν, λέει 
ο σοφός λαός.  Δεν είναι η ένταση της φωνής που 
καθορίζει την αποφασιστικότητα, τον δυναμισμό 
και την πολιτική βούληση.  
Εγώ σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υπο-

δυθώ κάποιον άλλον, δεν πρόκειται να παραστήσω 
κάτι που δεν είμαι. Θεωρώ ότι ο Κυπριακός λαός 
πρέπει να πάει στην κάλπη με καθαρή εικόνα για 
το ποιος είναι ο καθένας μας. Με ειλικρίνεια λοιπόν, 
με ψηλά τον πήχη στον στίβο του πολιτικού πολι-
τισμού και της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και 
με  αστείρευτο δυναμισμό και διάθεση για σκληρή 
δουλειά για την παραγωγή συγκεκριμένων αποτε-
λεσμάτων που μέρα με την μέρα θα κάνουν την 
διαφορά.  
ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ  
ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΤΕΙ…  
 - Θα συγκρουστείτε με τα κατεστημένα που 

αλωνίζουν στον κρατικό μηχανισμό και επιβάλ-
λουν τα συμφέροντα μιας πολύ μικρής μερίδας 
της κοινωνίας, διαβεβαιώσατε με τις πρώτες 
δηλώσεις σας αρχίζοντας την προεκλογική σας 
εκστρατεία. Πώς θα το κάνετε πράξη;  
Α.Μ.: Με μια συνταγή που τα τελευταία χρόνια 

έχει ξεχαστεί. Έλεγχος, διαφάνεια, χρηστή δι-
οίκηση, λογοδοσία. Έχουμε καταρτίσει μια 
σειρά προτάσεων για το κράτος δικαίου 
και τη δημόσια διοίκηση που βασίζονται 
σε αυτούς τους πυλώνες. Είναι όμως 
σημαντικό και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι 
που βρίσκονται επικεφαλής. Αν ο πρώ-
τος τη τάξει αφήνει ανοιχτό το δρόμο, 
αν επιτρέπει στα κατεστημένα να νιώ-
θουν ότι αυτά χαράζουν πολιτική, ότι 
αυτά κυβερνούν, τότε έτσι θα γίνεται. 
Όλα ξεκινούν από το ήθος και τη βού-
ληση που έχει ο καθένας, πρώτα και κύ-
ρια ο ανώτατος άρχοντας, να τιμήσει τον 
θεσμό που εκπροσωπεί με το προσω-
πικό του παράδειγμα. Πρώτοι εμείς, ο 
Πρόεδρος και οι συνεργάτες του, πρέπει 
να κάνουμε πράξη την πεποίθηση μας 
ότι οι φορείς εξουσίας είναι υπηρέτες 
του λαού και της χώρας τους και όχι των 
κατεστημένων ή άλλων συμφερόντων. 
Από την άλλη θα δώσουμε ένα 

αυστηρότατο μήνυμα πως θα είμα-
στε δίκαιοι αλλά και αποφασιστικοί 
και θα υπάρξει μηδε- νική ανοχή σε 
φαινόμενα διαπλοκής ή έναντι οι-

ουδήποτε  υπολείπεται των καθηκόντων του.   
Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ  
ΔΙΕΘΝΩΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ  
 - Πώς θα κτυπήσετε τη διαπλοκή και τη δια-

φθορά που, όλοι στην Κύπρο και δυστυχώς 
στο εξωτερικό διαπιστώνουν ότι υπάρχει και 
καταγράφεται στις διεθνείς εκθέσεις, έχει ει-
σχωρήσει σε όλα τα επίπεδα της κυπριακής 
κοινωνίας;  
Α.Μ.: Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια η 

Κύπρος αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στη διαφθορά 
και στη διαπλοκή. Πρέπει να καθαρίσουμε το 
όνομα της πατρίδας μας που κηλιδώθηκε σε αρ-
κετές περιπτώσεις από έργα και ημέρες των ίδιων 
των κυβερνώντων. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό 
το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγινε ιδιωτική 
χρήση του κράτους από δημόσιους αξιωματούχους 
με τρόπο σκανδαλώδη και απροκάλυπτο. 
Έχουμε ήδη παρουσιάσει σειρά προτάσεων για 

την αντιμετώπιση της διαφθοράς, το κράτος δικαίου 
και τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό του κράτους. 
Ανάμεσα σε άλλα προτείνουμε τη μεταρρύθμιση 
της Νομικής Υπηρεσίας με διαχωρισμό της αρμο-
διότητας του δημόσιου κατήγορου από τη λειτουρ-
γία του νομικού συμβούλου του Κράτους. Δεν μπο-
ρεί ο Γενικός Εισαγγελέας, ένας και μόνον 
άνθρωπος, να ασκεί και τα δύο και μάλιστα κατά 
τρόπο απόλυτο. 
Επιπλέον δεν είναι νοητό στις θέσεις ανεξάρτη-

των αξιωματούχων και Προέδρων και Μελών ορ-
γανισμών κοινής ωφελείας να επιλέγονται πρό-
σωπα που υπηρετούν σε δημόσια αξιώματα ή είναι 
ανώτατα κομματικά στελέχη. Θα καθιερώσουμε 
προδιαγραφές, προσόντα, διαδικασίες, πρόκρισης 
και καταλληλότητας, που θα διασφαλίζουν την δέ-
ουσα σύνθεση.  Στη δική μας κυβέρνηση δύο εν 
ενεργεία υπουργοί δεν θα διορίζονταν ποτέ ταυτό-
χρονα στη θέση Γενικού και βοηθού Γενικού Ει-
σαγγελέα. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά το Πόθεν 
Έσχες εμείς προτείνουμε όπως ο κατάλογος των 
προσώπων που αφορά, επεκταθεί για να περι-
λαμβάνει και την εκτελεστική και τη νομοθετική και 
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κτυπηθούν τα κατεστημένα που αλωνίζουν στον κρατικό μηχανισμό
την δικαστική εξουσία αλλά και όλους όσοι διαχει-
ρίζονται δημόσιο χρήμα ασκώντας δημόσια εξου-
σία. Αναλόγως πιστεύουμε ότι πρέπει να εκσυγ-
χρονιστεί και η νομοθεσία που αφορά το 
ασυμβίβαστο και την σύγκρουση συμφερόντων 
κρατικών και πολιτειακών αξιωματούχων.   
ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΤΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 
- Κύριε Μαυρογιάννη, αρχίσατε την παρου-

σίαση των διαφόρων τομέων του Προγράμμα-
τος σας με το Περιβάλλον. Γνωρίζουμε ότι στην 
καριέρα σας ασχοληθήκατε με τα ζητήματα 
αυτά και σε διεθνές επίπεδο, πάντα και λόγω 
χαρακτήρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιό-
τητας. Τι θ’ αλλάξει με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη 
Πρόεδρο στις πολιτικές για το περιβάλλον; Εί-
ναι εύκολο να κτυπηθούν τα μεγάλα συμφέρο-
ντα και το περιβάλλον να τεθεί πάνω από τα 
κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών ανάπτυξης 
γης;  
Α.Μ.: Κατά τη διακυβέρνησή μας, θα αλλάξουν 

πολλά σε όλους τους τομείς, για να αντιμετωπί-
σουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά 
και για να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα 
της Κύπρου, τα οποία έχουν πληγεί από την αλό-
γιστη εκμετάλλευση. 
Στόχος μας είναι, οι έννοιες της αειφορίας και 

της πράσινης μετάβασης, να διατρέχουν οριζόντια 
την οικονομία, την ανάπτυξη, την υγεία, την παιδεία 
και την κοινωνία, ώστε καταστούν σύμφυτες με 
την ίδια τη χώρα. 
Η δημιουργία του Υφυπουργείου Πράσινης Με-

τάβασης και Αειφορίας, το οποίο θα συγκεντρώσει 
όλες τις υπηρεσίες και τους τομείς τους συναφείς 
με τα ζητήματα περιβάλλοντος, θα είναι η αιχμή 
του δόρατος μας για την εφαρμογή των πράσινων 
πολιτικών που επιδιώκουμε. 
Σίγουρα, δεν είναι εύκολο να τα αλλάξουμε όλα 

εν μία νυκτί.  Έχοντας, όμως, την αποφασιστικό-
τητα, την πολιτική βούληση, αλλά και τις προτάσεις 
να θέσουμε το περιβάλλον πάνω από όλα οφεί-
λουμε να τα καταφέρουμε, τόσο για τους πολίτες 
του σήμερα όσο και για τις επόμενες γενιές.  
ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   
- Στα θέματα που αφορούν την οικονομία, 

Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης 
δηλώνουν συνεχιστές της οικονομικής πολιτι-
κής της σημερινής κυβέρνησης ΔΗΣΥ – Ανα-
στασιάδη για να υπάρξει, λένε δημοσιονομική 
πειθαρχία. Αφήνουν αιχμές ότι με τη δική σας 
οικονομική  διαχείριση θα υπάρξει αβεβαι-
ότητα. Τι τους απαντάτε;  
Α.Μ.: Απαντάνε από μόνα τους τα αποτελέσματα 

της δικής τους διακυβέρνησης. 
Απαντάει, το δημόσιο χρέος το οποίο ανήλθε 

στο 103.6% του ΑΕΠ για το προηγούμενο έτος, 
αλλά και τα 154.000 άτομα, που ζούνε με μισθό 
κάτω από τα όρια της φτώχειας. 
Απαντούν οι εκθέσεις του Γενικού Ελεγκτή που 

υποδεικνύουν ότι χάρισαν πάνω από 200 εκατομ-
μύρια ευρώ κρατικά έσοδα από το ΦΠΑ σε όσους 
πολιτογραφούσαν!  Απαντούν οι μελέτες που δεί-
χνουν πως το 2005 το 10% του πληθυσμού κατείχε 
το 50% του πλούτου ενώ τώρα το 10% του πλη-
θυσμού κατέχει σχεδόν το 70% του πλούτου.  
Εμείς, έχουμε όραμα να καταστήσουμε την Κύ-

προ μας φιλόξενη προς τους πολίτες και να θω-
ρακίσουμε παράλληλα την οικονομία μας. Μία οι-
κονομία ανθεκτική και ισορροπημένη, που θα είναι 
ικανή να αντεπεξέρχεται σε πάσης φύσεως κινδύ-
νους. Το πρόγραμμα μας, θα δημιουργεί στέρεες 
βάσεις για την ανάπτυξη και τη μετάβαση μας στην 
πράσινη οικονομία.  
Στόχος μας, είναι η ενίσχυση της θέσης των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων στο οικονομικό μείγμα, 
μέσα από την εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή 
ρευστότητα και την παροχή κινήτρων τόσο για ποι-
οτική και ειδικότερα τεχνολογική αναβάθμιση όσο 
και για την πρόσληψη ειδικευμένου εργατικού δυ-
ναμικού.  
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ  
 - Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν 

τα εισοδήματα των εργαζομένων. Τι χρειάζεται 
για ν’ ανακοπεί αυτό το κακό; Πώς θα βοηθή-
σετε τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού; 

  
Α.Μ.: Είναι γεγονός πως, η ακρίβεια μαστίζει 

όλους τους πολίτες. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι χα-
μηλόμισθοι, αλλά και οι νέοι εργαζόμενοι, όμως, 
βιώνουν περισσότερο το κύμα της ακρίβειας. 
Το κράτος – όπως αυτό έχει καταστεί κατά τα τε-

λευταία 10 χρόνια - πρέπει να πάψει να «εργάζε-
ται» εις βάρος της πλειονότητας των πολιτών και 
να αποκτήσει ένα κοινωνικό πρόσωπο, που θα 
λαμβάνει υπ’όψιν τις ευάλωτες ομάδες. 
Αυτό που χρειάζεται, είναι η αναστροφή αυτής 

της πορείας και η λήψη μέτρων για αξιοπρεπή δια-
βίωση για όλους. 
Έχουμε καταρτίσει ένα ευρύ και πολυδιάστατο 

φάσμα προτάσεων για την καταπολέμηση των οι-
κονομικών και κατ’ επέκταση κοινωνικών ανισοτή-
των. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η επαναφορά 
της μείωσης του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά 
και στα καύσιμα από το 19% στο 9% για όσο διαρ-
κεί η κρίση και βεβαίως  η κατάργηση της διπλής 
φορολογίας στα καύσιμα. Μέτρα τα οποία είναι 
άμεσα υλοποιήσιμα και θα ανακουφίσουν χιλιάδες 
νοικοκυριά. 
Παράλληλα, έχουμε εκπονήσει μία στεγαστική 

πολιτική, η οποία διασφαλίζει στο κοινωνικό σύνολο 
το δικαίωμα για αξιοπρεπή στέγαση. 
Προτείνουμε επίσης, την ένταξη της στεγαστικής 

πολιτικής στις δράσεις που τυγχάνουν στήριξης 
από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
Επιπλέον, έχουμε συμπεριλάβει και το προγράμ-

ματα σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
ώστε να ανεγερθούν σε κρατική γη οικιστικές μο-

νάδες σε προσιτές τιμές, με αυξημένους συντελε-
στές δόμησης, με χώρους πρασίνου και ενεργειακή 
ουδετερότητα.   
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΑΛΤΙ  
ΤΟΥ 12% ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ   
- Κύριε Μαυρογιάννη, ταχθήκατε δημόσια 

υπέρ της άμεσης κατάργησης του πέναλτι του 
12%  στους συνταξιούχους. Αυτό θα αφορά και 
όσους ήδη λαμβάνουν κουτσουρεμένη σύ-
νταξη ή μόνο όσους θα λαμβάνουν τη σύνταξη 
από το 63ο έτος στο εξής;   
Α.Μ.: Βεβαίως, η αποκοπή αυτή, πρέπει να κα-

ταργηθεί, καθώς επιδεινώνει την αδικία. Πέραν της 
αδικίας, διανύουμε μία περίοδο που πολύ συντα-
ξιούχοι δεν τα βγάζουν πέρα μέχρι τέλος του μήνα, 
κυρίως χαμηλοσυνταξιούχοι. 
Η άρση της αδικίας του πέναλτι του 12% που 

εφαρμόζεται με τη συνταξιοδότηση στο 63Ο  έτος, 
με στόχο να δοθεί μία ισορροπημένη λύση που να 
λαμβάνει υπόψη τα χρόνια συνεισφοράς στο σύ-
στημα, με σεβασμό στη βιωσιμότητα του ταμείου 
και του ορίου συνταξιοδότησης. 
Βασική μας προτεραιότητα, είναι ένα συνταξιο-

δοτικό σύστημα αξιόπιστο που να εξασφαλίζει 
επαρκείς συντάξεις και αξιοπρεπή διαβίωση για 
όλους.   
ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΤΑ  
 - Σ’ αντίθεση με τους κύριους ανθυποψηφί-

ους σας της Δεξιάς, υποστηρίζετε την πλήρη 
επαναφορά της ΑΤΑ, αυξήσεις στις συντάξεις, 
στον κατώτατο μισθό κ.λπ. Έχετε στα χέρια 
σας μελέτες που δείχνουν ότι υπάρχουν δυνα-
τότητες για να εφαρμοστούν στην πράξη; 

  
Α.Μ.: Ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε επίπεδα 

ρεκόρ των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών. Η ΑΤΑ 
είναι το μόνο εργαλείο ανακούφισης των συμπολι-
τών μας και την ίδια ώρα ένας άμεσος τρόπος τό-
νωσης της οικονομίας που μπαίνει σε επιβρά-
δυνση. Οι μελέτες δείχνουν ότι η ΑΤΑ τουλάχιστον 
για τους χαμηλά αμειβόμενους, είναι ένας τρόπος 
διατήρησης της αγοραστικής τους δύναμης που 
καθημερινά διαβρώνεται από την άνοδο των τιμών. 
Είμαστε υπέρ της αύξησης των μισθών. Για εμάς 
οι μισθοί πείνας δεν είναι παραγωγικότητα, όπως 
διατείνονται οι δυο βασικοί μας ανθυποψήφιοι. 
Πέραν των πιο πάνω, μετά το πέρας της πα-

ρούσας κρίσης, θα καλέσουμε όλους τους κοινω-
νικούς εταίρους σε δημόσια διαβούλευση ,ώστε 
να μελετήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίω-
σης και εκσυγχρονισμού της ΑΤΑ για να καταστεί 

πιο δίκαιη και αποτελεσματική   
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ  
- Κύριε Μαυρογιάννη, υποστηρικτές της υπο-

ψηφιότητας σας, αλλά και αντίπαλοι σας, ανα-
γνωρίζουν στον Ανδρέα Μαυρογιάννη την 
εμπειρία και της γνώσεις για διαχείριση του 
Κυπριακού. Πώς θα κινηθείτε για να δημιουρ-
γήσετε τις συνθήκες να σπάσει το αδιέξοδο και 
να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο 
που διακόπηκαν, εάν είναι εφικτό αυτό ύστερα 
από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα κενού και 
με τα όσα έχουν μεσολαβήσει;  
Α.Μ.: Η πρώτη μου κίνηση θα είναι η άμεση επι-

κοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων 
Εθνών, από τον οποίο θα ζητήσουμε να αναλάβει 
πρωτοβουλία και θα τον καλέσουμε να έρθει στην 
Κύπρο για να ξεκινήσει άμεσα η προσπάθεια. 
Θα καλέσουμε, επίσης, τις εγγυήτριες δυνάμεις 

και την τουρκοκυπριακή πλευρά, τονίζοντάς τους 
την ισχυρή μας βούληση μας για επιστροφή στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για οριστική επί-
λυση. Την ίδια ώρα, χρειάζεται να δημιουργήσουμε 
τις οργανικές συνθήκες της ειρήνης και να ανακτή-
σουμε  τη χαμένη αξιοπιστία της πλευράς μας.  
Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ – ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ  
ΣΑΡΑΚΙ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 - Κύριε Μαυρογιάννη, ο φασισμός, η ακρο-

δεξιά, σηκώνει και πάλι κεφάλι, όχι μόνο στην 
Ευρώπη αλλά και εδώ στο σπίτι μας με ανοι-
κτές ακόμη τις πληγές από τα έργα του το 1974. 
Μέσα από ποιες πολιτικές θα αντιμετωπίσετε 
το φάσμα του αρρωστημένου εθνικισμού και 
του φασισμού;  
Α.Μ.: Ο φασισμός, ο ναζισμός, ο ρατσισμός και 

ο εθνικισμός είναι σαράκι που τρώει την κοινωνία 
μας, κρατώντας την μακριά από την ευημερία και 
την πρόοδο. 
Το καλύτερο εργαλείο αντιμετώπισης των φαι-

νομένων αυτών είναι η Παιδεία και η καλλιέργεια 
συνείδησης, ικανής να εμπεδώσει πως η δημο-
κρατία είναι ο απαραβίαστος και ο μόνος τρόπος 
ζωής των πολιτών. 
Επίσης απαιτείται όλοι οι δημοκρατικοί πολίτες 

να προστατεύουν την δημοκρατία και τις αξίες μας 
ως κόρην οφθαλμού.  
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ!  
- Πολλοί ψηφοφόροι, κυρίως νεαρότερης ηλι-

κίας διερωτώνται: Γιατί να πάω να ψηφίσω; Τι 
θ’ αλλάξει όποιος κι αν εκλεγεί; Ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης τι τους απαντά;  
Α.Μ.: Τους κατανοώ απόλυτα. Είναι αυτή η γενιά 

που καλείται να επωμιστεί τις πολιτικές που 
έσπειρε η απερχόμενη κυβέρνηση και δεν μπορεί 
είτε να εξεύρει εργασία στον τομέα της είτε αμείβε-
ται πολύ πιο κάτω από αυτό που παράγει. 
Ερχόμενος σε επαφή με νέους και νέες, κατά 

τον προεκλογικό μου αγώνα, έχω αντιληφθεί πως 
διψάνε για να δημιουργήσουν, πως αγωνίζονται 
για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αποστασιοποι-
ούνται και αλλοτριώνονται γιατι δεν πιστεύουν και 
δεν ελπίζουν. Οφείλουμε να τους αποδείξουμε 
πως.  
Καλώ τις νέες και τους νέους να συμπορευθούν 

στην προοδευτική αλλαγή που επιδιώκουμε, κα-
θώς αποτελούν για εμάς το κυριότερο συστατικό 
για την Κύπρο του αύριο που οραματιζόμαστε.  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ  
- Μέσα από ένα πολύ αξιόλογο κείμενο του 

φίλου Ανδρέα Χρυσάνθου – Αλάσιου, που δη-
μοσιεύσαμε στη ΓΝΩΜΗ, «ανακαλύψαμε» και 
τον λογοτέχνη Ανδρέα Μαυρογιάννη ενώ στην 
εκδήλωση του ΑΚΕΛ Λευκωσίας βγήκατε στη 
σκηνή, πήρατε μικρόφωνο στο χέρι και τρα-
γουδήσατε. Με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη Πρό-
εδρο της  Δημοκρατίας τι θ’ αλλάξει στα θέματα 
του Πολιτισμού και της Παιδείας;  
Α. Μ.: Ο Πολιτισμός είναι η πυξίδα και η Παιδεία 

το βασικότερο υλικό για να προοδεύει και να εξε-
λίσσεται η εκάστοτε κοινωνία.  Είναι δύο τομείς, 
που έχουν υποβαθμιστεί τα μέγιστα από την απερ-
χόμενη κυβέρνηση. 
Στόχος μας είναι ο Πολιτισμός και οι άνθρωποι 

που τον καλλιεργούν να έχουν τη θέση που τους 
αρμόζει στην κυπριακή κοινωνία. Να βρίσκονται 
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της πολιτείας 
μας, ως ατμομηχανή της ψυχής, του πνεύματος 
και της δημιουργίας. Ο πολιτισμός είναι το βαρό-
μετρο της προόδου και του φιλόξενου χαρακτήρα 
της κοινωνίας. 
Όσον αφορά την Παιδεία, η φιλοδοξία είναι να 

δημιουργήσουμε ένα Δημόσιο Σχολείο πρότυπο 
ποιότητας και πρότυπο της Κοινωνίας που ορα-
ματιζόμαστε. Ένα σχολείο ανθρώπινο, δημοκρα-
τικό, αποτελεσματικό και καινοτόμο, χωρίς απο-
κλεισμούς και διακρίσεις. Που θα παρέχει από τη 
μια τις απαιτούμενες γνώσεις, αλλά από την άλλη 
θα δίνει έμφαση στη διαδικασία της γνώσης, καλ-
λιεργώντας παράλληλα την κριτική σκέψη και τις 
δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη εποχή  

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ…   
-Πείτε μας λίγα λόγια για τις προσωπικές, οι-

κογενειακές σας στιγμές; Τι σας ξεκουράζει και 
πως περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας.  
Α.Μ.: Μου αρέσει να γράφω και να διαβάζω και 

να ακούω αδιάκοπα μουσική, να βρίσκομαι με κα-
λούς φίλους και φυσικά να περνώ χρόνο με τη σύ-
ζυγο και  τα παιδιά μου και να κάνω μακρινές  ορει-
νές διαδρομές και πεζοπορίες, συνήθως με τα 
αδέλφια μου και άλλα μέλη της οικογένειας.  
ΕΥΧΕΣ ΣΤΗΝ «ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ» ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑ  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ  
- Και τέλος θα θέλαμε ένα μήνυμα για τους 

αναγνώστες της «Παροικιακής» και τους Κυ-
πρίους απόδημους της Βρετανίας,  με την ευ-
καιρία του νέου έτους.   
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:  Στέλνω τα θερμά 

μου συγχαρητήρια και τις ευχές μου προς τη Διεύ-
θυνση και το προσωπικό της «Παροικιακής», της 
εφημερίδας που αποτελεί τον φάρο της Κύπρου 
και μια ία ζώσα πηγή ενημέρωσης και σύνδεσης 
για τους απόδημους μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Εύχομαι καλές γιορτές, χρόνια πολλά, υγεία και 

ευτυχία στις αναγνώστριες και στους  αναγνώστες 
και σε όλους τους απόδημους μας, που μας κάνουν 
περήφανους. 
Θέλω επίσης να καλέσω όλη την ομογένεια, 

όσους έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν στις επερ-
χόμενες προεδρικές εκλογές, να το ασκήσουν, δεί-
χνοντας και μέσα από τις κάλπες πως επιθυμούν 
την πραγματική προοδευτική αλλαγή που θα μας 
οδηγήσει σε πολύ καλύτερους δρόμους και θα ανε-
βάσει τον τόπο μας ψηλότερα.
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Μήνυμα του Προέδρου της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ, 
Χρήστου Καραολή για τις γιορτές και το νέο έτος 2023

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, 
Αδέλφια μας στην Κύπρο, 

 
Αυτήν την ιδιαίτερη εποχή του χρόνου, στέλνουμε 

τις θερμότερες ευχές μας σε εσάς και τους αγαπη-
μένους σας για καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο 
το νέο έτος 2023. 
Ελπίζω ότι οι φετινές γιορτές θα είναι μια ευπρόσ-

δεκτη ανατροπή, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα 
χρόνια και ότι μπορείτε να απολαύσετε ποιοτικό 
χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους σας. Γνω-
ρίζουμε ότι αυτή η εποχή του χρόνου μπορεί επίσης 
να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για πολλούς 
ανθρώπους. Όχι μόνο η παράνομη ρωσική εισβολή 
στην Ουκρανία έφερε τραγικές μνήμες από την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αλλά συνέβαλε επί-
σης σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση που για 
πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε σε τέτοιο βαθμό πολ-
λοί από εμάς. Ως Ομοσπονδία σας, εργαζόμαστε 
με τα σωματεία και τοπικές αρχές για να διασφαλί-
σουμε ότι όσοι έχουν ανάγκη, θα λάβουν την υπο-
στήριξη που χρειάζονται. 
Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος, είναι μια ευκαιρία 

για όλους μας να αναλογιστούμε τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίσαμε και τις ευκαιρίες που μας πε-
ριμένουν τη νέα χρονιά. Συνεχίζουμε εργαζόμαστε 
σκληρά για την ομογένεια μας, να υποστηρίζουμε 
όπως μπορούμε το σκληρό αγώνα για τερματισμό 
της τουρκικής κατοχής, για μια ελεύθερη και ενω-
μένη Κύπρο και να εκπροσωπούμε και να προβάλ-
λουμε με υπερηφάνεια τους ομογενείς μας. 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ 

THN ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ 
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 

 
Δυστυχώς, φέτος, η Τουρκία επέλεξε να κλιμα-

κώσει τις εντάσεις αντί να συνεργαστεί εποικοδο-
μητικά στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης 
(MOE) που πρότεινε ο Προέδρος Αναστασιάδης 
και στις προσπάθειες επανέναρξης των διαπρα-
γματεύσεων στο συμφωνημένο πλαίσιο του ΟΗΕ. 
Υπήρξαν επανειλημμένες εκκλήσεις από τον 
Τούρκο Πρόεδρο προς τη διεθνή κοινότητα να ανα-
γνωρίσει το κατοχικό καθεστώς, μεταξύ άλλων στη 
Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς και δέσμευση 
για ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρ-
κίας στην κατεχόμενη περιοχή. Καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους, συνεχίσαμε να βρισκόμαστε σε επικοι-
νωνία και να συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Εξω-
τερικών και Κοινοπολιτείας (FCDO), τα Κόμματα 
της Αντιπολίτευσης, την Διακομματική Κοινοβου-

λευτική Ομάδα (APPG) για την Κύπρο και άλλους 
βρετανούς βουλευτές για να βοηθήσουμε στην προ-
ώθηση του δίκαιου αγώνα μας. 
Τον Μάρτιο, απαντώντας στην επιστολή μας, ο 

τότε Υπουργός Ευρώπης, Τζέιμς Κλέβερλη, επιβε-
βαίωσε την δέσμευση του ΗΒ στη διαδικασία διευ-
θέτησης του Κυπριακού «όχι απλώς για να παρο-
τρύνει την πρόοδο, αλλά για να ενθαρρύνει την 
αυτοσυγκράτηση από κάθε ενέργεια ή ρητορική 
που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προοπτικές 
για λύση του κυπριακού». Συνέχισε επίσης επανα-
λαμβάνοντας τη δέσμευση του ΗΒ για μια λύση 
«σύμφωνα με τις παραμέτρους του ΟΗΕ με βάση 
το μοντέλο μιας Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπον-
δίας (ΔΔΟ) με πολιτική ισότητα» – μια σαφή απόρ-
ριψη από την κυβέρνηση του ΗΒ της λύσης δύο 
κρατών της Τουρκίας και των σχεδίων διχοτόμησης 
της Κύπρου. 
Σε δείπνο εργασίας που παραθέσαμε στον 

Σκιώδη Υπουργό Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμμυ και 
τον βρετανοκύπριο βουλευτή Π. Χαραλάμους, ο κ. 
Λάμμυ επανέλαβε τη δέσμευση του Εργατικού Κόμ-
ματος για τερματισμό της κατοχής και επανένωση 
της Κύπρου, ως ΔΔΟ σύμφωνα με Ψηφίσματα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επιπλέον, επα-
νέλαβαν την υποστήριξή τους στο δικαίωμα της Κύ-
πρου να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες στην 
Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της (ΑΟΖ). Επίσης, 
καταδίκασαν το παράνομο άνοιγμα της περίκλει-
στης πόλης στο Βαρώσι, που παραβιάζει τις απο-
φάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Ενόψει της 48ης μαύρης επετείου της παράνομης 

τουρκικής εισβολής, οργανώσαμε και φέτος την ηλε-
κτρονική εκστρατεία #HandsOffCyprus. Το φετινό 
μήνυμα προέτρεψε τους βουλευτές να μιλήσουν 
εναντίον των σχεδίων διχοτόμησης της Τουρκίας 
και καλούσε την κυβέρνηση του ΗΒ να επικρίνει 
την Τουρκία με τον ίδιο κατηγορηματικό τρόπο για 
τις παράνομες ενέργειές της στην Κύπρο, όπως 
έπραξε και με τη Ρωσία για τις παράνομες ενέργειές 
της στην Ουκρανία. Περισσότεροι από 65% των 
βουλευτών έλαβαν επιστολή από ψηφοφόρο τους 
για το Κυπριακό. Ευχαριστώ όλους όσοι αφιέρωσαν 
χρόνο να στείλουν επιστολή στον βουλευτή τους 
ως μέρος της εκστρατείας μας και τους καλώ να 
συνεχίσουν να προασπίζουν την ελευθερία της Κύ-

πρου και του λαού της. 
Σηματοδοτήσαμε και πάλι αυτή την τραγική επέ-

τειο με το ετήσιο κοινοβουλευτικό μας λόμπυ, που 
οργανώθηκε με το APPG, το οποίο συγκέντρωσε 
μεγάλο αριθμό βουλευτών. Ο Υπουργός Εξωτερι-
κών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ιωάννης Κα-
σουλίδης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για 
τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, συμπεριλαμ-
βανομένων των ΜΟΕ και ο τότε υπουργός Ευρώ-

πης Graham Stuart μίλησε για την υποστήριξη του 
ΗΒ για μια λύση σύμφωνα με τα ψηφίσματα του 
ΟΗΕ και τα οφέλη που θα μπορούσε να αποφέρει 
η επανένωση. Μίλησαν επίσης ο Σκιώδης Υπουρ-
γός Ειρήνης και Αφοπλισμού Fabian Hamilton, ο 
εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων του Εθνικού 
Κόμματος της Σκωτίας (SNP) Alyn Smith, οι Αντι-
πρόεδροι του APPG, Caroline Nokes, Theresa 
Villers, Πάμπος Χαραλάμπους, ο Ταμίας Mark Jen-
kinson και το μέλος του APPG Geraint Davies. 
Επιπρόσθετα, μαζί με την Αρχιεπισκοπή Θυατεί-

ρων και Μεγάλης Βρετανίας διοργανώσαμε επιμνη-
μόσυνη δέηση, χοροστατούντος του Σεβασμιότατού 
Αρχιεπίσκοπου Νικήτα, για να τιμήσουμε τη μνήμη 
όσων θυσίασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την 
Κύπρο, το 1974 και να προσευχηθούμε για τους 
αγνοούμενους. 
Μία από τις πιο τραγικές και ανθρωπιστικές πτυ-

χές του Κυπριακού είναι οι Αγνοούμενοι συμπα-
τριώτες μας. 975 συνάνθρωποι μας εξακολουθούν 
να αγνοούνται. Έτσι, τον Οκτώβριο, οργανώσαμε 
ενημερωτική εκστρατεία για να ευαισθητοποιήσουμε 
τους 650 βουλευτές και να παροτρύνουμε την κυ-
βέρνηση του ΗΒ να πιέσει την Τουρκία να συνερ-

γαστεί πλήρως αποδεσμεύοντας ότι πληροφορίες 
έχει. Ως αποτέλεσμα αυτής της εκστρατείας, ορι-
σμένοι βουλευτές έθεσαν ερωτήσεις στους υπουρ-
γούς της κυβέρνησης σχετικά με πρόσθετα μέτρα, 
που θα μπορούσε να λάβει η κυβέρνηση του ΗΒ 
για να βοηθήσει. 
Τον Νοέμβριο, καλωσορίσαμε αρκετούς κοινο-

βουλευτικούς μας φίλους, καθώς και πολλούς νέους 
φίλους, στην Κυπριακή Ημέρα Ενημέρωσής μας 
την μαύρη επέτειο της παράνομης «Μονομερούς 
Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας» (UDI) του ψευδο-
κράτους. Βουλευτές όλων των κομμάτων έδωσαν 
το παρών τους για να ανανεώσουν τη δέσμευσή 
και την υποστήριξή τους για επανένωση. Ο Κύπριος 
Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ι. Κασουλίδης, είχε επί-
σης την ευκαιρία να ενημερώσει τους βουλευτές 
για τις τελευταίες εξελίξεις στην Κύπρο. 
Εκατοντάδες ομογενείς μας καταδίκασαν επίσης 

στις 15 Νοεμβρίου, το ψευδοκράτος και το παρά-
νομο «UDI». Πάνω από 200 ομογενείς και φίλοι 
της Κύπρου συγκεντρώθηκαν απέναντι από την 
Τουρκική Πρεσβεία στο Λονδίνο για να καταδικά-

σουν το «UDI» και να απαιτήσουν μια ελεύθερη και 
ενωμένη Κύπρο στην ετήσια διαμαρτυρία της Ομο-
σπονδίας. Παραδόθηκαν επίσης επιστολές στον 
Τούρκο Πρέσβη και τον Πρωθυπουργό του ΗΒ. Ο 
σερ Ρότζερ Γκέιλ (Πρόεδρος του APPG) και ο Στή-
βεν Ντάουντι (Σκιώδης Υπουργός Ευρώπης), απέ-
στειλαν βίντεο στα οποία τονίζουν τη δέσμευση του 
ΗΒ για επανένωση της Κύπρου και τη σημασία της 
τήρησης του διεθνούς δικαίου. 
Όπως πάντα, είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες 

στους βουλευτές που υπερασπίστηκαν την Κύπρο 
καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, θέτοντας ερωτήσεις 
από τα έδρανα της βουλής ή βοηθώντας με άλλους 
τρόπους. 
Μέρος της συνεργασίας μας με το βρετανικό 

ΥΠΕΞ, είναι και η ενεργή επικοινωνία με την Ύπατη 
Αρμοστεία τους στην Κύπρο. Το Σεπτέμβριο, συ-
ναντηθήκαμε με τον νέο Ύπατο Αρμοστή, κ. Irfan 
Siddiq, για να τονίσουμε τη σημασία του τερματι-
σμού του Συστήματος Εγγυήσεων, της αποχώρη-
σης των στρατευμάτων κατοχής καθώς και της 
εμπλοκής Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στις 
διαπραγματεύσεις για λύση του κυπριακού. 
Εκτός από την ενημέρωση των κέντρων αποφά-

σεων της Βρετανίας και των βουλευτών, επιδιώξαμε 
επίσης να ευαισθητοποιήσουμε για τη συνεχιζόμενη 
κατοχή της Κύπρου, τις προκλητικές ενέργειες της 
Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ και στο Βαρώσι, με 
δημοσιογράφους, συνδικαλιστές, ομάδες προβλη-
ματισμού, ακαδημαϊκούς και πολλούς άλλους. Σαν 
ΕΚΟ ΗΒ βρισκόμαστε πάντοτε στην ενεργό συμ-
μετοχή και δραστηριοποίηση της ομογένειας στις 
εκστρατείες μας. Σας ευχαριστούμε όλους θερμά 
για την συνεχή υποστήριξη σας. Ο αγώνας μας για 
τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και της ελευ-
θερίας της Κύπρου συνεχίζεται ασταμάτητα με τη 
συμμετοχή όλων μας. 

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝΤΑΣ 
ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ 

 
Ως Ομοσπονδία σας, εκπροσωπούμε και προ-

ωθούμε ενεργά τα συμφέροντα της παροικίας μας. 
Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, συνεργαστήκαμε 

με εκπροσώπους της Κυπριακής Κυβέρνησης για 
να συζητήσουμε θέματα που έχουν σημασία για 
εσάς. Με τον Υπουργό Υγείας, κ. Μιχάλη Χατζηπα-
ντελά, συζητήσαμε την υγειονομική κάλυψη της δια-

σποράς μας στην Κύπρο, καθώς και τον τρόπο 
αξιοποίησης των ταλέντων των Κυπρίων στο ΗΒ 
στο κυπριακό σύστημα υγείας. Με τον Υπουργό 
Εσωτερικών, κ. Νίκο Νουρή, συζητήσαμε τις βελ-
τιώσεις που γίνονται στη διαδικασία αίτησης κυ-
πριακής υπηκοότητας για τους ομογενείς. 
Τιμούμε με υπερηφάνεια τις εθνικές μας επετεί-

ους. Διοργανώσαμε Δοξολογία, χοροστατούντος του 
Σεβασμιότατού Αρχιεπίσκοπου Νικήτα, για τον εορ-
τασμό των εθνικών επετείων της 25ης Μαρτίου και 
της 1ης Απριλίου, με πρόγραμμα από μαθητές των 
ελληνικών σχολείων. 
Εργαζόμαστε επίσης για την αναβάθμιση και την 

ενίσχυση των ελληνικών σχολείων της ομογένειας 
μας, σε στενή συνεργασία με την Κυπριακή Εκπαι-
δευτική Αποστολή (ΚΕΑ), τους εκπαιδευτικούς φο-
ρείς και το Υπουργείο Παιδείας στην Κύπρο. Μέσα 
από το έργο μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στη 
διατήρηση της εθνικής μας ταυτότητας, εθίμων, πα-
ραδόσεων, γλώσσας και θρησκείας για τις επόμενες 
γενιές της διασποράς. Τον περασμένο μήνα, δημι-
ουργήσαμε μια ομάδα η οπoία ετοιμάζει ένα ερω-
τηματολόγιο για τη συλλογή απόψεων από τους 
ομογενείς, σχετικά με τους τομείς που πρέπει να 
βελτιωθούν. 
Φέτος έχουμε επίσης ενισχύσει τη συνεργασία 

μας με την Αρμένικη, Κουρδική και Εβραϊκή δια-
σπορά στο ΗΒ. Με την Αρμενική Εθνική Επιτροπή 
του ΗΒ και την Κουρδική Λαϊκή Συνέλευση, στείλαμε 
κοινή επιστολή σχετικά με την απόφαση της κυ-
βέρνησης του ΗΒ να αναστείλει τους περιορισμούς 
στις εξαγωγές νέων όπλων στην Τουρκία. Με το 
Συμβούλιο των Αντιπροσώπων των Βρετανών 
Εβραίων, συζητήσαμε κοινές πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
η κυπριακή και εβραϊκή διασπορά καθώς και τη ση-
μασία της διατήρησης της γλώσσας και του πολιτι-
σμού. 
Συνεχίζουμε επίσης να προάγουμε ευκαιρίες κα-

θοδήγησης και εξέλιξης της σταδιοδρομίας των με-
λών της παροικίας μας όλων των ηλικιών και εμπει-
ριών μέσω του προγράμματος UK Cypriot 
Professionals Network (UKCPN). Περισσότερα από 
150 μέλη της παροικίας έχουν ήδη λάβει μέρος και 
αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τον νέο 
γύρο αιτήσεων τον Ιανουάριο, γι' αυτό παρακαλούμε 
υποβάλετε αίτηση για να επωφεληθείτε από αυτό 
το δίκτυο. 
Αυτή την εποχή του χρόνου οι σκέψεις, το μυαλό 

μας στρέφονται σε αυτούς που αντιμετωπίζουν πολ-
λές και διάφορες δυσκολίες. Λέγεται συχνά ότι μια 
κοινωνία κρίνεται, για το πώς συμπεριφέρεται σε 
αυτούς που είναι πιο ευάλωτοι. Για αυτό το λόγο εί-
μαι ιδιαίτερα περήφανος για τις φιλανθρωπικές προ-
σπάθειες της παροικίας μας αυτή την εποχή. Ο 
Σύνδεσμος Ριζοκαρπάσου Μ. Βρετανίας έστειλε ένα 
γενναιόδωρο χριστουγεννιάτικο δώρο σε κάθε 
εγκλωβισμένο παιδί στο Ριζοκάρπασο, το Κυπριακό 
κοινοτικό κέντρο συνεχίζει να παρέχει γεύματα για 
ηλικιωμένους και η ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ, το τμήμα νεο-
λαίας μας, συντόνισε τους ομογενείς μας στο Λον-
δίνο, το Κόβεντρι και το Μάνσφιλντ για να στείλουν 
δώρα σε εγκλωβισμένα παιδιά στο κατεχόμενο Ρι-
ζοκάρπασο καθώς και σε Ουκρανούς πρόσφυγες 
στο ΗΒ, που βιώνουν τις τραγικές συνέπειες μιας 
παράνομης εισβολής και κατοχής, όπως και οι Κύ-
πριοι πρόσφυγες πριν από 48 χρόνια. 
Αυτή είναι μια μικρή περίληψη των πολλών δρα-

στηριοτήτων μας τον τελευταίο χρόνο. Ως ΕΚΟ ΗΒ, 
είναι τιμή να υπηρετούμε την υπέροχη διασπορά 
μας και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε στις επιτυχίες 
του 2022 καθώς μπαίνουμε σε μια νέα χρονιά. Αν 
και είμαι περήφανος για τα επιτεύγματά μας φέτος, 
όλοι πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας 
καθώς γράφουμε το κεφάλαιο του επόμενου έτους. 
Περισσότερο από ποτέ, πρέπει να παραμείνουμε 

ενωμένοι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε 
όλοι διαφορετικά για τη διασπορά μας – είτε αυτό 
είναι να αρχίσουμε ένα διάλογο με τον τοπικό βου-
λευτή μας για την Κύπρο, ή μα δραστηριοποιηθούμε 
ενεργά στις εκστρατείες και πρωτοβουλίες της Ομο-
σπονδίας, ή να εμπλακούμε με το πολιτικό κόμμα 
που υποστηρίζουμε. 
Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για την πολύ 

σημαντική σας υποστήριξη. 
 
Ευχόμαστε ο Νέος Χρόνος 2023 να χαρίζει υγεία, 

πρόοδο και ευτυχία σε σας και τις οικογένειες σας. 
 

Χρίστος Καραολής 
Πρόεδρος, 

Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία ΗΒ
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Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου 
Ανδρέου Kentish Τown λειτούργησε ανή-
μερα των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος 
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ. Νικήτας. 

 Συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ. Χρυσόστο-
μος Μιχαηλίδης, ο Οικονόμος κ. Χριστιανός 
Akselberg, ο Οικονόμος κ. Νικόλαος Κόκ-
κινος και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσου-
ρούς. Εκκλησιάστηκαν μεταξύ άλλων ο 
Πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασί-
λειο κ. Ιωάννης Ραπτάκης, μετά της συζύ-
γου αυτού, Γενικής Προξένου της Ελλάδος 
στην Κωνσταντινούπολη κ. Γεωργίας Σουλ-
τανοπούλου.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και Όρθρος του Μεγ. Βασιλείου στον Καθεδρικό Ναό Απ. Ανδρέα στο Kentish Town 

Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία της Εθνικής Κυ-
πριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου εκ-
φράζουν θερμά συγχαρητήρια στον Εψηφισμένο 
Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύ-
πρου Πάφου Γεώργιο και του εύχονται κάθε επι-
τυχία στο δύσκολο πνευματικό και εθνικοθρησκευ-
τικό έργο που έχει αναλάβει για την εξάπλωση της 
Εκκλησίας του Χριστού, την ελευθερία της μαρτυ-
ρικής μας Κύπρου και ευόδωση των υψηλών στό-
χων και σκοπών του. 

 
Πρόεδρος και Γραμματεία  
Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ην. Βασιλείου 

Συγχαρητήρια της ΕΚΟ στον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο Γ’
Στην Κύπρο θα ταξιδέψει ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-

πος Θυατείρων και MB κ. Νικήτας, όπου θα παραστεί στην 
Ενθρόνιση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιου-
στινιανής και πάσης Κύπρου κ. Γεωργίου, η οποία θα λάβει 
χώρα την ερχόμενη Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2023.  
Ο Σεβασμιώτατος αποτελεί μέρος της τριμελούς Αντι-

προσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, απαρτιζόμενη 
από τον ίδιο, τον Σεβ. Μητροπολίτη Λαοδικείας κ. Θεοδώ-
ρητο και τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο. 
Αμέσως μετά ο Αρχιεπίσκοπος θα μεταβεί στο Φανάρι 

για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμε-
νικού Πατριαρχείου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Νικήτας στην Ενθρόνιση του Γεώργιου

Με κατάμεστο τον Ιερό Ναό του Αποστό-
λου Λουκά Μπέρμιγχαμ ετελέσθη η Χριστου-
γεννιάτικη Θεία Λειτουργία από τον Θεοφι-
λέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο. 
Μετά του Θεοφιλεστάτου συλλειτούργησε 

ο ιερατικώς Προϊστάμενος του Ναού, Πρω-
τοπρεσβύτερος κ. Χρήστος Στεφάνου. 
Ο Επίσκοπος Μελιτηνής ανέγνωσε το Χρι-

στουγεννιάτικο Μήνυμα του Παναγιωτάτου 
Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολο-
μαίου και μετέφερε στο εκκλησίασμα τις ευ-
χές του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα.

Χριστούγεννα στο Birmingham

Λαμπρά εορτάστηκε η πρώτη του Νέου 
Έτους στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του 
Θεού Σοφίας Λονδίνου. 
Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπί-
σκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 
κ. Νικήτας, ενώ λειτούργησαν ο Πρωτοσύ-
γκελλος της Ι. Αρχιεπισκοπής, Αρχιμ. κ. Νή-
φων Τσιμαλής, ο Αρχιμ. του Οικουμενικού 
Θρόνου κ. Θεωνάς Μπακάλης και ο Αρχι-
διάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς. 
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας εψάλη η 

Δοξολογία επί τη πρώτη του Νέου Έτους 
και ο Σεβασμιώτατος στη συνέχεια ευλόγησε 
την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα.

Πρωτοχρονιά στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας

Η Χριστουγεννιάτικη συνάντηση Enlightened 
Evenings των νέων της Ι. Αρχιεπισκοπής Θυα-
τείρων και Μ. Βρεταννίας, πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022, στο ξενοδοχείο 
Hilton Double Tree Hyde Park στο Λονδίνο.  
Στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, η οποία πε-

ριελάμβανε πλούσιο μπουφέ φαγητών και πο-
τών καθώς και ζωντανή χορευτική μουσική από 
τον καλλιτέχνη κ. Ανδρέα Λιμπέρο, παραβρέθη-
καν εκατό περίπου νέοι και νέες. 
Κατά την διάρκεια της βραδιάς, οι νέοι και οι 
νέες της Ι. Αρχιεπισκοπής, κρατώντας σημαίες 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έστειλαν βιντε-
οσκοπημένο χαιρετισμό προς τον Παναγιώτατο 
Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ευ-
χόμενοι «Καλά Χριστούγεννα από το Λονδίνο, 

Παναγιώτατε!», εις ανάμνησιν της πρόσφατης 
συνάντησης Enlightened Evening που έλαβε 
χώρα τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσία του 
Οικουμενικού Πατριάρχου. 
Η επόμενη Αποκριάτικη συνάντηση Enlight-

ened Evenings θα γίνει το Σάββατο 18 Φεβρουα-
ρίου 2023 στο «The Pendrige Suite» και θα πε-
ριλαμβάνει μπουφέ με πλούσια ποικιλία 
μεσογειακών εδεσμάτων και ποτών καθώς και 
ζωντανή μουσική. 
Για να μείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τις εκ-
δηλώσεις μας, ακολουθήστε μας στο Instagram 
και στο Facebook: @enlightenedevenings 

 
Photos: Jessy Papasavva Photography

Χριστουγεννιάτικη συνάντηση νεολαίας 

Enlightened Evenings



Ας κάνουμε τα λόγια πρά-
ξη! Ευχές….ευχές… ευ-
χές…. Οι ευχές παραμέ-
νουν ευχές, και τα λόγια πα-
ραμένουν λόγια! 
Και πάλι φέτος ο καναπές 

ήταν ο καλύτερος φίλος στους πιο πολλούς 
από εμάς. 
Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα μιλούσαμε 

για ευχές για καλύτερες μέρες γεμάτες υγεία 
αλλά και αγάπη. 
Λέγαμε για μικροπράγματα που θα έπρεπε 

να κάνουμε για να δημιουργήσουμε καλύτερες 
στιγμές της ζωής για κάποιους συνανθρώπους 
μας που ίσως να βρισκόντουσαν σε δύσκολες 
στιγμές, και ακόμα να στερούνταν φαγητού, 
ή ακόμα να μην είχαν μια στέγη πάνω από 
το κεφάλι τους, ή ακόμα να βρίσκονταν στους 
δρόμους για οποιοδήποτε λόγο. 
Λέγαμε για μια επίσκεψη σε κάποιο οίκο 

ευγηρίας για να δώσουμε έστω και με την 
παρουσία μας λίγη χαρά και λίγη αγάπη σε 
κάποιους που δυστυχώς να μην έχουν κάποιο 
δικό τους άτομο να τους κάνει μια επίσκεψη 
τούτες τις μέρες που όλοι αναμέναμε να 
έρθει και πάλι ο Χριστός για να μας αφυπνίσει 
από το βαθύ ύπνο και να μας θυμίσει ότι… 
αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει. Αυτός ο 
κόσμος που συνεχίζουν να αλληλοσκοτώ-
νονται οι άνθρωποι, να συνεχίζουν οι πόλεμοι, 
να συνεχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι που 
πεινάνε, και να συνεχίζουν οι άνθρωποι να 
εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλο. 

 
- Και ήρθαν λοιπόν και πάλι τα Χρι-

στούγεννα, και το μόνο που καταφέραμε 

να κάνουμε ήταν να τρέξουμε και πάλι 
στα γνωστά καταστήματα, να σταθούμε 
στις ουρές μπροστά στα ταμεία, ξοδεύο-
ντας ώρες ολόκληρες για να ξοδέψουμε 
τα λεφτά μας, κουβαλώντας και πάλι τα 
άψυχα αντικείμενα στο σπίτι, πιστεύοντας 
έτσι ότι κάναμε και πάλι το καθήκον μας 
και νομίζοντας ότι αυτό ήταν αρκετό όσον 
αφορά τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν 
οι άνθρωποι γύρω μας. 

 
Την επόμενη των Χριστουγέννων αφού 

φάγαμε και ήπιαμε, αρχίσαμε να αναλογιζό-
μαστε τις τόσες αναφορές μας. Για το τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε για να δώσουμε 
λίγη χαρά σε αυτούς που δεν είναι το ίδιο 
ευνοούμενοι. Ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι 
τίποτε από όλες τις αναφορές μας δεν τα κα-
ταφέραμε να βάλουμε σε εφαρμογή. 
Σκεφτήκαμε όμως ότι ποτέ δεν είναι αργά. 
Έχουμε ακόμα χρόνο να κάνουμε κάτι. Να 

ξεχάσουμε τον καναπέ μας, να ετοιμαστούμε, 
και να βγούμε έξω και να κοιτάξουμε γύρω 
μας. Σε κάποιο κομμάτι του δρόμου θα είναι 
ο ποιητής που τον είδαμε να κάθετε σε μια 
κουβέρτα και δίπλα του ένα βιβλίο και μια 
αναγραφή. “ Να σας διαβάσω ένα ποίημα;»  
Να λοιπόν η ευκαιρία να κάνετε μια μικρή 

απλή κίνηση για να δώσετε λίγη χαρά σε κά-
ποιον που για οποιοδήποτε λόγο βρέθηκε 
σε αυτή τη θέση.  

« Ναι. Διάβασε μου ένα ποίημα!» Είπα στο 
ποιητή όταν με ρώτησε.  
Και ακούγοντας το ποίημα αφήστε του ένα 

μικρό φιλοδώρημα που θα συνοδεύεται με 

την αγάπη σας και που θα τον χαροποιήσει! 
Προσωπική διαπίστωση!  
Δεν είναι λοιπόν αργά ακόμα και να πάτε 

σε ένα κοντινό οίκο ευγηρίας αφού πρώτα 
πάρετε λίγα μικρά πραγματάκια ή έστω μια 
κάρτα γράφοντας λίγα λόγια αγάπης και δί-
νοντας τα σε αυτούς που δεν είχαν την χαρά 
να έχουν έστω και μια επίσκεψη από κάποιο 
δικό τους άνθρωπο. 
Ποτέ δεν είναι αργά. Με μια τέτοιου είδους 

πράξη σας, θα δώσετε την ευκαιρία στον 
εαυτό σας να νιώσει ότι μοιράστηκε από τα 
έχω σας με κάποιον συνάνθρωπο σας που 
δεν έχει όσα εσείς έχετε!  
Ας μην μείνουν οι ευχές μόνο ευχές. Ας τις 

κάνουμε πράξεις. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε 
να αλλάξουμε τον κόσμο και να κάνουμε ένα 
κόσμο με δίχως πολέμους, ένα κόσμο με λι-
γότερους φτωχούς, ένα κόσμο με λιγότερους 
αδικημένους, ένα κόσμο με λιγότερα πεινα-
σμένα παιδιά, ένα κόσμο που να ξέρει να 
αγαπά! 
Οι ευχές μας λοιπόν να μην μείνουν μόνο 

ευχές! Ας τις κάνουμε πράξεις! 
Κάντε μια πράξη καλοσύνης, και κάντε το 

αυτοσκοπό! Ο νέος χρόνος που έρχεται σε 
λίγες μέρες, να είναι ο χρόνος των πράξεων 
και όχι των λόγων! 
Καλό νέο χρόνο να έχουμε γεμάτο με κα-

λοσυνάτες πράξεις, γεμάτο με υγεία, γεμάτο 
με αγάπη.  
Υγεία λοιπόν και αγάπη πάνω από όλα! 
 
Χρόνια πολλά!
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Υποκρισία των δολοφόνων των λαών. Γιατί το λέω αυτό; 
Διαβάζοντας το βιβλίο του κύριου Δρουσιώτη, «Έγκλημα 
στο Κραν Μοντανά», σελίδα 100, ο τότε αντιπρόεδρος των 
ΗΠΑ, κύριος Μπάιντεν έλεγε πως η Αμερική είναι φίλη της 
Κύπρου. Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν έχω ακούσει στα 
τόσα χρόνια που ζω. Οι ΗΠΑ ήταν, είναι και δυστυχώς θα 
είναι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες όλου του κόσμου, όλων 
των εποχών. 
Μήπως η εισβολή στην Κύπρο μας, δεν ήταν έργο των 

δολοφόνων των λαών; Ποιος μπορεί να το αμφισβητήσει 
αυτό; Και τώρα χωρίς ίχνος ντροπής, έρχονται να μας πουν 
ότι είναι φίλοι μας… Τι ειρωνεία! Όταν η προδομένη και δια-
μελισμένη πατρίδα μας έχει τέτοιους φίλους, τι θέλουμε τους 
εχθρούς; Και στη συνέχεια μας λέει τι μπορεί να πετύχει η 
εταιρική σχέση μεταξύ της Κύπρου και των ΗΠΑ. Εδώ θα 
πω την κυπριακή παροιμία «Φωνάζει ο κλέφτης να φοβηθεί 
ο νοικοκύρης». Αίσχος κύριε Μπάιντεν! Δυστυχώς αυτός ο 
υποκριτής καπιταλιστής είναι σήμερα ο πρόεδρος της πα-
τρίδας του. Και πάλι αίσχος! 
Ακούω συχνά-πυκνά να μιλούν για την ανεξαρτησία και 

ακεραιότητα της Ουκρανίας. Γιατί δε μιλούν για τη ακεραι-
ότητα της Κύπρου; Γιατί; Επαναλαμβάνω, γιατί; Αυτή είναι 
η μεγάλη υποκρισία των δολοφόνων, των ληστών του πλού-
του όλων των λαών του κόσμου. 
Όπως είπε κάποτε ένας άλλος καπιταλιστής εγκληματίας, 

δεν υπάρχουν μακροχρόνιες φιλίες και συμμαχίες, αλλά 
υπάρχουν μακροχρόνια συμφέροντα. Δηλαδή τα συμφέρο-
ντα των μικρών λαών δεν υπάρχουν; Ο αιμοσταγής καπιτα-
λισμός σε όλο του το μεγαλείο. Αίσχος και πάλι αίσχος.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Δολοφόνοι 
των λαών

Καλοσυνάτες πράξεις!

Του Βασίλη 
Παναγή

Όσο κι αν ευχηθούμε «Χρόνια πολλά και καλό 
νέο έτος, εάν δεν αλλάξει το βιολί της η Κυβέρνηση 
και αν δεν πάρει μία νέα πορεία χωρίς τη συνεχή 
αδιαφορία της προς τις ανάγκες κάθε εργαζομένου,  
τότε θα δούμε να λαμβάνουν χώρο περισσότερες  
απεργίες, ακόμα δε πανύψηλες τιμές και ίσως πιο 
ψηλοί τόκοι. Αφάνταστα ψηλό το κόστος φαγώσι-
μων και ενέργειας, αυξανόμενοι φόροι και όχι 

μόνο… Μέχρι σήμερα ο λαός έδειξε μεγάλη υπομονή και σιωπούσε. 
Μα τελικά δεν άντεξε άλλο και σηκώθηκε αγανακτισμένος να φωνάξει 
ότι «όχι, δεν πάει άλλο. Φτάνει.» 
Διότι αυτή Κυβέρνηση «έφκαλε τζιαι το σιοινί τζιαι το  παλλούτζιν» 

σε σημείο που αν δεν αλλάξει την πολιτική της θα έχουμε ακόμα χει-
ρότερα συμβάντα. Ας μην ξεχνούν ότι «Βοή λαού, οργή Θεού». Δεν 
συμφέρει σε κανένα, η Κυβέρνηση να συνεχίσει να αγνοεί τις ανάγκες 
του λαού και να μην ακούει στις φωνές των νοσοκόμων και να έχει 
τα αυτιά μα και τα μάτια κλειστά προς τους εργάτες πρώτων βοη-
θειών, σιδηροδρόμων και ταχυδρομείων. Φυσικά ο κατάλογος αυτός 
όλο και μακραίνει περισσότερο. 
Για πρώτη φορά ο πληθωρισμός βρίσκεται σε αναδυόμενους ρυθ-

μούς. Από τη στιγμή που τόσο ο τιμάριθμος όσο και οι τόκοι ανεβαί-
νουν, πώς μπορεί να κατεβεί ο πληθωρισμός; 
Πώς θα μπορέσουν οι νέοι και τα νέα ζευγάρια να πληρώνουν τις 

δόσεις του δανείου για το σπίτι  τους, αφού οι τόκοι αυξήθηκαν του-
λάχιστον τέσσερις φορές το 2022 και θα αυξηθούν πάλι τον Μάρτιο 
2023. 
Ότι και αν κάνουμε με αυτή την “αχάπαρη” κυβέρνηση, αν δεν διε-

ξαχθούν σύντομα εκλογές θα έχουμε “τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια 
Παντελή μου.”  
Διότι αυτή η Συντηρητική Κυβέρνηση δεν λέει να κατανοήσει ότι ο 

κόσμος υποφέρει με την στάση της.  
Οι νοσοκόμες παλεύουν για να σωθεί το NHS. 

Σοβαρά, κάτι δεν πάει καθόλου καλά με την Κυβέρνηση. Μα είναι 
δυνατό όλοι να είναι λανθασμένοι; Από τους εργάτες στα τραίνα, 
στους ταχυδρόμους μέχρι και τις νοσοκόμες. Τώρα ακούμε ότι μέχρι 
και οι οδηγοί ασθενοφόρων παλεύουν για να σώσουν το NHS. Tώρα 
ακούμε ότι τα γραφεία και οι εξεταστές οδηγών αυτοκινήτων, κατε-
βαίνουν σε απεργία. Μα είναι δυνατό όλοι τους να είναι λανθασμέ-
νοι; 
Όχι, ο λαός και κάθε εργάτης αρκετά άντεξε μέχρι σήμερα και έχει 

δείξει μεγάλη υπομονή. Έρχεται μία στιγμή που λέει «Αρκετά! Έως 
εδώ, δεν πάει άλλο.  
Ανεβαίνουν οι τιμές μία φορά. Ξανανεβαίνουν και οι τιμές και οι τό-

κοι. Όχι μόνο μια ή δύο φορές αλλά τέσσερις φορές μαζί και οι φόροι 
και ο πληθωρισμός και ο εργάτης σιωπούσε.  
Μα όπως έλεγαν οι παλαιοί «η ‘’κούζα’’ πάει πολλές φορές στην 

βρύση μα εν να έρτει  η ώρα πον να σπάσει.» 
Ε, δεν πρόκειται να μείνει πλέον σιωπηλός ο κόσμος. Θα φωνάξει 

όπως μπορεί και όπου μπορεί και καθοδόν προς τις κάλπες και 
μέσω των  εκλογικών  καλπών. 
Μετά μου λένε όλα τα κόμματα είναι τα ίδια.  Όχι δεν είναι. Αν το 

Εργατικό Κόμμα ήταν στην εξουσία δεν θα επέτρεπε στις εταιρίες 
καυσίμων να ανεβάσουν ανελέητα τις τιμές και οι φόροι και οι τόκοι 
θα έμεναν σε ένα λογικό όριο. Μα πάνω απ’ όλα δεν θα είχαμε την 
μία απεργία μετά την άλλην. Θα καθόταν μία Εργατική Κυβέρνηση 
σε συνομιλίες με τα Συνδικάτα για να λύσουν τα προβλήματα. Μα 
που να κατανοήσει μία Συντηρητική Κυβέρνηση ότι τα προβλήματα 
λύνονται μέσω διαλόγου. 
Δώρα θα πηγαινοέρχονται αυτές τις γιορτινές μέρες,  μα κατά την 

ταπεινή μου γνώμη, το  καλύτερο δώρο θα ήταν να δοθεί η ευκαιρία 
να διεξαχθούν Γενικές Εκλογές το 2023. 
Μα πως να δώσει αυτή η άθλια Κυβέρνηση τέτοιο  δώρο αφού κυ-

ριολεκτικά μας θέλει να υποφέρουμε όσο πιο πολύ μπορεί. Αν απο-
φασιστεί, θα φτάσει το 2024 έως ότου να διεξαχθούν οι επόμενες 

εκλογές.  Θα έχουμε αύξηση αριθμού απεργιών και η οικονομική 
κρίση θα χειροτερεύσει. 

«Αυτή η Κυβέρνηση δεν κάνει για εμάς!» Ακούω να λέτε και συμ-
φωνώ! Αυτή η Κυβέρνηση δεν συμφέρει σε κανένα, για πολλούς και 
διάφορους λόγους που αναφέραμε το 2022 και θα συνεχίσουμε να 
τα λέμε αν φυσικά χρειασθεί και το 2023. 
Η Συντηρητική Κυβέρνηση βρίσκεται υπεύθυνη για την όλη κρίση, 

για τον πληθωρισμό και τις απεργίες. Προσπαθούν οι αχάριστοι να 
ρίξουν το φταίξιμο χωρίς καμία ντροπή στον εργάτη. Ο λαός φωνάζει 
και ζητά δικαιοσύνη για ένα  δίκαιο και βιώσιμο μισθό. Μα με τον 
Rishi Sunak και τους υπόλοιπους Συντηρητικούς, είτε σε τοπικές αρ-
χές ή στην Κεντρική Κυβέρνηση, είναι σαν να φωνάζουμε, αλλά είναι 
«φωνή βοώντος εν τη  ερήμω». Μα θα με ερωτήσετε, «Μα δεν είναι 
όλοι τους έτσι;» Η απάντηση είναι, δυστυχώς ναι, τους έχω μάθει 
τους Συντηρητικούς εγώ, απ’ έξω και ανακατωτά. 
Οι απεργίες συνεχίζονται και θα συνεχίσουν όσο χρειασθεί. Ο κος 

Sunak ας το εννοήσει επιτέλους.  

Χρόνια πολλά, καλό νέο έτος το 2023…

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 
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Σας έτυχε να ζείτε ή να συναναστρέφεστε με ένα αγενή και κακότροπο άτομο; Κατά 
αρχάς, να έχεις μία φιλοσοφία πάνω στην αγενή συμπεριφορά. Να καταλάβεις 
δηλαδή ότι όταν την ανέχεσαι όλο και περισσότερο θα την υφίστασαι. Ναι ακριβώς 
έτσι. Να θυμάσαι ότι εκεί έξω υπάρχουν άπειροι άνθρωποι που είναι καταπιεσμένοι, 
πονεμένοι, εκνευρισμένοι και ψάχνουν ένα ήπιο υφιστάμενο, ένα καλοσυνάτο 
συγγενή, ένα ευαίσθητο γνωστό ή φίλο, να του ρίξουν όλα τα απόβλητα του άγχους, 
της καταπίεσή τους, του πόνου τους και να πατήσουν τον άλλο με την ψυχή τους. 
Όσο ανέχεσαι την αγενή αυτή συμπεριφορά, τόσο την ενθαρρύνεις με το να είσαι 
δέκτης του «χαστουκιού» που θέλει να ρίξει ο άλλος για να εκτονωθεί από την 
εσωτερική του τρικυμία. 

Κι εμείς οι λίγοι ή οι πολλοί ευαίσθητοι άνθρωποι τι κάνουμε; Κάτι πολύ απλό και  προβλέψιμο. Ψα-
ρώνουμε, όπως στον στρατό ο νεοσύλλεκτος. Βάζει την φωνή ο ανθυπολοχαγός και ο καημένος τι 
κάνει; Ψα-ρώ-νει! Τρέμει σαν το ψάρι  μπροστά στον αγενή και επιθετικό  αυτό τύπο. Ο πιο πολύς 
κόσμος πιστεύει, κακώς φυσικά, ότι η ευγένεια μας και η υπομονή μας θα εκτιμηθούν. Μέγα ΛΑΘΟΣ! 
Η αγένεια τρέφεται από την υπομονή του άλλου και μεγαλώνει αντί να σταματά. Όλοι μας ελπίζουμε 
ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το βάσανο και κάνουμε υπομονή με την κακή συμπεριφορά 
κάποιου. Θα αλλάξει τέλος πάντων τρόπο, λέμε, κι έτσι θα γλυτώσουμε αυτήν την συναισθηματική κα-
κοποίηση. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα… Η υπομονή μας, δίνει στον άλλο την άδεια να ξεσπά 
όλο και περισσότερο επάνω μας με άνεση, οπότε ας δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να αντιμετω-
πίσουμε την όλη κατάσταση.  

Μια σωστή αντιμετώπιση είναι να κοιτάξεις αυτόν  τον αγενή στα μάτια, θαρρετά και με αυτοπεποίθηση. 
Πρέπει να καταλάβει ότι δεν τον φοβάσαι. Δείξε ότι δεν μουδιάζεις με την συμπεριφορά του. Δύσκολο 
είναι θα σκεφτείτε, ιδιαίτερα αν αυτό το άτομο είναι ο προϊστάμενος σας ή ο συγγενής σας. Ακόμα δυ-
σκολότερο είναι αν μια ζωή  έχεις συνηθίσεις να κατεβάζεις το κεφάλι. Άντε τώρα, πώς θα τολμήσεις 
να το κάνεις αυτό τώρα έτσι ξαφνικά. Ωστόσο να θυμάστε ότι πάντα υπάρχει η «πρώτη φορά σε όλα». 
Και κάτι ακόμα. Κοίταξέ τον ήρεμα, μειλίχια και ανοιχτόκαρδα. Ναι, ακριβώς έτσι. Γιατί ο άλλος θέλει να 
δει μια αντίδραση  από εσένα. Δηλαδή να καταλάβει ότι σε ενόχλησε… Μην του κάνεις το χατίρι 
λοιπόν. Όταν σε δει να σουφρώνεις τα φρύδια, να μουδιάζεις, να μαζεύεσαι… κάνει πάρτι. Νιώθει την 
δύναμη του πάνω σου, τον έλεγχο που έχει επάνω σου και χαίρεται. Να θυμάσαι ότι τον έλεγχο δεν 
τον έχει αυτός που φωνάζει περισσότερο ούτε αυτός που επιτίθεται! Τον έλεγχο δεν έχει αυτός που 
κάνει τον καμπόσο και τον ζόρικο αλλά αυτός που ελέγχει τον εαυτό του και ξέρει τι θέλει από την συ-
γκεκριμένη επικοινωνία. Μπορείς να ελέγξεις τη φωνή σου τη στιγμή που ο άλλος σου μιλά 

εκνευρισμένα; Αυτό να κάνεις και να μην χάσεις ούτε και τη μιλιά σου. Κράτησε τη φωνή σου σταθερή 
και ψύχραιμη. Ο άλλος καταλαβαίνει τελικά ότι δεν σε έχει αποσταθεροποιήσει ή ότι σε ελέγχει πια. 
Και το πιο ουσιαστικό  είναι ότι δεν θα συνεχίζει στον ίδιο τόνο...  

Κάνε μια ερώτηση και κοίταξε τον άλλο σταθερά στα μάτια.  Και πες του έτσι ξεκάθαρα: «Τι θέλεις 
τελικά; Θες να τσακωθούμε ή να βρούμε μια λύση εδώ; Θέλεις να συζητήσουμε ή να γίνει καυγάς; 
Θέλεις να βρούμε μια άκρη να συνεννοηθούμε ή θέλεις να ξεσπάσεις και να μαλώσεις;» Ακόμη αν 
είναι το παιδί σου, ο προϊστάμενος σου ή ο συνάδελφός σου πριν παρασυρθείς να αμύνεσαι κι 
αρχίσεις να δίνεις εξηγήσεις ρώτησε το εξής: «Κύριε προϊστάμενε να προτείνω να συζητήσουμε 
κάποια λύση εδώ; Έχετε κάτι να προτείνετε, να το βάλουμε στο τραπέζι αλλιώς αυτός ο καυγάς με 
φέρνει σε δύσκολη θέση χωρίς να φέρνει αποτέλεσμα». Θα πείτε τώρα: «Ωωωω δεν θα μπορούσα να 
μιλήσω εγώ έτσι στο αφεντικό μου»! Ναι, μα γι΄ αυτό το λόγο το αφεντικό σου έχει μάθει ότι μπορεί να 
σου μιλά αγενώς και προσβλητικά. Όσο ανέχεσαι την κακή συμπεριφορά ενός προϊσταμένου τόσο 
περισσότερο θα σε θεωρεί αδύναμο. Η πραγματική σου αξία θα περνά απαρατήρητη. Όταν εσύ προ-
στατεύεις ήρεμα τον εαυτό σου κι έχεις σεβασμό για τον εαυτό σου να ξέρεις ότι ο άλλος σε εκτιμά πα-
ραπάνω.  

Τι άλλο μπορείς ακόμη να κάνεις είναι ερωτήσεις μεταμόρφωσης. Αυτές θα τον βοηθήσουν να μετα-
μορφώσει παραγωγικά αυτήν την προσβλητική συμπεριφορά. Εκεί δηλαδή που αρχίζει και φωνάζει, 
βρίζει και παραφέρεται πέστε του: «Βλέπω ότι είστε αγχωμένος»! Το «αγχωμένος» είναι μια περιγραφή: 
«είστε εκτός ελέγχου». «Για να κάνετε το άγχος σας παραγωγικό πέστε μου ποια άλλη λύση βλέπετε, 
υπάρχει κάτι που χρειάζεστε από εμένα»; Μην λες «ηρεμήστε…» κλπ. Η ερώτηση μεταμόρφωσης 
έχει την διαπίστωση ότι ο άλλος είναι κουρασμένος και μαζί περιέχει την ερώτηση και «τι χρειάζεσαι 
από εμένα» για να  γίνει αυτό που αισθάνεσαι παραγωγικό. Να βοηθήσει σε μια λύση.  

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να ελέγχουν την συμπεριφορά τους. Θεωρούν ευθύτητα 
την αγένεια, που θα εκτονωθούν με τον χειρότερο τρόπο και μετά κάνουν σαν να μην έγινε τίποτα.  
Όταν μπορείς απομάκρυνε αυτούς τους ανθρώπους από την καθημερινότητά σου! Δυστυχώς όμως 
πολλές φορές δεν γίνεται. Μπορεί να είναι το παιδί σου, ο συγγενής σου, ο προϊστάμενος σου. 
Πρόσεξε όμως αν συμβαίνει αυτό μην γίνεις δέκτης αυτής της συμπεριφορά. Η αγένεια δεν πρέπει να 
έχει ακροατήριο. Γι΄ αυτό πες: «Όταν θα ηρεμήσεις θα συζητήσουμε, τώρα έχω να κάνω κάτι άλλο… 
κι εξαφανίσου». 

 Όταν ο άλλος αδειάζει τα σκουπίδια του δεν έχεις εσύ λόγο να είσαι ο κάδος των σκουπιδιών του και 
τότε θα δεις ότι θα σε σέβεται πολύ περισσότερο. 

Η αγένεια τρέφεται από την υπομονή του άλλου

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

▪� Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 θα διεξαχθούν στην 
Κύπρο οι  Προεδρικές  Εκλογές. Επειδή είναι σχεδόν βέβαιο 
ότι κανένας από τους υποψήφιους για την Προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας δεν θα λάβει 50% συν 1 θα ακο-
λουθήσουν επαναληπτικές εκλογές την αμέσως επόμενη 
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2023( δεύτερος γύρος) με υπο-

ψήφιους τους δύο πρώτους της αναμέτρησης της Κυριακής, 5 Φεβρουαρίου 
2023 (πρώτος γύρος). Δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα θα αποφασιστεί στον 
δεύτερο  γύρο.  

▪� Όπως είναι γνωστό, τρεις είναι οι κύριοι υποψήφιοι για την Προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας: ο ανεξάρτητος Ανδρέας Μαυρογιάννης και δύο συ-
ναγερμικοί, ο Αβέρωφ Νεοφύτου (κομματικός, Πρόεδρος του ΔΗΣΥ) και ο Νί-
κος Χριστοδουλίδης που μέχρι τον Μάιο 2022 ήταν Υπουργός Εξωτερικών 
της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη(ανεξάρτητος, αλλά όπως δηλώνει ο ίδιος 
περήφανος συναγερμικός). 

▪� Παρόλο που ακόμα και τα αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων 
των κυπριακών τηλεοπτικών καναλιών πρέπει να αντικρίζονται με σκεπτικισμό 
για ευνόητους λόγους(π.χ. ο ιδιοκτήτης του ΑΛΦΑ, Παπαέλληνας στηρίζει 
απροκάλυπτα τον Νίκο Χριστοδουλίδη) φαίνεται ότι η υποψηφιότητα του Αν-
δρέα Μαυρογιάννη κερδίζει συνεχώς έδαφος. 

▪� Με βάση το στατιστικό λάθος στις έρευνες που χρησιμοποιούνται για τις 
δημοσκοπήσεις δεν αποκλείεται ο Νίκος Χριστοδουλίδης να είναι τώρα στο 
28% ( οι πρώτες δημοσκοπήσεις τον έδειχναν στο 40%!), ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης στο  23% (ξεκίνησε με κάτω από 15% και πίσω από τον Αβέρωφ Νε-

οφύτου και τώρα οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάνω από 21%) και ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου στο 21 (ξεκίνησε μπροστά από τον Ανδρέα  Μαυρογιάννη και 
τώρα οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν στο 20%) Η  διαφορά του πρώτου από 
τον δεύτερο μα και τον τρίτο  είναι τώρα μονοψήφιος αριθμός,  
▪� Από την πρώτη μέρα που  ξεκίνησε τον προεκλογικό του αγώνα και 

έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη μόνο ενός κόμματος, του ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης προσπάθησε να εξισορροπήσει τον στόχο του να κερδίσει 
τους ψηφοφόρους της αριστεράς με τον στόχο του να διεισδύσει σε χώρους 
πέραν της αριστεράς. Δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά όλα τα δεδομένα δεί-
χνουν ότι το πετυχαίνει. 

▪� Σε σχέση με τους ψηφοφόρους της αριστεράς, σίγουρα χρειάζεται να μει-
ωθούν περαιτέρω οι διαρροές προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όμως, οφείλουμε 
να σημειώσουμε ότι έγινε σημαντική βελτίωση. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις 
έδειχναν ότι οι διαρροές στον Νίκο Χριστοδουλίδη ήταν 15%. Μάλιστα κάποιες 
δημοσκοπήσεις έδειχναν ένα ποσοστό πέραν του 30%! Σήμερα είναι πιο 
κάτω από 8% και αν συνεχιστεί η τάση προς τα κάτω θα περιοριστεί σε 
αριθμό πιο κάτω του 5%. 

▪� Οι δυνάμεις που στηρίζουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, οι δυνάμεις που 
είναι στη μάχη για την προοδευτική αλλαγή, χωρίς να πετούν στα σύννεφα,  
αντιμετωπίζουν τα πράγματα, λίγες μόνο βδομάδες πριν τις εκλογές, με θετικά 
συναισθήματα και ρεαλιστική αισιοδοξία. 
▪� Στέρεα, ακλόνητα και αποφασιστικά, συνεχίζουν τον αγώνα και θα εντείνουν 

τις προσπάθειές τους για να περάσει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στον δεύτερο 
γύρο και να κόψει πρώτος το νήμα!

Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης ρεαλιστική επιλογή!

Του Βασίλη  
Κωστή

Το τελευταίο διάστημα ο κ. Αναστασιάδης περι-
φέρεται σε ΜΜΕ επιχειρώντας να πείσει ότι κατέ-
βαλε κάθε προσπάθεια λύσης του Κυπριακού και 
ότι έφτιαξε ισχυρή οικονομία που επιτρέπει στο λαό 
να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Δηλώνει μάλιστα 
περήφανος για την χώρα που θα παραδώσει στους 
επόμενους. Επειδή αυτό δεν είναι αστείο και 
επειδή η ιστορία πρέπει να καταγραφεί αντι-
κειμενικά είναι σημαντικό να δούμε τα «επι-

τεύγματα» του κ. Αναστασιάδη. Αυτό γίνεται πιο επιτακτικό 
από το γεγονός ότι δύο υποψήφιοι Πρόεδροι, οι Ν. Χριστο-
δουλίδης και Αβ. Νεοφύτου, ανταγωνίζονται για το ποιος 
είναι ο «κληρονόμος» αυτών των «επιτευγμάτων» και ποιος 
θα τα συνεχίσει καλύτερα. 

Τα τελευταία 10 χρόνια, 8 δις από το μερίδιο των εργαζομέ-
νων μεταφέρθηκε στα κέρδη. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Είναι 
αποτέλεσμα των πολιτικών του ΔΗΣΥ. Απόδειξη 
τούτου είναι και το γεγονός ότι κάτι ανάλογο έγινε 
και στην προηγούμενη δεκαετία που κυβέρνησε 
ο Συναγερμός.  

Μιλάνε για αύξηση του προϋπολογισμού κατά 
500 και πλέον εκατομμύρια. Το τραγικό είναι ότι 

αυτά τα λεφτά δεν δίνονται για τη στήριξη του λαού αλλά των λει-
τουργικών αναγκών του Κράτους. 

Καμαρώνουν για την αύξηση του αναπτυξιακού προϋπολογισμού. 
Αποκρύβουν όμως ότι πέρσι τον υλοποίησαν μόνο κατά 33%, το χα-
μηλότερο ποσοστό από όλες τις τελευταίες δεκαετίες. 

Το χειρότερο είναι ότι η ακρίβεια καλπάζει και οι Κυβερνώντες πα-
ρακολουθούν ωσάν να είναι θεατές, αδιαφορώντας για τις συνέ-

πειες σε βάρος του κόσμου. 
Ο κ. Αναστασιάδης δηλώνει περήφανος για την χώρα που 

θα παραδώσει. Επί διακυβέρνησης του η αξιοπρέπεια και 
η περηφάνεια των Κυπρίων βρέθηκε στο χαμηλότερο ση-
μείο. 
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το διεθνές ρεζίλεμα με τα 

«διαβατήρια» στο οποίο συμμετείχε και το Γραφείο του Προ-
έδρου; Το ξεπούλημα του Συνεργατισμού και η προκλητική 
παραγνώριση του Πορίσματος της Επιτροπής Αρέστη; Το 

κλείσιμο των Κυπριακών Αερογραμμών; Τη στήριξη του 
«άριστου» Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που κατέ-
ληξε φυλακή; Τον Γιαννάκη Γιαννάκη; Το ισραηλινό 
βαν και τις παρακολουθήσεις; Τη φυγάδευση δε-
κάδων εκατομμυρίων ευρώ από το στενό οικο-
γενειακό περιβάλλον του Προέδρου, την κλειστή 

περίοδο το 2013; Τα ταξίδια στις Σεϋχέλλες με το αεροπλάνο του 
Σαουδάραβα που πήρε δεκάδες διαβατήρια από το Κράτος; Το κού-
ρεμα των καταθέσεων; Το «Ντροπή κ. Πρόεδρε» του Κώστα Κληρίδη;  

Στο δε Κυπριακό το αποτέλεσμα των χειρισμών του κ. Αναστασιάδη 
μας έφερε πρό των πυλών της οριστικής διχοτόμησης. Παρόλ’ αυτά 
έχει το θράσος να λέει ψέματα ότι δεν μίλησε ποτέ για τα δύο Κράτη. 
Αν ρωτήσετε αυτούς που συναναστρεφόταν ο κ. Αναστασιάδης τα 
τελευταία χρόνια, πολλοί είναι που θα παραδεχτούν ότι την πρότεινε 
ως την καλύτερη επιλογή.  

Με αυτά βέβαια δεν διαγράφω τις τεράστιες ευθύνες της Τουρκίας 
για την εισβολή, την κατοχή και τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία κα επι-
θετική προκλητικότητα. 

Σε όλα αυτά ο Ν. Χριστοδουλίδης είναι συνένοχος ως μέλος του 
Υπουργικού Συμβουλίου και στενός του συνεργάτης. 

Ο δε Αβ. Νεοφύτου έχει τεράστιες ευθύνες για τη στήριξη και την 
ανοχή του. 

Η μόνη επιλογή αν θέλουμε να έχει μέλλον και προοπτική ο τόπος 
μας είναι ο Α. Μαυρογιάννης. Ας παραμεριστούν τυχόν επιφυλάξεις 
για να ξανανθίσει το χαμόγελο στα χείλη της πολύπαθης Κύπρου και 
του λαού μας. 

Άντρος Κυπριανού  
Τέως Γενικός Γραμματέας ΚΕ ΑΚΕΛ

Η υστεροφημία του κ. Αναστασιάδη

Του Άντρου 
Κυπριανού  

τέως ΓΓ 
ΚΕ ΑΚΕΛ
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συνέχεια από τη σελ 2 
 
...αυτή την απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επαναβεβαίωνε την 
άποψη ότι η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας παρέμενε η μόνη νόμιμη κυβέρνηση στην Κύ-
προ και διαπίστωνε ότι η Τουρκία παραβίαζε και 
συνέχιζε να παραβιάζει μια σειρά από άρθρα της 
Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Πρω-
τοκόλλων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην κυ-
πριακή επικράτεια. 

 
Η δήλωση του Κόφι Ανάν 
περί ισοτίμου καθεστώτος  
Ο Κόφι Ανάν και ο ειδικός σύμβουλος του για το 

ζήτημα της Κύπρου Αλβάρο ντε Σότο επεδίωξαν 
να καλύψουν τα κενά των βασικών σημειών δια-
φωνίας, τα οποία αφορούσαν τη μορφή διακυβέρ-
νησης, την ασφάλεια, και τέλος, εδαφικά και ιδιο-
κτησιακά ζητήματα. Για τον λόγο αυτό, τον 
Νοέμβριο του 2000 προτάθηκε ένα σχέδιο με 
σκοπό τη διευθέτηση των βασικών προβλημάτων. 
Οι απαντήσεις των δύο ηγετών στο σχέδιο υπήρξαν 
αντίθετες. Ο Ντενκτάς και η Τουρκία το απέρριψαν, 
ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά αποδέχθηκε το κεί-
μενο θεωρώντας το ως μια καλή αρχή επί της ου-
σίας, σύμφωνα με οποίο  θα μπορούσαν να ορι-
στούν οι τελικές προτάσεις. Οι διαπραγματεύσεις 
έληξαν όταν ο Ντενκτάς αρνήθηκε να συμμετάσχει 
σε ένα νέο γύρο συνομιλιών με τον Κληρίδη τον 
οποίο και χαρακτήρισε “χάσιμο χρόνου”.   
Των συνομιλιών στη Νέα Υόρκη (τέταρτος γύρος) 

και στη Γενεύη (πέμπτος γύρος)  είχε προηγηθεί η 
θετική η ανταπόκριση του γγ. του ΟΗΕ Κόφι Ανάν 
στο αίτημα του υπουργού των Εξωτερικών της Ελ-
λάδας Γιώργου Παπανδρέου να προβεί στις απα-
ραίτητες διαβεβαιώσεις τόσο προς την ελληνική 
όσο και προς την κυπριακή πλευρά για το πλαίσιο 
των συνομιλιών στο Κυπριακό. Την αξίωση αυτή 
είχε διατυπώσει στον Κόφι Ανάν ο Έλληνας υπουρ-
γός Εξωτερικών, κατά τη συνάντησή τους στη Νέα 
Υόρκη στις 14 Σεπτεμβρίου 2000, ανήσυχος για 
την τροπή των εξελίξεων και το αδιέξοδο που επέ-
φερε η διπλής ερμηνείας δήλωση του Ανάν περί 
τοποθέτησης των διαπραγματεύσεων επί ίσης βά-
σεως. Η φόρμουλα του γγ. του ΟΗΕ  για τη συνέ-
χιση του διαλόγου περιείχε τη διατύπωση ότι «η 
κάθε πλευρά θα εκπροσωπεί τον εαυτό της – και 
κανέναν άλλον – ως πολιτικά ισότιμη με την άλλη 
πλευρά».     
Ο Γ. Παπανδρέου σε δηλώσεις του, μετά το πέρας 

εκείνης της συνάντησης με τον Κόφι Ανάν, έσπευσε 
να τονίσει μεταξύ άλλων ότι εξέφρασε τις ανησυχίες 
της ελληνικής πλευράς για την τροπή των εξελίξεων 
αλλά και για την ερμηνεία των δηλώσεών του Γενι-
κού Γραμματέα. Διευκρινίσεις από την πλευρά των 
Ηνωμένων Εθών υπήρξαν όχι μόνο προς την ελ-
ληνική πλευρά, αλλά και προς την κυπριακή. Επα-
νέλαβε, επίσης ο Παπανδρέου, την επιθυμία της 
Ελλάδας για ουσιαστικές συνομιλίες στο Κυπριακό. 
Ωστόσο, αρνήθηκε να ερμηνεύσει τις δηλώσεις 
Ανάν. 
Παράλληλα τότε στη Νέα Υόρκη ο ειδικός απε-
σταλμένος του Αμερικανού προέδρου Μπιλ Κλίντον 
για το Κυπριακό, Εντ Μόουζες, ξεκαθάρισε ότι δεν 
υπήρχε αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ σε ό,τι 
αφορά το Κυπριακό. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνέ-
χιζε να υποστηρίζει μια διζωνική, διακοινοτική ομο-
σπονδία ως λύση. Αναφερόμενος στο θέμα που 
έθεσε ο ΟΗΕ περί “ισότιμου καθεστώτος” μεταξύ 
των δύο πλευρών στις διαπραγματεύσεις, ο Μό-
ουζες θεωρούsε ότι δεν επρόκειτο περί αλλαγής 
πολιτικής. Κατά τον Αμερικανό αξιωματούχο, ήταν 
μια πραγματικότητα από τη στιγμή που είχαν  αρ-
χίσει οι  διαπραγματεύσεις πριν από είκοσι χρόνια 
ενώ το καθεστώς ισότητας θα ήταν ένα θέμα η δι-
ευθέτηση του οποίου θα γινόταν στο πλαίσιο του 
τελικού διακανονισμού.  
Όπως γίνεται σαφές από την ενημέρωση του Φό-

ρεϊν Όφις προς την Ντάουνινγκ Στριτ, το Λονδίνο 
στήριζε πλήρως τη διαδικασία επίλυσης του προ-
βλήματος υπό την αιγίδα του γγ. του ΟΗΕ και χαι-
ρέτιζε τη συμμετοχή των δύο αντιμαχόμενων πλευ-
ρών στις “εκ του σύνεγγυς συνομιλίες”. Εκτιμούσε 
ότι το αποτέλεσμα όφειλε να είναι σύμφωνο με τα 
ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και συνέχιζε να 
είναι της γνώμης ότι η αποδοχή της διζωνικής, δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας θα ήταν η καλύτερη διέ-
ξοδος για την επίτευξη λύσης. Κατά την εκτίμηση 

του Βρετανικού υπουργείου των Εξωτερικών είχε 
σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες του προέδρου 
Γλαύκου Κληρίδη και του ηγέτη της τουρκοκυπρια-
κής κοινότητας Ραούφ Ντενκτάς – “τέταρτος γύρος”. 
Τη χρονιά εκείνη η Βρετανία καλούσε τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη “να εκμεταλλευτούν τώρα την ιστορική 
ευκαιρία που υπάρχει για να πετύχουν τους απα-
ραίτητους συμβιβασμούς (αν χρειαστεί)”. H πολιτική 
διευθέτηση του προβλήματος θα διευκόλυνε την 
ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση “αλλά 
δεν συνιστούσε προϋπόθεση”, σημείωνε ο Τιμ 
Μπάροου, ο ιδιαίτερος γραμματέας του υπουργού 
των Εξωτερικών Ρόμπιν Κουκ, στην επιστολή του 
προς ενημέρωση του πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ 
(2 Οκτωβρίου 2000).                             
Νέα Υόρκη - Τέταρτος γύρος των διαπραγματεύ-

σεων παρουσία των Κληρίδη και Ντενκτάς  
Σύμφωνα με τον σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ, ο τέταρτος 

γύρος των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό 

στη Νέα Υόρκη (12-26 Σεπτεμβρίου 2000) – “μο-
λονότι δεν διακόπηκε και είχε μεγαλύτερη διάρκεια 
από όλους τους προηγούμενες γύρους” – κατέληξε 
χωρίς να σημειωθεί πρόοδος για την επίτευξη λύ-
σης.     
Παρά το γεγονός ότι η δήλωση του γγ. του ΟΗΕ 
Κόφι Ανάν δεν συνιστούσε “τίποτα περισσότερο 
από μια επαναδιατύπωση της υφιστάμενης πολι-
τικής”, σημείωνε ο Χάνεϊ στην αναφορά του προς 
τον μόνιμο αντιπρόσωπο της Βρετανίας στα Ηνω-
μένα Έθνη σερ Τζέρεμι Κουέντιν Γκρίνστοκ, εν τού-
τοις προκάλεσε κρίση στις τάξεις των Ελληνοκυ-
πρίων, η οποία επιλύθηκε μόνο “με τη χρήσιμη 
παρέμβαση του Παπανδρέου και τις περαιτέρω δι-
ευκρινίσεις που έδωσε ο Κόφι Ανάν”.  
Μετά τις απαραίτητες διευκρινίσεις, ο ειδικός αντι-

πρόσωπος του ΟΗΕ για το ζήτημα της Κύπρου ,  
Αλβάρο ντε Σότο, παρουσίασε “επιδέξια” άτυπα 
έγγραφα (non-papers) για τα βασικά θέματα: ιδιο-
κτησιακά ζητήματα/αποκατάσταση προσφύγων, 
ασφάλεια, εδαφική προσαρμογή και διακυβέρνηση. 
Κατά τον Χάνεϊ, αυτές οι ανεπίσημες προτάσεις 
ήταν στο σύνολο τους πιο ευνοϊκές για τους Ελλη-
νοκύπριους από ό,τι για τους Τουρκοκύπριους, αν 
και οι Ελληνοκύπριοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους 
στο non-pare για τη διακυβέρνηση, ιδίως στην πρό-

ταση για την εκ περιτροπής προεδρία με συμβολι-
κές μόνο εξουσίες. 
Σε εκείνη τη φάση των διαπραγματεύσεων, ο ει-
δικός αντιπρόσωπος της Βρετανίας για το Κυ-
πριακό θεωρούσε ότι τόσο ο πρόεδρος Γλαύκος 
Κληρίδης όσο και ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων 
Ραούφ Ντενκτάς παρέμεναν “πλήρως προσηλω-
μένοι”  στις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες, αν και ο 
πρώτος “έπρεπε να καταβάλλει σύντονες προσπά-
θειες για να διατηρήσει τη λαϊκή και πολιτική υπο-
στήριξη αναφορικά με τη διαπραγματευτική διαδι-
κασία”. Όπως σημείωνε ο σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ, ο 
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα 
Υόρκη είχε στηρίξει αυτή τη διαδικασία “πιο έντονα 
από ό, τι πριν , έχοντας πλέον εκτιμήσει ότι επρό-
κειτο για μια σοβαρή διαπραγμάτευση που βρι-
σκόταν εν εξελίξει”.  

O ρόλος των ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματι-
κός. Ο πρόεδρος Κλίντον απέστειλε στον Τούρκο 
πρόεδρο Αχμέτ Σεζέρ ένα πολύ σαφές μήνυμα την 
Πρωτοχρονιά και έπεισε με επιτυχία τον γενικό 
γραμματέα του ΟΗΕ να κάνει το επόμενο σημα-
ντικό βήμα τον Νοέμβριο, καταθέτοντας μια ολο-
κληρωμένη δέσμη ιδεών. “O υπεύθυνος των ΗΠΑ 
για το Κυπριακό Εντ Μόουζες εργάστηκε σκληρά 
για να ηρεμήσει τον Κληρίδη και ταυτόχρονα κρά-
τησε τα πόδια του στη φωτιά (held his feet to the 
fire)”, υπογραμμίζει ο Χάνεϊ στην αναφορά του 
προς τον Γκρίνστοκ.   
Όμως εκτίμηση του Βρετανού αξιωματούχου ήταν 

ότι το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων δεν είχε 
ακόμη ξεπεραστεί ή “να έχει σημειωθεί κάποια πρό-
οδος για την επίτευξη αυτού του στόχου”. Καμία 
από τις δύο πλευρές δεν είχε ακόμη επιδείξει πρα-
γματική προθυμία για συμβιβασμό. Πάντως, κατά 
τον Χάνεϊ ,  οι Έλληνες και Τούρκοι αξιωματούχοι 
που συμμετείχαν στις συνομιλίες είχαν αρχίσει να 
διαδραματίζουν έναν πιο θετικό ρόλο. Οι δύο 
υπουργοί των Εξωτερικών,   Παπανδρέου και ο 
Τζεμ , “συνομιλούσαν δειλά μεν, αλλά πρώτη φορά 
για την Κύπρο”. Ακόμα κι έτσι όμως, μετά τις προ-
σπάθειές του να απαλύνει την κρίση για τη δήλωση 
του Κόφι Ανάν που αφορούσε το νομικό καθεστώ-
τος των δύο κοινοτήτων, ο Γιώργος Παπανδρέου 
“είχε περιέλθει σε θέση άμυνας” στην Ελλάδα ενώ 
η δημόσια ρητορική της Τουρκίας “ήταν σχεδόν η 
ίδια όπως πάντα”.    
Σύμφωνα με τον σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ , οι Ελληνο-
κύπριοι πολιτικοί παρέμεναν περισσότερο ικανο-
ποιημένοι (more at ease)  παίζοντας το παιχνίδι 
της επίρριψης ευθυνών παρά να είναι προσκολ-
λημένοι στη διαπραγμάτευση. Η κοινή γνώμη τους 
στην Κύπρο αντιδρούσε “με θέρμη και γκρίνια” σε 
κάθε νέα εξέλιξη. Η αρνητική αντίδραση στο non 
paper του ΟΗΕ για τη διακυβέρνηση ήταν συμπω-
ματική αυτών των τάσεων. Ταυτόχρονα ο Ραούφ 
Ντενκτάς και η μικρή ομάδα των συμβούλων συ-
νέχιζαν να είναι σχεδόν το ίδιο αρνητικοί όπως πά-
ντα, αν και ο ίδιος ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 
συνομιλίες της Νέας Υόρκης “έδωσε μια προσεκτικά 
ελεγχόμενη παράσταση με σκοπό να αποφύγει τυ-
χόν ρήγματα με τη μητέρα πατρίδα”. Από την άλλη 
μεριά, τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία είχαν αρ-
χίσει επιτέλους να παίζουν έναν πιο θετικό ρόλο, η 
πρώτη πιο φανερά από τη δεύτερη. Στην τουρκική 
πλευρά, η αντίθεση μεταξύ της επαναλαμβανόμε-
νης αναπαραγωγής των δημόσιων δηλώσεων του 
πρωθυπουργού Μπουλέντ Ετσεβίτ και του υπουρ-
γού Εξωτερικών Ισμαήλ Τζεμ και της επαγγελματι-

κής και εποικοδομητικής συμβολής των ανώτερων 
Τούρκων αξιωματούχων ήταν πολύ εμφανής σε 
όσους συμμετείχαν στη διαπραγμάτευση, “δεν ήταν 
όμως ακόμη προφανής σε κανέναν άλλον”.  

 
Η νέα δέσμη ιδεών του εκπροσώπου 
του ΟΗΕ Αλβάρο ντε Σότο 
«Έρχεται λύση τους επόμενους μήνες», προειδο-
ποιούσε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2000  ο πρώην 
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γιώργος. 
Βασιλείου, τονίζοντας ότι ο διεθνής παράγοντας 
εμφανιζόταν αποφασισμένος να προωθήσει μια δι-
ευθέτηση. Σε δηλώσεις του στη Λευκωσία , αμέσως 
μετά την άφιξή του από τη Ν. Υόρκη   , κάλεσε σε 
συσπείρωση γύρω από τον πρόεδρο Κληρίδη, 
ώστε να βελτιωθεί η νέα δέσμη ιδεών που επρό-
κειτο να υποβάλει ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων 
Εθνών Αλβάρο ντε Σότο. Ο κ. Βασιλείου θεωρούσε 
ότι αν δεν επιδεικνυόταν υπευθυνότητα και σοβα-
ρότητα στους χειρισμούς, τότε ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολο να υπάρξουν άλλες προτάσεις, έστω και χει-
ρότερες, τα προσεχή χρόνια. 

O Βρετανός διπλωμάτης εκτιμούσε ότι η κατά-
θεση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ιδεών του ΟΗΕ 
τον Νοέμβριο εκείνης της χρονιάς ενείχε κάποιο 
ρίσκο - “αλλά θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη δυ-
ναμική σε μια διαπραγμάτευση η οποία χρειάζεται 
συνεχή εξωτερική ώθηση για να μην υποκύψει 
στην αμείωτη αδράνεια των ενδιαφερομένων με-
ρών”. Κατά τον εκπρόσωπο της Βρετανίας , η νέα 
δέσμη ιδεών των Ηνωμένων Εθνών θα ικανοποι-
ούσε λιγότερο στους Τούρκους και τους Τουρκοκύ-
πριους επειδή η προσέγγιση του ΟΗΕ στο πρό-
βλημα δεν θα είχε μεγάλη ομοιότητα με την 
πρόταση που οι ίδιοι είχαν κάνει τον Ιούνιο, ακόμη 
και αν δεν περιείχε κάποια σημεία μεγάλης σημα-
σίας για αυτούς. Η φόρμουλα Ντενκτάς , όπως τη 
διατύπωσε ο ίδιος , αναφερόταν σε λύση του Κυ-
πριακού από την οποία θα προέκυπτε «μια Κύ-
προς με κοινή διεθνή προσωπικότητα αλλά με δύο 
κράτη». Αξιοσημείωτο είναι ότι τότε ο Τουρκοκύ-
πριος ηγέτης προέβη σε μακροσκελείς δηλώσεις 
ενώπιον δημοσιογράφων , χωρίς ούτε μια φορά 
να αναφέρει τη λέξη «συνομοσπονδία». Ανυπο-
χώρητη εξάλλου παρέμενε η θέση του Ντενκτάς 
για αναγνώριση «τουρκοκυπριακού κράτους». “Οι 
Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να συγκρατηθούν από 
το να κάνουν κάτι ανόητο αναφορικά με την εν εξε-
λίξει διαδικασία της εταιρικής σχέσης προσχώρη-
σης ΕΕ/Τουρκίας” , παρατηρούσε ο σερ Ντέιβιντ 
Χάνεϊ.  
Παράλληλα, η εκτίμηση του Χάνει ήταν  ότι με τη 

δημοσιοποίηση των νέων προτάσεων του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό το φθινόπωρο του 2000 ήταν σχε-
δόν βέβαιο ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα 
έσπευδε να προβάλλει τα αρνητικά σημεία του σχε-
δίου για την επίλυση του προβλήματος. “Ο Κληρί-
δης έχει να δώσει μάχη- και τώρα έχει αρχίσει να 
καταλαβαίνει ότι αν δεν είναι έτοιμος να σηκωθεί 
και να αγωνιστεί για τη διαδικασία, θα κινδυνεύσει 
να παρασυρθεί o ίδιος (swept off his fee) στην 
απομόνωση και την αποδοκιμασία σε διεθνές επί-
πεδο και ιδιαίτερα στην ΕΕ”,  γράφει χαρακτηρι-
στικά ο σερ Ντέιβιντ.   
Τέλος ο εκπρόσωπος της Βρετανίας στις συνομι-
λίες για το Κυπριακό θεωρούσε ότι ο ρόλος του 
Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλος της κύριας ομάδας 
των χωρών που στήριζαν τις προσπάθειες του 
ΟΗΕ για την επίτευξη λύσης και ως ο βασικός παί-
κτης της ΕΕ σε αυτο ζήτημα, παρέμενε σημαντικός 
-  “αλλά όχι ιδιαίτερα σημαντικός”. Κατά τον Χάνεϊ  
θα ήταν ζωτικής σημασίας να διασφαλίζονταν ότι 
οι φιλοδοξίες της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ, και 
συνεπώς η επιρροή και η άσκηση πιέσεων για την 
επίλυση του Κυπριακού μέσω αυτών, θα ενισχύο-
νταν με την υιοθέτηση της εταιρικής σχέσης 
ΕΕ/Τουρκίας για την ένταξη πριν από το τέλος του 
2000 -  “και μάλιστα χωρίς πολύ χοντροκομμένη 
σύνδεση με την Κύπρο”. Θα ήταν εξίσου σημαντικό 
για το Λονδίνο να αξιοποιήσει τις διμερείς επαφές 
με όλους τους κύριους παράγοντες που εμπλέκο-
νταν στο θέμα  και να έκανε ό,τι μπορούμε για να 
ενισχύσει “την αποφασιστικότητα του Κληρίδη και 
του Παπανδρέου να παραμείνουν στην πορεία 
τους σε μια διαδικασία που αρχίζει να τους δημι-
ουργεί σημαντική εσωτερική πίεση”.  

 
Bύρων Καρύδης  

Λονδίνο 02/01/2023
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ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:35 Φτωχολογιά (1965). 
Κοινωνικό δράμα με τους Χρή-
στο Νέγκα, Άννα Ιασωνίδου, 
Καίτη Παπανίκα, Γιάννης Αρ-
γύρη, Κατερίνα Γώγου. Πρώτη 
σκηνοθετική απόπειρα του 
Παύλου Τάσιου, που αφηγείται 
την ζωή, τους έρωτες, τις λύπες 
και τους μόχθους των ανθρώ-
πων μιας φτωχογειτονιάς, 
επενδυμένη με την εξαιρετική 
μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.  
ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
23:50 Το Καρπουζάκι (1962). 
Κωμωδία με την Γεωργία Βα-
σιλειάδου, Βασίλη Αυλωνίτη, 
Περικλή Χριστοφορίδη, Φρα-
γκίσκο Μανέλη, Νίκο Ρίζο, 
Σταύρο Παράβα. Το καρπου-
ζάκι είναι μια όμορφη κοπέλα 
σαν τα κρύα νερά που περιτρι-
γυρίζεται από διάφορους 
άντρες που την ποθούν και την 
πολιορκούν.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:50 Ο Όρκος του Μίσους 
(1989).  Κοινωνικό δράμα με 
την Μαρία Αλιφέρη, Χρήστο 
Πάρλα, Γιάννη Αργύρη, Σία 
Φαράκη, Γιώργο Μούτσιο, Δά-
σποινα Νικολαίδου, Πέπη Με-
ταλλείδου. Η Μαρία Βάλφη εί-

ναι κόρη του πλούσιου εμπό-
ρου Βάλφη ο οποίος κατηγορ- 
είται άδικα σε μια δίκη για κά-
ποιες ακάλυπτες επιταγές. Δι-
κηγόρος του ενάγοντος στη 
δίκη είναι ο Δημήτρης Αλεξιά-
δης ο οποίος είναι ένας επηρ-
μένος δικηγόρος. Ο Βάλφης 
αυτοκτονεί στο δικαστήριο και 
η Μαρία πιστεύει ότι υπαίτιος 
για τον θάνατο του πατέρα της 
είναι ο δικηγόρος. Πάνω από 
τον τάφο του πατέρα της η Μα-
ρία δίνει έναν όρκο μίσους για 
τον νεαρό δικηγόρο.  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
00:00 Ιστορίες Έρωτα και 
Τρόμου (2003). Τρεις ιστορίες 
Έρωτα και τρόμου με τους 
Ηλία Λογοθέτη, Αλεξάνδρα 
Πουλίδου, Θανάση Ζέρβα, 
Οδυσσέα Σταμούλη, Δέσποινα 
Τομαζάνη, Μαρία Τζομπανάκη, 
Ντίνο Αυγουστίνη. Στην πρώτη 
ιστορία επιστημονικής φαντα-
σίας, ο απελπισμένος έρωτας 
του Δημήτρη για την Αντιγόνη, 
θα τον κάνει να επιχειρήσει ένα 
παράτολμο σχέδιο: να αναπα-
ράγει με την μηχανή του μια 
δεύτερη Αντιγόνη, πιστό αντί-
γραφο της αληθινής, για τον 
εαυτό του. Η δεύτερη ιστορία 

είναι για μια γυναίκα που παρι-
στάνει το μέντιουμ και η Τρίτη 
για δυο αδελφές ερωτευμένες 
με τον ίδιο άνδρα.  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
20:55 Ο Αστακός (2015).  
Δράμα επιστημονικής φαντα-
σίας στα Αγγλικά (με υποτί-
τλους) με τους Κόλιν Φάρελ, 
Ρέιτσελ Βάις, Λεά Σεϊντού, Τζον 
Σ. Ράιλι. Κάπου στο μέλλον, σε 
κάποια πόλη, το ζευγάρωμα εί-
ναι υποχρεωτικό. Όλοι οι ελεύ-
θεροι, χωρισμένοι ή χήροι-ες, 
οφείλουν να εγκατασταθούν σε 
ένα ξενοδοχείο (εκτός πόλης) 
και έχουν διορία 45 ημέρες για 
να βρουν, ανάμεσα στους άλ-
λους εργένηδες ενοίκους, ένα 
καινούριο κατάλληλο σύ-
ντροφο. Κατάλληλος είναι ο/η 
σύντροφος που φέρει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με το νέο ταίρι 
του (όπως π.χ. το να έχει κά-
ποιος μυωπία, να κουτσαίνει, 
ή να μιλάει γερμανικά).  
 Όποιος/α δεν καταφέρει να 
βρει σύντροφο μέσα στο πα-
ραπάνω προκαθορισμένο διά-
στημα, μεταμορφώνεται σε...  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:55 Σχολή Θηλυκών Καμα-

κιών (1986).  Κωμωδία με τους 
Γιάννη Βογιατζή, Γιάννη Βούρο, 
Κώστα Μακέδο, Άκη Φλωρέ-
ντη. Ο Στέλιος ξέχωρα από τη 
σχολή καμακιών που διαθέτει, 
με μαθητές κανόνια, ιδρύει και 
σχολή θηλυκών καμακιών με 
στόχο να παντρέψει όλα τα κο-
ρίτσια του νησιού...  
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
22:00 Λούφα και Παραλλαγή-
Σειρήνες στο Αιγαίο (2005).  
Κωμωδία με τους Γιάννη Τσι-
μιτσέλη, Γιώργο Σεϊταρίδη, 
Ιωάννη Παπαζήση, Βασίλη Χα-
ραλαμπόπουλο, Βίκυ Καγιά, 
Ρένο Χαραλαμπίδη και Σω-
κράτη Πατσίκα. Παραμονή του 
Δεκαπενταύγουστου, με τον 
ήλιο να καίει πάνω από το Αι-
γαίο, μια ομάδα αποτελούμενη 
από πέντε οπλίτες κάτω από 
την εποπτεία του Λοχία με το 
μαχητικό προσωνύμιο Χάμπο, 
καλείται σε υπηρεσία να φυλά-
ξει τα εδάφη, της βραχονησί-
δας Πίττα, που βρίσκεται σε 
απόσταση αναπνοής από τα 
Τουρκικά παράλια...  
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
21:00 Οι Δώδεκα Ένορκοι 
(1976).  Δράμα με τους Νίκο 
Γαροφάλλου, Γιώργο Γεω-

γλερή, Χρήστο Δακτυλίδη, Νίκο 
Δενδρινό, Σπύρο Καλογήρου, 
Κυριάκο Κατριβάνο, Θόδωρο 
Κατσαδράμη, Γιώργο Μιχα-
λάκη, Γιώργο Μπάρτη, Γιώργο 
Μπαγιώκη, Δημήτρη Μπισ-
λάνη, Δημήτρη Μπικηρόπουλο, 
Πάνο Πανόπουλο. Δώδεκα 
ένορκοι, κλεισμένοι σε ένα δω-
μάτιο, καλούνται να αποφασί-
σουν για τη μοίρα του κατηγο-
ρουμένου, ενός νέου που 
δικάζεται για φόνο. Η απόφαση 
των ενόρκων πρέπει να είναι 
ομόφωνη, αλλιώς..   
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20:30 
Ας με Κρίνουν οι Ένορκοι 
(1969). Μελόδραμα με τους 
Ερρίκο Μπριόλα, Έλντα Αθα-
νασάκη, Ίλμα Λιβυκού, Λαυρέ-
ντη Διανέλλο, Θεόδωρο Μο-
ρίδη, Αρτέμη Μάτσα, Βασίλη 
Καΐλα, Μάνο Κατράκη.  Ένα δε-
κατετράχρονο αγόρι οδηγείται 
στη δικαιοσύνη επειδή συνελή-
φθη να παραφυλά στην αυλή 
της βίλας του εισαγγελέα Χρή-
στου. Στο δικαστήριο αρνείται 
να απολογηθεί και στη θέση 
του καταθέτει η μητέρα του, 
Μάρθα. Η Μάρθα έφυγε από 
το σπίτι του πατέρα της όταν 
εκείνος αρνήθηκε...
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CH.271

ΠΕΜΠΤΗ 5/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
08.30 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1 
05.00 Θεία Λειτουργία  
08.00 Τελετή Κατάδυσης 
Τιμίου Σταυρού 
08.30 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 
Έχων δύο χιτώνας» 
09.00 Κυπριώτικο Σκετς 
«Εκούφανεν ο Φώτης»  
10.00 Κυπριώτικο Σκετς «Τα 
Λουκάνικα, Ο Σκαλαπούντα-
ρος τζαι ο μάστρε Πέρικλος» 
11.00 Χωρίς Αποσκευές (Ε) 
12.00 Κυπριώτικο Σκετς «Οι 
Λοκμάδες της Καλλούς» (Ε) 
12.30 Κυπριώτικο Σκετς «Ο 
Σκαλαπούνταρος» 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7/1 
05.30 Λούνα Παρκ 
06.00 Κύπρος Ένα Προσκύ-
νημα 

06.30 Χρονογράφημα 
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
08.00 Αγορά (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε) 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
17.30 Κυπριώτικα Σκετς 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητικό Σάββατο 
19.30 PlayList 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8/1 
05.30 Θεία Λειτουργία 
08.15 Σε Προσκυνώ Γλώσσα 
09.00 Σπίτι στη Φύση  
09.30 Κύπρος Ένα Προσκύ-
νημα 
10.00 PlayList 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Αμύνεσθαι Περί Πάτρης 
13.00 Μουσικό Ραντεβού 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα 
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό 
17.00 Ειρήνη Πάσι 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Αθλητική Κυριακή 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
08.30 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
 
ΤΡΙΤΗ 10/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
08.30 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/1 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
08.30 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 

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 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
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 Ελ/κή ταινία: Φτωχολογιά (1965) 
23:50 Ελ/κή ταινία: Καρπουζάκι (1962)  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
16:00 Απογευματινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
18:50 Κυπριακά Σκετς 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV: 
Συναυλία για τις Αλησμόνητες Πατρί-
δες: «Τι να Θυμηθώ, τι να Ξεχασ́ω»  
21:50 Ελληνική ταινία: Ο Όρκος του 
Μίσους (1989) 
00:00 Ελληνική ταινία: Ιστορίες  
Έρωτα και Τρόμου (2003)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic TV: 
World Travel Market 2022 
20:10 Ελ/κή Σειρά: Ο Ακάλυπτος 
20:55 Ελ/κή ταινία: Ο Αστακός (2015) 
22:55 Ελληνική ταινία: Σχολή Θη-
λυκών Καμακιών (1986)  
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
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 Ελληνική ταινία: Λούφα και Πα-
ραλλαγή-Σειρήνες στο Αιγαίο (2005)  
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ     
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινές Ειδήσεις - ΡΙΚ 
19:05 Κυπριακά Σκετς 
20:00 Greekstories:  Αυγ. Γαλιάσσος  
20:25 "Ανάδειξέ το" με την Άννα Νικο-
λαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Οι Δώ-
δεκα Ένορκοι (1976) 
22:30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου  
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    
10:00 Από Μέρα σε Μέρα – ΡΙΚ 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Κυπριακά Σκετς  
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελληνική ταινία: Ας με Κρίνουν οι 
Ένορκοι (1969) 
21:55 Ελληνική ταινία: Να ζή Κανείς ή 
να μη Ζή (1966)  
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ   
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 Ελληνική ταινία: Οι Υπερή-
φανοι (1962) 
21:55 Ελληνική ταινία: Μην Ερω-
τεύεσαι το Σάββατο (1962) 
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Ο Πελέ υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες         
ποδοσφαιρικές ιδιοφυΐες όλων των εποχών

Ο μεγάλος Πελέ, o "βασι-
λιάς του ποδοσφαίρου", 
πέρασε στη σφαίρα      

της αιωνιότητας, αλλά και της 
αιώνιας συλλογικής μνήμης. 
Τον αποχαιρετούμε με βαθιά 

συγκίνηση, αναφέρει η Ελληνική 
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σε 
ανακοίνωση της, σημειώνοντας 
πωςυπήρξε μία από τις μεγαλύ-
τερες ποδοσφαιρικές ιδιοφυΐες 
όλων των εποχών . 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, 

ο κατά κόσμον Έντσον Αράντες 
ντο Νασιμέντο μετέτρεψε τη 
Βραζιλία από μια υπολογίσιμη 
ομάδα στην πρώτη δύναμη      
του ποδοσφαίρου στο διεθνές 
στερέωμα, οδηγώντας την σε 
τρεις κατακτήσεις Παγκοσμίων 
Κυπέλλων. 
Ενέπνευσε αμέτρητα παιδιά 

στη χώρα του, στο Σάο Πάολο, 

την Κόπα Καμπάνα και τις       
φαβέλες, αλλά και σε ολόκληρο 
τον πλανήτη να ασχοληθούν με 
το ποδόσφαιρο και έγινε ο   
πρώτος παγκόσμιος σταρ του 
αθλήματος, αναγνωρίσιμος σε 
όλα τα μήκη και πλάτη του      
Κόσμου. 
Τον αποκαλούσαν «μαύρo 

μαργαριτάρι» (perola negra) και 
«μαύρο διαμάντι» (diamante 
negro). Προσωνύμιο είναι και το 
«Πελέ». 
Ο μύθος αναφέρει ότι του το 

έδωσαν στο σχολείο οι συμμα-
θητές του καθώς πρόφερε λάθος 
το όνομα του τερματοφύλακα, 
Μπιλέ, που ήταν ο αγαπημένος 
του παίκτης την εποχή που ήταν 
παιδί. Κατά άλλη εκδοχή όταν 
σούταραν τα παιδιά φώναζαν 
«Πε» και από εκεί προέκυψε. 
Πάντως ο ίδιος δεν το συμπά-

θησε ποτέ ως όνομα… 
Το γεγονός ότι είναι ο μονα-

δικός ποδοσφαιριστής με τρεις 
κατακτήσεις Παγκοσμίων Κυπέλ-
λων, τα 77 γκολ με τη «σελεσάο», 
τα 567 σε 583 παιχνίδια με τη 
Σάντος και τα περίπου 1300 
τέρματα συνολικά στην καριέρα 
του, οι τίτλοι του στη Βραζιλία και 
τις ΗΠΑ (αγωνίστηκε στην ομάδα 
«Κόσμος» της Νέας Υόρκης) 
δεν φτάνουν για να αποτυπώ-
σουν το μεγαλείο του. 
Έφυγε έχοντας σημαδέψει       

το ποδόσφαιρο και έχοντας   
εξυφάνει έναν μύθο που θα τον 
ακολουθεί για πάντα. 
Τα στιγμιότυπα από τις περί-

τεχνες, τις γεμάτες φαντασία, 
μπρίο αλλά και ουσία ενέργειες 
με τις οποίες ο «μάγος» από το 
Τρες Κορασόες της Πολιτείας 
Μίνας Ζεράις καθήλωνε τους 

θεατές, θα συνεχίσουν να διδά-
σκονται σε σεμινάρια ποδοσ-
φαίρου. Μεγάλος ηγέτης με   
απίστευτη τεχνική, ωστόσο αυτό 
που τον χαρακτήριζε ήταν το 
απρόβλεπτο των ενεργειών του, 
απόρροια της φαντασίας και της 
ταχύτατης σκέψης του. 
Παράλληλα ο Πελέ δίδαξε      

και ήθος, ήταν ένας αληθινός 
«κύριος» όσο αγωνιζόταν αλλά 
και μετά το πέρας της ένδοξης 
καριέρας του. Ασχολήθηκε επί-
σης με την πολιτική και τα κοινά 
και γνώρισε μεγάλες διακρίσεις 
και τιμές ως εν ενεργεία ποδο-
σφαιριστής και ως παλαίμαχος. 
 
Ενδεικτικά: 

To 1999 οι νικητές της χρυσής 
μπάλας του France Football 
των ετών 1956-1999 τον εξέλε-
ξαν Ποδοσφαιριστή του 20ού    
αιώνα, όπως και η FIFA το 
2000, τίτλο που έλαβε επίσης 
και μετά από ψηφοφορία της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιστορίας 
και Στατιστικής Ποδοσφαίρου 
(IFFHS) με δεύτερο τον Γιόχαν 
Κρόιφ. 
Από τη δεκαετία του ‘90 είχε 

τον τίτλο του πρεσβευτή του 
ΟΗΕ και της UNESCO και το 
περιοδικό TIME τον συμπεριέ-
λαβε στη λίστα με τους 100 πιο 
σημαντικούς ανθρώπους του 
20ου αιώνα… 
Ο «Ντίκο», όπως τον φώνα-

ζαν στην οικογένειά του, θεω-
ρείται από πολλούς ως ο κορυ-
φαίος στην ιστορία του ποδοσ- 
φαίρου. Ωστόσο, είτε πιστεύει 
κανείς το παραπάνω είτε όχι, 
ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει 
ότι ο Βραζιλιάνος θρύλος υπήρξε 
μία από τις μεγαλύτερες ποδοσ-
φαιρικές ιδιοφυΐες όλων των 

εποχών. 
Η φράση «ο βασιλιάς πέθανε, 

Ζήτω ο βασιλιάς», εν είδει επι-
μνημόσυνης δέησης, δεν ταιριά-
ζει στον «μάγο» της μπάλας. 
Γιατί ο Πελέ θα ζει πάντα στις 

καρδιές των απανταχού ποδο-
σφαιρόφιλων. 
Καλό σου ταξίδι «μαύρο      

διαμάντι». Σε ευχαριστούμε για 
όλα, καταλήγει η ΕΠΟ, στην 
ανακοίνωση της. 

Παροξυσμός για τον Κριστιάνο  
Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο 
έδωσε τα χέρια με την 
Αλ Νασρ της Σαουδικής 

Αραβίας για διετές συμβόλαιο 
(έως το καλοκαίρι του 2025) και 
η αραβική ομάδα ετοιμάζεται να 
τον παρουσιάσει την Τρίτη 
μπροστά σε 30.000 φιλάθλους, 
στην έδρα της, το «Mrsool 
Park». 

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ 
έφθασε αργά το βράδυ της      
Δευτέρας στο Ριάντ μαζί με τη 
σύντροφό του, Χορχίνα Ροντρί-
γκεζ, για να ολοκληρώσει τη      
μεταγραφή του στην Αλ Νασρ. 
Χαρακτηριστικό του παροξυσμού 
που επικρατεί στη χώρα είναι 
το γεγονός πως ήδη η Αλ Νασρ 
έχει έχει πουλήσει δύο εκατομ-

μύρια φανέλες με τον αριθμό 
«7» τις τελευταίες 48 ώρες, ενώ 
ετοιμάζεται και δεύτερη παρτίδα 
προκειμένου να καλυφθεί η       
αυξημένη ζήτηση. 
Όσον αφορά το ντεμπούτο 

του, αν και δεν έχει συμφωνηθεί 
ακόμη ημερομηνία σχετικά με 
την πρώτη του εμφάνιση, ο 
Πορτογάλος σταρ θα είναι         
διαθέσιμος για την αναμέτρηση 
της Αλ Νασρ με την Αλ Ταϊ για 
το πρωτάθλημα της Σαουδικής 
Αραβίας την Πέμπτη 5/1. Στη 
συνέχεια, ακολουθεί το εκτός 
έδρας παιχνίδι με την Αλ Σα-
μπάμπ (14/1) και το εντός έδρας 
παιχνίδι με την Ετιφάκ στις 21/1. 
Σημειώνεται πως το συμβό-

λαιο του 37χρονου Πορτογάλου 
σούπερ σταρ θα έχει διάρκεια 
2,5 χρόνια και θα του αποφέρει 
συνολικά το αστρονομικό ποσό 
των 500 εκατ. ευρώ, ενώ στην 
όλη συμφωνία περιλαμβάνονται 
βεβαίως και η εκμετάλλευση του 
προφίλ του CR7 και τα εμπορικά 
έσοδα, με το «καθαρό» συμβό-
λαιό του να φτάνει τα 70 εκατ. 
ευρώ ετησίως. 

Η Ενωση Αθλητικογράφων 
Κύπρουν (ΕΑΚ) ανακοί-
νωσες κορυφαίους αθλη-

τές για την χρονιά που πέρασε. 
Tο Αριστείο θα δοθεί στον  

Κυριάκο Ιωάννου, ο οποίος έχει 
ολοκληρώσει την αθλητική του 
καριέρα και πλέον εκπαιδεύει 
την επόμενη γενιά αθλητών. 

 θα ανακοινωθεί κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης, η οποία 
φέτος θα πραγματοποιηθεί στο 
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 
την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023. 
Θέμα της  Γιορτής των Αρίστων 

είναι τα 50χρονα της ΕΑΚ. 
 Στη Γιορτή των Αρίστων δίνει 

την παρουσία της σύσσωμη η 
πολιτική και η αθλητική ηγεσία 
της χώρας μας. Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας,  Νίκος Αναστασιά-
δης –ως είθισται κάθε χρόνο– θα 
παραδώσει το Αριστείο, που απο-
τελεί την σημαντικότερη αθλητική 
διάκριση στην Κύπρο. Κορυφαία 
στιγμή στη Γιορτή των Αριστών 
είναι η ανακοίνωση των κορυ-
φαίων. 
Η ΕΑΚ ανακοινώνει τους 

πρώτους πέντε στις κατηγορίες 

αντρών και γυναικών, καθώς 
και τους τρεις πρώτους στις δύο 
ομαδικές κατηγορίες. 
Στην κατηγορία των αντρών, 

από την περσινή πεντάδα, τρεις 
βρίσκονται και φέτος. Αυτοί είναι 
οι Μάριος Γεωργίου, Παύλος 
Κοντίδης και Μίλαν Τραΐκοβιτς, 
ενώ επέστρεψε ανάμεσα στους 
πέντε κορυφαίος ο Απόστολος 
Παρέλλης. Πρώτη παρουσία 
στην τελική πεντάδα για τον 
Ηλία Γεωργίου. 
Στις γυναίκες, με εξαίρεση την 

Κάλια Αντωνίου η οποία είναι 
ανάμεσα στις πέντε κορυφαίες 
για τρίτη συνεχόμενη φορά, οι 
υπόλοιπες είναι πρωτοεμφανι-
ζόμενες στην κατηγορία των  
κορυφαίων αθλητριών.  
Μετά την ψηφοφορία των 

Αθλητικών συντακτών-μελών της 
ΕΑΚ, οι πέντε κορυφαίοι αθλητές 
για το 2022 είναι (με αλφαβητική 
σειρά): 
Γεωργίου Ηλίας (ενόργανη 

γυμναστική) 
Γεωργίου Μάριος (ενόργανη 

γυμναστική) 
Κοντίδης Παύλος (ιστιοπλοΐα) 

Παρέλλης Απόστολος (στίβος) 
Τραΐκοβιτς Μίλαν (στίβος) 
Πέντε κορυφαίες για το 2022, 

στην κατηγορία των αθλητριών, 
έχουν ψηφιστεί (με αλφαβητική 
σειρά): 
Αντωνίου Κάλια (κολύμβηση) 
Κωνσταντίνου Μανωλίνα  

(πετοσφαίριση) 
Μακρή Μαριλένα (ιστιοπλοΐα) 
Σοκόλεβα Άννα (ρυθμική γυμ-

ναστική)  και 
Φωτοπούλου Ολίβια (στίβος) 
Η τριάδα των ομάδων που      

ξεχώρισε από τις ψήφους των 
αθλητικών συντακτών είναι (με 
αλφαβητική σειρά): 
ΑΕΚ (ποδόσφαιρο) 
Απόλλων (ποδόσφαιρο) 
Εθνική Ανδρών (ενόργανη  

γυμναστική) 
Tέλος, στην κατηγορία των 

γυναικείων ομάδων στις τρεις 
πρώτες θέσεις βρίσκονται (με 
αλφαβητική σειρά): 
Αναγέννηση Γερμασόγειας 

(καλαθοσφαίριση) 
Απόλλων Ladies (ποδό-

σφαιρο) 
Εθνική 3x3 (καλαθοσφαίριση)

Η ΕΑΚ ανακοίνωσε τους κορυφαίους 
αθλητές για την χρονιά 
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Government urged to take 
action over NHS pressures

Ministers are under 
mounting pressure to 
respond to "intolerable 

and unsustainable" pressure 
facing the NHS. 

Senior doctors described the 
NHS as on a knife edge, with 
some A&Es in a "complete state 
of crisis." 

It comes after a large number 
of NHS trusts across England 
declared critical incidents during 
the festive period, with some  
reporting hospitals running out 
of oxygen and A&E waits of up 
to two days.  

Doctors are warning problems 
accessing NHS urgent and emer-
gency services could be causing 
as many as 500 avoidable deaths 
a week. 

Labour criticised the govern-
ment's management of the health 
service, while the Liberal Demo-
crats called for Parliament to be 
recalled early.  

Transport Secretary Mark 
Harper said he recognised staff 
were under "tremendous pres-

sure." But he said the govern-
ment had offered more resources 
to the NHS and social care to help 
services cope. 

At the time of going to print, 
Prime Minister Rishi Sunak was 
to address struggles facing        
the NHS this winter in a major 
speech. He was expected to talk 
about issues including backlogs 
in the NHS, problems getting an 
ambulance and waiting times. 

It comes as the NHS struggles 
under huge demand, while a 
wave of strikes - including by 
nurses and ambulance workers 
- continues to cause disruption. 

Hospitals are experiencing 
soaring demand, which experts 
believe is in part driven by winter 
illnesses like flu and Covid. Some 
13% of hospital beds in England 
are filled with people with Covid 
or flu, NHS England figures 
showed. 

In recent days, a number of 
hospitals have declared critical 
incidents suggesting they cannot 
function as usual due to extra-

ordinary pressure. 
According to the Royal College 

of Emergency Medicine, the NHS 
is facing the worst winter for 
A&E waits on record. 

Amid rising cases of flu, Covid 
and strep A, the UK Health       
Security Agency (UKHSA) has 
issued advice urging people to 
stay home if unwell, and wear a 
mask if they have to go out. 

Prof Susan Hopkins, the 
UKHSA's chief medical adviser, 
also asked parents to keep chil-
dren off school if they are unwell 
and have a fever. 

Sunak has said his first mis-
sion is to provide people with 
“peace of mind” and was “con-
fident” the NHS had the funding 
it needed, but acknowledged 
the health service faced “an       
extremely challenging winter.” 

“For a number of people 
seeking to access the NHS this 
winter, it will be very difficult       
because of some of these huge 
challenges that the pandemic 
in particular has forced upon us,” 

said Sunak’s spokesman. 
They went on to defend the 

government, claiming they had 
correctly prepared for a difficult 
winter. 

“What I’m saying is that we 
recognised well in advance that 
this would be a challenging win-
ter, and we have sought to put 
in place a number of measures 
to mitigate these challenges.” 

Figures suggest the NHS in 
England is short of around 
130,000 workers, including a 
record 40,000 registered nurses. 

The British Medical Associa-
tion (BMA) has branded the 
spokesperson’s comments as 
“delusional”. 

Dr Vishal Sharma, the chair of 
the consultants committee res-
ponded, “For staff working in the 
NHS or any patients desperately 
trying to access care, No10’s 
refusal to admit that the NHS is in 
crisis will seem simply delusional. 

“To try to reassure us that 
ministers are confident the NHS 
has all the funding it needs, at 
a time when families are seeing 
relatives left in pain at home or 
on trolleys in hospital, is taking 
the public for fools. 

“Moreover, the attempt to  
portray this winter’s crisis as the 
result of the pandemic and not 
the result of more than a decade 
of political choices to reduce        
investment in the NHS and its 
workforce is little more than       
an attempt to rewrite history,” 
Dr Sharma added.

Prospects for reaching common ground on the Cyprus peace process remain uncertain

Prospects for reaching 
common ground on the 
Cyprus peace process 

“remain uncertain” for the time 
being, says UN Secretary Gen-
eral, Antonio Guterres, accord-
ing to an advance copy of the 
report on his Mission of Good 
Offices in Cyprus, reiterating 
that, demonstration of political 
will and flexibility “remains of 

paramount importance” for 
the future of the process.  

In the report, which is focused 
on developments from 15 June 
to 12 December 2022, Guterres 
notes that, the positions of the 
two sides “remain far apart” and 
both sides maintain their oppos-
ing views about the way forward. 
In the absence of constructive or 
harmonized messages from the 

two leaders that could resonate 
with both communities, the cli-
mate between the two sides and 
vis-à-vis the United Nations “has 
deteriorated”, he adds. 

He notes, however, that, given 
the continuing absence of full-
fledged negotiations, the leaders’ 
presence at the 7 December  
reception in Nicosia “sent a posi-
tive signal to the broader public.” 

The reporting period, he adds, 
began with a renewed commit-
ment from the sides to move for-
ward energetically with measures 
that would build trust between 
the sides, as a means of creating 
conditions conducive for even-
tual settlement talks. “Beginning 
in October, however, hardening 
demands related to the status 
of the north and political rhetoric 
in the south in the context of 
electoral campaigning increased 
perceived psychological barriers 

to cooperation,” the report said. 
The UNSG notes that, the poli-

tical landscape has been further 
complicated by disputes and 
statements regarding areas in and 
adjacent to the buffer zone and 
in Varosha, including over civilian 
activities, while, the situation on 
the island is compounded by 
ongoing tensions in the eastern 
Mediterranean region, “including 
with respect to competing mari-
time zone claims and a worsen-
ing of relations” between guaran-
tor powers Greece and Turkey. 

On the talk prospects and the 
appointment of an UN special 
envoy, Guterres notes that, “in the 
continued absence of substan-
tive dialogue on the Cyprus issue 
between the two sides and given 
the prevailing socio-economic 
and political climate, prospects for 
reaching common ground on the 
Cyprus peace process remain 

uncertain for the time being.”  
As the views on the role and 

mandate of an envoy continue to 
differ, he adds, no agreement has 
yet been found regarding the 
modalities for the appointment 
of a United Nations envoy, “who 
could explore ways to reach 
common ground towards resum-
ing negotiations for a lasting 
settlement in Cyprus.”  

The report also refers to the 
need for confidence-building 
measures (CBMs) with Guterres 
encouraging the two leaders and 
their representatives “to engage 
in a constructive dialogue and 
urge them to agree to and imple-
ment mutually acceptable confi-
dence-building measures that can 
contribute to a more conducive 
environment for settlement.”  

The report also encloses 
written updates by President of 
the Republic, Nicos Anastasia-

des, and Turkish Cypriot leader, 
Ersin Tatar. 

President Anastasiades gives 
an extensive account of the        
efforts of the Greek Cypriot side 
to resolve the Cyprus problem, 
and specifically, he refers, among 
other things, to the Turkish Cypriot 
leader's rejection of the package 
of “bold” CBMs, which he had 
submitted and Tatar's counter-
proposal in July of 2022, of CBMs 
“that unfortunately reflect the 
position of the Turkish side for a 
“two-state” solution.” 

He also refers to further provo-
cative actions and continuing 
threats by Turkey and the Turkish 
Cypriot side, including “the illegal 
actions and announcements on 
further violations in Varosha”, but 
also “repeated attempts of incur-
sion into the buffer zone in a num-
ber of hotspots along the Turkish 
Forces ceasefire line.”

Millions of low-in-
come households  
in Britain will receive 

cost-of-living support from 
the government of up to 
£900 over the financial year, 
the Department of Work  
and Pensions said on Tues-
day. 

The money will directly go 
to claimants’ bank accounts  
in three payments over the       
financial year, the department 
said in a statement. 

The cash support was         
announced by Chancellor  
Jeremy Hunt in his Autumn 
statement along with a string 

of tax increases and tighter 
public spending. The govern-
ment did not give details on 
the payment schedule at the 
time. 

There will also be a sepa-
rate £150 for more than six 
million disabled people and 
£300 for over eight million 
pensioners, the department 
said. 

The latest support package 
follows a £1,200 cash support 
programme for low-income 
households last year as Britain 
struggles with a cost-of-living 
crisis amid a challenging eco-
nomic environment.

Cash support for  
low-income households

WE’RE HIRING 
 
 
 

is looking for talented individuals to join our ever-evolving team!  
 

Entrants must be enthusiastic, and either be skilled across                   
multidisciplinary systems or possess the eagerness to learn and         

develop new skills across different platforms. 
 

We are looking for individuals to be content creators and work as part 
of a team, contributing to our development as an organisation.  

Ideal applicants should be bi-lingual and be able to read and write 
 in both English and Greek. 

 
FULL or PART TIME 

 
If this sounds like something you’re interested in,  
then do not hesitate to email bc@parikiaki.com  

 
We look forward to hearing from you! 



Members of the Board of 
British Cypriots, a dias-
pora organisation based 

in London, has written to the UK 
Prime Minister Rishi Sunak to 
convey a New Year’s resolution 
for “peace, prosperity and stabi-
lity” in Cyprus, Ukraine and 
around the world. 

The letter comments that       
Mr Sunak’s rise to the highest 
political office of Britain is a 
timely reminder of the contribu-

tion of ethnic communities in the 
modern United Kingdom. 

“As British Cypriots, we are 
proud that our community has 
contributed to all corners of  
British life, including the arts and 
sports, enterprise, commerce 
and finance, the legal sphere, 
academia, journalism, and poli-
tics,” state the authors of the 
letter. 

They then note that recent 
developments have rendered it 

evident that the post-Second 
World War international order, 
which championed quintessen-
tial British values, such as demo-
cracy, freedom of choice and 
human rights, “has come under 
attack from an increasingly        
revanchist constellation of auto-
crats.” 

They reference as a meeting 
of such autocrats the one that 
took place on 15 September with 
the presence of Vladimir Putin, 
Recep Tayyip Erdogan, Ilham 
Aliyev, Ebrahim Raisi, and Alek-
sander Lukashenko, drawing 
parallels between them and the 
“villains of Marvel.” 

The letter juxtaposes these 
leaders’ “joint contempt for inter-
national law” with the UK’s sup-
port for Ukraine, backed by UK 
Cypriots, for whom the Russian 
invasion “has brought back 
memories of 20 July 1974.” 

As the letter adds, “both Turkey 
and Russia used a false pretext 
to act militarily and unilaterally in 
the supposed interest of Turkish 
- and Russian-speaking minori-
ties, respectively. In reality, they 
have sought to render Cyprus and 
Ukraine as vassal states, while 
spreading nothing but horror, 
death, and destruction.” 

The members of the Board of 
British Cypriots express in more 

detail their concern with Turkey’s 
actions beyond the continuing 
occupation of Cyprus. 

They speak of “Erdogan’s  
obsession of turning Turkey   
into a neo-Ottoman sultanate 
threatening dire implications for 
Turkey’s democracy and the 
broader region’s stability,” point-
ing to Ekrem Imamoglu’s senten-
cing, the undermining of the 
sanctions against Russia, the 
support for Aliyev’s “bloodthirsty 
campaign” in Nagorno-Karabakh, 
the undermining of stability in 
Libya and of course the actions 
in Cyprus. 

More specifically the letter 
refers to the violation of the UN 
resolution regarding Varosha, 
Turkey’s persistent refusal to 
allow the tracing of the fate of 
the missing people since the 
1974 invasion, as well as the 
decision of the illegal entity in 
the occupied part of Cyprus to 
change the driving side on the 
roads. 

“Turkey, like Russia, is a       
pariah state,” concludes the letter 
addressed to PM Sunak, who 
is urged “to use (his) diplomatic 
powers as Head of Government 
of one of the world’s most preemi-
nent states in steering the course 
of history toward this direction) 
of peace and stability.
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UK Cypriots highlight Erdogan’s 
“autocratic” ways in letter to PM

More than 560,000 
voters registered for 
presidential elections

Approximately 561,000 
voters are registered to 
vote in the upcoming  

Cyprus presidential elections     
to be held in February, Chief 
Returning Officer Costas Con-
stantinou said, but he noted that 
the number will be finalized on 
January 10th when the period 
for objections will expire. 

According to Constantinou, 
approximately 1,150 polling  
stations, of which 35 are abroad, 
will operate for the elections, the 
first round of which is set to take 
place February 5th. 

He said that during the period 
of the last three months, up to 
December 27, 10,558 applica-
tions were submitted for regis-
tration. Voters who reside abroad 
will have until January 5th to   
inform the authorities whether 
they wish to vote at a nearby 
polling centre in their country of 
residence, or to exercise their 
right to vote in Cyprus. 

A total of 10,737 voters            
expressed the desire to vote 
abroad and for this purpose      
35 polling stations will operate 
in 25 cities, most of which are 
in Greece and the United King-
dom. 

The chief returning officer 
said that polling stations will  
operate in Athens, Thessaloniki, 
Volos, Ioannina, Komotini,       
Larissa, Patras, Heraklion and 
Rethymno and the UK polling 

stations will operate in Glas-
gow, Leeds, in two locations in 
London (the High Commission 
building and the Cypriot Com-
munity Centre in North London), 
Manchester, Birmingham and 
Bristol. Polls will also open in 
Berlin, Vienna, Brussels, Paris, 
Luxembourg, Sofia, Stockholm, 
The Hague, New York and 
Dubai. 

Constantinou said that the 
total number of Cypriot citizens 
who are over 18 years old       
and have the right to vote is 
724,619.  

However 172,000 citizens, 
who are registered in the      
population register and have 
the right to be registered in the 
electoral roll, have not regis-
tered. 

He explained that a student 
who was not registered in the 
electoral roll and after his or  
her studies settled and works 
abroad, with a permanent      
address there, can no longer 
register. 

He noted that almost 72,000 
of the 172,000 who have not 
been registered in the electoral 
rolls, are between the ages of 
18-25. Of this number, approxi-
mately 24,000 have not expres-
sed an interest in joining the 
lists. 

The polling stations in Cyprus 
will be finalized January 10th 
as well.

Ireland donates €25,000 to 
the CMP
The Committee on Missing 

Persons in Cyprus (CMP) 
received a donation of 

€25,000 from the Government of 
Ireland on 27 December 2022. 

A CMP press release said  
this contribution brings Ireland’s 
financial assistance to the CMP 
to a total of €425,000 since 
2006. 

These funds will support the 
CMP Project on the Exhuma-
tion, Identification and Return of 
Remains of Missing Persons in 
Cyprus in 2023 with its goal         

to end the uncertainty which 
has affected the families for so 
many years. 

So far, 1,028 missing persons 
from both Cypriot communities 
have been identified and returned 
to their families for dignified      
burials. 

The CMP relies on donor  
support to implement its bi- 
communal project that alleviates 
the suffering of the concerned 
families.  

Established upon agreement 
between the leaders of the two 

communities, the CMP’s scope 
is the exhumation, identification 
and return to their relatives the 
remains of 492 Turkish Cypriots 

and 1,510 Greek Cypriots, who 
went missing during the inter-
communal fighting of 1963-1964 
and in 1974.
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More funding required for Enfield Housing 

Basile’s new Greek Mystique show 
comes to Millfield Theatre in March!
Yes he’s coming back!       

Internationally acclaimed 
Basile, the hilarious Greek 

American comedian returns with 
his brand new Greek Mystique 
show on Sunday 5th March 2023 
courtesy of 1 To One Events Ltd, 
at the Millfield Theatre, London, 
where he sold out shows in 2016, 
2018 and 2019. 

The same crazy Basile with a 
completely crazy NEW twist on 
his life: surviving Covid, marriage, 
children and an irascible mother-
in-law who lives with his family, 
all under the same roof for two 
years, he just had to escape and 
produce a new show! Explosive, 
dynamic, and original, are the 
words describing one of the most 
powerful entertainers on stage 
today. 

Basile is one of the most sought 
after and diverse entertainers in 
the world and is now more popu-
lar than ever with over 4 million 
views on all his YouTube videos 
– a rise of over 1.5 million since 
Covid and still rising, over 1 million 
Instagram views from his Las 
Vegas show and 215,795 Tik Tok 
views. 

The EMMY nominated, multi-
faceted, bilingual comedian, is 
touring to sold-out audiences in 
the United States, Canada, UK, 
Europe, Australia and Africa with 
his Basilelicious World Tour and 
Greek Mystique tour, bringing 
laughter and hope to all. 

Basile boasts over 130 televi-
sion appearances including HBO, 
Showtime, Comedy Central, Dry-
Bar Comedy Special, A & E, and 
The Tonight Show just to name a 
few. He is the voice of Bullwinkle 
J. Moose and many characters 
for the Cartoon Network, and 
many Japanese Anime series.  

Recently nominated for an 
EMMY for ESPN’s “30 for 30” 
series “The Legend of Jimmy the 
Greek”, as Jimmy “The Greek” 
Snyder has brought new exciting 
news. One More Round have 
proudly recently announced that 
their new three-part documentary 
will be narrated “by a very talented 
man, Basile Katsikis, aka Basile 
The Comedian. Yes, Basile has 
entertained millions of people all 
over the world with his comedy, 
but it was his Emmy nominated 
voice in the ESPN special on 
"Jimmy the Greek" that caught 
our attention. A great storyteller 
with just a true understanding of 
Guy and his life! This is a great 
addition to the One More Round 
creative team! Welcome aboard 
Basile!” 

His new situation comedy show 
on Amazon Prime Basile, will be 
airing April 2023. 

His diversity in entertainment 
continues as he stars in his criti-
cally acclaimed series, Growing 
Up Greek In America. This com-
edy series is spoken in Greek and 
English and to date has sold over 

a million copies and is distributed 
worldwide. 

His Hellenic heritage is a 
large part of his comedic shows 
where he continues to share his 
personal life experiences, albeit 
hilarious ones. having grown up 
in a loud and funny Greek-Amer-
ican household with his family.  

Basile continues to entertain 
audiences at theatres, celebrity 
and Royal Caribbean Cruise 
Lines, comedy clubs, community 
shows, fundraisers, corporate 
events, speaking engagements 
and other entertainment outlets 
with his general audience show 
and his Greek comedy show.  

Basile’s general audience 
show and Greek comedy show 
have helped to raise millions of 
dollars for many non-profit orga-
nisations throughout the world. 
The shows are great for kids, 
parents, grandparents, and great 
grandparents and are PG13 
rated.  

Don’t miss him - Sunday 5th 
March 2023 at the Millfield    
Theatre in London! 

The evening will feature a 
special guest appearance from 
the ultimate Elvis tribute artist, 
Mario Kombou, who is currently 
touring the UK and Europe in his 
own production of The Elvis Years. 

Mario trained as an actor and 
has appeared in film and televi-
sion around the world. He was 
chosen to perform the 1000th 

UK number 1 on Top of the Pops 
and is the only Elvis tribute artist 
to have been endorsed by Elvis’ 
first cousin Donna Presley of 
Elvis Presley Enterprises (EPE), 
managed and run by the Presley 
family. 

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

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

Don’t miss the laughter -  
book your tickets now at 
https://1ToOneEvents.co.uk 
or www.millfieldtheatre.co.uk/ 
whats-on/basiles-new-greek-
mystique-world-tour-show 

Ticket prices £40 + Booking Fee 
GOLD front row / £35 + Booking 
Fee SILVER rows BB & CC / 
£30 + Booking Fee STANDARD 
SEATING / £25 + Booking Fee 
UPPER ROW SEATING. 

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

Disabled access, Mobility & 
Carer Tickets: for accessible seats, 
please contact the box office on 

0208 807 6680.  
Age: 14+ - Valid ID required 

upon entry. Any persons between 

the ages of 14 - 17 MUST be 
accompanied by an adult. 

Show starts at 7pm.

The wonderful Cypriot 
singer Konstantina will  
be performing live at     

The Clissold, North London’s 
renowned and award winning 
gastro Greek restaurant, on 
Sunday 29th January 2023. 

Konstantina is a highly            
acclaimed artist who has graced 
the stages of Greece and Cyprus 
with her spectacular performan-
ces.  

She has also worked along-
side some of the finest Greek 
singers and musicians. 

Her original and breath-taking 
voice has made her a recognised 
and much admired artist.  

Pavlos Doukanaris and    
Stelios Tzanetis will be joining 
Konstantina on stage to bring 
you an outstanding and memo-
rable evening. 

Please book early to avoid 
disappointment. For further      
enquiries and reservations call 
07990 377 789.  

£60pp includes full set menu; 
vegetarian, vegan and pesca-
tarian options available - please 
specify when booking.  

Doors open at 7pm. 
Brought to you by Montana 

International Music. 
Address: 105 Fortis Green, 

Muswell Hill, London N2 9HR.

Konstantina live at  
The Clissold Arms

I have been asked a number 
of times to write about what 
is happening in Enfield and 

what pressures are faced by 
this authority, as Enfield Council 
has one of the highest number 
of council estates and houses 
in comparison to other London 
local authorities. This has an 
impact on the council’s housing 
budget dealing with repairs and 
maintenance in some instances.  

The housing crisis caused by 
this Tory government, which has 
inflicted over a decade of auste-
rity, puts tremendous strain on 
councils like Enfield who seek to 
help high volumes of homeless 
residents, including families.  

The following data returned 
by 28 councils (including Enfield) 
showed a worsening situation 
(to varying degrees) across all 
measures compared to the same 
month last year. The data parti-
cularly highlights the following 
challenges: increasing housing 
need, growing difficulty in secur-
ing and retaining suitable accom-
modation, and rising budgetary 
pressures:  

• Homelessness presentations 
among responding boroughs 
were 14.2% higher than the 
same month the year previous, 
with a 6.7% increase in the 
number of households owed a 
prevention or relief duty.  

• The number of families in 
B&Bs was 45.4% higher, and 
those in B&Bs for more than six 
weeks 42.3% higher than in      
October 2021.   

• The data shows a deteriora-
tion in market conditions for coun-
cils procuring accommodation: 
38.5% fewer PRS units were 
procured in October compared to 
the year before, and the number 
of notices to quit issued for TA 
was up 237%.  

• The total amount of TA         
remained broadly static (up by 
0.9%), however the use of B&Bs 
for TA  *(Temporary Accommoda-
tion) was 39.5% higher than in 
October 2021, while the number 
of private rented sector (PRS) 
units in use reduced by 3.2%.  

• While average weekly TA 
rates remained broadly static, 
increasing by 2.3% (potentially 
a consequence of the IBAA 
agreement containing inflation), 
average incentive rates paid by 
councils for TA increased by 
around 15.8%.  

• Councils total net deficit on 
homelessness services is projec-

ted to be 20.7% higher in 2022/23 
than in 2021/22, while total gross 
expenditure on TA in the month 
of October 2022 was 3.9% higher 
than the same month in 2021.  

These patterns are bearing 
down in Enfield. Changes in the 
local housing market are com-
pounding pressure locally as we 
have evidenced an increase in 
landlord evictions, rising rents that 
are outstripping any increases in 
benefits and, an unprecedented 
fall in the number of new homes 
available to rent of 72% over the 
past year.   

The ongoing homelessness 
crisis means Enfield Council and 
other local authorities reluctantly 
use Bed & Breakfast accommo-
dation and other forms of emer-
gency accommodation, such as 
commercial hotels, to fulfil their 
statutory emergency accommo-
dation duties.   

We introduced a Housing   
Advisory Service which has been 
successful in preventing many 
residents from homelessness 
either by supporting them to    
remain in their current home or 
to find alternative private rented 
accommodation which is becom-
ing increasingly hard. Enfield 
Council will only place households 
in Bed and Breakfast or commer-
cial hotels after exhausting at-
tempts to prevent or delay home-

lessness and as a last resort.  
As of October 2022, 86 families 

were in commercial hotels com-
pared to zero at the same time 
last year. This reflects the short-
age of accommodation available. 
To illustrate this, we procured 19 
properties for prevention and re-
lief of homelessness compared to 
59 the same time last year and the 
net deficit the Council has incurred 
on accommodation is forecast 
to increase by at least £1m for 
2022/23 which reflects the higher 
cost of hotel accommodation.   

I can assure you that this local 
authority takes its duty to support 
those affected by homelessness 
extremely seriously and are doing 
all we can to limit the time any 
resident has to spend in tempo-
rary accommodation in any form 
to an absolute minimum.   

The crisis ongoing crisis will 
continue unless the Tory govern-
ment allows proper funding to 
Local Authorities for repair and 
maintenance in ensuring all our 
tenants are secure and safe.   

Enfield is asking the govern-
ment to review their housing     
allocations grants so as to enable 
Enfield to continue carrying out 
safety checks to ensure all our 
estates present no danger to 
any tenants or leaseholders.  

No more Tory cut backs in 
front line services. 

by  
 
George A. 
Savva
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On Tuesday 27 December 
2022, nearly 100 young 
adults attended the 

Christmas Enlightened Evenings 
celebration at the Hilton Double 
Tree Hotel, Hyde Park.  

The festive evening entailed 
a rich buffet of canapés and 
flowing beverage choices, as well 
as live dance music by acoustic 
artist, Andreas Liberos.  

Throughout the night, numerous 
free raffles took place and door 
prizes were awarded. The ticket 
price for the event was greatly 
subsidized by two donors: thus, 
making it very affordable for 
young people and assuring the 
event’s many successes. 

During the celebration, the 
young adults holding Patriarchal 

flags made a video greeting to 
His All-Holiness Ecumenical 
Patriarch Bartholomew wishing 
“Merry Christmas from London, 
Your All-Holiness!”, in joyous  
remembrance of the previous 
Enlightened Evenings this past 
October, which the Leader of 
World Orthodoxy attended. 

The next Enlightened Even-
ings Apokriatiko Party will be  
on Saturday 18 February 2023, 
at The Penridge Suite.  

This celebration will have a 
rich buffet of Mediterranean 
foods, selection of beverages, 
and live music.  

To stay updated and for       
pictures from previous events, 
follow @enlightenedevenings 
on Instagram and Facebook.

Christmas Enlightened 
Evenings a big success

Top students from Cyprus receive  
Outstanding Cambridge Learner Awards

“You might as well go after 
the dragon.” 

– Dr Jordan B. Peterson 
 

Fifty years to  
find the treasure 

 
I have lived in London for 

around 50 years. My only years 
away have been my first two in 
Cyprus, and my three years at 
Birmingham University.  

It has taken me that long to 
discover the Victoria & Albert 
Museum. I went there for the first 
time during Easter 2022.  

I know exactly why I avoided 
it for so long. From my youth on-
wards, I was under the mistaken 
belief that the V&A was a twee 
Victorian museum that housed: 
wallpaper designs, carpets, dolls, 

dolls houses, dresses, hats, sew-
ing patterns, porcelain, tea sets, 
embroidery, haberdashery, wood-
en furniture, lace, handbags and 
curtains.    

None of this appealed to me. 
It seemed dusty, uninteresting, 
feminine.   

If any of that kind of stuff is in 
there, I didn’t see it. Instead I found 
startling exhibits from all ages. It 
reminded me of the Metropolitan 
Museum in New York.  

Now, going to the V&A feels 
like getting into a warm bath. It 
has an exact cast replica of       
Michelangelo’s David. It was made 
as a gift for Queen Victoria, from 
a mould of the original.  

It has a Donatello sculpture 
of St Francis of Assisi. It has 
magnificent armour and swords. 

Beautiful, illuminated manuscripts 
and chant books that are 800 
years old.  

I go to the British Museum 
and the Natural History Museum 
three or four times a year. The 
V&A will now join them.  

 
Dragons 

 
Probably the most prevalent 

figure among the museum’s 2.3 
million artefacts is Christ. My 
guess is that the second most 
depicted person is the Virgin 
Mary. Third, is possibly St George.  

The George and the Dragon 
story is one of the oldest in folk-
lore. Stephen Fry says that we 
should teach children this story. 
Not because dragons exist, but 
because they can be vanquished. 

Prominent psychologist, author 
and global speaker Jordan Peter-
son tells the story of his five year 
old nephew, who had regular 
nightmares.  

Peterson says: “A year after 
these dreams, his parents were 
divorced. So there were dragons 
in the house. The five year old 
was running around the house all 
day with a plastic knight’s helmet 
on and a sword, zipping around 
killing things with it. And at night 
he’d place the helmet and sword 
by his pillow. He’d wake up in the 

night screaming.”   
Peterson asked him what he 

dreamt about. He said he was in 
a field, and these creatures like 
dwarves, were coming up to 
him. They didn’t have any arms, 
they just had legs and big beaks, 
and they were covered in hair 
and grease, and there were 
many of them. And in the distance 
there was a dragon, puffing out 
fire and smoke, and the fire and 
smoke turned into these dwarves.   

“What are you going to do 
about these dwarves? Kill one?  
Big deal. Ten more are coming,” 
asked Peterson, “Despite this 
horror, you could do something 
about it.” 

“Ha,” said the kid. “I’ll take my 
sword, I’ll get my dad, and I’ll go 
to where the dragon was. I’ll jump 
on his head, I’ll use my sword to 
poke both of his eyes out, I’ll go 
down his throat to where the fire 
comes out, I’ll cut a piece of that 
box out, and I’ll use it as a shield.” 

“Wow, it’s unbelievable,” thinks 
Peterson, that this kid knows 
that the most sure-fire method of 
overcoming fears is to confront 
them.   

Psychologists agree that step-
ping outside your comfort zone, 
is always beneficial.  

  
James Neophytou

Victoria and the Dragons: Discovering the V&A

The new year begins with a 
bang as the hotly antici-
pated RUPAUL’S DRAG-

CON UK sashays back to the UK 
for a huge, three-day spectacle 
at its new home, ExCel London.  

Taking place from Friday 6th 
January to Sunday 8th January, 
now is the time to snatch up the 
final remaining tickets via     
uk.rupaulsdragcon.com to avoid 
disappointment.  

RUPAUL’S DRAGCON UK is 
the world’s biggest celebration 
of drag culture. Featuring extra-
ordinary drag queens from all 
over the world who have battled 
and lip-synced for their lives on 
the global phenomenon and 
Emmy-award winning franchise 
RuPaul’s Drag Race, this second 
iteration of the UK convention is 
set to be bigger and fiercer than 
ever before.  

Now, over 150 world-famous 
drag queens have confirmed 
their attendance for RUPAUL’S 

DRAGCON UK. The queens 
from Season 4 of RuPaul’s Drag 
Race UK, which recently aired 
its gag-worthy finale, will be in 
attendance alongside Emmy-
award-winning makeup artist 
Raven. 

Plus, following the hugely pop-
ular debut season of Drag Race 
Philippines, the Season 1 winner, 
Precious Paula Nicole, will be 
touching down in the UK for the 
very first time especially for the 
event, much to the delight of fans. 

RUPAUL’S DRAGCON UK will 
offer fans a cornucopia of drag 
excitement across the three-day 
extravaganza. There will be fierce 
main stage performances, wig-
snatching merch, signings and 
meet & greets with queens at 
their booths. What a glorious way 
to see in 2023! 

More info and tickets at 
uk.rupaulsdragcon.com 

 
Sotiris Kyriacou

Ru Paul preview

Cambridge Assessment 
International Education 
and The British Council 

Cyprus were delighted to           
announce the winners of the 
Outstanding Cambridge Learner 
Awards in Cyprus.  

The awards celebrate the  
outstanding academic achieve-
ments of secondary school 
learners in Cyprus in the June 
2022 Cambridge examination 
series. 

Over 49 learners in Cyprus 
received awards for exceptional 
performance in Cambridge        

examinations, achieving a total 
of 59 awards. The award winners 
represent 15 centres in Cyprus 
and cover a range of 33 subject 
areas at Cambridge IGCSE and 
Cambridge International AS & A 
Level.  

The Outstanding Cambridge 
Learner Awards programme cele-
brates the success of learners 
taking Cambridge examinations 
in over 40 countries around the 
world. Cambridge places learners 
at the centre of its international 
education programmes and quali-
fications which are inspired by 

the best in educational thinking. 
The awards also celebrate the 

achievements of those learners 
who have been recognised for 
‘High Achievement’, based on 
outstanding performance in sub-
jects which are not yet so widely 
taken in Cyprus, and learners  
who have achieved the total 
highest cumulative marks across 
a number of subjects. The      
winning learners out-performed 
thousands of candidates world-
wide who sat Cambridge IGCSEs 
and Cambridge International AS 
& A Levels. 

Ben Rawlings, Deputy High 
Commissioner said: “We are 
celebrating today’s outstanding 
academic achievement. These 
awards represent not just the 
knowledge that these students 
have gained, but the discipline 
of their studies: the ability to 
learn, to apply that knowledge 
to an end. This is a powerful tool 
to equip these students to have 
a real impact in their chosen 
areas, now and in the future.”    

Martin Nuttall, Regional Com-
mercial Head, Europe from Cam-
bridge Assessment International 
Educations said: “I would like to 
convey my sincere congratula-
tions to students across Cyprus 
on your outstanding results in 
the Cambridge examinations;  
to your teachers and principals  
who have helped you achieve 
such outstanding results; and  
to your parents who have guided 
and supported you over the 
years to get you to this stage. 
This success defines you – not 
just as learners, but as Cam-
bridge learners. I wish you every 
success in your future.” 

Lefkara Association of Great Britain AGM 
 
Lefkara Association of Great Britain is holding its Annual General Meeting on Sunday 22nd January, 3.30pm, at Babinondas Restaurant, 

598 Green Lanes, N13 5RY. After the closing of business, food and drinks will be offered courtesy of the Association. For catering 
purposes, please confirm your attendance by 17 January - call 020 8807 7824 or email community.lefkaraassociation@live.co.uk  

Over Christmas, the Association donated £1,000 to the Enfield Stands Together relief fund, to help tenants left without gas to get 
food and electric heaters after the gas company decided to cut off the supply at Cheshire House in Edmonton for health and safety 
reasons. Of course now all is back to normal.  



Dirty Dancing sequel gets  
official release date 

The sequel to the 1987 cult classic Dirty Dancing will hit       
cinemas on 9 February 2024 Lionsgate has announced. 

It will be set in the 1990s, three decades after the original, 
and will see Jennifer Grey returning to reprise her iconic role  
as Frances 'Baby' Houseman. The movie will take us back to         
Kellerman's Resort for a story of summer romance, and of 
course dancing, and will follow Baby's own story as it entwines 
with another young woman's coming-of-age journey. 

Director Jonathan Levine revealed how they would handle 
the absence of the male lead, Patrick Swayze, who passed 
away from cancer in 2009. He said, "Johnny is a part of Baby's 
journey in the story. This film exists in a dialogue with the          
original. Johnny's absence looms large over the story, so it's        
a coming-of-age story but also a coming-of-age for Baby's          
character in a way." 

Grey has previously confirmed that the character of Johnny 
would not be recast for the sequel. 

The film will also feature original music from the first film        
including Hungry Eyes and some 90’s hip hop. Dirty Dancing is 
famously known for its iconic lift scene to Time of My Life, which 
according to Grey, almost didn't happen because of a knee         
injury Swayze was suffering at the time. 
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Andrea Georgiou 

Strictly Come 
Dancing’s Michelle 
Tsiakkas returns 
to her hometown 
Limassol 

 
Strictly Come Dancing’s      

Michelle Tsiakkas, who joined 
the show in 2022 as one of four 
new pro dancers, is currently 
taking a New Year break in her 
hometown Limassol, Cyprus. 

The 27-year-old dancer 
shared snippets of her holiday 
on her Instagram story which 
included enjoying a meal at     
the Columbia Beach Resort, as 
well as a cup of Cypriot coffee. 

She also shared a sweet 
photo with a Cypriot relative and 
her dog in a car, captioning it 

‘road trip.’ 
Latin dance champion          

Michelle first started dancing      
at the age of 6 in Cyprus. There 
she became an undefeated 
champion, winning national titles 
consecutively from 2001-2011 
before moving to London to 
study. 

Whilst in the UK, she repre-
sented England at major inter-
national championships before 
joining Burn The Floor. 

Michelle wasn’t paired with a 
celebrity partner in the last series 
of Strictly, however we saw her 
perform in all the pro group 
numbers. 

Michelle is in a relationship 
with professional dancer and 
choreographer Simone Arena. 

Her last professional dance 
partner was Paulius Vaskelis. 
Together they recorded 17 results 
in Professional Latin category.

Singer Peter Andre and nutri-
tional therapist Ben Smith have 
announced the launch of their 
#It'sFine book which promotes a 
healthy and sustainable approach 
to food and diet. 

Peter says, “We will explore 
your personal goals, your life-
style, and the art of simplifying 
portion control through a weekly 
range, rather than strict daily 
calorie counting. Then, using our 

transparent, honest approach, 
take you into world where “off 
plan” and feelings of guilt, don’t 
exist. After that it’s time for you 
to discover 75 delicious recipes 
designed to transform your mind-
set and get you building a posi-
tive relationship with food all 
whilst losing weight in the pro-
cess – in a sustainable way!” 

The book can be pre-ordered 
at https://linktr.ee/sayitsfine 

Peter Andre and Ben Smith launch 
healthy eating book
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EUREKA! 

For many centuries, ancient Greece played an 
important role in the ancient world with great 
politicians, artists, athletes, writers, warriors, 

and thinkers. In fact, their heritage is still existing 
today in a variety of fields. 

The following 40 ancient Greek quiz questions 
and answers will provide you with interesting facts 
about the history and mythology of this wondrous 
civilisation. So have your pen and paper ready and 
let’s get started! 

 
1: What is the king of all gods in the Greek          
mythology? 

A. Apollo  B. Zeus  C. Homer 
 

2: What were tunics called in Ancient Greece? 
A. Togas. B. Loincloths. C. Chitons 
 

3: Which is the last letter in the Greek alphabet? 
A. Zeta. B. Rho. C. Omega 
 

4: Who was the Oracle? 
A. A philosopher. B. A priestess. C. A monster 
 

5: Who was the author of The Odyssey? 
A. Homer. B. Odysseus. C. Herodotus 
 

6: In Greek mythology, who was the goddess of 
wisdom, warfare, and handicraft? 

A. Artemis. B. Athena. C. Aphrodite 
 

7: What were the two most powerful city-states 
in Ancient Greece? 

A. Sparta and Athens 
B. Olympia and Athens 
C. Thebes and Athens 
 

8: The gods in Greek mythology lived on which 
mountain? 

A. Troodos. B. Olympus. C. Delphi 
 

9: Which Persian king was defeated by the 
Greeks at the Battle of Marathon? 

A. Cyrus. B. Xerxes. C. Darius 
 

10: Which philosopher was the teacher of Alex-
ander the Great? 

A. Plato. B. Ptolemy. C. Aristotle 
 

11: Which distinguished historian is well-known 
for chronicling the Peloponnesian War? 

A. Thucydides. B. Herodotus. C. Xenophon 
 

12: Who was Alexander the Great’s father? 
A: Hector. B. Achilles. C. Philip II 
 

13: Which Christian saint was shipwrecked off 
Cyprus? 

A: Paul. B. John. C. George 
 

14: Which city-state in Ancient Greece is known 
as the birthplace of democracy? 

A. Sparta. B. Athens. C. Corinth 
 

15: How did Socrates the philosopher die? 
A. Poison. B. Old age  C. Hanging 
 

16: When did Cyprus became a Roman province? 
A. 158 BC. B. 58 BC. C. 58 AD 
 

17: The Peloponnesian War was between? 
A. Sicily and Athens 
B. Sparta and Syracuse 
C. Athens and Sparta 
 

18: Which major civilization was significantly       
influenced by Greek culture? 

A. Egyptian. B. Roman. C. Persian 
 

19: Where was Alexander the Great was born? 
A. Athens. B. Pella. C. Sparta  

20: What did the ancient Greeks call themselves? 
A. Greeks  B. Hellenes  C. Macedonians 
 

21: The ancient Greek warships were called? 
A. Triremes  B. Quadriremes. C. Bireme 
 

22: Which English King was married in Cyprus? 
A. Richard I. B. Henry VIII. C. William II  
 

23: What is a phalanx? 
A. A monetary unit 
B. A market place 
C. A military formation 
 

24: Which city-state in Ancient Greece was best 
known for their military culture? 

A. Athens. B. Thebes  C. Sparta 
 

25: What was the name of the main city of        
Cyprus in ancient times? 

A. Amathus. B. Kition. C. Salamis  
 

26: Which monster had a lion's body, bird's 
wings and a female head? 

A. Oedipus  B. Sphinx. C. Delphi 
 

27: Name Alexanders the Great’s horse? 
A. Marengo. B. Bucephalus. C. Warrior  
 

28: Who were the ancestors of the ancient Greeks? 
A. Romans. B. Olympians. C. Mycenaeans 
 

29: Who had the right to vote in ancient Athens? 
A. All noblemen over 25 years old 
B. All free men over 18 years old 
C. All men and women over 18 years old 
 

30: Which goddess is said to have been born off 
the coast of Cyprus? 

A. Artemis. B. Aphrodite. C. Demeter  
 

31: What is Spartan leader Leonidas meant to 
have said when the Persians ordered his forces 
to give up their weapons at Thermopylae? 

A. Come and get them 
B. Spartans die before they surrender 
C. For Sparta! 
 

32: What animals did the Greeks use against the 
Romans for the first time in the Pyrrhic War? 

A. Elephants. B. Horses. C. Camels 
 

33: What was Hephaestus the god of? 
A. God of Agriculture 
B. God of Fire and Craftsmen 
C. God of Logic and Reason 
 

34: What was the name of the Cyclops that 
Odysseus blinded? 

A. Tiresias. B. Cicones. C. Polyphemus 
 

35: Which Gorgon could turn anyone into stone 
just by looking into their eyes? 

A. Stheno  B. Euryale. C. Medusa 
 

36: Alexander the Great becomes king at age? 
A. 20. B. 25. C. 30  
 

37: Who stood guard at the Gates of the Under-
world? 

A. Cerberus.  
B. Lernaean Hydra  
C. Stymphalian Birds 

 
38: Who was the god of the Underworld? 

A. Hades. B. Croesus. C. Zeno 
 

39: Who was called the Father of History? 
A. Orpheus. B. Diogenes. C. Herodotus 
 

40: Pythagoras is famous for? 
A. Science. B. Mathematics. C. Philosophy 

Answers:  
1: Zeus is the sky and thunder god who rules as 

king of the gods on Mount Olympus 
2: A chiton is a form of tunic that fastens at the 

shoulder, worn by men and women of ancient Greece  
3: Omega is the twenty-fourth and final letter in 

the Greek alphabet 
4: An oracle is a priestess considered to provide 

prophetic predictions 
5: Homer is the legendary author to whom the   

authorship of the Iliad and the Odyssey is attributed 
6: Athena was regarded as the patron and            

protectress of various cities across Greece 
7: Sparta and Athens 
8: Mount Olympus was the name of the home of 

the Twelve Olympian gods  
9: The Battle of Marathon was the culmination of 

the first attempt by Persia, under King Darius I, to 
subjugate Greece 

10: Under Aristotle's tutelage, Alexander developed 
a passion for the works of Homer. Aristotle gave him 
an annotated copy, which Alexander later carried on 
his campaigns. 

11: Thucydides was an Athenian historian and gen-
eral and is regarded as one of the first true historians 

12: Philip II of Macedon was the king of the ancient 
kingdom of Macedonia from 359 BC until his death 
in 336 BC 

13: Paul and Barnabas visited Cyprus, as part of 
the saint’s First Missionary Journey 

14: Democracy developed around the 6th century 
BC in the Greek city-state of Athens 

15: The death of Socrates in 399 BC, is usually 
attributed to poisoning with common hemlock 

16: Roman involvement in Cypriot affairs began 
as early as 168 BC, although Cyprus became a 
Roman province only in 58 BC 

17: Athens and Sparta (431 to 405 BC) 
18: Ancient Greek civilizations played a major role 

in the history and development of the ancient Rome 
civilization 

19: Alexander III was born in Pella, the capital of 
the Kingdom of Macedon (20/21 July 356 BC) 

20: Hellenes.  
21: The trireme derives its name from its three 

rows of oars 

22: Berengaria married Richard the Lionheart on 
12 May 1191 in the Chapel of St. George in Limassol 
Cyprus 

23: The phalanx was a rectangular mass military 
formation, usually composed entirely of heavy infan-
try armed with spears 

24: Around 650 BC, Sparta rose to become the 
dominant military land-power in Ancient Greece 

25: Salamis, located north of modern Famagusta 
26: The Sphinx was sent by the gods to plague 

the town of Thebes devouring all who failed to solve 
her riddle 

27: Bucephalus served Alexander in numerous 
battles, and died in what is now Punjab, Pakistan 

28: The Mycenaean civilization was the last phase 
of the Bronze Age in Ancient Greece, spanning the 
period from approximately 1750 to 1050 BC 

29: Only free adult men who were citizens could 
vote in Athens' limited democracy.  

30: Aphrodite ancient Greek goddess associated 
with love, beauty, pleasure, passion and procreation 

31: 'Come and take them' is a classical expres-
sion of defiance 

32: Pyrrhus of Epirus during his campaigns in 
southern Italy and Sicily fortified his army with war 
elephants which the Romans were not experienced 
in facing 

33: As god of fire, Hephaestus became the divine 
smith and patron of craftsmen 

34: Polyphemus is the one-eyed giant son of        
Poseidon and Thoosa, described in Homer's Odyssey 

35: All three - as they were sisters. Medusa was 
beheaded by the Greek hero Perseus 

36: The precocious Alexander was already a sea-
soned commander in the Macedonian army when 
he became king at the age of 20 in 336 BC 

37: Cerberus often referred to as the hound of 
Hades 

38: Hades is the god of the dead and the king of 
the Underworld 

39: Herodotus was an ancient Greek historian and 
geographer from the Greek city of Halicarnassus 

40: Pythagoras was credited with many mathe-
matical and scientific discoveries, including the Py-
thagorean theorem and was the first man to call 
himself a philosopher (lover of wisdom)

Ancient Greek History 
& Mythology Quiz

George.M.Georgiou
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Till 
 

Daniel Deadwyler delivers one 
of the best performances of the 
year as Mamie Till-Modley in this 
powerful true story under Chino-
nye Chukwu’s impeccable direc-
tion. Following her remarkable 
CLEMENCY, Chukwu cements 
her reputation as one of the most 
exciting new directors working in 
cinema today.  

TILL arrives in cinemas via the 
recent London Film Festival and 
is based on the 2005 documen-
tary THE UNTOLD STORY OF 
EMMETTT LOUIS TILL. Emmett 
(Jalyn Hall) is a happy 14-year-old 
and is thrilled to be able to travel 
with his mother’s blessing to      
Mississippi in order to spend some 
time with his relatives. But his brief 
stay with his family turns into a  
living nightmare when he is kid-
napped by a punch of white supre-
macists for apparently harassing 
Carolyn Bryant (Haley Bennett), a 
white woman working at a grocery 
store… 

It is a shocking story about  
racism and a mother’s determi-
nation to bring those responsible       
for her son’s murder to justice.      
Deadwyler is a striking, dignified       
presence and gives it all she’s got         
as the grieving mother forced by       
circumstances to dedicate her 
whole existence to the civil rights 
movement. The trial becomes a 
fiasco where nobody even key 
witness Bryant talk about every-
thing but the truth.   

An essential, powerful film 
worth seeing just for Deadwyler’s 
monumental performance alone! 

 

A Man Called Otto 
 

Tom Hanks plats Otto in this 
Hollywood remake of the Swedish 
dark comedy A MAN CALLED 
OVE made in 2015. The action 
moves from Sweden to North 
America, where Otto is now the 
bad-tempered recluse, the real 

misery guts of this story whose 
heart begins to melt when a 
bubbly, loving Mexican family 
moves next door… 

I loved the original and was 
genuinely moved by its story. Marc 
Foster directs efficiently this ver-
sion which boasts many flash-
back sequences that paint a clear 
picture of Otto’s background 
especially when he first falls in 
love with his wife.  

Hanks’ son Truman plays the 
young Otto with charming inno-
cence before the character turns 
into a deeply annoying human 
being. Tom Hanks abandons his 
goody good image and is suitably 
grumpy. Worth seeing but not as 
moving as the original! 

 

The Enforcer 

This is not to be confused with 
the 1976 action thriller starring 
Clint Eastwood as Dirty Harry.  

Antonio Banderas is Cuda,         
a Miami mob enforcer, who turns 
against his boss Estelle (Kate 
Bosworth) when he takes under 
his wing a young teenage run-
away. Estelle is involved in sex 
trafficking and the young teenager 
is the latest victim… 

The story is intriguing, but it 
lacks tension - thankfully the 
magnetic presence of Banderas 
lifts this otherwise routine thriller 
above mediocrity. Bulgaria and 
Thessaloniki stand in for Miami 
and inevitably a few local actors 
from these countries complete the 
supporting cast. 

Rashomon 

Akira Kurosawa’s 1950 black 
and white classic is now screening 
at BFI Southbank as part of a com-
plete retrospective of his work. This 
ground-breaking film is loosely 
based on two short stories by 
Ryunosuke Akutagawa and its 
action is set in 12th century Kyoto. 
Three men bare witness to a brutal 
murder of a samurai in the forest. 
Every man offers a different point 
of view about the samurai’s killing 
and the rape of his wife by a      
bandit… 

The acting is outstanding 
especially from Toshiro Mifune as 
the bandit - one of Kurosawa’s 
regular actors. This magnificent 
film was remade by Hollywood as 
THE OUTRAGE and since then 
the word RASHOMON is often 
used when a story is told from   
different points of view. A timeless 
classic worth seeing on the big 
screen. 

 

Mascarpone 

This charming Italian comedy 
tells the story of Antonio (Giancarlo 
Commare), a happily married man 
whose life turns upside down 
when his husband announces that 
he is leaving him for another man. 
Antonio is determined to make a 
fresh start but first he needs to find 
a place to live, and soon enough 
he moves into a room in flamboyant 
Denis (Eduardo Valdarnini) apart-
ment. And things get even better 
when Antonio gets a job at sexy 
Luca’s (Gianmarco Saurino) bakery 
…It is a nice mixture of sensual 
tastes worth trying! 

King Kong 

The Dino De Laurentis’ 1976 
remake of the 1930’s black and 
white classic has been beautifully 
restored in 4K for the very first 
time. The film boasts magnificent, 
ground-breaking special effects 
and tells the story of Fred Wilson 
(Charles Grodin), a ruthless emplo-
yee of a large American oil company 
in quest for more oil wells. Just 
before the ship sails on palaeonto-
logist Jack Prescott (Jeff Bridges) 
sneaks in and during the journey 
a shipwrecked woman called Dawn 
(Jessica Lange) is taken on board. 
Bu when they reach their destina-
tion, they soon find out that the 
isolated island is inhabited by a 
giant ape… 

A thrilling adventure with specta-
cular set pieces worth discovering 
all over again not just for Jessica 
Lange’s remarkable cinema debut. 
(Blu-ray and DVD from STUDIO-
CANAL)  

PIGGY: This superior horror 
from Spain’s Carlota Pereda was 
one of the highlights from last 
summer’s Ftightfest. Pereda tells 
the engaging story of Sara (Claudia 
Salas), an overweight teenager 
despised and bullied by her class-
mates. She is nearly drowned at 
the lake by these insensitive girls 
but soon after her tormentors are 
kidnapped by a mysterious stran-
ger…Pereda originally made this 
as a short and now she wisely 
expands this hugely enjoyable 
story into a full-blooded feature.  

WHAT DO WE SEE WHEN WE 
LOOK AT THE SKY? This award-
winning film from Georgian direc-
tor Alexandre Koberidze follows 
the story of Lisa and Giorgi, two 
strangers who meet by chance in 
the streets of Kutsasi. They think 
it is love at first sight and agree to 
meet the following day…A lyrical 
piece of filmmaking which take its 
time to unfold and shares the river’s 
serenity that runs through the city. 

LAST FLIGHT HOME: One of 
the most depressing but also one 
of the most compelling films I have 
ever seen. This is a deeply personal 
project for director Ondi Timoner 
who records her bedridden father 
Eli Timone and her family by his side. 
Eli had been incapable of looking 
after himself following his stroke 
over 40 years ago. He is a man of 
great dignity who has achieved a 
great deal throughout his life and is 
now adored by his family and friends. 
And now, despite his ailing body, 
Eli’s mind is still as sharp as when 
he was much younger...Ondi’s 
deeply moving film is a loving letter 
to her father and her family - a diffi-
cult but a cathartic experience.

George Savvides 

Several years ago I was 
beguiled by a production 
of Puccini’s Madama 

Butterfly at the Royal Albert 
Hall. There were several stand-
out moments but the abiding 
memory remains the simulta-
neous collective entrance, from 
all sides of the circular audito-
rium, of ostentatiously dressed 
Japanese women, coming to 
greet smitten Cio-Cio-San 
(“Butterfly”). Beginning with a 
gentle hum the sound slowly 
built to a crescendo of beautiful 
singing and the whole audience 
seemed entranced by its ethe-
real simplicity. The Birmingham 
Royal Ballet’s production of 
The Nutcracker at the same 
venue is an absolute delight 
using the space in similar fash-
ion to create a show that is as 
visually delicious as a box of 
sugar plums.  

The Christmas story of young 
girl Clara receiving a present of 
a nutcracker doll from her god-
father Drosselmeyer and then 
dreams that the doll becomes 
a Prince, flying her to a magical 
place full of incredible beings 
and surprises, is a charm fest. 
Sir Peter Wright’s choreogra-
phy, adapted by David Bintley, 
previously director of the com-
pany, moves effortlessly from 
classical to contemporary with 
lots of wit and playfulness. As 
midnight strikes, the magical 
Christmas tree grows and grows, 
projected onto screens by the 
ingenious award-winning 59 
Projections, shortly followed 
by giant colourful baubles       
(snowflakes gently fell onto my 
bald pate later on), that slowly       
descend from the famous dome 
watched by an audience full of 
agape and smiling faces. Soon 
enough Clara is swept away 
into a fantasy adventure, an 
enchanting winter wonderland 
of dancing snowflakes and the 
entrancing world of the Sugar 
Plum Fairy. 

There are lovely touches 
throughout to delight young 
and old alike and there is also 
a touch of Pinocchio about it too 
as Drosselmeyer is transformed 
from magician into a more mod-
ern creator of dolls and other 
automatons. They are the ones 
that then become the the Act II 
divertissements dancing their 

way into the heart of a bewitched 
Clara. They are a burst of      
colourful excitement and joyful 
entertainment from an incon-
gruously attired King Rat to 
beautifully blooming flowers and 
Chinese characters that appear 
like a box of dancing Mahjong 
characters. For a company who 
are all technically excellent 
Momoko Hirata is outstanding 
as the Sugar Plum Fairy, elegant 
movement, a genial personality 
and a picture of effortless grace.  

At this time of year Tchaikov-
sky’s timeless classic is ubiqui-
tous across the country but few, 
if any, are able to offer this kind 
of setting and the Birmingham 
Royal Ballet make full use of it 
creating a spectacle and atmos-
phere that made for a perfect 
end to my festive entertainment.  

Meanwhile Athasha Lyonnais 
enjoys a concert take on 
another classic… 

James Harrington delivers a 
surprisingly heartfelt and sincere 
performance as Ebenezer 
Scrooge in A Christmas Carol 
the Concert (St John’s Smith 
Square). Backed by a powerful 
orchestral score composed by 
the talented Bob Christianson 
and conducted by James Lelean, 
the bombastic performance 
exceeded my expectations of a 
story I'd seen play out dozens 
of times over. While not overly 
inventive, the costume designs 
were easily recognisable and 
served their purpose well, and 
combined with the cast's clear 
singing expertise, vocal range 
and masterful delivery, harmo-
nised to create a delightfully 
festive experience throughout. 
A fun fusion of song and prose, 
Alisa Hauser's iteration of the 
Dickensian classic, with a cast of 
over 50 and a 56 piece orches-
tra, is a perfect night out for the 
young ones, and still has a lot 
to offer for those with a few more 
Christmases under their belt. 

Finally, one of my Christmas 
presents was a ticket to see 
Back to the Future, The Musical 
(previously reviewed). The name 
of the bloke sat next to me was 
Boris…a happy and healthy 
2023 to you all.  

Royal Albert Hall – 
www.royalalberthall.com  
St John’s Smith Square - 

www.sjss.org.uk

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

A cracking, classic 
spectacle 
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It is the New Year, when we 
have a fresh start to another 
year, a beginning of new hope, 

dreams and plans of achieving 
new goals and reaching new 
heights, whether you are one  
of those that decides to make 
New Year Resolutions or just 
sets yourself targets. 

The past few years have        
restricted many possibilities of 
change and charging ahead 
with some of those plans we had 
and we may have just dusted 
them off or sat on them, but there 
are no restrictions and nothing 
to hold us back now.  

So don't just sit and wait for 
things to happen, because it is 
unlikely to do so. If you want 
change, you have to get the ball 
rolling. 

So, let's get started…get 
those ideas down where you can 
visibly see them, write down your 
desired outcome and leave space 
for possibilities of going even 
further and beyond your initial 

expectations. Sometimes life 
throws us great surprises far 
beyond our intention or expec-
tancy. If things are written down 
and put in an order of what steps 
need to be taken first, it just 
makes things clearer, allows for 
change and course of direction.  

Often the step or course of  
direction we started at may come 
across a problem and we have 
to reroute our direction or divert 
off the original track; sometimes 
the hurdle may cause a little 
delay but we should still reach 
the destination if that is our whole 
purpose of where we are meant 
to be. We will still end up there, 
allowing for divine timing; the 
delay may have been for a rea-
son, for it all to come together 
at the right time, this does not 
mean sit and wait for it to all 
happen, if you don't plant those 
seeds, you will only get weeds, 
so cultivate those ideas and  
action it with emails, calls, social 
media, set up a real meeting 

with whoever you need to speak 
with and whatever you have to 
do to get things moving ahead. 

Create a Vision Board - vision 
boards can be fun, you can find 
some pictures from magazines or 
printed off from an online source, 
stick it to a pin board, even if it 
is as simple as changing your 
physique with some healthy 
eating and exercise - put some 
photos of how you could look in 
six months or a year with photos 
of how you want to look, use a 
picture of the ideal body with 
your head on it, or if it is a picture 
of you in the car of your choice, 
limo or even the helicopter arriving 
at some event, or wherever you 
see yourself at in 1 or 2 years, 
or however long it takes. Apply 
pictures of maybe how you look, 
the clothes you will be wearing, 
where you will be living, dining, 
holidaying, the award you may 
have achieved, whatever it is you 
desire - use this fun visionary 
board to inspire and motivate 

you towards attaining your goals 
and ambition.  

Be realistic with goals, don't set 
it up as a new year’s resolution 
with times that are stringent, 
where it does not allow for those 
unexpected hurdles. You don't 
have to tell others you have a 
new year’s resolution or place 
a time on it, as it often applies 
pressure on you personally for 
trying to keeping to that date and 
time when things may be beyond 
your control and delayed. You 
may then feel you failed or feel 
silly for not doing what you said 
you would. Just go ahead with 
a fresh approach to a new year 

of beginnings. 
Steps may include learning a 

new course of study, so look for 
the appropriate course of what 
you need to study and find the 
place to do it and book yourself 
on it. Whether you need to talk 
to a few people with your ideas, 
then email or book that meeting 
to get towards the next stage. 
Each stage is a stage closer, 
don't be afraid that it may be  
rejected, many amazing ideas 
were rejected first by someone 
before being taken on by some-
one else and becoming superbly 
successful; one person’s nega-
tive thought becomes another’s 

positive success.  
Be fearless not fearful. Venture 

out with gratitude for what you 
have already and have gratitude 
to the possibilities of what can 
happen. 

The world really is your oyster, 
all you need is good health, so 
take good care of yourself. With 
good health you can achieve 
anything you want. Don't hold 
back! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

New Year, new beginnings

Cooking with Loulla Astin 
Loukoumathes / Λουκουμάδες

These fried dough balls 
are traditionally made on 
5 January to be offered on 

Epiphany 6 January to the Kali-
kantzarous, naughty goblin-like 
mythical creatures who arrived 
on Christmas Eve to disturb the 
12 days of Christmas festivities. 
They leave from earth in the 
morning of Epiphany and go back 
into the ground where they came 
from, so it’s wise to throw some 
sweet goodies on the roof of the 
house to keep them happy, hoping 
they will not disturb us till next year!  

 
Ingredients (makes 55/60): 

 
For the dough: 
500g (1 lb) bread-strong flour  
x2 7g sachets of easy-blend 

dried yeast 
2 tsp sugar 
1 tsp salt 
570ml (1 pint) juice from boiled 

potatoes + lukewarm water 
1 tbsp vinegar  
4 tbsp cornflour or 2 potatoes, 

boiled, drained (keep the water) 
and mashed (optional)  

1 tsp ground mastic gum  
 
For deep frying: 
Corn, sunflower or peanut oil 
Ground cinnamon for dusting 
Honey syrup  
2 cups water 
1 cup sugar  
125 ml clear honey, warm 
Juice of ½ lemon 
2 tbsp rosewater 

Method: 
Make the syrup first by placing 

sugar and water in a saucepan, 
bring to the boil until sugar dis-
solves, then add the honey and 
lemon juice and simmer for five 
minutes. Remove from the heat, 
add rosewater and cool. 

Put the warm water and potato 
water in a large bowl with the 
yeast, sugar, salt, vinegar, flour, 
cornflower or potato powder and 
mastic gum (if using) in a large 
bowl and whisk until smooth and 
elastic. It should be stretchy when 
lifted but not too runny. Cover 
with a damp towel and let it rest 
for 1-2 hours until doubled in size 
or until bubbles appear. 

Fill a saucepan or a wok one-
third full of oil and heat to 100°  
- test with the thermometer or 
until hot, but not smoking. 

Have a cup of cold water ready 
where you can wet a teaspoon and 
the fingers of your hand between 
frying, to keep the dough from 
sticking. Get some dough in the 

palm of your hand, making a fist, 
squeeze out the dough from your 
hand, thumb and index finger and 
drop the balls in the fryer! Alter-
natively, when oil is hot, dip the 
teaspoon in cold water or oil, take 
a full teaspoon of dough and 
carefully push the dough with wet 
fingers into the hot oil, not to high, 
or use two teaspoons to do this. 
Put approximately 10 balls at a 
time, on a medium heat, each one 
will puff up and rise to the surface, 
flip them over as they cook until 
crisp and golden all over and then 
remove with a slotted spoon.  

Place them into the cold syrup 
for a minute or two (do not leave 
them in the syrup for too long as 
they become soggy), remove with 
a slotted spoon and place on a 
plate sprinkled with ground cinna-
mon. Serve immediately; 5-6 for 
each person on small plates 
with a glass of iced water, 

NB: Some like to fry the 
dough balls twice to make them 
more crunchy! 



Michael Yiakoumi

Fixtures: 
Friday 6th January 2023 
FA Cup 
Third Round 
Manchester United v Everton 20.00pm ITV 
Cyprus Football 
Nea Salamina v Enosis Neon Paralimni 
Saturday 7th January 2023 
FA Cup Third Round 
Preston North End v Huddersfield Town 12.30pm 
Tottenham Hotspur v Portsmouth 12.30pm 
Gillingham v Leicester City 12.30pm BBC One 
Forest Green Rovers v Birmingham City 12.30pm 
Crystal Palace v Southampton 12.30pm 
Reading v Watford 12.30pm 
Middlesbrough v Brighton & Hove Albion 15.00pm 
Chesterfield v West Bromwich Albion 15.00pm 
Boreham Wood v Accrington Stanley 15.00pm 
AFC Bournemouth v Burnley 15.00pm 
Fleetwood Town v Queens Park Rangers 15.00pm 
Blackpool v Nottingham Forest 15.00pm 
Hull City v Fulham 15.00pm 
Millwall v Sheffield United 15.00pm 
Shrewsbury Town v Sunderland 15.00pm 
Ipswich Town v Rotherham United 15.00pm 
Brentford v West Ham United 17.30pm 

Coventry City v Wrexham 17.30pm 
Luton Town v Wigan Athletic 17.30pm 
Grimsby Town v Burton Albion 17.30pm 
Sheffield Wednesday v Newcastle United 18.00pm BBC One 
Liverpool v Wolverhampton Wanderers 20.00pm ITV 4 
Vanarama National League 
Barnet v Gateshead 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, HA8  
6AG 
Isthmian League Premier  
Corinthian Casuals v Haringey Borough 15.00pm 
Isthmian League North 
New Salamis v Gorleston 15.00pm Haringey Borough Stadium, 
White Hart Lane, London N17 7PJ 
Spartan South Midlands League Premier 
Dunstable v St Panteleimon 15.00pm  
Cyprus Football 
Omonia Nicosia v Doxa 
Anorthosis v AEK Larnaca 
Greece Football 
Levadiakos v PAS Giannina 
Lamia v PAOK 
Sunday 8th January 2023 
FA Cup Third Round 
Derby County v Barnsley 12.30pm 
Bristol City v Swansea City 12.30pm 

Stockport County v Walsall 14.00pm 
Cardiff City v Leeds United 14.00pm ITV One 
Norwich City v Blackburn Rovers 14.00pm 
Hartlepool United v Stoke City 14.00pm 
Manchester City v Chelsea 16.30pm BBC One 
Aston Villa v Stevenage 16.30pm 
Cyprus Football 
Pafos v Apollon 
AEL v APOEL 
Greece Football 
Volos NFC v Olympiakos 
Atromitos v Ionikos 
Aris v Asteras Tripolis 
AEK Athens v Panathinaikos 
Monday 9th January 2023 
FA Cup Third Round 
Oxford United v Arsenal 20.00pm ITV One 
Cyprus Football 
Olympiakos Nicosia v Karmiotissa 
Aris Limassol v Akritas 
Greece Football 
Panaitolikos v OFI 
Tuesday 10th January 2023 
Spartan South Midlands League Premier 
Colney Heath v St Panteleimon FC 19.45pm 
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Premier League 
Arsenal close out 2022 with seven point lead at the top 

Arsenal closed out 2022 
with a 4-2 win over 
Brighton & Hove Albion 

on Saturday that gives them a 
seven-point lead at the top of the 
Premier League after title rivals 
Manchester City and Newcastle 
United both dropped points. 

Arsenal opened up a 3-0 lead 
through Bukayo Saka, Martin 
Odegaard and Eddie Nketiah but 
Brighton never gave up, pulling 
two goals back either side of a 
Gabriel Martinelli strike to set up 
a nervous finish for the Gunners, 
who held on to win. 

The victory leaves Arsenal in 
pole position on 43 points from 
16 games with champions City 
on 36, Newcastle on 34 from 17 
and Manchester United on 32 
from 16. 

Earlier in the day City wasted 
their chance to increase the pres-
sure on Arsenal, drawing 1-1 at 
home to struggling Everton des-
pite Erling Haaland’s 21st league 
goal of the season giving them 
the lead and Everton equalised 
when Demarai Gray cut inside 
and unleashed a curling effort 
from the edge of the penalty area 

which beat City’s goalkeeper 
Ederson. 

Newcastle United also dropped 
home points as a 0-0 stalemate 
with Leeds United deprived 
Eddie Howe’s side of a seventh 
successive league win. 

Marcus Rashford gave the 
perfect response to being left 
out for disciplinary reasons by 
scoring Manchester United’s 
winning goal in a 1-0 victory at 
Wolverhampton Wanderers that 
lifted them into the Premier 
League’s top four on Saturday. 

Southampton will end the year 

rock bottom after conceding late 
on to lose 2-1 at Fulham — their 
fifth successive defeat. 

Crystal Palace hit back from 
a 3-0 home defeat by Fulham on 
Monday to beat Bournemouth 
2-0 away thanks to goals by 
Jordan Ayew and Eberechi Eze. 

Nottingham Forest’s come-
back point against Chelsea in the 
Premier League is a “step in the 
right direction”, says midfielder 
Ryan Yates. 

Right-back Serge Aurier 
showed terrific composure to 
cancel out Raheem Sterling’s 
goal with a fine equaliser. 

It is the first point Steve 
Cooper’s side have taken after 
going behind this season and 
extends their unbeaten home run 
to six games in all competitions. 

“To show the resilience to 
come back is very good,” Yates 
told Sky Sports. 

“I thought we were unlucky to 
not win based off the second half. 
It is a step in the right direction. 
The manager just said ‘believe 
in yourselves more’ at half-time. 
It is something to build on – 
we’re not satisfied with drawing 
games at home but it is a start.” 

The point means Forest 
move above Wolverhampton 
Wanderers into 18th and are only 
behind fourth-bottom West Ham 
United on goal difference. 

Chelsea, who have now only 
won successive league games 
once under Graham Potter since 
he was appointed on 8 Septem-

ber, climb above Brighton into 
eighth but are seven points       
behind Manchester United in 
fourth. 

Manager Unai Emery praised 
his Aston Villa team after they 
increased the pressure on Totten-
ham boss Antonio Conte with a 
“fantastic” away win. 

An error by goalkeeper Hugo 
Lloris in his first game back since 
the World Cup allowed Emiliano 
Buendia to score, before Doug-
las Luiz doubled the lead at      
Tottenham Hotspur Stadium. 

Villa have won back-to-back 
away league games as they  
improve under Emery. 

“We are so happy. We com-
peted very well,” he said. 

Lacklustre Spurs, who fell out 
of the Premier League top four 
on Saturday, have now won only 
two of their past seven matches. 

France keeper Lloris endured 
a shocking moment in the 50th 
minute. He spilled Luiz’s long-
range effort and Ollie Watkins 
squared the rebound for Buen-
dia to slam home. 

Luiz started and finished the 
move to make it 2-0, sliding a 
pass to John McGinn before 
racing on to receive the return 
and chipping cutely past Lloris. 

Liverpool missed the chance 
to reduce the gap to the Premier 
League’s top four as Brentford 
punished their defensive frailties 
in a deserved victory at the 
Community Stadium. 

In a desperate first half,        

Liverpool shipped two poor goals 
amid an inspired performance 
from the hosts. 

The opener came when Ibra-
hima Konate deflected a corner 
into his own net after 19 minutes. 

Liverpool were unable to deal 
with Brentford’s set-pieces, con-
ceding twice more from corners 
in the first half only for both goals 
to be ruled out for offside. 

Moments after the second 
disallowed effort from Yoane 
Wissa, the Bees striker headed 
in after Liverpool had sloppily 
given the ball away. 

A triple half-time change from 
a visibly frustrated Reds’ mana-
ger Jurgen Klopp, including       
replacing captain Virgil van Dijk, 
had the desired effect and Liver-
pool pulled one back through 
Alex Oxlade-Chamberlain within 
five minutes of the restart. 

At that stage the momentum 
seemed to be with Liverpool, but 
Brentford weathered the storm. 

With six minutes left, Bryan 
Mbeumo sealed an impressive 
success, brushing off Konate in 
pursuit of a long ball before  
slotting home. 

Brentford are now unbeaten 
in six games – their best run in 
the top-flight for more than 80 
years – and climb to seventh and 
are in a strong postion for a      
European spot. 

Liverpool, who would have 
been a point off fourth with a 
win, stay sixth and two points 
clear of the Bees.
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Brazil bids farewell to beloved 
soccer star Pele

Pelé was admitted to a hos-
pital in São Paulo in late 
November for a respiratory 

infection and for complications 
related to colon cancer. Last 
week, the hospital said his health 
had worsened as his cancer 
progressed. He died on Thursday 
from multiple organ failure due 
to the progression of colon cancer, 
according to a statement from 
Albert Einstein Hospital.  

For more than 60 years, the 
name Pelé has been synonymous 
with soccer. He played in four 
World Cups and is the only player 
in history to win three, but his 
legacy stretched far beyond his 
trophy haul and remarkable goal-
scoring record.  

“I was born to play football, just 
like Beethoven was born to write 
music and Michelangelo was born 
to paint,” Pelé famously said.  

Brazil’s incoming President 
Luiz Inácio Lula da Silva took to 
Twitter to pay his respects to 
Pelé, saying “few Brazilians took 
the name of our country as far as 
he did.”  

“As different from Portuguese 
as the language was, foreigners 
from the four corners of the planet 
soon found a way to pronounce 
the magic word: ‘Pelé,’” Lula added.  

Pelé was born Edson Arantes 
do Nascimento in Três Corações 
– an inland city roughly 155 miles 
northwest of Rio de Janeiro – in 
1940, before his family moved 
to the city of Bauru in São Paulo.  

As a child, his first taste of 
soccer involved playing barefoot 
with socks and rags rolled up 
into a ball – a humble beginning 
that would grow into a long and 
fruitful career.  

But when he first took up      
the game, his ambitions were      
modest.  

“My dad was a good football 
player, he scored a lot of goals,” 
Pelé told CNN in 2015.  

“His name was Dondinho; I 
wanted to be like him. He was 
famous in Brazil, in Minas Gerais. 
He was my role model. I always 
wanted to be like him, but what 
happened, to this day, only God 
can explain.”  

As a teenager, Pelé left home 
and began training with Santos, 
scoring his first goal for the club 

side before his 16th birthday. He 
would go on to score 619 times 
over 638 appearances for the 
club, but it is his feats in the 
iconic yellow jersey of Brazil for 
which he is best remembered.  

The world first got a glimpse 
of Pelé’s dazzling ability in 
1958, when he made his World 
Cup debut aged 17. He scored 
Brazil’s only goal in the country’s 
quarterfinal victory against Wales, 
then netted a hat-trick in the semi-
final against France and two in 
the final against host Sweden.  

“When Pelé scored the fifth goal 
in that final, I have to be honest 
and say I felt like applauding,” 
said Sweden’s Sigvard Parling.  

For Pelé, the standout memory 
from the tournament was putting 
his country on the sporting map.  

“When we won the World Cup, 
everybody knew about Brazil,” he 
told CNN’s Don Riddell in 2016.  

“I think this was the most       
important thing I gave to my 
country because we were well 
known after that World Cup.”  

Another World Cup victory 
came in 1962, although an injury 
sidelined Pelé for the tourna-
ment’s later stages. Further in-
juries hampered his next cam-
paign in 1966 as Brazil exited the 
competition after the group stage, 
but redemption came in 1970.  

“Pelé was saying that we were 
going to win, and if Pelé was 
saying that, then we were going 
to win the World Cup,” Brazil’s 
co-captain Carlos Alberto said 
about the tournament.  

That team – featuring the likes 

of Jairzinho, Gerson, Tostão,  
Rivellino, and, of course, Pelé – is 
regarded as one of the greatest 
ever assembled.  

In the final – a 4-1 victory 
against Italy – Brazil scored      
arguably the most famous World 
Cup goal of all time, a sweeping, 
length-of-the-pitch move invol-
ving nine of the team’s 10 outfield 
players.  

It ended with Pelé teeing up 
Alberto, who drilled the ball into 
the bottom corner of the net. 
Brazil’s mantra of jogo bonito 
(the beautiful game) has never 
been better encapsulated.  

Pelé, who had considered      
retiring before the 1970 World 
Cup, scored a goal of his own in 
the final and a total of four over 
the course of the tournament.  

The tournament capped Pelé’s 
World Cup career but not his 
time in the spotlight. In 1975, he 
signed a $1.67-million-a-year 
contract in the United States with 
the New York Cosmos.  

With his larger-than-life         
personality and extraordinary 
dribbling skills – a trademark of 
his game – Pele’s helped the 
Cosmos win the North American 
Soccer League championship 
in 1977 before officially retiring 
from football.  

He remained in the public eye 
through endorsement deals and 
as an outspoken political voice 
who championed the poor in 
Brazil. He served as a Goodwill 
UNICEF ambassador for many 
years, promoting peace and 
support for vulnerable children.  

Local and Community football news

New Salamis got four 
points over the festive 
holiday in the Isthmian 

League beating Wakering Rovers 
4-1 it was 1-1 at one stage with 
New Salamis goals coming from 
Albert Adu Donyinah, Louis Remi 
2 and Taufee Skandari. 

Then New years day New  
Salamis came from behind to 
draw with Basildon away both 
goals were penalties Michael 
Salako scored for the home team 
and former Ghana international 
Derek Asamoah scored for New 
Salamis. 

St Panteleimon had a great 
festive week taking six points 
from their two games with   
Cockfosters and Harpenden in 
the Spartan South Midlands 
League.  

St Panteleimon v Cockfosters 
was a remarkable game with 
seven goals and Cockfosters 
playing on their home pitch      
winning 2-0 at one stage and 
St Panteleimon fighting back to 
taking the lead 3-2 then 3-3 with 
St Panteleimon scoring in the 
89th minute to give them a 4-3 
win. 

The Saints also beat          
Harpenden 1-0 to give them a 
good start in the new year.  

In front of over 800 fans       
supporting the big North London 
Derby between Haringey        
Borough and Enfield Town. 

There was a minute’s applause 
to celebrate the life of Pele, In 
the 19th minute Enfield’s Sam 
Youngs, with an audacious piece 
of improvisation, forced a tip-
over save from Luke Mewitt and 
from the resulting short corner, 
Josh Hill powered home a header 
from James Dayton’s cross. 

Enfield Town continued to 
dominate and although clearcut 
chances were in short supply 
we were well worth our halftime 
lead. 

Haringey have a habit of never 
lying down and almost restored 
parity within two minutes of       
the restart when the teenage 
Stefanos Georgiou cut in from 
the left and skimmed the bar. 

Two Borough freekicks in 
dangerous positions then en-
sued, both of which thankfully 

came to nothing, while Town 
suffered a blow when Dayton 
had to be subbed with what 
looked like a hamstring or groin 
problem. 

His replacement, Lyle Della-
Verde, almost doubled the lead 
for Enfield when he dribbled past 
his marker and saw his left-foot 
shot flash just wide. 

Town needed that second 
goal to halt Haringey’s quest      
for an equaliser and got it on 85 
minutes courtesy of some neat 
interplay. Della-Verde played in 
Youngs and his low cross was 
knocked home by the tireless 
Adam Cunnington. 

That should have been that, 
only for a nervy, blood and guts 
finale as Borough halved the 
deficit. 

On 90 minutes, Jueven 
Spencer, who otherwise put in 
a faultless display, was adjudged 
to have up-ended Kaylen Hinds 
who sent McDonald the wrong 
way from the penalty spot. 

In the ensuing melee as        
Haringey’s players sought to 
grab the ball with time running 
out, Nathan was booked and 
Haringey’s ex-Towner Olu Duro-
jaiye shown a straight red card.  

Down to 10 men, Haringey 
arguably had their best period 
but Enfield managed to see the 
game out. 

Haringey Borough also drew 
1-1 with Wingate Finchley 0-0. 

The first football of 2023 saw 
Dean Brennan’s Barnet side 
travel the 5.5 miles North-East 
to Boreham Wood and the LV 
Bet Stadium. 

Barnet played Boreham Wood  
Ahead of the tie, both sides 
marked the passing of Pele with 
a minute of applause. 

Both sides fought hard for 
possession in the opening 
stages with the hosts having a 
flurry of chances that were well-
defended by the Barnet back 
line. Boreham Wood took the 
lead in the 16th minute. Danny 
Collinge attempted to clear a 
through ball but unfortunately 
played it into the path of a      
Boreham Wood attacker leaving 
a one-on-one. 

Barnet equalised when 

Wynter had the ball in the back 
of the net again and this time 
he held his run. A delicious ball 
from the left was met in the  
middle by Wynter who finished 
well past a helpless keeper to 
draw it level and stay like that 
till full time. 

Ryan De Havilland’s 95th      
minute winner secured all three 
points in a Boxing Day thriller 
at The Hive. 

 The Bees had a number of 
chances to open the scoring in 
the first half. The first came after 
just 8 minutes when Sam Beard 
found Ben Wynter at the back 
post. The wing-back got his head 
to the ball but it fell straight into 
the hands of Nathan Ashmore 
in the Boreham Wood goal. 

 Idris Kanu came close after 
twenty-six minutes when his       
effort from 25-yards out went 
narrowly wide of goal. 

 Nicke Kabamba then had the 
best chance of the half on the 
half hour mark. The forward drills 
his shot towards goal 12-yards 
out which beats the keeper but 
is stopped by the Boreham Wood 
defender who is sat on the goal 
line. 

 Kanu had another strike at 
goal from distance which was 
on target but didn’t challenge 
the keeper. 

The Bees started the half 
strong again. Sam Beard cut into 
the Boreham Wood box and his 
strike towards goal narrowly 
curled past the far post. 

 The goal finally came after 
55 minutes. Nicke Kabamba 
with a low driven shot inside the 
Boreham Wood penalty area 
gave The Bees the lead. 

 After 67 minutes Kabamba 
and Bruno Andrade were shown 
red after an altercation. 

 The Wood levelled the      
scoring with ten minutes left of 
play after a goal mouth scram-
ble. 

 Femi Ilesanmi was then 
shown a red for The Wood in 
the 94th minute. From the result-
ing free-kick, Gorman played it 
short to Ryan De Havilland who 
curled a stunning strike into the 
top right corner to win the derby 
at the death. 
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29/12/1934 – 01/12/2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, 
πατέρα, πεθερού, παππού, αδελφού και θείου Γεωργίου Μίσιη ο οποίος 
απεβίωσε την 1η Δεκεμβρίου 2022 στην Κύπρο σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει 

την σύζυγο του Κίκα, τα παιδιά του Στέλλα, τον Αντώνη και τον π. Βαρνάβα, 
τον γαμπρό του Άντρο, τη νύφη του Κατερίνα, έξι εγγόνια, τις αδελφές του 

Παναγιώτα και Σταυρούλλα, συγγενείς και φίλους.  
Ο Γεώργιος γεννήθηκε στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου το 1934 και 

μετοίκησε στο Λονδίνο το 1954.    
Η κηδεία του τελέστηκε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, από την εκκλησία 

της Παναγίας Τραχιάς στην Άχνα.  Η ταφή έγινε, σύμφωνα με τις τελευταίες 
επιθυμίες του εκλιπόντος, στο κοινοτικό κοιμητήριο στο Δασάκι της Άχνας, 
όπου και δόθηκε και παρηγοριά. Αντί στεφάνων έγιναν εισφορές για άπορες 
οικογένειες της κοινότητας. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας 

ευχαριστίες σε όσους μας συμπαραστάθηκαν κατά το πένθος μας και σε όσους 
εισφέραν εις μνήμη του αείμνηστου μας Γεωργίου. 

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, 
father, father-in-law, grandfather, brother and uncle George Mishi who passed 

away on the 1st December 2022 at the age of 87.   
George was born in 1934 in the village of Avgorou in the district of 

Ammochostos, Cyprus and came to London in 1954. He leaves behind his wife 
Kika, daughter Stella, two sons Anthony and Fr Barnabas, son-in-law Andros, 
daughter-in-law Katerina, six grandchildren, siblings Panayiota and Stavroulla 

and many relatives and close friends.   
The funeral was held on Saturday 3rd December, at the Church 

of St. Mary Trachia in the village of Achna. The burial took place 
at the community cemetery of Dasaki Achnas in accordance with 

the deceased’s wishes and was followed by the wake. Donations were given 
in support of the needy of the village. We would like to express our sincerest 

gratitude to all those who supported us during this trying time as well as to those 
who made an offering in memory of our beloved George.

George Mishi
(from Avgorou, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - EXPRESSION OF GRATITUDE 

Γεώργιος Μίσιη
(από την Αυγόρου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Παναγιώτου

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
προπάππου, ο οποίος απεβίωσε περιστοιχισμένος από 

την οικογένειά του, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, 
σε ηλικία 82 ετών. 

 
Ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν γνωστός και ως ‘Σιέφης’, έχαιρε 

εκτίμησης και αγάπης από όλους όσοι τον γνώρισαν. Ξεχώριζε 
πάντοτε για το επίσημο ντύσιμό του, εντυπωσίαζε για τα υπέροχα 
φαγητά που ετοίμαζε για τους φίλους και την οικογένεια του, 
ενώ φρόντιζε να περνά αρκετό χρόνο με τα εγγόνια του. Θα μας 
λείψει το αστείρευτο του χιούμορ, τα πειράγματά του και 

ο καλός του χαρακτήρας. 
 

Καταλείπει τη σύζυγο του Ελένη, του γιούς του Panny και Theo, 
την κόρη του Μαρία, τις νύφες του Ντίνα και Liz, τα εγγόνια του 

Ελίνα, Videsh, Άντι, Αγγελίνα 
και Leo, τον δισέγγονο του André, συγγενείς και φίλους. 

 
Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 

στις 10πμ από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή θα γίνει 
στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP. 
Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα δεξιώσεων του 

Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, 
London N22 8PA. Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές 

κατά τη διάρκεια της κηδείας, για τον φιλανθρωπικό οργανισμό 
για τα παιδιά, ‘Great Ormond Street Hospital’.

(from Ormidia, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Andreas Panayiotou

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved husband, father, grandfather and great-grandfather, 

Andreas Panayiotou who passed away with his family 
by his side on Friday 16th December 2022, at the age of 82. 

 
Andreas, affectionally known as ‘Chefi’, was loved and 

respected by all who knew him and who worked with him 
in the restaurant industry. He was always smartly dressed, 

regardless of the occasion, he loved preparing amazing meals 
for his family and spending time with his grandchildren. We 
will miss his cheeky banter and playful character. He leaves 

behind his wife Eleni, sons Panny and Theo, daughter Maria, 
daughters-in-law Dina and Liz, grandchildren Elina & Videsh, 

Andy, Angelina and Leo, great-grandson André and 
many relatives and friends. 

  
The funeral will be held on Wednesday 11th Jan 2023 

at 10am at St. Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Rd, 
Wood Green, London N22 8LB. The burial will take place 
at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP, 

followed by a wake at St. Barnabas Greek Orthodox Church 
Hall, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA. 

  
We ask that, instead of flowers, donations be made to the 

children’s charity, ‘Great Ormond Street Hospital’. A donation 
box will be available on the day.

25.02.1940 – 16.12.2022

(από την Ορμήδεια, Κύπρος)
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26/07/1940 - 22/12/2022

Με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς, Χρυστάλλας Νεοφύτου, η οποία απεβίωσε 

στις 22 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 82 ετών. Αφήνει τα δύο της παιδιά  
Neo και Άννα, τον γαμπρό της Σταύρο, και τα τρία εγγόνια της 

Μιχαέλα, Χλόη και Χριστόφορο. 
  

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023, στις 11πμ 
από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet 

Lane, Λονδίνο N20 0NL. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του 
New Southgate, Brunswick Park Rd, Λονδίνο N11 1EZ στις 12:30μμ. 
Η παρηγοριά, θα δοθεί στο The Woodman and Olive, 20 West End Rd, 

Wormley, Broxbourne, EN10 7QN. Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές 
για το Cancer Research UK.

It is with our deepest sorrow that we inform you of the death of our 
beloved Mother and Yiayia, Chrystalla Neophytou. She peacefully passed 

on the 22nd of December 2022 at the age of 82. She leaves behind 
two children: Neo and Anna, her son-in-law Stavros, and her three 

grandchildren: Mikaela, Chloe, and Christopher. 
  

The funeral will take place on Monday 9th January 2023, at 11am. It 
will be held at the Greek Orthodox Church of St. Katherines; Friern 

Barnet Lane, London N20 0NL. The burial will take place at New 
Southgate Cemetery; Brunswick Park Rd, London N11 1EZ at 12:30pm, 

followed by the wake, at The Woodman and Olive; 20 West End Rd, 
Wormley, Broxburn, EN10 7QN. Instead of flowers, there will be 

a donation box for Cancer Research UK if you would like to donate.

(from Larnaca, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Χρυστάλλα Νεοφύτου
(από τη Λάρνακα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Chrystalla Neophytou

3/10/1935 - 18/12/2022

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδερφής, Στέλλας Γιάννη, η οποία 
απεβίωσε στις 18/12/2022, σε ηλικία 87 ετών. Αφήνει τα δύο παιδιά 
της Κούλλα (Κέι) και Ανδρέα, 4 εγγόνια: τη Στέλλα, τον Νίκο, 

τη Μελίσσα και τον Ρόμπερτ, 3 δισέγγονα: τον Ζαχαρία, την Ξανθή 
και τον Θεόδωρο, αδερφό, συμπεθέρους, ανίψια, καθώς 

και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Η κηδεία της τελεστεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 στις 12:00μμ 

στην αγαπημένη της εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και 
Ελένης, 69 Westow St, Λονδίνο SE19 3RW και η ταφή στο 

κοιμητήριο του Bandon Hill, Plough Lane, Wallington SM6 8JQ. 
Αντί λουλουδιών, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνονται εισφορές για 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Για πληροφορίες επικοινωνήστε 
με την Κούλλα: 07801 546118

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
mother, grandmother, great grandmother and sister, Stella Yianni, who 

died on the 18/12/2022 at the age of 87. She leaves behind her two 
children Koulla (Kay) and Andrew, 4 grandchildren: Stella, Nick, 

Melissa and Robert and 3 great grandchildren: Zachary, Xanthe and 
Theo, 1 brother, in laws, nephews, nieces, relatives and friends. 

 
The funeral will take place on Tuesday 31st January 2023 at 12:00 
at her beloved church of Saint Constantine and Helen, 69 Westow 

St, London SE19 3RW and the burial at Bandon Hill Cemetery, 
Plough Lane Wallington SM6 8JQ. The family kindly ask, instead of 

flowers, there will be a donation box for a charitable organisation. 
 

For more information please ring Koulla: 07801 546118

(from Genagra /Kato Varosi, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Στέλλα Γιάννη
(από τα Γέναγρα / Κάτω Βαρώσι, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Stella Yianni

“Those we love, live on  
in our hearts forever”

21/04/1931 - 19/12/2022

Η κηδεία του αείμνηστου Γιώργου Χρήστου Μιχαηλίδη ο οποίος 
απεβίωσε την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου σε ηλικία 91 χρονών, έγινε 

στις 28/12/2022 από την εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish 
Lane Brookman’s Park, Hatfield EN4 6NG και η ταφή στο κοιμητήριο 

του  Trent Park, Cockfosters. 
 

Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο γιος του Λάκης, ο οποίος εξήρε 
τα επιτεύγματα του πατέρα του σε αυτή τη ζωή, τι αντιπροσώπευε 

στην παροικία και που ήταν πάντοτε επαγγελματίας 
στις επιχειρηματικές του συναλλαγές. Η παρηγοριά δόθηκε στο West 
Lodge Park Hotel όπου συγγενείς και φίλοι τίμησαν τη μνήμη του.

The funeral of the late George Christou Michaelides who died on the 
19/12/2022 took place on the 28 of December 2022 at The Twelve 

Apostles Church, Kentish Lane Brookman’s Park, Hatfield EN4 6NG, 
followed by the burial at Trent Park Cemetery, Cockfosters. 

 
Obituary speech was delivered by his son Lakis, who praised his 

father of his lifelong achievements and what he stood for, never giving 
up and always being a professional in his business dealings. 

The wake was held at West Lodge Park Hotel where relatives and 
friends celebrated his life.

(from Nicosia, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Γιώργος Χρήστου 
Μιχαηλίδης 

(από τη Λευκωσία, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

George Christou 
Michaelides

«Το έργο του ακριβή παρακαταθήκη για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό»
Με συγκίνηση αποχαιρετά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τον 

κορυφαίο συνθέτη Νότη Μαυρουδή, που έφυγε 
ξαφνικά από τη ζωή χθες Τρίτη. 
Στο συλλυπητήριο μήνυμά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 

υπογραμμίζει ότι ο  Νότης Μαυρουδής υπήρξε 
«μία εκ των σημαντικότερων καλλιτεχνικών φυ-
σιογνωμιών στη χώρα μας τα τελευταία 60 χρό-
νια». «Ως πολίτης ήταν διαρκώς ανήσυχος για 
τις πολιτικές εξελίξεις με συχνότατη παρέμβαση 
στον δημόσιο διάλογο, είτε με τακτική αρθρο-
γραφία του σε διάφορες εφημερίδες, είτε μέσω 
του διαδικτύου» επισημαίνει. «Τα τραγούδια 
του με την ξεχωριστή και γνώριμη ευαισθησία 
που διαπνέονταν, καθώς και οι ερμηνείες του 
στην κλασική κιθάρα αποτελούν ακριβή παρα-
καταθήκη για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό» 
τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. 

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 
«Από εχθές το βράδυ όλη η Ελλάδα θρηνεί για 

την ξαφνική απώλεια του Νότη Μαυρουδή, κο-
ρυφαίου συνθέτη και σολίστ της κλασικής κιθά-
ρας. Ο Νότης Μαυρουδής υπήρξε μία εκ των 
σημαντικότερων καλλιτεχνικών φυσιογνωμιών 
στη χώρα μας τα τελευταία 60 χρόνια. Σφράγισε 
το ελληνικό τραγούδι με τις πάνω από 200 συν-
θέσεις του, ενώ έγινε γνωστός διεθνώς με τα δε-
κάδες ρεσιτάλ που έδωσε ανά τον κόσμο.  

 Συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους Έλληνες 
ποιητές και στιχουργούς, όπως ο Οδυσσέας Ελύ-
της, ο Άκος Δασκαλόπουλος και ο Ηλίας Κα-
τσούλης, ενώ μελοποίησε ακόμα ποίηση του 
Μάνου Χατζιδάκι και του Γιάννη Κακουλίδη. Για 
το έργο του βραβεύτηκε σε διεθνή φεστιβάλ και 
παράλληλα δίδαξε κλασική κιθάρα στη Scuola 

Ciciva di Milano και στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών. 
Ακόμα τιμήθηκε από την πρεσβεία της Βραζιλίας 
με το βραβείο Heitor Villa-Lobos, για τη διάδοση 
του έργου του μεγάλου Βραζιλιάνου μουσικού. 
Ως πολίτης ήταν διαρκώς ανήσυχος για τις πο-

λιτικές εξελίξεις με συχνότατη παρέμβαση στον 
δημόσιο διάλογο, είτε με τακτική αρθρογραφία 
του σε διάφορες εφημερίδες, είτε μέσω του δια-
δικτύου.   
Τα τραγούδια του με την ξεχωριστή και γνώ-

ριμη ευαισθησία που διαπνέονταν, καθώς και οι 
ερμηνείες του στην κλασική κιθάρα αποτελούν 
ακριβή παρακαταθήκη για τον σύγχρονο ελλη-
νικό πολιτισμό. Εκφράζουμε συλλυπητήρια στην 
οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους 
του μουσικούς».
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Andreas 
Constantinou 

(from Acheritou, Famagusta, Cyprus)  

 
It is with great sadness that we announce the passing 

of Andreas Constantinou, on the 18th December 2022, 
after a brave battle against cancer. 

 

He died peacefully at home and was loving husband of Joanna, 
kind brother to Hamboulla, devoted dad of Anastasia, George 

& Thekla, proud Grandad to Joseph, Anamaria, Alex, 
Thomas, Georgiana, Francesca, caring uncle 

and good friend to many.  
 

He will be dearly missed.  
 

The funeral service will take place at The Greek Orthodox 
Church, Manchester, M7 4EY at 12.30pm on Monday 9th 

January followed by a burial and refreshments 
at Southern Cemetery, M21 7GL at 2.15pm.  

 

We would really appreciate donations in lieu of flowers 
to The Christie or the church. The Christie have been 

fantastic in caring for dad over the last 4 years.  

https://www.justgiving.com/fundraising/anastasia-price 
 

For further information please email ana.price@bwp-inspire.co.uk

06/04/1948 - 18/12/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ 

Ανδρέας 
Κωνσταντίνου 

(από την Αχερίτου της Αμμοχώστου, Κύπρος)  

Είναι με μεγάλη λύπη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας Ανδρέα Κωνσταντίνου 

στις 28 Δεκεμβρίου του 2022. Άφησε ήρεμα την τελευταία του πνοή 
στο σπίτι του, ύστερα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. 

 

Θα τον θυμόμαστε παντοτινά για την αγάπη που έτρεφε για 
την οικογένεια του και ειδικότερα προς τη σύζυγο του Γιαννούλλα, 
καθώς και για τη σχέση που είχε με την αδελφή του Χαμπούλλα. 
Ως πατέρας, ήταν αφοσιωμένος στα παιδιά του Αναστασία, 

Γιώργο και Θέκλα, ενώ ήταν πολύ υπερήφανος για τα εγγόνια του 
Ιωσήφ, Αναμαρία, Αλέξανδρο, Θωμά, Γεωργιάνα και 

Φραντζέσκα. Αφήνει, επίσης, πολλούς συγγενείς και φίλους. 
 

Η κηδεία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας στο Μάντσιεστερ M7 4EY, 
τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στις 12.30μμ και θα ακολουθήσουν 
η ταφή και η παρηγοριά στο κοιμητήριο Southern, M21 7GL 

στις 2.15μμ. Αντί λουλουδιών, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνονται 
εισφορές για την εκκλησία ή για τον οργανισμό The Christie, 
ο οποίος προσφέρει σημαντική στήριξη σε καρκινοπαθείς, στο: 

https://www.justgiving.com/fundraising/anastasia-price 
 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με 
την Αναστασία στο ana.price@bwp-inspire.co.uk 

† THANKS, NOTE & 40-DAY MEMORIAL

The family would like to thank everyone who attended the funeral 
of our beloved husband, father, brother, father-in-law, brother-in-law, 
son-in-law, uncle and godfather Sophocles Sophokleous and those 
who have donated to the Blind UK Charity and for the beautiful 

flowers. On Saturday 7th January 2023 we will hold 
the 40 days memorial service at St. Catherine's Church, Barnet. 

Family and friends are welcome.

Sophocles Sophokleous
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

(from Erimi, Cyprus)

24/3/1931 – 4/12/2022

Είναι με βαθιά θλίψη που ανακοινώνουμε ότι 
η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και πεθερά 
Σοφία Ματσάγκου, απεβίωσε την Κυριακή, 

18 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 95 ετών. 
 

Αφήνει τους δύο γιούς της Ξάνθο και Ζαχαρία, 
τη νύφη της Ιουλία, τρία εγγόνια και δύο δισέγγονα. 

 
Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 

12 Ιανουαρίου 2023 στις 12 το μεσημέρι, από 
την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, 
Wightman Road, London N8 0LY (Hornsey) και 
η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate.

Η οικογένεια θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι παρευρέθηκαν 
στην κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδερφού, πεθερού, 
κουνιάδου, γαμπρού, θείου και νονού Σοφοκλή Σοφοκλέους, όσους 
έκαναν εισφορές για τον Φιλανθρωπικό Οργανισμό Blind UK, και 
για τα όμορφα λουλούδια. Το Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2023 τελούμε 
το 40ήμερο μνημόσυνο του στον Ιερό Ναό Αγ. Αικατερίνης, Barnet, 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη του, όπως παρευρεθούν. 24/3/1931 – 4/12/2022

Σοφία Ματσάγκου
(από το Ριζοκάρπασο, Κύπρος)
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, Ελένης Αποστολίδου, η οποία 

απεβίωσε στις 26 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 105 ετών.  
Αφήνει τα παιδιά της Ντίνο και Λήδα, πέντε εγγόνια, 

έξι δισέγγονα, τα αδέλφια της Ειρήνη και Φρίξο, καθώς και 
πολλούς συγγενείς και φίλους.  

Η Ελένη είχε μετακομίσει στο Λονδίνο από την Κύπροτο 1974, 
λίγο μετά την τουρκική εισβολή. Θα μας λείψει η αγάπη που 

έτρεφε για τα παιδιά της, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της, η βαθιά 
της πίστη στον χριστιανισμό, καθώς και οι συνεχείς προσπάθειες 
της για διατήρηση της κυπριακής μας παράδοσης και κουλτούρας.  
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 11.01.2023 στις 12:30 

το μεσημέρι από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου 
στο Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB και 

θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, 
Brunswick Park Road New Southgate N11 1EZ, όπου θα δοθεί 

και η παρηγοριά.

1/2/1918 – 26/12/2022

Ελένη Αποστολίδου
(από τη Λάπηθο, Κύπρος)

24/10/1942 -19/12/2022

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας 
μητέρας και γιαγιάς Χριστίνας Χατζησωτηρίου, η οποία απεβίωσε στις 19 Δεκεμβρίου, 
σε ηλικία 80 ετών. Αφήνει τα τέσσερα παιδιά της Ζαχαρία, Μαρούλλα, Pezi και 
Γεωργία, τους γαμπρούδες της Φρίξο και Δημήτρη, τη νύφη της Μαρία και 

τα εγγόνια της Ανδρέα, Χριστίνα, Ρέιμοντ, Βαλεντίνα και Γιώργο.  
Η μητέρα μας είχε έρθει στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ηλικία 16 ετών, όπου 
διακρίθηκε ως σχεδιάστρια φορεμάτων / μοδίστρα. Ως γιαγιά, ήταν πλήρως 

αφοσιωμένη στα εγγόνια της, ενώ φρόντιζε με αγάπη τον πανέμορφο κήπο της.  
Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 στις 12:30μμ από τον 
Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, Trinity Rd, London N22 8LB. 

Θα ακολουθήσουν η ταφή και η παρηγορία στο κοιμητήριο New Southgate, 
Brunswick Park Road N11 1EZ, στις 2μμ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να στείλουν 

λουλούδια μπορούν στο γραφείο τελετών Demetriou and English, 131-133 Myddleton 
Road, Bowes Park, N22 8NG μέχρι τις 9πμ της Παρασκευής 13 Ιανουαρίου. Επίσης, 
θα γίνονται εισφορές για το Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο Αποστόλου Βαρνάβα.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Mother and 
Grandmother, Christina Haji-Sotiris, who passed away peacefully on the 19th of 

December 2022 at the age of 80. She leaves behind her four children Zac, Maroulla, 
Pezi and Georgia, her son in laws Frixos and Demetri, her daughter in law Maria and 

her grandchildren Andrea, Christina, Raymond, Valentina, and George.   
Our Mother came to the UK at the age of 16 and pursued her career as a passionate 

dress designer/seamstress. She devoted her time to her grandchildren 
and was a keen gardener.   

The funeral will be held on Friday the 13th of January 2023 at 12:30pm 
at St Mary’s Greek Orthodox Cathedral, Trinity Road, Wood Green, (N22 8LB) 

followed by the burial at New Southgate Cemetery (Brunswick Park Road N11 1EZ) 
at 2pm. The wake will also take place at the cemetery. If anyone wishes to send 

flowers, they can be delivered to Demetriou and English (131-133 Myddleton Road, 
Bowes Park, N22 8NG) by 9am on Friday the 13th of January. There will also be a do-

nation box and all donations will go towards St Barnabas Greek School. 

(from Yialousa, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Χριστίνα (Ντίνα) Χατζησωτήρης
(από τη Γιαλούσα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Christina (Dina) Haji-Sotiris

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης 
μας Μέλιας Τουμαζή (γένους Διομήδους) που απεβίωσε στον 
ύπνο της την παραμονή των Χριστουγέννων σε ηλικία 84 ετών. 

 
Η Μέλια μετακόμισε στο Λονδίνο το 1950 και παντρεύτηκε 
τον Κρις Τουμαζή από την Κώμη Κεπήρ το 1959. Το ζευγάρι 
διατηρούσε επί σειρά ετών το επιτυχημένο και πολύ γνωστό 

εστιατόριο ‘La Primavera’ στο Golders Green. 
 

Η Μέλια αφήνει τα τρία της παιδιά Σοφία, Θωμά και Tia, τα 
έξι εγγόνια της Τζορτζ, Στέφανη, Κρις, Γκάμπριελ, Χριστόφ, 
Ηλέκτρα, το δισέγγονο της Τζάκσον, τα αδέρφια της Τάκη 

και Λούη, καθώς και τη νύφη της Έλεϊν. 
 

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023 
από τον Καθεδρικό Ναό Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ στο Golders Green, Golders Green Rd, NW11 8HL 
στις 11πμ και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του 

Hendon, Holders Hill Rd, NW7 1NB. Η παρηγοριά θα δοθεί 
στο Regency House, 269 Regents Park Rd, N3 3JZ (δωρεάν 
στάθμευση στο St Philip the Apostle, Gravel Hill, N3 3RJ). 

 
Εισφορές ευπρόσδεκτες για τη μη κερδοσκοπική, εθελοντική 

οργάνωση ‘Hatzola’ που παρέχει δωρεάν υπηρεσίες 
ασθενοφόρου για όλους τους πολίτες στο Βόρειο Λονδίνο, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://hatzola.org/donate

(from Kalavasos, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Melia 
Toumazis 

We are deeply saddened to announce the death of our 
beloved Melia Toumazis (born Diomedous) who 

passed away in her sleep on Christmas Eve, aged 84. 
 

Melia moved to London in 1950 and she married Chris 
Toumazis from Komi Kebir in 1959. The couple ran 

a successful restaurant business, most notably 
‘La Primavera’ in Golders Green. 

 
Melia leaves behind three children Sophia, Thomas and 

Tia, six grandchildren George, Stephanie, Chris, Gabriel, 
Christof, Electra, a great grandson, Jackson, brothers 

Takis and Louis and a sister-in-law, Elaine.  
 

The funeral will take place on Friday 13th of January 2023 
at the The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross 
and St. Michael, Golders Green, Golders Green Rd, NW11 
8HL at 11am followed by the burial at Hendon Cemetery, 
Holders Hill Road, NW7 1NB. The wake will be at Regency 

House, 269 Regents Park Rd, N3 3JZ (free parking at St 
Philip the Apostle, Gravel Hill, N3 3RJ). Donations to 

a non-profit, volunteer organisation ‘Hatzola’ who provide 
a free ambulance service for all in N. London. 

 
https://hatzola.org/donate 17/12/1938 - 24/12/2022 

Μέλια 
Τουμαζή

(από την Καλαβασό, Κύπρος)

ΣΥΛΛΥΠΗΤHΡΙΑ

Τη λύπη του για το θάνατο άλλων δύο 
Αχνιωτών στην προσφυγιά, εκφράζει 
ο Σύνδεσμος Αχνιωτών Αγγλίας. 
 
Πρόκειται για την Ουρανία Καπιτανή 
(Καρσερά), η οποία απεβίωσε το Σάβ-
βατο 3/12/2022 σε ηλικία 86 ετών και 
κηδεύτηκε στη Λάρνακα στις 
4/12/2022 και τον Ανδρέα Τσαππή 
(Χαβάτζια) ο οποίος απεβίωσε την 
Τρίτη 6/12/2022 σε ηλικία 78 ετών στο 
Ζύγι, όπου και κηδεύτηκε στις 
7/12/2022.
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The 2nd year memorial service of our beloved wife, mother and yiayia Sotira (Sindy) Constantinou will take place 
on Sunday 8th January 2023, at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ, 

at 13:00 and we invite anyone who honours her memory to attend.

† 2nd YEAR MEMORIAL

07.08.1953 - 12.01.2021

Sotira 
(Sindy) 

Constantinou 
(from London)

A stunning smile, so pure and sweet 
Spreading it to all you meet 

 
Your love instilled within our lives 

Giving us the utmost strength to strive 

Your beauty and presence that lit up a room 
You were a stunning flower, constantly in bloom 

 
Forever giving, a penny never spared 

Your generosity showed you always, always cared 

You’re our wife, mum, yiayia, sister and aunt 
Imagining a world without you - well, still we can't 

 
You’ll forever be alive, so we'll never have to part 
God haves you in his keeping, forever in our heart

Το δεύτερο ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 
Σωτήρας (Σίντι) Κωνσταντίνου θα τελεστεί την ερχόμενη Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023 
στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, New Southgate N11 1JJ, 

στις 13:00 και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν.

Σωτήρα 
(Σίντι) 

Κωνσταντίνου 
(από το Λονδίνο)
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