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«Έκπληκτη» από τις κατηγορίες 
του πρίγκιπα Χάρι στο βιβλίο του και 
τα σχόλια που έχει κάνει στον Τύπο, 
έχει μείνει η Καμίλα, σύμφωνα με 
πηγές που επικαλείται η Daily Mail. 
Ο δούκας του Σάσεξ... 

Σελ. 3, 4 & 21 

Εnglish Section 17-25 

ΠΕΡΙΠΟΥ 3650 ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΗΒ

Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στην 
Ιερά Μητρόπολη Αθηνών θα πρα-
γματοποιηθεί η κηδεία του τέως βα-
σιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος απε-
βίωσε σε ηλικία 83 ετών. Μάλιστα 
σύμφωνα... 

Σελ. 7 & 17

Τη δέσμευση του ΗΒ στην υπο-
στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ 
για επίτευξη λύσης στο Κυπριακό 
επαναβεβαίωσε ο Υπ. Ευρώπης 
Λίο Ντόχερτι σε απαντητική επι-
στολή προς την Τ. Βίλιερς.... 

Σελ. 2 

Νέες διαβεβαιώσεις Άνω - κάτω Απεβίωσε ο Κωνσταντίνος

ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΟΥΝΑΚ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΒ
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΣΤΗΝ «Π» ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΣΕ ΕΞΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΗΒ

Δέκα εκλογικά κέντρα στο ΗΒ για τις Προεδρικές Εκλογές του ‘23, με 3.646 ψηφοφόρους
Ξεκαθάρισε οριστικά το σκηνικό σε σχέση με τις 
Προεδρικές Εκλογές του 2023 στην Κύπρο, τόσο 
σε ό,τι αφορά στην υποβολή υποψηφιοτήτων, όσο 
και σε ό,τι αφορά στην οριστικοποίηση του ψηφο-
δελτίου από την Υπηρεσία Εκλογών (αναλυτικά 
στη σελ 5). 
Επίσης, έχει ξεκαθαρίσει το σκηνικό και σε ό,τι 
αφορά στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού. Συ-
γκεκριμένα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχουν 
δικαίωμα ψήφου 3.6.46 συμπατριώτες μας, θα λει-
τουργήσουν συνολικά 10 εκλογικά κέντρα εκ των 
οποίων τα 5 στο Λονδίνο, όπου θα στηθούν κάλπες 
σε δύο σημεία. Στο κτήριο της Ύπατης Αρμοστείας 
στο κεντρικό Λονδίνο, όπου θα λειτουργήσουν τρία 
εκλογικά κέντρα και στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέ-
ντρο στο Wood Green, όπου θα λειτουργήσουν 
δύο κέντρα. Αναλυτικά: 

 
• ΛΟΝΔΙΝΟ: 3 εκλογικά κέντρα στην Ύπατη Αρ-
μοστεία (13 St. James’s Square, London, SW1Y 
4LB) όπου ψηφίζουν 1461 εγγεγραμμένοι ψηφο-
φόροι και 2 εκλογικά κέντρα στο Κυπριακό Κοινο-
τικό Κέντρο (Earlham Grove, Wood Green, London 
N22 5HJ) όπου ψηφίζουν 815 εγγεγραμμένοι ψη-
φοφόροι 

 
• ΜΑΝΤΣΙΕΣΤΕΡ: 1 εκλογικό κέντρο στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ιερού ναού Ευαγγελισμού 
της Θεοτόκου (Bury New Road, Salford M7 4EY), 

όπου ψηφίζουν 365 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 
 
• ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ: 1 εκλογικό κέντρο στο κτήριο 
της Ελληνικής Κυπριακής Εστίας (Magnet Centre, 
Park Approach, Birmingham, B23 7SJ) όπου ψη-
φίζουν 311 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 

 
• ΛΙΝΤΣ: 1 εκλογικό κέντρο στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ιερού ναού Τριών Ιεραρχών (57 Hare-
hills Avenue, Leeds LS8 4EU) όπου ψηφίζουν 234 
εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 

 
• ΜΠΡΙΣΤΟΛ: 1 εκλογικό κέντρο στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ιερού ναού Αγίων Πέτρου και 
Παύλου (Lower Ashley Road, Bristol BS5 0YL) 
όπου ψηφίζουν 203 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 

 
• ΓΛΑΣΚΩΒΗ: 1 εκλογικό κέντρο στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ιερού ναού Ευαγγελιστού Λουκά 
(27 Dundonald Road, Dowanhill, Glasgow G12 9LL) 
όπου ψηφίζουν 257 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι 

 
Ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο ΗΒ, Οδυσσέας Οδυσσέως, ανέλαβε το συντο-
νισμό όλων των ενεργειών για την προετοιμασία 
της λειτουργίας των εκλογικών κέντρων, καθώς 
και την παροχή όλων των αναγκαίων διευκολύν-
σεων στους προεδρεύοντες, μέχρι τη στιγμή που 
θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους. 

 Όπως δήλωσε στην «Παροικιακή» ο κύριος 
Οδυσσέως, «οι προεδρεύοντες θα έρθουν από 
την Κύπρο και θα έχουν την ευθύνη λειτουργίας 
των εκλογικών κέντρων, της καταμέτρησης των 
ψήφων και της ενημέρωσης του Γενικού Έφο-
ρου Εκλογών για τα αποτελέσματα της κάθε 
κάλπης. Τα πέντε εκλογικά κέντρα που θα λει-
τουργήσουν εκτός Λονδίνου (Μάντσιεστερ, 
Μπέρμιγχαμ, Λίντς, Μπρίστολ και Γλασκόβη) 
θα στελεχωθούν από προσωπικό που θα έρθει 
από την Κύπρο, ενώ, τα πέντε εκλογικά κέντρα 
που θα λειτουργήσουν στο Λονδίνο (Ύπ. 
Αρμοστεία και Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο) θα στελεχωθούν από προ-
σωπικό της Πρεσβείας». 
Παράλληλα, ο Γενικός Πρόξενος 

προέτρεψε όλους όσοι θα ασκήσουν 
το εκλογικό τους δικαίωμα στην 
Ύπατη Αρμοστεία, να ενημερωθούν 
για τους περιορισμούς στην κυκλοφο-
ρία που θα ισχύουν στο κεντρικό Λον-
δίνο κατά την πρώτη Κυριακή των Προ-
εδρικών Εκλογών, καθώς πολλοί δρόμοι 
θα είναι κλειστοί. «Σε ό,τι αφορά τον 
πρώτο γύρο των εκλογών, οι 
Κύπριοι που θα ψηφί-
σουν στα εκλογικά κέ-
ντρα της Ύπατης Αρμο-
στείας, προτρέπονται 

να χρησιμοποιήσουν τον υπόγειο σιδηρό-
δρομο ή/και τη στάση του Paddington Square, 
καθότι στις 5 Φεβρουαρίου είναι προγραμματι-
σμένη η διεξαγωγή  μαραθωνίου στο κεντρικό 
Λονδίνο και ως εκ τούτου, η πρόσβαση για τα 
οχήματα θα είναι περιορισμένη έως και απα-
γορευτική» υπογράμμισε ο κύριος Οδυσσέως. 
Σε ό,τι αφορά τις ώρες λειτουργίας των εκλογικών 
κέντρων, αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ενη-
μέρωση, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι οι κάλπες 
θα ανοίξουν στις 10:00πμ ώρα Αγγλίας με διά-
λειμμα μεταξύ 12:00 - 12:30μμ και θα κλείσουν 

στις 4:00μμ, ταυτόχρονα με το κλείσιμο των 
καλπών στην Κύπρο. 
Καταλήγοντας, ο κ. Οδυσσέως κάλεσε 
τους Κυπρίους του ΗΒ, που είναι εγγε-
γραμμένοι στον Ειδικό Κατάλογο για 
τις εκλογές, να προσέλθουν στις κάλ-
πες ώστε να ασκήσουν το ιερό δημο-
κρατικό τους δικαίωμα. 
«Το δικαίωμα του εκλέγειν είναι 

ιερό, όπως και οι δημοκρατικές δια-
δικασίες. Ως πολίτες, έχουμε την 

ευκαιρία κάθε πέντε χρό-
νια να τοποθετηθούμε 
με τη ψήφο μας και 
στις 5 Φεβρουαρίου 
θα έχουμε την ευκαι-
ρία να το πράξουμε».

Του Βύρωνα Καρύδη 
Μέρος Β’ 
 
Στην επιστολή του προς την Ντάουνινγκ Στριτ 

στην οποία επισυνάπτεται η ανάλυση του σερ Ντέι-
βιντ Χάνεϊ εν όψει του πέμπτου γύρου των εκ του 
σύνεγγυς συνομιλιών για το Κυπριακό στη Γενεύη 
(1-10 Νοέμβριος), ο ιδιαίτερος  γραμματέας του 
Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Ρόμπιν Κουκ,  
ο Τιμ Μπάροου σημείωνε :     

“Ο υπουργός Εξωτερικών συμμερίζεται την ανά-
λυση του σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ  και προσυπογράφει 
τη σύσταση ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο πρωθυ-
πουργός θα πρέπει να κάνουν σαφές από νωρίς 
στις επαφές τους με τα μέλη της επερχόμενης αμε-
ρικανικής κυβέρνησης τη σημασία που αποδίδουμε 
στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών για συ-
νολική διευθέτηση του Κυπριακού. Παράλληλα ο 
υπουργός των Εξωτερικών θεωρεί ότι οφείλουμε 

να διατηρήσουμε την ελπίδα  ότι μπορούμε να συ-
νεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους Αμε-
ρικανούς σε αυτό το θέμα και ότι η Ουάσινγκτον 
θα είναι πρόθυμη να παρέμβει σε πολιτικό επίπεδο, 
ιδίως προς την πλευρά της Άγκυρας, όταν και εφό-

σον ο γγ. του ΟΗΕ χρειαστεί την υποστήριξή μας. 
Ο υπουργός των Εξωτερικών συμφωνεί ότι μια 
έγκαιρη δημόσια ένδειξη από τον νέο πρόεδρο 

των ΗΠΑ της πρόθεσής του να προωθήσει την 
επίλυση του Κυπριακού το επόμενο έτος θα είχε 
μεγάλη αξία (26 Οκτωβρίου 2000, PREM49/1796). 
Επισημαίνουμε ότι σχεδόν δώδεκα μήνες πριν, 

μετά τη συμμετοχή του στις εργασίες της διάσκεψης 
κορυφής του ΟΑΣΕ στην Κωνσταντινούπολη, το 
διήμερο 19-20 Νοεμβρίου του 1999 ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον είχε πραγματοποιήσει επί-
σημη επίσκεψη στην Ελλάδα. 
Τότε ο Κλίντον είχε συνομιλίες με τον πρόεδρο 

της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο, στις 
οποίες τα Ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό ήταν 
τα κύρια θέματα συζητήσεων. Κατά τη συνάντηση 
με τον πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη ο Αμερικανός 
Πρόεδρος είχε σπεύσει να υπογραμμίσει ότι οι δια-
φορές που υπήρχαν στο Αιγαίο μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας θα έπρεπε να παραπεμφθούν στο 
δικαστήριο της Χάγης ή σε κάποιο άλλο αμοιβαίως 
αποδεκτό οργανισμό και ότι η Τουρκία δεν μπο-

ρούσε να γίνει αποδεκτή στην Ευρώπη αν δεν 
έλυνε τις διαφορές της με την Ελλάδα. Για το Κυ-
πριακό ανέφερε ότι η υπάρχουσα κατάσταση εκείνη 
την περίοδο ήταν απαράδεκτη και  είχε δεσμευτεί 
να κάνει ότι του επέτρεπε η  θέση του για μία δίκαιη 
και διαρκή λύση.  

 
Η ανάλυση του σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ  
Ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών για την επί-

λυση του Κυπριακού υπό την αιγίδα του ΟΗΕ θα 
ελάμβανε χώρα στη Γενεύη από 1 έως 10 Νοεμ-
βρίου του 2000.  Δεν θα υπήρξε καμία αλλαγή στη 
μορφή, η οποία θα συνέχιζε να αποτελείται από 
συνομιλίες εγγύτητας, με τον γενικό γραμματέα του 
ΟΗΕ Κόφι Ανάν και τον ειδικό του σύμβουλο Αλ-
βάρο ντε Σότο να συναντώνται με τους Κληρίδη 
και Ντενκτάς  χωριστά. Κατά τον σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ, 
το σχήμα λειτουργούσε αρκετά καλά....  

συνέχεια στη σελ 14

Η ανάλυση του λόρδου Χάνεϊ, οι μητέρες - πατρίδες, τα non-papers και ο ρόλος των ΗΠΑ
ΤΟ Β’ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΗΣ «Π» ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Τη δέσμευση του HB στην υποστήριξη των προ-
σπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για επίτευξη λύ-
σης στο Κυπριακό επαναβεβαίωσε ο Υπουργός 
Ευρώπης Λίο Ντόχερτι σε απαντητική επιστολή 
προς τη φιλοκύπρια Συντηρητική βουλεύτρια βο-
ρείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς. 
Η κα Βίλιερς είχε θέσει με επιστολή της προς 

τον Υπ. Εξωτερικών ζητήματα που άπτονται του 
Κυπριακού, κατόπιν συνάντησης που είχε με μέλη 
της παροικιακής οργάνωσης Συμβούλιο Βρετανο-
κυπρίων. Αναλαμβάνοντας να απαντήσει ο κ. Ντό-
χερτι σημείωσε πως μια λύση «θα αυξήσει την 
ευημερία της Κύπρου και θα ενισχύσει την ασφά-
λεια και τη σταθερότητα της περιοχής», καθώς και 
ότι προς το σκοπό αυτό το Ην. Βασίλειο συνδιαλέ-
γεται ενεργά με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. 
Αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία των Υπουρ-

γών Εξωτερικών των δύο χωρών για στενή συ-

νεργασία προς μία δίκαιη και με διάρκεια λύση 
«εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών» 
κατά τη συνάντησή τους στο Λονδίνο προ διμήνου. 
Ο κ. Ντόχερτι συμπληρώνει πως κατά την επί-
σκεψη που πραγματοποίησε ο Ιωάννης Κασουλί-

δης έγινε δεκτός και από τον Υφυπουργό αρμόδιο 
για θέματα Ηνωμένων Εθνών λόρδο Άχμαντ. 

«Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να υποστηρίζει 
μια λύση σύμφωνη με τις παραμέτρους των ΗΕ, 
βασισμένη στο μοντέλο μιας διζωνικής, δικοινοτικής 
ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα - ένα μοντέλο 
που είναι διεθνώς αποδεκτό και που πιστεύουμε 
ότι είναι αρκετά ευρύ ώστε να ανταποκριθεί στις 
ανησυχίες αμφοτέρων των πλευρών», ανέφερε η 
επιστολή του Υπουργού Ευρώπης. 
Η κα Βίλιερς είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην 

επιστολή της και στις εξελίξεις αναφορικά με την 
Αμμόχωστο. Ο κ. Ντόχερτι απάντησε πως το Λον-
δίνο εξακολουθεί να στηρίζει τα συναφή ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 
Υπενθύμισε δε πως η Βρετανία είχε αντιδράσει 

με Εθνική Δήλωση, με την οποία εξέφραζε ανησυ-
χία, στις ανακοινώσεις από τους ηγέτες της Τουρ-

κίας και του ψευδοκράτους για περαιτέρω άνοιγμα 
της περίκλειστης πόλης. Επισήμανε παράλληλα 
τη στήριξη της χώρας του στην άμεση αντίδραση 
του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Η επιστολή Ντόχερτι προς την κα Βίλιερς συνέ-

χισε με την πάγια έκκληση προς όλες τις πλευρές 
να αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες ή δηλώ-
σεις θα μπορούσαν να πλήξουν τις προοπτικές 
λύσης. Σημείωσε δε πως εν τέλει εναπόκειται στους 
ηγέτες των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκύ-
πριων να καθορίσουν τις λεπτομέρειες μιας λύ-
σης. 
Η επιστολή κατέληξε με τη διαβεβαίωση πως το 

Ηνωμένο Βασίλειο, ως εγγυήτρια δύναμη και φίλη 
χώρα όλων των πλευρών, θα συνεχίσει να παρέχει 
υποστήριξη στις προσπάθειες των Ηνωμένων 
Εθνών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης στρα-
τιωτικού προσωπικού στην UNFICYP.

Νέες διαβεβαιώσεις του ΗΒ για τη λύση του Κυπριακού μετά από επιστολή της Τ.Βίλιερς
ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΥΠΕΞ ΕΥΡΩΠΗΣ ΛΙΟ ΝΤΟΧΕΡΤΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΚΥΠΡΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Πολλές από τις εφημερίδες της Τετάρτης (11/01) 
αναφέρονται στα σχέδια της κυβέρνησης να θε-
σπίσει νομοθεσία κατά των απεργιών. 
Η Metro θεωρεί ότι η προτεινόμενη νομοθεσία 

θα καθιερώσει την "απεργία κατά των απεργιών". 
Η εφημερίδα σημειώνει  ότι, εφόσον οι σχετικοί νό-
μοι ψηφισθούν, το προσωπικό των ασθενοφόρων 
και οι εργαζόμενοι στην πυροσβεστική υπηρεσία 
και στους σιδηροδρόμους είναι πιθανό πλέον να 
αντιμετωπίσουν την απόλυση, εκτός αν κάποιοι 
παραμείνουν στη δουλειά τους κατά τη διάρκεια 
των απεργιακών κινητοποιήσεων.  
Η εφημερίδα i γράφει ότι έξι εκατομμύρια εργαζό-
μενοι του ΗΒ δεν αποκλείεται πλέον να σταματή-
σουν την αποχή από την εργασία σύμφωνα με τις 
νέες προτάσεις της κυβέρνησης για τη διασφάλιση 
"ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών" σε όλο τον δη-
μόσιο τομέα. 
Το πρωτοσέλιδο της Daily Mail επικεντρώνεται 

στις κατηγορίες που διατυπώνονται κατά του Ερ-
γατικού Κόμματος ότι, αντιδρώντας στην κυβερνη-
τική νομοθεσία για τις απεργίες, "θέτει σε κίνδυνο 
ζωές". Ο υπουργός Επιχειρήσεων Γκραντ Σαπς, ο 
οποίος κατέθεσε το νομοσχέδιο την Τρίτη, δήλωσε 
ότι είναι “αξιοσημείωτο” το γεγονός ότι ο ηγέτης 
σερ Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι όταν οι Εργατικοί 
έρθουν στην εξουσία  θα καταργήσουν αυτούς τους 
νόμους, σύμφωνα με την εφημερίδα. 
Η Express μας ενημερώνει ότι πολλοί ζητούν 

από τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ να "κάνει μια 
συμφωνία με τα συνδικάτα για το καλό της Βρετα-
νίας"  και για να αποτρέψει μια διήμερη απεργία 
των νοσηλευτών την επόμενη εβδομάδα, η οποία, 
όπως γράφει η Daily Express, θα μπορούσε να 
παραλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS). 
Οι Times προβάλλουν τα τελευταία στοιχεία που 
δείχνουν ότι 50.000 περισσότεροι άνθρωποι από 
το κανονικό πέθαναν τους τελευταίους 12 μήνες, 
με τις καθυστερήσεις στο NHS να έχουν συμβάλλει 
σημαντικά σε αυτή την τραγική κατάσταση. Το 2022 
ήταν μια χρονιά που ο αριθμός των θανάτων 
έφθασε σε επίπεδα ρεκόρ.    

Συνομιλίες της κυβέρνησης με τα συνδικάτα 
Αντιμέτωπη με κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων 

στα μέσα μεταφοράς, την Υγεία και πιθανόν σύ-
ντομα και στην Παιδεία με αίτημα μισθολογικές αυ-
ξήσεις, η  κυβέρνηση είχε συνομιλίες την Δευτέρα 
09/01 με τα συνδικάτα εργαζομένων του δημόσιου 
τομέα - μια κίνηση ανοίγματος έπειτα από τη 
σκληρή στάση που κρατούσε μέχρι τώρα. 

“Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι 
να αρχίσουμε να συζητάμε σωστά και για αυτό τον 
λόγο η Δευτέρα είναι τόσο σημαντική. Θέλουμε να 
έχουμε συνομιλίες”, δήλωσε την Κυριακή, μιλώντας 
στο BBC ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ. 
Στον Guardian  (09/01) πρωτοσέλιδο θέμα της η 

εφημερίδα έχει τίτλο: “Ο Σούνακ προκαλεί αισιο-

δοξία για τις συνομιλίες αναφορικά με τις αυξήσεις 
των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
(NHS)” και τονίζει ότι για πρώτη φορά ο Βρετανός 
πρωθυπουργός άφησε ανοικτό το θέμα. Αναφέρει 
πάντως ότι ορισμένα συνδικάτα εξέφρασαν επιφυ-
λάξεις για την πρόθεση του Σούνακ να προχωρήσει 
σε αυξήσεις στο νοσηλευτικό προσωπικό και τους 
οδηγούς των ασθενοφόρων.  

"Ο Μπάρκλεϊ προσφέρει το καρότο των μετρητών 
στο  προσωπικό που απεργεί" γράφει η πρώτη 
σελίδα της Sunday Telegraph (08/01). Πρόκειται 
για αναφορά στην πρόταση του υπ. Υγείας Στιβ 
Μπάρκλεϊ στην εφημερίδα ότι στους εργαζόμενους 
θα μπορούσε να προσφερθεί αύξηση μισθού τον 
Απρίλιο, αν αποδεχθούν τις μεταρρυθμίσεις. Στο 

πρωτοσέλιδό της η Telegraph υποστηρίζει ότι 
η εν λόγω απόφαση έχει αναβληθεί "για πάρα 
πολύ καιρό". Κατηγορεί τους Συντηρητικούς 
ότι "φοβούνται" τη μεταρρύθμιση του NHS- 
αλλά επισημαίνει ότι δεν έχουν τίποτα να χά-
σουν τώρα, επειδή το δημόσιο σύστημα 

υγείας  έχει "καταρρεύσει". 
Η Sunday Mirror εκφράζει την άποψη ότι ο πρω-
θυπουργός θα είναι "ανόητος" αν δεν καταλήξει σε 
συμφωνία με τα συνδικάτα. Γράφει ότι "ίσως ο κ. 
Σούνακ νομίζει ότι μπορεί να κάνει στους εργαζό-
μενους ό,τι έκανε η Μάργκαρετ Θάτσερ στους αν-
θρακωρύχους", αλλά "πολεμάει σε πάρα πολλά 
μέτωπα για να κερδίσει". 
Η Sun on Sunday δεν συμφωνεί. Προτρέπει τον 
Ρίσι Σούνακ να "διατηρήσει το θάρρος του" απέ-
ναντι σε μια κατάσταση που θεωρεί ότι είναι μια 
“αυτοκαταστροφική, ιδεολογικά καθοδηγούμενη 
μάχη των συνδικάτων με την κυβέρνηση". Θα ήταν 
"καταστροφή", υποστηρίζει η Sun, αν ο πρωθυ-
πουργός ενέδιδε στις απαιτήσεις των συνδικάτων. 
Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι ορισμένοι θα θεωρή-
σουν τη συνάντηση της Ομοσπονδίας Εργατικών 
Ενώσεων (ΤUC) την Τρίτη "ως μια ευκαιρία οι ερ-
γατικές ενώσεις να σχεδιάσουν γενική απεργία σε 
μια προσπάθεια να παραλύσει ολόκληρη η χώρα". 

 
«Με θυσίασαν στον βωμό της Καμίλα» 
Μία ακόμη ευθεία επίθεση κατά πάντων από τον 
πρίγκιπα Χάρι, σε μία τηλεοπτική συνέντευξη στην 
οποία εμφανώς εξοργισμένος υπεραμύνθηκε της 
απόφασής του για αποκαλύψεις που ταράζουν τα 
νερά στη βασιλική οικογένεια μέσω του νέου του 
βιβλίου, αλλά και των δημόσιων δηλώσεών του. 
“Η σιωπή επιτρέπει απλώς στους διαστρεβλωτές 
της αλήθειας να συνεχίσουν την  κακοποίησή της” 
είπε χαρακτηριστικά στο ITV. 
Σε αποσπάσματα από το βιβλίο του Spare , που 

διαβάστηκαν κατά τη συνέντευξη που παραχώρησε 
το βράδυ της Κυριακής στον δημοσιογράφο Τομ 
Μπράντμπι, ο Χάρι χαρακτηρίζει «επικίνδυνη» τη 
σύζυγο του πατέρα του, Καμίλα, και σημειώνει με-
ταξύ άλλων ότι το δικό του συμφέρον  “θυσιάστηκε 
στον βωμό των PR (δημοσίων σχέσεων) της Κα-
μίλα”. 
Πολλές από τις εφημερίδες της Δευτέρας (09/01) 

επικεντρώνονται στη συνέντευξη του πρίγκιπα Χάρι 
στο ITV (εκτενέστερα στη σελ 4).

Προσπάθεια δια νόμου περιορισμού των απεργιών από την κυβέρνηση

Μυστηριώδης υπόθεση εντοπισμού ποσότητας ουρανίου στο Heathrow
Σε επιφυλακή βρίσκεται βρετανική αστυνομία έπειτα από τον εντο-

πισμό και την κατάσχεση φορτίου με σκραπ που περιείχε ουράνιο στο 
αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. 
Ο εντοπισμός του υλικού έγινε την 29η Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια 

συνηθισμένου ελέγχου μελών της συνοριοφυλακής, όπως ανακοίνωσε 
η Αστυνομία. Στο Χίθροου σήμανε κυριολεκτικά συναγερμός όταν ειδικοί 
σαρωτές εντόπισαν την ουσία κατά τη μεταφοράς της σε ένα υπόστεγο 
εμπορευμάτων που ανήκει στην εταιρεία διαχείρισης Swissport. 
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun, η οποία έκανε 

και τη σχετική αποκάλυψη, το φορτίο προερχόταν από Πακιστάν και 
έφθασε στην Αγγλία με αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Ομάν. 
Το ουράνιο βρισκόταν μέσα σε φορτίο με μετάλλευμα σκραπ και οι 

αστυνομικοί που διενεργούν την έρευνα εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
υπήρξε «λανθασμένος χειρισμός» του υλικού στο Πακιστάν, μετέδωσε 
το BBC. Πάντως, η αστυνομία ανέφερε ότι δεν υπάρχει απειλή για τον 

πληθυσμό, καθώς η ποσότητα του ουρανίου ήταν μικρή. Οι έρευνες 
συνεχίζονται, ενώ δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής. Ο επικε-
φαλής της αντιτρομοκρατικής μονάδας της Metropolitan Police, Ρί-
τσαρντ Σμιθ, δήλωσε: «Θέλω να καθησυχάσω τον πληθυσμό, η πο-
σότητα του ραδιενεργού υλικού ήταν εξαιρετικά μικρή. Αν και η έρευνά 
μας συνεχίζεται, το δέμα δεν μοιάζει να συνδέεται με καμιά άμεση 
απειλή. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όλες τις διαθέσιμες γραμ-
μές έρευνας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό είναι σίγουρα η περίπτωση» 
τόνισε. 
Το αεροδρόμιο Χίθροου δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για 

σχόλιο. Το ουράνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μη στρατιωτική πα-
ραγωγή ενέργειας και επιστημονικούς σκοπούς και είναι βασικό συ-
στατικό στα πυρηνικά όπλα. Ορισμένα ισότοπα εκπέμπουν ακτινοβολία 
που μπορεί να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο και το ίδιο το μέταλλο 
είναι τοξικό εάν καταποθεί ή εισπνευστεί.
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ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Όλο και περισσότεροι φαρμακοποιοί στη Βρετα-
νία αναφέρουν δυσκολίες στην προμήθεια κοινών 
φαρμάκων για πυρετό και κρυολόγημα, με τις απο-
θήκες χονδρικής να δηλώνουν πλέον συχνά ότι 
αδυνατούν να ικανοποιήσουν τις συνήθεις παραγ-
γελίες. Φαρμακοποιοί του βορείου Λονδίνου που 
μίλησαν στο ΚΥΠΕ επιβεβαίωσαν πως εδώ και λί-
γους μήνες υπάρχουν ελλείψεις στα ράφια τους για 
καθημερινά φάρμακα με μεγάλη ζήτηση, όπως τα 
παιδικά φάρμακα Calpol και Nurofen. Η επικεφα-
λής του Συνδέσμου Ανεξάρτητων Πολλαπλών 
Φαρμακείων Λέιλα Χάνμπεκ δήλωσε ότι οι ανησυ-
χίες για την επάρκεια των φαρμάκων συνεχίζεται 
και ότι παράλληλα η ζήτηση είναι αυξημένη λόγω 

γρίπης και κρυολογημάτων. Εκ μέρους του Βασι-
λικού Συλλόγου Φαρμακευτικής η Θορούν Γκόβιντ 
δήλωσε ότι «υπάρχει ανησυχία για τις ελλείψεις και 
ναι, υπάρχει ένα ζήτημα στην αλυσίδα εφοδιασμού 
που η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει σοβαρά».

Η πρώτη μεγάλη οικονομική έρευνα που ανα-
κοινώθηκε το 2023 στη Βρετανία ήταν εξόχως 
ανησυχητική. Όπως γράφει ο «Οικονομικός Ταχυ-
δρόμος», βάσει της έρευνας που ανακοίνωσε η 
PwC την περασμένη Δευτέρα, το ποσοστό των 
στελεχών του βιομηχανικού κλάδου στη Βρετανία 
που θεωρούν ότι η χώρα είναι ανταγωνιστική στο 
διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον μειώθηκε στο 
31% από 63%. Η βιομηχανική Ενωση Make UK 
ήδη προειδοποίησε προ ημερών ότι η άρση της 
κρατικής στήριξης θα αναγκάσει τον κλάδο να αυ-
ξήσει τις περικοπές θέσεων εργασίας αλλά και 

παραγωγής, που ήδη σχεδιάζει. Σημειωτέον ότι 
τον περασμένο Νοέμβριο, που διενεργήθηκε η 
έρευνα, τα δύο τρίτα των κατασκευαστικών και 
βιομηχανικών μονάδων της Βρετανίας σχεδίαζαν 
μείωση προσωπικού ή/και περικοπές στην παρα-
γωγή εξαιτίας του υψηλού ενεργειακού κόστους. 
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση υπήρξε έτι επι-

βαρυντική για τη Βρετανία εξαιτίας του Brexit. Κι 
αυτό παρά τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων που 
εκμεταλλεύεται η χώρα στη Βόρεια Θάλασσα. 
Την περασμένη Παρασκευή η Daily Telegraph 

είχε δημοσιεύσει πληροφορίες ότι η κυβέρνηση 

σχεδιάζει να περιορίσει κατά 85% το κόστος από 
την στήριξη μέσω επιδοτήσεων που παρέχει το 
κράτος στις επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν 
τις μεγάλες ανατιμήσεις στην ενέργεια. Στόχος του 
Σούνακ είναι το τρέχον οικονομικό έτος να περιο-
ριστούν οι ενεργειακές επιδοτήσεις στα 5 δισ. 
Ο διευθύνων σύμβουλος της Make UK Στίβεν 

Φίπσον, δεν έκρυψε ότι «υπάρχει σοβαρός κίνδυ-
νος πολλές βρετανικές βιομηχανίες να πέσουν 
στα βράχια, αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να εξα-
ντλήσει τη γενναιόδωρη στήριξή της προς τις βιο-
μηχανίες με ουσιαστικές κινήσεις.

Για μαζικές απολύσεις προειδοποιούν πολλές βιομηχανίες

ΤΟ 2023 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΤΟ 33% ΕΧΕΙ ΧΡΗ�ΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η ύφεση θα περιορίσει την αύξηση των λιανικών πωλήσεων τροφίμων
Η περιορισμένη αυτοπεποίθηση των καταναλωτών για την προ-

σωπική τους οικονομική κατάσταση και η συρρίκνωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος θα συγκρατήσουν την αύξηση στις λιανικές πωλήσεις 
τροφίμων γύρω στο 5% το 2023, ποσοστό που υστερεί έναντι του 
πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης του Δεκεμβρίου, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εταιρία έρευνας 
αγοράς NielsenIQ. 
Τον Νοέμβριο, η Τράπεζα της Αγγλίας προέβλεψε ότι η Βρετανία 

οδεύει προς μακρά ύφεση, με τον πληθωρισμό, που κινείται στο 
10,7%, να μην επιστρέφει στον στόχο του 2% έως τις αρχές του 
2024. Η κυβερνητική υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα δημοσιονο-

μικά προέβλεψε τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στο επίπεδο ζωής από 
τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στοιχεία τη δεκαετία 
του 1950. «Αναμένουμε επίσης ότι η ύφεση θα αρχίσει να επηρεάζει 
τη συμπεριφορά των καταναλωτών και να αναδιαμορφώνει τις συ-
νολικές λιανικές δαπάνες», δήλωσε σήμερα ο Μάικ Γουάτκινς, υψη-
λόβαθμο στέλεχος της NielsenIQ για τη Βρετανία. 
Ο ίδιος δήλωσε ότι το 2023 θα είναι δύσκολο για τα βρετανικά νοι-

κοκυριά καθώς το 33% έχει χρήματα μόνο για τις απαραίτητες δαπά-
νες και μόνο το 5% έχει την ευχέρεια να ξοδεύει ελεύθερα χρήματα. 
Οι καταναλωτές που βρίσκονται σε μια ενδιάμεση κατάσταση είναι 
εκείνοι που ζουν άνετα, αλλά προσέχουν τα έξοδά τους.

Προειδοποιήσεις για ελλείψεις φαρμάκων

Η ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΝΤΑΪΑΝΑ ΤΗΝ ΕΚΑΝΕ «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ»

«Έκπληκτη» από τις κατηγορίες του πρίγκιπα 
Χάρι στο βιβλίο του και τα σχόλια που έχει κάνει 
στον Τύπο, έχει μείνει η βασιλική σύζυγος, σύμ-
φωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail. Ο 
δούκας του Σάσεξ έχει εξαπολύσει μια σειρά από 
σκληρές επιθέσεις στη σύζυγο του βασιλιά Καρό-
λου, Καμίλα, χαρακτηρίζοντάς την -μεταξύ άλλων- 
ως «επικίνδυνη» και «κακοποιό», καθώς συνεχίζει 
την εκστρατεία δημοσιότητας για τα εκρηκτικά απο-
μνημονεύματά του Spare. 
Ο Χάρι - ο οποίος αποκαλύπτει επίσης στο βι-

βλίο του ότι ο ίδιος και ο αδελφός του Γουίλιαμ «πα-

ρακάλεσαν» τον πατέρα τους να μην παντρευτεί 
την Καμίλα - κατηγορεί τη μητριά του ότι «ανταλ-
λάσσει πληροφορίες» με τον Τύπο σε μια προσπά-
θεια να γράφονται πιο θετικές ειδήσεις για τον 
εαυτό της. Πηγές δήλωσαν στο Vanity Fair ότι η οι-
κογένεια ήταν σοκαρισμένη και συντετριμμένη από 
τα σχόλια, με μία από αυτές να λέει: «Βρίσκεται σε 
μια πορεία αυτοκαταστροφής. Υπάρχει τόση εκδί-
κηση. Η εκλιπούσα βασίλισσα θα ήταν απολύτως 
συντετριμμένη». Σε άλλο σημείο, γνώστες του 
χώρου περιέγραψαν λεπτομερώς πώς ο δούκας 
«αδυνατεί να δει την ειρωνεία» στη συμπεριφορά 

του, κατηγορώντας τον ότι είναι αυτός που διαρρέει 
ιδιωτικές συνομιλίες στα μέσα ενημέρωσης. 
Ο Χάρι είπε στον δημοσιογράφο Άντερσον Κού-

περ σε συνέντευξή του στο CBS ότι προσπαθούσε 
να αποκαταστήσει την εικόνα της μετά τη μακρά 
σχέση της με τον βασιλιά Κάρολο, ενώ ήταν πα-
ντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα. 
Αναφερόμενος σε συνέντευξη του 1995, στην 

οποία η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα, αναφέρ-
θηκε στην Καμίλα ως «τρίτο πρόσωπο στο γάμο 
της», είπε ότι αυτή η παραδοχή μετέτρεψε την νυν 
βασίλισσα σύζυγο σε «κακοποιό», προσθέτοντας: 
«Έπρεπε να αποκαταστήσει την εικόνα της». Και 
πρόσθεσε ότι αυτή η επιθυμία να μεταμορφώσει τη 
δημόσια εικόνα της την έκανε «επικίνδυνη».

Άνω κάτω το παλάτι από τις αποκαλύψεις του πρίγκιπα Χάρι ενώ η Καμίλα δηλώνει «έκπληκτη»

ΑΓΓΛΙΑ: 122 ΕΝHΛΙΚΕΣ ΠΕΘΑΝΑΝ ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡHΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Εξακολουθεί να αυξάνεται ο αριθμός των ανηλί-
κων στο ΗΒ που έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω σο-
βαρής λοίμωξης από το βακτήριο του στρεπτ- 
όκοκκου Α. Από τον Σεπτέμβριο και μετά 37 παιδιά 
έχουν καταλήξει, σύμφωνα με νεότερα συγκεντρω-
τικά στοιχεία από την Υπ. Προστασίας Υγείας. Κατά 
την προηγούμενη περίοδο έξαρσης των λοιμώ-
ξεων από το βακτήριο, το χειμώνα του 2017-18, 
είχαν πεθάνει 27 παιδιά. Οι 29 από τους θανάτους 
έχουν καταγραφεί στην Αγγλία, 5 στην Ουαλία, 2 
στη Σκωτία και 1 στη Β. Ιρλανδία. Στην Αγγλία 
έχουν πεθάνει επίσης 122 ενήλικες από σοβαρή 
λοίμωξη. Τα κρούσματα οστρακιάς, της πιο κοινής 
και σχετικά ήπιας εκδήλωσης του στρεπτόκοκκου 

Α, ανέρχονται ήδη σε 35.616 από το Σεπτέμβριο 
και μετά. Τον χειμώνα του 2017-18 συνολικά υπήρ-
ξαν 4.192 κρούσματα. Η οστρακιά αντιμετωπίζεται 
με την έγκαιρη χορήγηση αντιβίωσης, αλλά μπορεί 
να εξελιχθεί σε πιο σοβαρή και επικίνδυνη λοίμωξη.

Στα 37 τα παιδιά που πέθαναν από στρεπτόκοκκο
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Το ψηφοδέλτιο του Α΄ Γύρου των Προεδρικών 
Εκλογών με τους 14 υποψήφιους Προέδρους, πα-
ρουσίασε ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κώστας 
Κωνσταντίνου. 
Σε δηλώσεις του κατά την παρουσίαση, ο κ. Κων-

σταντίνου είπε πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
για την ετοιμασία του ψηφοδελτίου για τις επερχό-
μενες Προεδρικές Εκλογές που θα γίνουν την Κυ-
ριακή 5 Φεβρουαρίου και αν χρειαστεί, οι επανα-
ληπτικές εκλογές στις 12 του ίδιου μήνα. 
Οσον αφορά το ψηφοδέλτιο για την Α΄ Κυριακή, 

ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου, «μετά από μια προ-
εργασία που έγινε από το Κυβερνητικό Τυπογρα-
φείο, καταλήξαμε στο τελικό δείγμα, το οποίο τελικό 
δείγμα επιθεώρησαν οι εκπρόσωποι των υποψη-
φίων, έγιναν κάποιες υποδείξεις για κάποιες λε-
πτομέρειες, έγιναν οι διορθώσεις και πλέον έχουμε 
το τελικό δείγμα του ψηφοδελτίου». 
Όπως είπε ο κ. Κωνσταντίνου, έχει ήδη δοθεί 

εντολή στο Κυβερνητικό Τυπογραφείο να προχω-
ρήσει με τη διαδικασία εκτύπωσης. 
Το ψηφοδέλτιο έχει 14 υποψηφίους, το μήκος 

του είναι το ίδιο όπως προηγούμενες φορές λόγω 
των τεχνολογικών περιορισμών, λόγω του μεγέ-
θους του χαρτιού αλλά και του τρόπου που μπο-
ρούν οι μηχανές του τυπογραφείου να λειτουργή-
σουν. Διευκρίνισε πως για να μπορέσουν να 
χωρέσουν όλοι οι υποψήφιοι, το πλάτος της στήλης 
του κάθε υποψηφίου έχει μειωθεί και είναι περίπου 

στα 4 εκατοστά. Ωστόσο, σημείωσε, αυτό έγινε με 
τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εμφανείς οι υποψήφιοι. 
Περαιτέρω, έγινε ρύθμιση ούτως ώστε να αριθ-

μηθούν οι υποψήφιοι με τρόπο που να μπορεί εύ-
κολα να αναγνωρίζεται η σειρά τους και με τον 
αριθμό κατάταξης τους. 
Σημείωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών ότι η σειρά 

με την οποία έχουν τοποθετηθεί οι υποψήφιοι στο 
ψηφοδέλτιο είναι αυτή που καθορίζει η νομοθεσία.  
Εξήγησε πως στην αρχή τοποθετήθηκαν οι κομ-

ματικοί υποψήφιοι ή αυτοί που αντιπροσωπεύουν 
κομματικούς συνδυασμούς κατά αλφαβητική σειρά 
των κομμάτων ή των συνδυασμών που εκπροσω-
πούν, στη συνέχεια ακολουθούν οι ανεξάρτητοι 

κατά αλφαβητική σειρά του επιθέτου του κάθε υπο-
ψήφιου. Απαντώντας σε ερώτηση για την εκτύ-
πωση του ψηφοδελτίου, είπε πως είτε σήμερα είτε 
αύριο θα ξεκινήσει η διαδικασία. Τα ψηφοδέλτια, 
εξήγησε, αφού τυπωθούν θα τοποθετηθούν σε 
ασφαλές χώρο για να διασφαλιστεί πλήρως η εκλο-
γική διαδικασία και στη συνέχεια θα κατανεμηθούν 
στα επιμέρους εκλογικά κέντρα, ούτως ώστε να 
δοθούν στους εφόρους για να τοποθετηθούν στις 
κάλπες στον κατάλληλο χρόνο, δηλαδή την τελευ-
ταία βδομάδα πριν τις εκλογές. 
Ερωτηθείς σχετικά με τις ενστάσεις, σημείωσε 

πως η νομοθεσία δεν προβλέπει διαδικασία έν-
στασης. Η νομοθεσία προβλέπει πως κάθε υπο-

ψήφιος δύναται να έχει το όνομα του, τη φωτογρα-
φία του και έμβλημα, το οποίο υποβάλλεται μαζί 
με την υποψηφιότητα. 
Από τη στιγμή που επικυρωθούν οι υποψηφιό-

τητες, επικυρώνεται η φωτογραφία και το έμβλημα 
και αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν, είπε. 
Αυτό που έγινε, διευκρίνισε, είναι κάποιες παρα-

στάσεις από κάποιο υποψήφιο, του εξηγήθηκαν οι 
πρόνοιες της νομοθεσίας ότι δεν υπάρχει δυνατό-
τητα αλλαγής του εμβλήματος και επιπρόσθετα 
έγινε τέτοια προσαρμογή του χρώματος του εμ-
βλήματος που έχει δώσει ο συγκεκριμένος υπο-
ψήφιος ώστε να μην  υπάρχει περίπτωση να μπερ-
δευτεί με το έμβλημα κάποιου άλλου υποψηφίου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗ�ΘΗΚΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΙ Ή ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ

Ο Γενικός Έφορος Εκλογών παρουσίασε το ψηφοδέλτιο του ‘Α γύρου

Σε περίπου 561.000 ανέρχονται οι ψηφοφόροι 
που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλό-
γους, ενόψει των προεδρικών εκλογών του ερχό-
μενου Φεβρουαρίου. 
Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Γενικός Έφορος 

Προεδρικών Εκλογών, Κώστας Κωνσταντίνου, θα 
λειτουργήσουν περίπου 1150 εκλογικά κέντρα για 
τις ερχόμενες εκλογές, εκ των οποίων τα 35 είναι 
στο εξωτερικό. 
Κατά την περίοδο των τελευταίων τριών μηνών, 

μέχρι και τις 27 Δεκεμβρίου, υποβλήθηκαν 10.558 
αιτήσεις για εγγραφή στους εκλογικούς καταλό-
γους, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου. 
Ερωτηθείς σχετικά με τη λειτουργία των εκλογι-

κών κέντρων στο εξωτερικό, ο κ. Κωνσταντίνου 
ανέφερε ότι 10.737 εκλογείς εξέφρασαν την επιθυ-
μία να ψηφίσουν στο εξωτερικό και για τον σκοπό 
αυτό θα λειτουργήσουν 35 κάλπες σε 25 πόλεις, εκ 
των οποίων οι πλείστες βρίσκονται στην Ελλάδα 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν 

κάλπες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τον Βόλο, τα 
Ιωάννινα, την Κομοτηνή, τη Λάρισα, την Πάτρα, το 
Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Αντίστοιχα, στο Ηνωμένο 
Βασίλειο θα λειτουργήσουν κάλπες στη Γλασκόβη, 
το Λίντς, σε δύο σημεία στο Λονδίνο – στο κτίριο 
της Ύπατης Αρμοστείας και στο Κυπριακό Κοινο-
τικό Κέντρο στο Βόρειο Λονδίνο -, το Μάντσεστερ, 
το Μπέρμινγκχαμ και το Μπρίστολ (αναλυτικά στη 
σελ 2 της «Π»). 
Επίσης, κάλπες θα ανοίξουν στο Βερολίνο, στη 

Βιέννη, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στο Λουξεμ-
βούργο, στη Σόφια, στη Στοκχόλμη, στη Χάγη, στη 
Νέα Υόρκη και στο Ντουμπάι. «Ο συνολικός αριθ-
μός των Κυπρίων πολιτών που είναι άνω των 18 
ετών και έχουν δικαίωμα ψήφου, είναι 724.619. Πε-
ρίπου 172.000 συμπολίτες μας, που είναι εγγε-
γραμμένοι στο αρχείο πληθυσμού και έχουν 
δικαίωμα εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο, δεν 
έχουν εγγραφεί», σημείωσε ο κ Κωνσταντίνου, εξη-
γώντας ότι πάρα πολλοί εξ αυτών, δεν μπορούν να 

εγγραφούν γιατί είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. 
«Ένας φοιτητής που δεν είχε εγγραφεί στον 

εκλογικό κατάλογο και μετά τις σπουδές του εγκα-
ταστάθηκε και εργάζεται στο εξωτερικό, με μόνιμη 
διεύθυνση εκεί, πλέον δεν μπορεί να εγγραφεί», 
εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνου και γι’ αυτό, όπως είπε, 
η διαδικασία για εγγραφή στους εκλογικούς κατα-
λόγους για άτομα 18-25 ετών είναι απλοποιημένη, 
ώστε ως μόνιμη κατοικία να θεωρείται η διεύθυνση 
της οικογένειας στην Κύπρο. 
Ανέφερε, χαρακτηριστικά, ότι από τους 172.000 

που δεν έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλό-
γους, σχεδόν 72.000 είναι της ηλικιακής ομάδας 
18-25. Από αυτό τον αριθμό, περίπου 24.000 δεν 

έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εγγραφή στους 
καταλόγους. 
Ο κ. Κωνσταντίνου ανέφερε ότι ξεκινά η προετοι-

μασία για τη στελέχωση των εκλογικών κέντρων, 
ώστε να οριστούν οι προεδρεύοντες και οι βοηθοί 
τους και να γίνουν τα απαραίτητα σεμινάρια, προ-
κειμένου να ανακοινωθεί έγκαιρα σε ποια εκλογικά 
κέντρα ψηφίζουν οι πολίτες. 
Ανάμεσα στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών 

γύρω από τις προεδρικές εκλογές, σημειώνουμε, 
επίσης, την απόσυρση της υποψηφιότητας του 
Μάριου Ηλιάδη, ο οποίος ανακοίνωσε την περα-
σμένη εβδομάδα την απόφασή του να μην διεκδι-
κήσει το χρίσμα. Νωρίτερα, τον Δεκέμβριο, 
απόσυρση από την κούρσα είχε ανακοινώσει ο 
Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς. Ακόμη, στα αξιοση-
μείωτα ήταν και την υποβολή υποψηφιότητας για 
όγδοη φορά από τον Ανδρέα Ευστρατίου, ο οποίος 
μετέβη πρώτος στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευ-
κωσία,  συνοδευόμενος από υποστηρικτές του, με 
ειδικό μεταφορικό μέσο για ανάπηρα άτομα. 
Ακόμα, ο αριθμός των υποψηφίων (14) ξεπερνά 

το προηγούμενο ρεκόρ των εκλογών του 2013 
όταν υποβλήθηκαν τότε 11 υποψηφιότητες. Στις 
εκλογές του 2018 υποψηφιότητα υπέβαλαν 9 
άτομα.

10.737 ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ�ΣΟΥΝ 35 ΚΑΛΠΕΣ

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους



Έξι χρόνια μετά τον Γενάρη του 2017, που μπήκαν σε 
εφαρμογή οι συμβάσεις για το λιμάνι Λεμεσού, δικαιώνε-
ται το ΑΚΕΛ. Ήταν το μοναδικό κόμμα που ψήφισε ενα-
ντίον της συμφωνίας ιδιωτικοποίησης των εμπορικών 
υπηρεσιών του λιμανιού Λεμεσού. Ουσιαστικά είναι ένα 
έγκλημα που έγινε και παραμένει ατιμώρητο, ενώ το λο-
γαριασμό τον πληρώνει -ως συνήθως- ο φορολογούμε-
νος πολίτης. Το ΚΕΒΕ διαμαρτύρεται τώρα (και κάθε 
χρόνο) για τις αυξήσεις που επιβάλλουν οι ανάδοχες 
εταιρείες στις ταρίφες για το εμπόριο και τις εισαγωγές 
δηλώνοντας ξεκάθαρα ότι τέτοιου ύψους αυξήσεις (φέτος 
προτείνεται αύξηση της τάξης του 30%) δεν μπορούν να 
απορροφηθούν από τους εισαγωγείς και μοιραία θα με-
τακυλιστούν στους καταναλωτές. Πέρσι την ίδια περίοδο 
είχε εμφανιστεί ξανά το ίδιο φαινόμενο με ανακοίνωση 
του ΚΕΒΕ (στις 28/1/2022) να χαιρετίζει «την πρόθεση 
της κυβέρνησης να επεξεργαστεί ολοκληρωμένη και υλο-
ποιήσιμη πρόταση, προς επίλυση του ζητήματος». Και 
πώς λύθηκε το ζήτημα πέρσι; Η κυβέρνηση απορρόφησε 
τις αυξήσεις έναντι δανείου των λιμενεργατών… Δηλαδή 
το φόρτωσε στους φορολογούμενους και πάλι για να 

βοηθήσει τις ανάδοχες εταιρείες. Πόσα, αλήθεια, εκατομ-
μύρια χάθηκαν σε βάρος των φορολογουμένων με την 
ετεροβαρή συμφωνία που σύνηψε το κράτος με τις ιδιω-
τικές εταιρείες; Η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή επί τούτου 
ήταν καταπέλτης. Η Κοινοβουλευτική Επ. Ελέγχου την 
απέστειλε για τα «περαιτέρω» προς τον Γεν. Εισαγγελέα. 
Πλην όμως ο ΓΕ, μετά από πάροδο αρκετών μηνών, 
απάντησε πως δεν τρέχει τίποτε… Σύμφωνα λοιπόν με 
τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Κώστα Κώστα, η έκθεση του 
Γεν. Ελεγκτή τον Απρίλη του 2017 ήταν καταπέλτης. Λέει 
τρομερά πράγματα όπως: Όταν πήγαν τα έγγραφα προ-
σφορών στη Νομική Υπηρεσία και τους είπαν θέλουμε 

να τα δείτε, τού απάντησαν «όχι χρειαζόμαστε χρόνο» 
και με έκπληξη την επομένη είχε ανακοινωθεί ότι οι δια-
γωνισμοί είχαν κατακυρωθεί από το Υπ. Συμβούλιο και 
είχαν δημοσιευθεί, χωρίς τα έγγραφα να ελεγχθούν από 
τον Γεν. Εισαγγελέα. Οι φόρμουλες για τον τρόπο υπο-
λογισμού των αυξήσεων ήταν μέσα στα συμβόλαια που 
δεν πρόλαβε να ελέγξει η Ελεγκτική Επιτροπή! 
Σε πρόσφατη παρέμβασή του για το ίδιο θέμα στον 

«Άστρα», ο ΓΓ του ΚΕΒΕ, κ. Μ. Τσιακκής, παραδεχόταν 
πως ενδεχομένως την ευθύνη για τα συμβόλαια που 
υπογράφηκαν με τις εταιρείες να τη φέρει η κυβέρνηση. 
Το ΚΕΒΕ, με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό 

Μεταφορών, αναφέρει ότι οι δύο ιδιωτικές εταιρείες που 
διαχειρίζονται το τερματικό γενικού φορτίου (P&O Mari-
time Cyprus Ltd και DP World Limassol) έχουν εκφράσει 
την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα που 
τους δίνεται από το συμβόλαιο διαχείρισης του λιμανιού, 
με σκοπό να επιβάλουν αυξήσεις στις χρεώσεις τους για 
το έτος 2023, και προσθέτει ότι δεν μπορούν να γίνουν 
αποδεχτά τα ποσοστά των αυξήσεων, τα οποία έχουν 
αρχικά δημοσιευθεί.
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      Ειδήσεις σε 2’

«ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΠΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ»

Ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, έφερε 
στην επιφάνεια εκατοντάδες θέματα διαφθοράς και δια-
πλοκής. Ποια ήταν όμως η περίπτωση που του προκά-
λεσε μεγαλύτερη έκπληξη; Κληθείς από την εφημερίδα 
«Χαραυγή» να απαντήσει στην πιο πάνω ερώτηση, ο 
Οδ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι η στιγμή που είπε πως δεν 
μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, ήταν «η περίπτωση των 
‘‘χρυσών’’ διαβατηρίων». 

«Γνωρίζαμε ότι οι εκθέσεις που είχαμε εκδώσει το 2020 
είχαν σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιωθεί από το πόρισμα της 
Επιτροπής Νικολάτου. Παρά ταύτα, μερικές μέρες μετά 
που εκδώσαμε την έκθεσή μας, σε συνεδρία στη Βουλή, 
ο Υπ. Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, έκανε επίθεση στα ευ-
ρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και σ’ εμένα προσω-
πικά. Μάλιστα μου απέδωσε πολιτικά κίνητρα.  

Πραγματικά βρέθηκα προ εκπλήξεως. Δεν περίμενα 
ότι η αντίδραση της κυβέρνησης θα ήταν αυτή», είπε. 
Ερωτήθηκε επίσης ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για 

τον ίδιο και ανέφερε τα ακόλουθα: «Σίγουρα οι εκθέσεις 
οι οποίες αφορούσαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν 

οι πιο ευαίσθητες. Η πρώτη ήταν για το θέμα της Ryanair, 
μετά μια έκθεση για ένα ακίνητο στο Πέρα Πεδί, μία για 
την πολιτογράφηση του Σαουδάραβα και άλλων 41 προ-
σώπων που συνδέονται μαζί του και μία για τις μετακινή-
σεις του ΠτΔ με το τζετ του Σαουδάραβα. Αυτές ήταν οι 
πιο δύσκολες περιπτώσεις, καθώς τόσο από την Ελε-
γκτική Υπηρεσία, όσο και από εμένα προσωπικά υπάρχει 
πάντα ο ανάλογος σεβασμός. Είναι ο αρχηγός του κρά-
τους και τέτοια θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με πολύ 
μεγάλη προσοχή». 
Οι τοποθετήσεις του Γεν. Ελεγκτή έγιναν στα πλαίσια 

μεγάλης συνέντευξης, η οποία θα δημοσιευτεί αυτούσια 
τις επόμενες μέρες στην ιστοσελίδα του συγκροτήματός 
dialogos.com.cy. 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΝΗ�ΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΓΓ ΤΟΥ ΚΕΒΕ, ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΑΚΚΗ�Σ

3.150 «υπηκοότητες» 
σε 234 μέρες

Περίπου δέκα μέλη της 
ΕΔΕΚ αναμένεται να πάρουν 
σήμερα επιστολής αποβολής 
τους από το κόμμα, μετά την 
απόφαση του Πολιτικού Γρα-
φείου του κινήματος την πε-
ρασμένη βδομάδα. 
Τα μέλη της ΕΔΕΚ που θα 

απωλέσουν την ιδιότητα του 
μέλους κατηγορούνται ότι στη-
ρίζουν δημόσια άλλους υπο-
ψηφίους, από αυτόν που απο-
φάσισε να στηρίξει το κόμμα. 
Αφού ενημερωθούν τα ονό-

ματα τους θα δοθούν ακο-
λούθως στη δημοσιότητα.

Ελπίδες για ταυτοποίηση αγνοουμένων το 2023

Υπάρχουν πληροφορίες και μαρτυρίες 
που μπορεί να οδηγήσουν σε καλά απο-
τελέσματα το 2023, όσον αφορά τον εντο-
πισμό αγνοουμένων στα κατεχόμενα, δή-
λωσε ο Επίτροπος Προεδρίας Φώτης 
Φωτίου. Οι περισσότεροι ομαδικοί τάφοι 
αγνοουμένων, πρόσθεσε, βρίσκονται πέ-
ριξ της Κερύνειας και ευχήθηκε φέτος να 

είναι η χρονιά που θα εντοπιστούν οι πρώ-
τοι μεγάλοι ομαδικοί τάφοι. 
Ο κ. Φωτίου σημείωσε πως «δυστυχώς 

και το 2022 δεν ήταν μια καλή χρονιά για 
τον εντοπισμό οστών αγνοουμένων μας». 
Απεναντίας, σημείωσε, «θα έλεγα ήταν 
μια απογοητευτική χρονιά όπως όλα τα 
τελευταία χρόνια και αυτό οφείλεται ασφα-
λώς στην κατοχική δύναμη που συνεχίζει 
απάνθρωπα να μην συνεργάζεται, να μην 
δίνει πληροφορίες και να δημιουργεί προ-
βλήματα για να λυθεί ένα καθόλα ανθρω-
πιστικό θέμα». Πρόσθεσε ότι «το θέμα 
των αγνοουμένων μας δεν είναι πολιτικό, 
είναι ανθρωπιστικό θέμα και εδώ και 48 
χρόνια ακόμα αναζητούμε πέραν των 750 
αγνοουμένων μας».

Χρυσοπληρώνουν οι πολίτες την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών
«Υπηκοότητα» του κατοχι-
κού καθεστώτος σε 3.150 
άτομα παραχώρησε μέσα σε 
234 ημέρες η «κυβέρνηση» 
υπό τον Ουνάλ Ουστέλ, γρά-
φει δημοσίευμα της Γενί 
Ντουζέν, το οποίο μεταδίδει 
το ΓΤΠ. Ο «υπουργός εσω-
τερικών» Ζιγιά Όζτουρκλερ 
δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια 
της θητείας του δόθηκε η 
«υπηκοότητα» του κατοχικού 
καθεστώτος σε 3.150, όχι 
μόνο με απόφαση του 
«υπουργικού συμβουλίου», 
αλλά και εκ μέρους του 
«υπουργείου εσωτερικών» ή 
μέσω γάμου.

Στην Κύπρο για επίσκεψη η πριγκίπισσα  Άννα

Για το Κυπριακό και τις τουρκικές προ-
κλήσεις ενημέρωσε το πρωί της Τετάρτης 
στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης την 
Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασι-
λείου, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη 
στην Κύπρο με σκοπό να επιθεωρήσει το 

απόσπασμα της Βρετανίας στην ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προ-
εδρίας, την Πριγκίπισσα Άννα υποδέχθηκε 
στο Προεδρικό Μέγαρο ο Υπουργός Εξω-
τερικών Ιωάννης Κασουλίδης και ακολού-
θως η Πριγκίπισσα Άννα είχε συνάντηση 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, στο Γρα-
φείο του. 
Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας προέβη σε ενημέρωση για 
την παρούσα φάση του Κυπριακού και τις 
συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις ενώ 
συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της 
Κλιματικής Αλλαγής και των τραγικών επι-
πτώσεων της, καθώς και η ενεργειακή 
κρίση που δημιουργείται συνεπεία της ει-
σβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Φ. ΦΩΤΙΟΥ: «ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΤΕ ΤΟ 2022» ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαφθορά & διαπλοκή: Η στιγμή που ο Γενικός Ελεγκτής έμεινε άφωνος

Δραματική αύξηση 
τιμών στις κατοικίες
Δραματική αύξηση των τι-

μών στις κατοικίες λόγω της 
ακρίβειας στα υλικά οικοδο-
μής δείχνουν στοιχεία της Ευ-
ρωπαϊκής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας για την Κύπρο τα 
οποία δόθηκαν χθες στη δη-
μοσιότητα. Μάλιστα η Κύ-
προς αναδεικνύεται πρωτα-
θλήτρια αφού το τρίτο 
τρίμηνο του 2022 κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών 
μεταξύ όλων των κρατών-με-
λών της ΕΕ σε σύγκριση με 
το προηγούμενο τρίμηνο. 
Όπως αναφέρεται στην έκ-
θεση, το τρίτο τρίμηνο του 
2022 οι τιμές των κατοικιών 
αυξήθηκαν κατά 7,4%.

ΕΔΕΚ: Παίρνουν 
επιστολή αποβολής
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Εν συντομία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΝΑΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Τη Δευτέρα η κηδεία του τέως Βασιλιά

Άδειες τσέπες, 
ανεμική ανάπτυξη
Παγωμένη για την συντρι-

πτική πλειοψηφία των πολι-
τών θα παραμείνει φέτος η 
ελληνική οικονομία, όπως 
επιβεβαιώνουν τα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ για την χώρα. 
Οι ιδιωτικές δαπάνες σε 

σχέση με το 2022 θα μετα-
βληθεί ελάχιστα, όπως και η 
προσφορά νέων θέσεων ερ-
γασίας, φρενάροντας από-
τομα το ΑΕΠ της χώρας. Και 
οι προοπτικές για το 2024 
δείχνουν να είναι ελάχιστα 
καλύτερες... Οι βασικότερες 
εκτιμήσεις του ΟΑΣΑ για την 
Ελλάδα είναι οι εξής: Ανά-
πτυξη: «Χειρόφρενο» φέτος 
με μόλις 1,1% και ήπια μόνο 
βελτίωση στο 1,8% το 2024, 
μετά το 5,1% του 2022 και 
για την απασχόληση: Αύξηση 
μόλις 1,1% φέτος και πλήρες 
πάγωμα στο 0,3% το 2023, 
μετά την ανάκαμψη του 2022.

Ομάδα από 5 ανήλικους 
ηλικίας 14 και 15 ετών επιτέ-
θηκε το μεσημέρι της Δευτέ-
ρας σε 16χρονο στην πε-
ριοχή του Αγ. Στεφάνου. Την 
άγρια επίθεση κατέγραφε σε 
βίντεο με το κινητό του ένας 
ανήλικος από την ομάδα. Η 
αστυνομία προχώρησε στη 
σύλληψη ενός 15χρονου και 
των γονέων του για παραμέ-
ληση ανηλίκου.

Άγριος 
ξυλοδαρμός

«Ελάτε να με συλλάβετε, παραιτούμαι της βουλευτικής μου ασυλίας»

Την έντονη αντίδραση του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε το 
αντισυνταγματικό μπλόκο του Ισίδωρου Ντογιάκου στην 
ΑΔΑΕ σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο πρό-
εδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ σημειώνει ότι η γνωμοδότηση 
του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αποτελεί κατάφωρη 
παραβίαση του Συντάγματος και αναφέρει ότι παραιτείται 

της βουλευτικής του ασυλίας. «Σας περιμένω να με συλ-
λάβετε» υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απευ-
θυνόμενος στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Υπενθυ-
μίζει μεταξύ άλλων ότι έχει καταθέσει από τις 7 Δεκεμβρίου 
2022, αίτημα ενώπιον της ΑΔΑΕ προκειμένου να αναζη-
τηθούν στοιχεία σχετικά με την άρση του απορρήτου προ-
σώπων με κρίσιμο ρόλο στο δημόσιο βίο. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντι-

πολίτευσης υπογραμμίζει ότι «αν αυτή η ενέργεια, σύμ-
φωνα με τη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, διώκεται ποινικά, του δηλώνω ότι παραιτούμαι 
της βουλευτικής μου ασυλίας και τον καλώ να προβεί στα 
νόμιμα σε βάρος μου. 
Κύριε Εισαγγελέα, Πλατεία Ελευθερίας 1, είναι το γρα-

φείο μου. Σας περιμένω να με συλλάβετε. Ας γνωρίζετε, 
όμως, τόσο εσείς όσο και όσοι απεργάζονται αυτές τις 
πρωτοφανείς και κατάφωρα αντισυνταγματικές ενέργειες 
πως ό,τι και να κάνετε, δεν θα εμποδίσετε την αλήθεια να 

λάμψει, ούτε θα καταφέρετε να φιμώσετε τη δημοκρατία. 
Έχει βαθιές ρίζες σε αυτόν το τόπο». Αναφέρει ακόμα ότι 
στις 5 Δεκεμβρίου του 2022 επισκέφτηκε τον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, με αφορμή τα δημοσιεύματα για τη 
παρακολούθηση των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, 
αλλά και σειράς πολιτικών προσώπων από την ΕΥΠ. Του 
εξέθεσε τη βαθιά του ανησυχία για την επιχειρούμενη δη-
μοκρατική εκτροπή και του επισήμανε ότι τα αποδεικτικά 
στοιχεία υπάρχουν στους παρόχους. Του ζήτησε, να ανα-
λάβει την ευθύνη που του αναλογεί και να αναζητήσει την 
αλήθεια απευθυνόμενος ο ίδιος στους παρόχους, ώστε 
να μη μείνει καμία βαριά σκιά στη δημοκρατική λειτουργία 
του πολιτεύματος. 

«Έναν μήνα μετά, όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε στο αί-
τημά μου, αλλά με έκπληξη παρακολουθώ ότι σήμερα 
επιχειρεί με τρόπο πρωτόγνωρο να εμποδίσει την κατά 
το Σύνταγμα αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή να ασκήσει τα 
καθήκοντά της και να αναζητήσει την αλήθεια».

ΗΧΗΡΗ� ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ� ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΤΟΓΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΑΔΑΕ

Ιδιαίτερα ανήσυχος για το 
επόμενο δίμηνο-«φωτιά» 
όσον αφορά στις ιώσεις εμ-
φανίστηκε ο Νίκος Καπρα-
βέλος, Διευθυντής ΕΣΥ, Β 
Μονάδας Εντατικής Θερα-
πείας του νοσοκομείου «Πα-
πανικολάου» στη Θεσσαλο-
νίκη. «Η ανησυχία μας για το 
επόμενο δίμηνο είναι αρκετά 
σημαντική και καλό είναι να 
μην προκληθεί έκρηξη ιογε-
νών λοιμώξεων» τόνισε μι-
λώντας στην ΕΡΤ. 

«Φοβόμαστε έκρηξη των 
ιώσεων» επισήμανε και εκτί-
μησε πως «δεν θα αντέξει το 
υγειονομικό μας σύστημα». 
Επιπλέον υπογράμμισε την 
έλλειψη παιδιατρικών κλινών 
ΜΕΘ σε όλη τη Β. Ελλάδα.

Η ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ� ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ HAARETZ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΞΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Εκπαιδεύτηκαν στην Αθήνα για τη χρήση του Predator

Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου, στην Ιερά 
Μητρόπολη Αθηνών θα πραγματοποιηθεί 
η κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, 
ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών. 
Μάλιστα σύμφωνα με την σχετική ανακοί-
νωση η ταφή του θα λάβει χώρα στο κοι-
μητήριο του Τατοΐου.  
Υπενθυμίζεται πως έπειτα από σχετική 
διυπουργική σύσκεψη υπό τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη αποφασίστηκε πως ο Κων-
σταντίνος Γλύξμπουργκ θα ταφεί ως ιδιώ-

της. Πληροφορίες αναφέρουν πως την 
εξόδιο ακολουθία θα τελέσει ο αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος, μετά από επιθυμία 
της οικογένειας.  
Ο Κωσταντίνος Γλύξμπουργκ, έφυγε 
από τη ζωή  την Τρίτη ενώ το τελευταίο 
διάστημα νοσηλευόταν με κορωνοϊό σε 
νοσοκομείο ενώ αρχικά διακομιστεί στο 
Κέντρο Υγείας Κρανιδίου στην Αργολίδα. 
Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας 
για την κηδεία του Κωνσταντίνου Γλύξ-
μπουργκ αναφέρει: «Η εξόδιος ακολουθία 
του Βασιλέως Κωνσταντίνου θα διεξαχθεί 
την Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2023 στον 
Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Θα ακολου-
θήσει η ταφή στο κοιμητήριο Τατοϊου. 
Ο χρόνος της ακολουθίας, της ταφής κα-
θώς και η παραμονή της σορού στην Εκ-
κλησία θα προσδιοριστεί σε μεταγενέ-
στερο χρόνο».

Η ισραηλινή Haaretz γράφει την Τρίτη ότι «Ισραηλινό 
λογισμικό κατασκοπείας πωλήθηκε στο Μπαγκλαντές, 
την τρίτη μεγαλύτερη μουσουλμανική χώρα του κόσμου, 
παρά τις άθλιες συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων» 
και τονίζει ότι αυτά τα «προηγμένα κυβερνοσυστήματα 
παρακολούθησης τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοι-
νωνιών πωλήθηκαν μέσω Κύπρου στο υπουργείο Εσω-
τερικών, τις υπηρεσίες ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνά-
μεις, καθώς το Ισραήλ και το Μπαγκλαντές δεν διατηρούν 
επισήμως διπλωματικές σχέσεις» και στη συνέχεια 
εμπλέκει και την Ελλάδα λόγω της δραστηριότητας του 
ομίλου επιχειρήσεων της Intellexa που εμπλέκεται και 
στο ελληνικό σκάνδαλο των υποκλοπών. Σημειώνεται 
ότι όπως έχει αποκαλυφθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη 
έδινε άδειες εξαγωγής του Predator ενώ επισήμως δή-
λωνε πως αγνοούσε την ύπαρξή του. 
Επικαλούμενη επίσημα έγγραφα από το Υπουργείο 
Εσωτερικών του Μπαγκλαντές η εφημερίδα αναφέρει ότι 
το 2021 και το 2022 ο επικεφαλής της ρυθμιστικής Αρχής 

για τις τηλεπικοινωνίες στο Μπαγκλαντές βρέθηκε στην 
Ελλάδα μαζί με κλιμάκιο ανώτερων αξιωματούχων, με 
σκοπό να εκπαιδευτούν σε αυτά τα συστήματα και στην 
χρήση ειδικού βαν με εξοπλισμό παρακολούθησης. 
Τα έγγραφα που παρατίθενται μεταξύ άλλων επιβεβαι-
ώνουν την εμπλοκή της ελληνικής διπλωματίας, καθώς 

έχουν κοινοποιηθεί στην ελληνική πρεσβεία στη Ντάκα 
του Μπαγκλαντές. 
Σημειώνεται ότι στα social media έχει διαρρεύσει ακόμη 
και σχετικό προωθητικό υλικό για τέτοια συστήματα, 
όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω: 
Ο Ταλ Ντίλιαν, πρώην αξιωματικός των υπηρεσιών 
πληροφοριών του Ισραήλ, είχε τα προηγούμενα χρόνια 
μεταφέρει την έδρα του στην Αθήνα, «μετά τα μπλεξίματά 
του στην Κύπρο» όπως αναφέρει η Haaretz και οι εγκα-
ταστάσεις διέθεταν ακόμη και χώρους προσευχής με χα-
λάκια για ομάδες εκπαιδευόμενων από μουσουλμανικές 
χώρες όπως το Μπαγκλαντές. 
Στην περίπτωση των συστημάτων που μέσω Κύπρου 
και Ελλάδας κατέληξαν να χρησιμοποιούν στο Μπαγκλα-
ντές, η ολοκλήρωση της παράδοσης έγινε στα μέσα Ιου-
νίου του 2022. Ήδη, έχει χρησιμοποιηθεί για να «ξηλω-
θούν» στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας που επέκριναν 
την κυβέρνηση και επικοινωνούσαν με την αντιπολίτευση 
σε κλειστό γκρουπ στα social media.

Αποστομωτική απάντηση στον Ισίδωρο Ντογιάκο για την 
αντισυνταγματική γνωμοδότηση σχετικά με το σκάνδαλο των 
υποκλοπών δίνει ο Χρήστος Ράμμος. Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ 
ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για ανεξάρτητη Αρχή και ως εκ τούτου 
ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να ασκήσει οποι-
αδήποτε μορφή προληπτικού ελέγχου ή προληπτικής επο-
πτείας. Ο Χρήστος Ράμμος τονίζει ότι ο Ισίδωρος Ντογιάκος 
απειλεί τα μέλη της ΑΔΑΕ με πρωτοφανή τρόπο και προσθέτει 
ότι η «επίμαχη γνωμοδότηση του κ. Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, πέρα από το γεγονός ότι νομικά  δεν έχει παράγει 
καμία απολύτως δέσμευση (ως γνωστόν δέσμευση στην ελ-
ληνική έννομη τάξη παράγουν μόνο οι δικαιοδοτικές αποφά-
σεις των δικαστηρίων), παραβιάζει εξόφθαλμα την ευθέως εκ 
του Συντάγματος εκπορευόμενη ανεξαρτησία της ΑΔΑΕ, η 
οποία μέχρι σήμερα είχε πάντοτε γίνει σεβαστή».   

Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Σύμφωνα με το Ελληνικό Σύντα-
γμα, όπως αναθεωρήθηκε το 2001, αλλά σύμφωνα και με τα 
ισχύοντα ευρύτερα στα κράτη   του ευρωπαϊκού νομικού πο-
λιτισμού, στα οποία ανήκει η χώρα μας, ο θεσμός των ανεξαρ-
τήτων Αρχών προϋποθέτει την πραγματική και όχι απλώς στα 
χαρτιά ανεξαρτησία της λειτουργίας τους και δεν είναι συμβα-
τός  με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών υπό κηδεμό-
νευση ή καθ’ υπαγόρευση. Ειδικότερα, η  ρητή, κατά το άρθρο 
19, παρ. 2, του Συντάγματος, συνταγματική κατοχύρωση της 
ΑΔΑΕ ως ανεξάρτητης Αρχής, διασφαλίζουσας μάλιστα το 
απολύτως απαραβίαστο δικαίωμα στο απόρρητο των επικοι-
νωνιών,   έχει την έννοια ότι κανένα κρατικό όργανο δεν μπορεί 
να ασκήσει επί της εν λόγω Αρχής οιαδήποτε μορφή προλη-
πτικού ελέγχου ή προληπτικής εποπτείας (εντολή, κατευθυ-
ντήρια ερμηνευτική οδηγία κ.λ.π.)».

Χρ. Ράμμος: Πρωτοφανείς οι απειλές Ντογιάκου

Ροκάνισε 
το «μαξιλάρι» 
των 37 δις

Η κυβέρνηση έχει χρησι-
μοποιήσει από 7 (τυπικά) μέ-
χρι και 15 (ουσιαστικά) δισ 
ευρώ από το μαξιλάρι που 
είχε αφήσει η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ το ‘19 προκειμένου να 
χρηματοδοτήσει τις όποιες 
δαπάνες της, κυρίως κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2022, 
ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα 
του Δημοσίου ανέρχονταν 
στα 37,8 δισ. τον περασμένο 
Σεπτέμβριο!

ΑΝΤΙΚΡΟΥΕΙ ΤΑ ΠΕΡΙ «ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ» ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ρηματική διακοίνωση ΥΠΕΞ προς Λιβύη

Απαντητική Ρηματική Διακοίνωση επέ-
δωσε το απόγευμα της Τρίτης τo Υπουρ-
γείο Εξωτερικών προς την Πρεσβεία της 
Λιβύης στην Αθήνα. Σύμφωνα με διπλω-
ματικές πηγές αντικρούονται οι ανυπό-
στατες αιτιάσεις περί «παράνομων» ενερ-
γειών του ερευνητικού σκάφους SANCO 
SWIFT. 
Το ελληνικό ΥΠΕΞ, αναφέρει ότι οι σει-
σμικές έρευνες που διεξάγονται από το 
ερευνητικό σκάφος, νότια της Πελοπον-

νήσου και νότιο-δυτικά της Κρήτης, λαμ-
βάνουν χώρα σε περιοχές ελληνικής δι-
καιοδοσίας, σύμφωνα με τους κανόνες 
του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. 
Οι συντεταγμένες των περιοχών στις 
οποίες πραγματοποιούνται οι έρευνες εί-
ναι προσβάσιμες σε όλους τους ενδιαφε-
ρόμενους μέσω της έκδοσης σχετικών 
NAVTEX. 
Η ελληνική πλευρά χαιρετίζει την ανα-
φορά, από τη λιβυκή πλευρά, στη Σύμ-
βαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
της Θάλασσας (UNCLOS). Εντούτοις, 
υπενθυμίζει στη λιβυκή πλευρά ότι τα δύο 
παράνομα και ανυπόστατα μνημόνια κα-
τανοήσεως που αυτή έχει υπογράψει με 
την Τουρκία (Νοέμβριος 20219 και Οκτώ-
βριος 2022) παραβιάζουν κατάφωρα θε-
μελιώδεις διατάξεις της UNCLOS, οι 
οποίες αντανακλούν και κανόνες του διε-
θνούς εθιμικού δικαίου. «Δεν θα αντέξει 

το ΕΣΥ»
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Εχέγγυο νίκης στις Προεδρικές Εκλογές η πολυσυλλε-
Συνέντευξη 
στον Πέτρο Χ. ΠΑΣΙΑ 
 
Το διακύβευμα ήταν και 

παραμένει: Στις προεδρι-
κές εκλογές είτε θα πετύ-
χουμε την προοδευτική αλ-
λαγή με τον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη είτε θα υπερ-

ψηφιστούν ο Νίκος Χριστοδουλίδης ή ο Αβέρωφ 
Νεοφύτου και να έχουμε συνεχώς τα προβλήματα 
και τα αδιέξοδα στη ζωή μας, τονίζει ο Γ.Γ. της Κ.Ε. 
του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, σε μια βαρυσήμα-
ντη συνέντευξη που παραχώρησε στην «ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΚΗ». 
Ο Στέφανος Στεφάνου αναλύει με στοιχεία την 

πορεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη προς την εκλο-
γική αναμέτρηση του Φεβρουαρίου και λαμβάνο-
ντας υπόψη και το γεγονός ότι η υποψηφιότητα 
του αποδεικνύεται ότι είναι πολυσυλλεκτική, εκ-
φράζει τη βεβαιότητα ότι όχι μόνο θα βρίσκεται το 
δεύτερο γύρο αλλά θα κερδίσει τις εκλογές. 
Σε άλλα σημεία της συνέντευξης του ο ηγέτης 

του ΑΚΕΛ απαντώντας σε ερωτήσεις μας:  
 
• Για το Κυπριακό τονίζει την επιτακτική ανάγκη 

για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το ση-
μείο που διακόπηκαν στο Γκραντ Μοντανά και ανα-
φέρεται σε πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο Α. 
Μαυρογιάννης για να επιτύχει το στόχο αυτό. 

• 
 Επί των ημερών της διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ 

έχουν απογειωθεί η διαπλοκή και η διαφθορά. Ο 
Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει την πολιτική βούληση 
να κτυπήσει αυτά τα φαινόμενα. 

 
• Η κυβέρνηση του Συναγερμού δεν ενδιαφέρεται 

για στήριξη της κοινωνίας γιατί προστατεύει τα με-
γάλα συμφέροντα και τα ιδιοτελή συμφέροντα τα 
οποία υπηρετεί. 

 
• Η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ένας από 

τους βασικούς άξονες του Προγράμματος διακυ-
βέρνησης του Α. Μαυρογιάννη. 

 
• Ο Στ. Στεφάνου τονίζει ότι η Κύπρος έχει ανά-

γκη από ένα ισχυρό ΑΚΕΛ, γιατί ένα ισχυρό ΑΚΕΛ 
αποτελεί ελπίδα τόσο για την Κύπρο όσο και για 
τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους και 
για την κοινωνία και προσθέτει: Το ΑΚΕΛ επιβάλ-
λεται να επανέλθει, σε ότι αφορά στην εκλογική 
του δύναμη στα επίπεδα που βρισκόταν τα προ-
ηγούμενα χρόνια. 

 
Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Παραθέτουμε στη συνέχεια το πλήρες κείμενο 

της συνέντευξης του ηγέτη του ΑΚΕΛ στην «ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΚΗ»:  

 
-Σύντροφε Στέφανε Στεφάνου, έτσι όπως εξε-

λίσσεται η προεκλογική εκστρατεία ποιο είναι 
το διακύβευμα κατά την άποψη σας για τις επι-
κείμενες προεδρικές εκλογές; 

 
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ: Το διακύβευμα ήταν πάντοτε 

το ίδιο. Είτε  θα δώσουν οι εκλογές αυτό το οποίο 
επιθυμεί η μεγάλη πλειοψηφία της κυπριακής κοι-
νωνίας έτσι όπως καταγράφεται σε όλες τις δημο-
σκοπήσεις, δηλαδή να πετύχουμε την αλλαγή πο-
ρείας στην Κύπρο, να πετύχουμε την προοδευτική 
αλλαγή και να απαλλάξουμε την Κύπρο από όλες 
εκείνες τις παθογένειες, τα προβλήματα και τα αδιέ-
ξοδα τα οποία έχει δημιουργήσει η δεκαετής δια-
κυβέρνηση του Συναγερμού στην Κύπρο, είτε θα 
συνεχίσουμε την ίδια πορεία η οποία μας οδηγεί 
σε ολοένα και νέες ατραπούς. Και μπροστά σε 
αυτό το διακύβευμα υπάρχουν μόνο δυο επιλογές, 
είτε να υπερψηφιστεί η υποψηφιότητα του Ανδρέα 
του Μαυρογιάννη και να θέσουμε τις βάσεις για 
την προοδευτική αλλαγή, είτε να υπερψηφιστεί ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης ή ο Αβέρωφ Νεοφύτου, οι 
οποίοι δηλώνουν και είναι συνεχιστές της διακυ-
βέρνησης του Συναγερμού και να έχουμε συνεχώς 
τα προβλήματα και τα αδιέξοδα στη ζωή μας.  

 
- Καθώς εισήλθαμε στην τελική ευθεία των 

προεδρικών εκλογών είστε ικανοποιημένοι ως 

καθοδήγηση του Κόμματος για τα μέχρι στιγμής 
αποτελέσματα της προεκλογικής εκστρατείας 
του ανεξάρτητου υποψηφίου Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη τον οποίο στηρίζει κόμμα; 

  Σ.Σ.: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι διότι στη μέχρι 
τώρα διαδρομή παρατηρούνται δυο πολύ σημα-
ντικά αποτελέσματα. Πρώτο η υποψηφιότητα Μαυ-
ρογιάννη παρότι είχε και έχει το λιγότερο χρονικό 
διάστημα, γιατί εξήγγειλε την υποψηφιότητα του 
πολύ αργότερα από τους άλλους δυο βασικούς 
ανθυποψηφίους του, έχει όμως μέσα σε αυτό το 
μικρό χρονικό διάστημα διανύσει η τεράστια από-
σταση με αποτέλεσμα σήμερα να βρίσκεται σε μια 
πάρα πολύ καλή αφετηριακή θέση και το δεύτερο 
συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η υποψηφιότητα 
Μαυρογιάννη αποδεικνύεται και είναι πολυσυλλε-
κτική. Καταφέρνει να συσπειρώνει την εκλογική 
βάση του ΑΚΕΛ αλλά την ίδια ώρα έχει και σοβαρές 
εισροές από άλλους πολιτικούς και κομματικούς 
χώρους, όπως επίσης και από πολίτες  οι οποίοι 
σε προηγούμενες εκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν 
και επέλεξαν την αποχή ή έριξαν ψήφο διαμαρτυ-
ρίας για ότι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό το γεγονός 
δημιουργεί και μεγάλη αισιοδοξία ότι ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης όχι μόνο θα βρίσκεται το δεύτερο 
γύρο αλλά θα κερδίσει τις εκλογές.  

  

- Με δεδομένη πλέον την είσοδο του κ. Μαυ-
ρομμάτη στο δεύτερο γύρο των εκλογών, ποιο 
θεωρείτε πιο εύκολο ή πιο δύσκολο αντίπαλο 
του στη διεκδίκηση της προεδρίας της Δημο-
κρατίας, τον Αβέρωφ Νεοφύτου ή το Νίκο Χρι-
στοδουλίδη; 

 
Σ.Σ.: Δεν μπαίνουμε σε αυτή την λογική αγαπητέ 

μου Πέτρο. Το πρώτο διακύβευμα είναι ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης να βρίσκεται στο δεύτερο γύρο των 
εκλογών και θα βρίσκεται και από εκεί και πέρα ο 
δεύτερος γύρος των εκλογών είναι στην πραγμα-
τικότητα ένας νέος γύρος εκλογών με διακυβεύματα 
τα οποία τίθενται ενώπιον των πολιτών πολύ συ-
γκεκριμένα. Επειδή όπως έχω πει η υποψηφιότητα 
Μαυρογιάννη αποδεικνύεται πολυσυλλεκτική, αυτό 
το γεγονός αποτελεί και το εχέγγυο ότι μπορεί να 
κερδίσει τις εκλογές και θα τις κερδίσει.  

 
- Με δεδομένη τη βεβαιότητα, όπως την εκ-

φράζετε για την είσοδο στο δεύτερο γύρο, αρ-
χίσατε ανεπίσημες διερευνητικές επαφές με 
κόμματα ή και παράγοντες;  

 
Σ.Σ.: Όχι, είμαστε επικεντρωμένοι στην προεκλο-

γική προσπάθεια σημειώνοντας ότι πλέον έχουμε 
εισέλθει στον πιο καθοριστικό μήνα των εκλογών 
που είναι ο Γενάρης. Επομένως, οι επαφές είναι 
για μετέπειτα. Τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στην 
προεκλογική δουλεία η οποία γίνεται και γίνεται με 
πολύ καλό αποτέλεσμα.  

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΚΕΛ  
ΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 
 
- Αγαπητέ Στέφανε, ένα ερώτημα που θέτουν 

οι Αριστεροί ψηφοφόροι, έχοντας υπόψη και 
τις εμπειρίες του παρελθόντος με τις συνεργα-
σίες του ΑΚΕΛ με προέδρους από άλλους πο-
λιτικούς χώρους, είναι ο ρόλος του κόμματος 
στη διακυβέρνηση. Σχετικά με το ίδιο, στην κυ-
βέρνηση του Αντρέα Μαυρογιάννη, το ΑΚΕΛ 
θα συμμετάσχει με γνωστά στελέχη του;  

 
Σ.Σ.: Αυτό δεν το έχουμε συζητήσει και ούτε αυτό 

το θέμα μας έχει απασχολήσει. Για μας προέχει να 
γίνει το καθοριστικό βήμα που είναι να κερδηθούν 
οι εκλογές και η υποψηφιότητα του Μαυρογιάννη 
όπως είναι γνωστό στηρίζεται σε ένα προοδευτικό 
πρόγραμμα στις βασικές θέσεις του οποίου, στα 
βασικά ζητήματα, έχουμε απόλυτη σύγκλιση από-
ψεων με πρώτα απ‘ όλα στο κυπριακό. Για το τι θα 
γίνει από την επόμενη ημέρα της ανάληψης των 
καθηκόντων του Ανδρέα Μαυρογιάννη, για το πώς 
θα επαναφέρουμε το κράτος δικαίου το οποίο έχει 
ισοπεδώσει η Συναγερμική διακυβέρνηση, το πώς 
θα επανοικοδομήσουμε το κοινωνικό κράτος που 
έχει υποσκάψει και έχει υποβαθμίσει η Συναγερ-
μική διακυβέρνηση και πώς θα αντιμετωπίσουμε 
αποτελεσματικά τη διαπλοκή και τη διαφθορά που 
επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης έχει απο-
γειωθεί. Και το πιο σημαντικό είναι πως θα επανα-
φέρουμε την αξιοπρέπεια στον κόσμο, πώς θα κά-
νουμε τον κόσμο υπερήφανο στην Κύπρο.  
Αυτές είναι οι βασικές στοχεύσεις της υποψη-

φιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Για το τι θα 
γίνει με την κυβέρνηση, αυτό έχουμε χρόνο να το 
συζητήσουμε, πολύ περισσότερο δε που θα υπάρ-
χει και επαρκής χρόνος μετά από τις εκλογές μέχρι 
και την ανάληψη των καθηκόντων. Γιατί να μην ξε-
χνούμε οι εκλογές έχουν επισπευσθεί για να υπάρ-
χει πολύς χρόνος μετά από την ολοκλήρωση των 
εκλογών για την ανάληψη των καθηκόντων του 
νέου προέδρου και της νέας κυβέρνησης.  

 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
 
- Στο Κυπριακό εκφράζεται η εκτίμηση πως 

οι εξελίξεις στην Τουρκοκυπριακή Κοινότητα 
όπως καταγράφηκε και με τα αποτελέσματα 
της εκλογικής διαδικασίας για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, τείνουν να δημιουργήσουν μια νέα 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα λύσης του Κυπρια-
κού. Λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς εξε-
λίξεις ως κόμμα εκτιμάτε ότι είναι δυνατό να 
δημιουργηθούν όντως εξελίξεις για διάρρηξη 
του αδιεξόδου; Και κυρίως η Ελληνοκυπριακή 
πλευρά πώς πρέπει να ενεργήσει για να αδρά-
ξουμε τυχόν νέα ευκαιρία; 

 
Σ.Σ.: Καινούργιες ευκαιρίες μπορούν να δημι-

ουργηθούν και πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά 
να κινηθεί για να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις. 
Αυτή είναι η βασική προσέγγιση του Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη. Πρώτον αναλαμβάνοντας πολύ συγκε-
κριμένες πρωτοβουλίες, πρώτα απ’ όλα για να 
αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της Ελληνοκυ-
πριακής πλευράς, για να είμαστε πειστικοί σε ότι 
λέμε και μέσα από αυτές τις συγκεκριμένες πρω-

τοβουλίες να αναζωογονήσουμε το ενδιαφέρον του 
διεθνούς παράγοντα και ειδικά του Γενικού Γραμ-
ματέα των Ηνωμένων Εθνών για να επαναφέρει 
την θέση που για τέσσερα συναπτά έτη διατύπωνε 
για συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το ση-
μείο που διακόπηκαν στο Γκραντ Μοντανά συζη-
τώντας επί του πλαισίου Γκουτέρες και διαφυλάσ-
σοντας τις συγκλίσεις. 
Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί ο Ανδρέας 

Μαυρογιάννης χρησιμοποιώντας ως εργαλείο δη-
μιουργίας δυναμικής για επανέναρξη των διαπρα-
γματεύσεων, τον παράγοντα της ενέργειας και του 
φυσικού αερίου.  

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
- Φίλε Στέφανε, να περάσουμε και στα θέματα 

της εσωτερικής διακυβέρνησης, αρχίζοντας 
από την κοινωνική ανισότητα, η οποία συνε-
χώς διευρύνεται. Οι πλούσιοι γίνονται πλου-
σιότεροι , οι φτωχοί φτωχότεροι. Με τον Ανδρέα 
Μαυρογιάννη πρόεδρο όσοι δεν ανήκουν στη 
μικρή κατηγορία των ευνοούμενων του συστή-
ματος, μπορούν να ελπίζουν σε καλύτερες μέ-
ρες;  

 
Σ.Σ.: Όχι μόνο μπορούν να ελπίζουν, αλλά να 

είναι σίγουροι γιατί, όπως ανέφερα και προηγου-
μένως, είναι βασικός πυλώνας της διακυβέρνησης 
του Α. Μαυρογιάννη η κοινωνική πολιτική. Σωστά 
επισημαίνεις ότι επί Συναγερμικής διακυβέρνησης 
οι κοινωνικές ανισότητες έχουν αυξηθεί για τον βα-
σικό λόγο ότι από τον παραγόμενο πλούτο λόγω 
των πολιτικών που είτε ακολουθεί, είτε ενθαρρύνει 
η κυβέρνηση μειώνεται το μερίδιο των μισθών στο 
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αντίθεση με το με-
ρίδιο των κερδών που αυξάνεται, με αποτέλεσμα 
να ενισχύονται και οι κοινωνικές ανισότητες. Κι 
αυτό πέραν από τον υποβιβασμό του κοινωνικού 
κράτους, το οποίο οφείλει ολόχρονα και ολόπλευρα 
να στηρίζει την κοινωνία, πράγμα που δεν το κάνει 
η παρούσα κυβέρνηση. Επομένως, αυτό το ζήτημα 
το οποίο έχεις αναφέρει αποτελεί και ένα από τους 
πολύ βασικούς πυλώνες και άξονες της πολιτικής 
της κυβέρνησης του Ανδρέα Μαυρογιάννη.  

 
- Ως Κόμμα όλο προηγούμενο διάστημα της 

έκρηξης των πληθωριστικών πιέσεων, της 
ακρίβειας και της μείωσης της αγοραστικής 
αξίας των εισοδημάτων των εργαζομένων, κά-
νατε πληθώρα προτάσεων προς την κυβέρ-
νηση του ΔΗΣΥ, οι οποίες όμως έπεσαν στο 
κενό. Με την αλλαγή στη διακυβέρνηση του 
τόπου με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη οι πολίτες 
να ελπίζουν ότι παρόμοια μέτρα με φιλολαϊκό 
χαρακτήρα είναι δυνατόν να υιοθετούνται από 
την Εκτελεστική Εξουσία; 

 
Σ.Σ.: Να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα συμβεί, είναι 

τεράστιας σημασίας η συνεργασία μεταξύ της εκτε-
λεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Επί ημερών 
αυτής της κυβέρνησης είχαμε τις περισσότερες 
αναπομπές και αναφορές νόμων από μέρους της 
κυβέρνησης, γιατί την κυβέρνηση δεν την ενδιέφερε 
η συνεργασία με τη Βουλή ακόμα και όταν κόμματα 
έδιναν το χέρι στην κυβέρνηση για να συζητήσουμε 
διάφορα ζητήματα. 



ΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Η� Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΔΙΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΑ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

κτικότητα της υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη 
 Όπως για παράδειγμα όταν το ΑΚΕΛ ζητούσε 

από την κυβέρνηση συνάντηση για να ανταλλά-
ξουμε απόψεις για το θέμα της φορολόγησης των 
απροσδόκητων κερδών, αυτό το οποίο συναντή-
σαμε ήταν η πλήρης περιφρόνηση από μέρους 
της κυβέρνησης που ούτε καν εδέησε να μας απα-
ντήσει. Ή, όταν η Βουλή με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ 
υπερψήφισε προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ στον 
ηλεκτρισμό, για τερματισμό της διπλής φορολογίας 
στα καύσιμα, η κυβέρνηση αμέσως έτρεξε να ανα-
πέμψει και να αναφέρει τους νόμους αυτούς γιατί 
δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση του Συναγερμού 
για στήριξη της κοινωνίας. Απλά προστατεύει τα 
μεγάλα συμφέροντα και τα ιδιοτελή συμφέροντα 
τα οποία υπηρετεί. 

 
Η ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  
ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
 
- Οι προοδευτικοί άνθρωποι του τόπου, όπως 

εκφράζεται και από την καθοδήγηση του κόμ-
ματος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι και με τα ζητή-
ματα που αφορούν και στη χρηστή διοίκηση  
και την αξιοκρατία. Με τον Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη πρόεδρο θεωρείτε ότι μπορούν να κτυ-
πηθούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα της δια-
πλοκής και διαφθοράς, που έχουν εισχωρήσει 
σε όλα τα επίπεδα της κυπριακής κοινωνίας; 

 
Σ.Σ.: Βεβαίως και είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορεί 

να γίνει. Ξέρετε αυτά τα ζητήματα όπως και πολλά 
άλλα έχουν να κάνουν πρώτα απ’ όλα με την πολι-
τική βούληση. Η διαπλοκή και η διαφθορά δεν έχει 
εκτοξευθεί επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης 
γιατί δεν υπάρχουν νόμοι και γιατί δεν υπάρχουν 
θεσμοί. Κάθε άλλο, και νόμοι υπάρχουν και θεσμοί 

υπάρχουν. Πολύ απλά η κυβέρνηση ποδηγέτησε 
ή αγνόησε θεσμούς  και από την άλλη παραβίασε 
πολλούς νόμους και το μόνο που την ενδιαφέρει 
είναι πώς θα έχει την ανάλογη κάλυψη. 
Άρα, πρωτίστως για να αντιμετωπίσεις αυτά τα 

ζητήματα, το θέμα είναι να υπάρχει η απαραίτητη 
πολιτική βούληση και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
που δεν χρωστά σε κανένα και δεν έχει σε κανένα 
να δώσει τίποτα, η δέσμευση του είναι το προ-

εκλογικό του πρόγραμμα έναντι της κοινωνίας και 
αυτό θα εφαρμόσει. Άρα δεν δυσκολεύεται ποσώς 
να κτυπήσει τη διαπλοκή και τη διαφθορά η οποία 
όπως έχουμε πει έχει απογειωθεί επί των ημερών 
αυτής της κυβέρνησης.  

 
ΤΟ ΑΚΕΛ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ 
 
- Σύντροφε Στέφανε, ποιο είναι το όραμα σας 

για το ΑΚΕΛ και την Κυπριακή Αριστερά; 
 
Σ.Σ.: Το ΑΚΕΛ επιβάλλεται να επανέλθει, σε ότι 

αφορά στην εκλογική του δύναμη, εκεί που βρι-
σκόταν τα προηγούμενα χρόνια. Όπως είναι τα 
πράγματα στον τόπο μας, η Κύπρος έχει ανάγκη 
από ένα ισχυρό ΑΚΕΛ, γιατί ένα ισχυρό ΑΚΕΛ 
αποτελεί ελπίδα τόσο για την Κύπρο όσο και για 
τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους και 

την κοινωνία. Και προς αυτή την κατεύθυνση πα-
λεύουμε ως νέα ηγεσία του κόμματος, καθιστώντας 
το ΑΚΕΛ ακόμα πιο ανοικτό στην κοινωνία, καθι-
στώντας το ΑΚΕΛ ακόμα πιο αποτελεσματικό στην 
πολιτική και κοινωνική του δράση. Αυτό θα επι-
διώξουμε και όπως ήταν γνωστό έχουμε ήδη ορίσει 
καταστατικό συνέδριο για το Φθινόπωρο του 2023 
για να πάρουμε αποφάσεις οι οποίες θα βοηθή-
σουν στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 

της δράσης του κόμματος αλλά και στην ικανότητα 
του κόμματος να αγκαλιάζει ευρύτερα στρώματα 
του λαού τα οποία συμμερίζονται την κοινωνική 
ατζέντα την οποία έχει το ΑΚΕΛ.  

 
- Οι αλλαγές προς ποια κατεύθυνση θα στρα-

φούν σύντροφε Στέφανε; Θα αλλάξει ο χαρα-
κτήρας του κόμματος και η ιδεολογική του ταυ-
τότητα;  

 
Σ.Σ.:  Όχι βεβαίως! Η ιδεολογική ταυτότητα και ο 

χαρακτήρας του κόμματος είναι εκεί. Άλλωστε με 
αυτήν την ιδεολογική ταυτότητα και με αυτό το χα-
ρακτήρα το ΑΚΕΛ πάντοτε ήταν ανοικτό προς την 
κοινωνία και ήταν μπροστάρης στον αγώνα και 
στην προσπάθεια να υλοποιηθούν προοδευτικοί 
στόχοι. Εμείς είμαστε η κατεξοχήν προοδευτική 
δύναμη και αυτήν την δύναμη θέλουμε να την κα-
ταστήσουμε ακόμα πιο αποτελεσματική.  
Είναι γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο που δεν θα αλ-

λάξουμε την ιδεολογική ταυτότητα και τον χαρα-
κτήρα του κόμματος, αλλά θα συζητήσουμε σε δύο 
επίπεδα,  πρώτον στο επίπεδο του ίδιου του κόμ-
ματος πώς το κάνει πιο αποτελεσματικό, δεύτερο 
θα συζητήσουμε για τις σχέσεις του κόμματος με 
την κοινωνία μέσα από τον φακό να ενισχύσουμε 
περαιτέρω τις σχέσεις με την κοινωνία. Αυτό έχει 
δυο πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι ο θεσμός που 
από το 1990 υπάρχει στο κόμμα των νέων δυνά-
μεων, πώς θα δομήσουμε και θα αναβαθμίσουμε 
τις νέες δυνάμεις και δεύτερο πως θα καταφέρουμε 
να αγκαλιάσουμε πάνω σε ισότιμη βάση κινήματα, 
προσωπικότητες, κοινωνικές οργανώσεις, οι 
οποίες μοιράζονται μαζί μας τους ίδιους προβλη-
ματισμούς, τις ίδιες προσδοκίες και μοιραζόμαστε 
την ίδια πολιτική και κοινωνική ατζέντα.
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Κοπιάστε για να απολαύσετε για μια μοναδική 
βραδιά την υπέροχη τραγουδίστρια Κωνσταντίνα, 
ζωντανά, στο ‘The Clissold’, το διάσημο και βρα-
βευμένο ελληνικό, gastro εστιατόριο του Βόρειου 
Λονδίνου, την Κυριακή 29 Ιανουαρίου. 
 
Η Κωνσταντίνα είναι μια πολύ καταξιωμένη καλλι-
τέχνιδα που έχει κοσμήσει τις μουσικές σκηνές της 
Ελλάδας με τις εντυπωσιακές της ερμηνείες. 
 
Έχει επίσης δουλέψει δίπλα σε μερικούς από τους 
καλύτερους τραγουδιστές και μουσικούς της χώ-
ρας. Η πρωτότυπη και συναρπαστική φωνή της, 
την έχει κάνει αναγνωρισμένη και αξιόλογη καλλι-
τέχνιδα. 
 
Μαζί με την Κωνσταντίνα θα εμφανίζονται ο Παύ-
λος Δουκανάρης και ο Στέλιος Τζανέτης και σας 
υπόσχονται  μια εξαιρετική και αξέχαστη βραδιά. 
Κάντε κράτηση τώρα για να αποφύγετε την απο-
γοήτευση. Για περισσότερες πληροφορίες και κρα-
τήσεις παρακαλώ καλέστε 07990 377789. 
 
Τιμή £60 το άτομο. Περιλαμβάνει πλήρες σετ μενού 
και καθορισμένο τραπέζι. Διατίθενται επιλογές για 
vegetarian, vegan και pescatarian. Υπάρχουν και 
εισιτήρια των £35 στην είσοδο χωρίς φαγητό και 
χωρίς καθορισμένο τραπεζάκι. 
  
Οι πόρτες ανοίγουν στις 7μμ. 
 
Παύλος Δουκανάρης  
MONTANA INTERNATIONAL MUSIC.

Η Κωνσταντίνα στο Λονδίνο 
για μια και μοναδική βραδιά !

Αγαπητοί μας,  
  
Ευχόμαστε να είσαστε όλοι καλά. Με τη βοήθεια του Θεού νικήσαμε την παν-
δημία. Θα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις δυσκολίες και τα προβλήματα του 
Νέου Χρόνου.            
 
Με μεγάλη  χαρά σας προσκαλούμε για να καλωσορίσουμε και φέτος τον 
Καινούργιο Χρόνο 2023, στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, 
Britannia Road – Νorth  Finchley – London N12  9RU – Τηλ: 020 8445 7070. 
 
Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε μαζί μας στην καθιερωμένη τελετή για το  
Κόψιμο της Βασιλόπιττας την Κυριακή 15η  Ιανουαρίου 2023 στις 3.15μμ με τα 
μέλη της οικογένειας σας, σ΄ αυτή την πατροπαράδοτη τελετή για να θυμηθούμε 
μαζί τα παλιά και αξέχαστα ήθη και έθιμα της αγαπημένης μας Κύπρου. 
 
Τη βασιλόπιττα θα ευλογήσει και  κόψει ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυα-
τείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Νικήτας στην παρουσία εκπροσώπων της 
Κυπριακής Ύπατης Αρμοστείας. 
  
Η χορωδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατεί-
ρων και Μ. Βρετανίας, υπό τη διεύθυνση του  του πρωτοπρεσβύτερου π. 
Ιωσήφ Παλλούρα θα ψάλλει τα κάλαντα και άλλα  Χριστουγεννιάτικα παραδο-
σιακά τραγούδια. Επίσης, Μποναμάδες από το γνωστό λαϊκό ποιητή Βασίλη 
Παναγή.  
 
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΧΡΟΝΟ 2023 και 
να ευχηθούμε να φέρει ειρήνη στον κόσμο και λευτεριά στην Κύπρο μας.…

ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΗΝ 
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To Σάββατο, 7 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε 
η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας στην αί-
θουσα εκδηλώσεων  του ανεξάρτητου ελληνικού 
σχολείου St Mary’s στο Southgate. 
Τη βασιλόπιτα έκοψε η κ. Γεωργία Γεωργίου, 
μέλος της επιτροπής του σχολείου και την πρό-
σφερε στους μαθητές και μαθήτριες. Το φλουρί 
βρήκε στο δικό της κομμάτι βασιλόπιτας η μα-
θήτρια Κωνσταντίνα Χριστοδούλου. 
Η διευθύντρια, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
την συνεχάρηκαν και της ευχήθηκαν «Χρόνια 
πολλά και καλή χρονιά». 
Η κοπή της βασιλόπιτας σηματοδοτεί και την 
έναρξη του δεύτερου τριμήνου των ελληνικών 
σχολείων. Η διεύθυνση, οι εκπαιδευτικοί, οι μα-
θητές και η σχολική επιτροπή του σχολείου εύ-
χονται στον κάθε ένα ξεχωριστά «Καλή χρονιά 
με υγεία και προσωπική ευτυχία».

H κοπή της βασιλόπιτας στο ανεξάρτητο 
ελληνικό σχολείο St Mary’s στο Southgate

Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 
και ώρα 3.30 μ.μ. ο Σύνδεσμος  
Λευκαριτών  Μ.Β. κατέρχεται 
στην Γενική Συνέλευση του που 
θα λάβει χώρα στο εστιατόριο 
Babinondas Restaurant 598, 

Green Lanes N13 5RY.  
Μετά το πέρας των εργασιών, 
θα επακολούθηση δεξίωση που 
θα  προσφέρει  ο Σύνδεσμος 

Λευκαριτών Μ.Β.   
Θα λάβει επίσης χώρα 
το καθιερωμένο κόψιμο 
της Βασιλόπιττας.  

Παρακαλούμε  δηλώστε την  
συμμετοχή σας όσο πιο νωρίς 
μπορείτε και το αργότερο μέχρι 

τις 17 Ιανουαρίου 2023 
για την εξασφάλιση θέσεων.      

Τηλ, 020 8807 7824  
email: community.lefkaraassoci-

ation@live.co.uk   
Επίσης, ο Σύνδεσμος 

Λευκαριτών ΜΒ πρόσφερε 
£1,000.00 στους κατοίκους του 

Cheshire House μετά την 
απόφαση της εταιρίας φυσικού 
αερίου να διακόψει την παροχή 

φυσικού αερίου.  
Τα χρήματα διατέθηκαν για την 
αγορά φαγητού, ηλεκτρικών 
κουβερτών και θερμαστρών.
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Η τυχερή μαθήτρια Κωνσταντίνα 
Χριστοδούλου χαρούμενη 
που βρήκε το φλουρί

Η κ. Γεωργία Γεωργίου προσφέρει  
βασιλόπιτα στα παιδιά

Κοπή Βασιλόπιτας Οργάνωσης Συγγενών Κυπρίων Αγνοουμένων ΗΒ
Η Οργάνωση Συγγενών Κυπρίων Αγνοουμένων (ΗΒ) διοργανώνει την Κυριακή 15η 
Ιανουαρίου 2023 κόψιμο  βασιλόπιττας εις το χώλ της εκκλησίας τού Αγ. Ιωάννη του 
Βαπτιστή στο Wightman Road. 
Το κόψιμο θα γίνει αμέσως μετά την Θεία Λητουργεία, δέηση γιά ανεύρεση αυτούς 
που ακόμα αγνοούνται καί μνημόσυνο γιά τούς αναγνωρισθέντας καί ταφέντας. 

  
Καλούμε τα μέλη μας, τους υποστηρικτές της Οργάνωσής μας καθώς καί όλους 
τούς συμπατριώτες μας όπως παραστούν. 
Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης μας σε σύντομο χαιρετισμό στο χωλ, θα μας δώσει τα 
τελευταία νεα για το θέμα.



  11      | Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2023

Την Κυριακή μετά τα Θεοφάνεια, ο Θεο-
φιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξι-
μος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον 
Ιερό Ναό του Αποστόλου Λουκά Μπέρμιγ-
χαμ. Συλλειτούργησαν ο ιερατικώς Προ-
ϊστάμενος, Πρωτοπρεσβύτερος κ. Χρήστος 
Στεφάνου και ο Οικονόμος κ. Νικόλαος-
Λουκάς Καραφυλλίδης. 
Μετά τη Θεία Λειτουργία ο Θεοφιλέστατος 
ευλόγησε τα ύδατα της παρακείμενης λί-
μνης Brookvale. Αμέσως μετά ακολούθησε 
επίσημο γεύμα σε αίθουσα της Ελληνοκυ-
πριακής Εστίας Μπέρμιγχαμ, ο Επίσκοπος 
Μελιτηνής ευλόγησε την Βασιλόπιτα και με-
τέφερε στους συνδαιτυμόνες τις ευχές του 
Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγά-
λης Βρεταννίας κ. Νικήτα.

Αγιασμός των Υδάτων στο Μπέρμιγχαμ

Στον Ιερό Ναό της Μεταμορφώσεως 
του Σωτήρος Κόβεντρι προεξήρχε της 
Θείας Λειτουργίας και του Μεγάλου Αγια-
σμού των Θεοφανείων ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος. 
Συλλειτούργησε ο ιερατικώς Προϊστά-
μενος του Ι. Ναού, Πρωτοπρεσβύτερος 
κ. Θεόδωρος Πολυβίου.

Τα Άγια Θεοφάνεια 
στο Κόβεντρι

Λαμπρά πανηγύρισε ο Ιερός Ναός του Αγ. Ιωάννου του Προδρόμου στο Haringey του Λονδίνου. 
Συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αρχιμ. κ. Νήφων Τσιμαλής, ο Ιερατικώς 
Προϊστάμενος του Ι. Ναού Αρχιμ. κ. Απόστολος Τρυφύλλης, ο Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνωστόπουλος, 
ο Πρεσβύτερος κ. Βίκτωρας Κτωράκης και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς. 
Ο Πρωτοσύγκελλος μετέφερε στο εκκλησίασμα τις ευχές του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και 
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτα, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο ως μέλος της Αντιπροσωπείας του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου στην Ενθρόνιση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και 
πάσης Κύπρου κ. Γεωργίου.

Η εορτή του Τιμίου Προδρόμου 
στο Haringey

Εκδήλωση για την μικρασιατική καταστροφή στο Ελληνικό σχολείο Αγ. Γεωργίου Kingston
Την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε εκδή-
λωση για την επέτειο των 200 χρόνων από την μικρασιατική 
καταστροφή στο Ελληνικό σχολείο Αγ. Γεωργίου στο Kingston. 
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελ-
λάδας στο Λονδίνο κ. Χρήστος Γούλας, οι δύο προϊστάμενες 
των εκπαιδευτικών αποστολών Ελλάδας και Κύπρου κ. Βερώνη 
και κ. Λόη αντίστοιχα, και η κ. Χατζηγιάννη υπεύθυνη των σχο-
λείων της Αρχιεπισκοπής. 
Η εκδήλωση ήταν καθηλωτική, συγκινητική και η παρουσία 
των παιδιών υποδειγματική. Τα μικρότερα παιδιά έμαθαν για 
την Σμύρνη, δημιουργώντας χειροτεχνίες, ενώ τα μεγαλύτερα 
απαγγέλλοντας κείμενα, ποιήματα και συμμετέχοντας στη χο-
ρωδία μικρασιατικών τραγουδιών. 
Θερμά Συγχαρητήρια αξίζουν στους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές του Ελληνικού σχολείου Αγ. Γεωργίου!



Σκέψεις και απόψεις.  
Θέματα που απα-
σχολούν τα ανθρώπι-
να συναισθήματα. Θέ-
ματα που μπορεί κανείς 
να τα κρατήσει μόνο 

για τον εαυτό του.  
Στην περίπτωση τη δική μου ασφαλώς 

οι εκφράσεις μου και η προσπάθεια 
μου να πω τη σκέψη μου, ή την άποψή 
μου, το κάνω από υποχρέωση στο ότι 
εντάχθηκα σε μια ομάδα ανθρώπων 
που εκφράζονται για να κινήσουν το 
ενδιαφέρον των άλλων γύρω τους ούτως 
ώστε να προβληματιστούν, να σκεφτούν 
και να ενεργήσουν ανάλογα για καλυ-
τέρευση συνθηκών, καλυτέρευση πα-
ραστάσεων ζωής, καλυτέρευση στιγμών 
της ζωής. 
Σαν ένας από αυτούς τους ανθρώπους 

αναζητώ θέματα να ασχοληθώ για τους 
λόγους αυτούς που ανέφερα πιο  πάνω. 
Οι ανθρώπινες  σχέσεις είναι απαραί-
τητες για να ψάξει κανείς να βρει το 
υλικό το οποίο να ασχοληθεί για να κι-
νήσει ενδιαφέρον και να προβληματίσει 
το αναγνωστικό του κοινό. 
Τα θέματα μου είναι τις πιο πολλές 
φορές θέματα που με απασχόλησαν, 
δηλαδή που τα έζησα, θέματα που με 
συγκίνησαν, με πλήγωσαν, ή ακόμα 
και μου δημιούργησαν καλές ή κακές 
παραστάσεις ζωής! 
Σκεπτόμενος καμιά φορά και ασχο-

λούμενος με θέματα που δεν τα έζησα 
αλλά απλά πέρασαν στη αντίληψη μου, 
λέω … εντάξει, θα μπω στη διαδικασία 
για να μεταφέρω τη δική μου σκέψη για 
το τάδε θέμα, απλά για να κινήσω την 
περιέργεια στους ανθρώπους, να στείλω 
κάποιο μήνυμα, ούτως ώστε να μπουν 
κάποιοι  στη διαδικασία και να ενεργή-
σουν με σκοπό την καλυτέρευση όπως 
είπα των παραστάσεων – στιγμών της 
ζωής. 
Στη σημερινή περίπτωση μπαίνω στη 

διαδικασία να προβληματίσω, ή να εκ-
φράσω την σκέψη μου με θέμα που 
μάλλον με προβληματίζει αλλά ταυτό-
χρονα με πληγώνει, αλλά και πάλι θα 
το κάνω γιατί έχω υποχρέωση. 
Πάρα πολλές φορές ασχολούμαστε 
με θέματα των άλλων, εκφράζουμε από-
ψεις και σκέψεις, αλλά δεν είναι το ίδιο 
με το να ασχολείται κανείς με θέμα που 
βγαίνει μέσα από τον δικό του κόσμο. 

Μέσα από την δική του οικογένεια. 
Μέσα από τα δικά του όνειρα. Από τις 
δικές του καθημερινές σκέψεις.  
Τα όνειρα των ανθρώπων καμιά φορά 

κατακομματιάζονται έτσι ξαφνικά, που 
δεν προλαμβάνουν να κατανοήσουν το 
γιατί. 
Και η πρώτη σκέψη είναι… δεν το 

περίμενα να συμβεί σε εμένα. Γιατί αυτό 
να συμβεί; 
Δεν έχει σημασία τι είναι αυτό που 

συμβαίνει. Σημασία έχει το ότι συμβαίνει 
κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα τον ψυ-
χολογικό σου κόσμο.  
Κάνεις όνειρα, παρακολουθείς τις εξε-

λίξεις και εύχεσαι τα όνειρα σου να 
πραγματοποιηθούν.  
Κάνεις οικογένεια, αποκτάς παιδιά, 

κάνεις το παν να δεις τα όνειρα σου να 
πραγματοποιούνται, τα καταφέρνεις, 
νιώθεις περηφάνια, και νιώθεις ευτυχι-
σμένος. 
Και εκεί που όλα σου βγαίνουν όπως 

τα ήθελες, ξαφνικά ανακαλύπτεις κάτι 
που αναστατώνει το ψυχικό σου κόσμο, 
και σπάζει τα όνειρα σου.  
Δεν το περίμενες ότι αυτό θα συμβεί 

σε δικό σου άνθρωπο. Δεν το περίμενες 
ότι η φύση θα σου αναστατώσει τις 
σκέψεις σου, και δεν το περίμενες ότι η 
διάγνωση στην προσπάθεια  να μάθεις 
για το λόγο που ένα νέο βλαστάρι στην 
οικογένεια σου, απλά σου λένε…. Έχει 
πρόβλημα! Και είναι εκεί που λες… 
γιατί Θεέ μου… γιατί σε εμένα… 
Και αρχίζεις να το διοχετεύεις στο νου 

και τη ψυχή σου, για να το αποδεχθείς. 
Δεν έχει σημασία το πόσο μεγάλο ή 
πόσο μικρό είναι αυτό το πρόβλημα. 
Είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα 
που σε κάνει ακόμα πιο δυνατό και 
που σε κάνει ακόμα να έρθεις πιο κοντά 
στις υποχρεώσεις σου απέναντι στο 
συνάνθρωπο σου. 
Και είναι τότε που σκέφτεσαι ότι τα 
όσα προηγήθηκαν, ήταν θέματα που 
διαμόρφωσαν τον δικό σου χαρακτήρα. 
Σε έκαναν αυτός που είσαι. Σε έμαθαν 
να προσφέρεις και κάνοντας το, προ-
σφέροντας, σε γέμισαν σαν άνθρωπο. 
Νιώθεις ότι δεν σου έλειψε τίποτα. Και 
τώρα αυτό το περιστατικό σε κάνει 
ακόμα πιο δυνατό. Σου ανοίγει δρόμους 
και σου δίνει λόγους να θέλεις να κρα-
τήσεις τον τίτλο του καλοσυνάτου που 

στο παρελθόν έδωσε όσα πιο πολλά 
μπορούσε σε αυτούς που τα είχαν ανά-
γκη. Έδωσε  την αγάπη του,  την συ-
μπαράσταση του, και στρώνεσαι στη 
δουλειά να δώσεις και άλλη αγάπη. Να 
δώσεις και άλλη συμπόνια στο  
συνάνθρωπο σου που την έχει ανά-
γκη. 

 Και θέλεις να δώσεις αγκαλιές και θέ-
λεις να δώσεις χρόνο. Και θέλεις να 
βρεθείς κοντά σε αυτούς  που πιστεύουν 
ότι υπάρχει ελπίδα! 
Και παίρνεις αμέσως τηλέφωνο τον 

δικό σου άνθρωπο για να του δώσεις 
κουράγιο. Να του πεις ότι τα όνειρα δεν 
τέλειωσαν. Να του πεις ότι θα είσαι 
εκεί. Να του συμπαρασταθείς. Να του 
πεις ότι…. έτσι τα ήθελε ο πλάστης. 
Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφο-
ρετικό από του να δώσει λίγη αγάπη, 
λίγο χρόνο, και να κάνει προσευχές για 
να είναι ο όποιος πόνος λιγότερος! 
Απλά αναρωτούμε τώρα ποιες  θα είναι 
οι δικές σας σκέψεις για το σημερινό 
μου θέμα. 
Εμένα με δυνάμωσε το θέμα αυτό και 

με έκανε να νιώθω περισσότερη ευθηνή 
για τα όσα με διακρίνουν, και να σκέ-
φτομαι και να ψάχνω περισσότερους 
λόγους για να δίνω ότι μπορώ στους 
συνανθρώπους μου. 
Τη φύση δεν την πολέμησε κανείς, 
και τη δύναμη του πλάστη μου δεν την 
αμφισβητεί κανείς.  

-Η ζωή μας είναι ένα πέρασμα! Είναι 
μια δοκιμασία. Εδώ ερχόμαστε … δο-
κιμαζόμαστε… και δίνουμε κάποιες εξε-
τάσεις. Εδώ θα κριθούμε… εδώ θα πά-
ρουμε και θα δώσουμε… και όταν φύ-
γουμε.. το μόνο που θα αφήσουμε πίσω 
είναι οι πράξεις μας! Καλές ή κακές 
πράξεις οι οποίες θα μας γεμίσουν τον 
ψυχολογικό μας κόσμο και θα μας δώ-
σουν παραστάσεις ζωής, στιγμές ζωής 
που θα κρατάμε και θα διανύουμε αυτή 
τη λεωφόρο της ζωής που έτυχε να 
βρεθούμε. Κάντε αυτή τη λεωφόρο να 
είναι φωτεινή! 
Φωτίστε τη ζωή σας  με καλοσυνάτες 

πράξεις!  
Αυτά για σήμερα.  
Σας χαιρετώ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
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Παρακολούθησα τις ειδήσεις από το 
ΡΙΚ στις 7/1/2023 και άκουσα από 
όλους τους υποψηφίους συναγερμι-
κούς για την προεδρία της δημοκρατίας 
και τον Αναστασιάδη να μας λεει ότι η 
οικονομία της Κύπρου είναι ισχυρή, 
χωρίς να μας αναφέρουν τον λόγο που 
η Κύπρος πλούτισε τόσο απότομα. 
Γιατί; Ας πάρω τα γεγονότα από την 
αρχή. Πρώτον το 2013 αν θυμάμαι 
καλά είχαμε την κλοπή του Κυπριακού 
λαού με το κούρεμα. Εδώ έχω μια ερώ-
τηση προς τους συναγερμικούς: Πότε 
θα επιστρέψετε τα λεφτά που ληστέ-
ψατε από τον κυπριακό λαό; Η Λαϊκή 
Τράπεζα κήρυξε πτώχευση, οι Κυπρια-
κές Αερογραμμές έκλεισαν όπως και ο 
Συνεργατισμός.  
Γιατί όλα αυτά έκλεισαν και που πή-

γαν τα λεφτά;  
Εδώ η Παροικιακή στις 5/1/2023, δη-

μοσιεύει ένα άρθρο του τέως γενικού 
γραμματέα του ΑΚΕΛ, με τίτλο «Η 
υστεροφημία του Αναστασιάδη».  
Διαβάζοντας το άρθρο, ο Άντρος Κυ-

πριανού αναρωτιέται για το που πήγαν 
τα 5 δισεκατομμύρια από το μερίδιο 
των εργαζομένων. Πότε οι υποψήφιοι 
του Συναγερμού για την προεδρία, θα 
δώσουν την απάντηση σε αυτό το ερώ-
τημα; Αλλά είναι δυνατόν να μας πουν 
την αλήθεια; 
Όσες πιθανότητες υπάρχουν να 

εκλεγώ Πρόεδρος της Δημοκρατίας άλ-
λες τόσες πιθανότητες υπάρχουν να 
ακούσουμε από τους συναγερμικούς 
μια απάντηση. 
Φυσικά οι συναγερμικοί υποψήφιοι, 

έχουν τεράστιες ευθύνες για την κατά-
σταση της πατρίδας μας, μια και ήταν 
υπουργός ο Νίκος Χριστοδουλίδης και 
πρόεδρος του ΔΥΣΗ ο Αβέρωφ Νεο-
φύτου. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης πι-
στεύω ακράδαντα είναι ο ιδανικότερος 
υποψήφιος για το αξίωμα του προ-
έδρου της πατρίδας μας, για να δούμε 
όλοι μας καλύτερες μέρες.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Μαυρογιάννης 
για καλύτερες μέρες!

Στη λεωφόρο της ζωής! 

Του Βασίλη 
Παναγή

Για δεκαετίες τώρα 
παρακολουθώ αγώνες 
στο μεγάλο ποδοσφαι-
ρικό γήπεδο της ομά-
δας μου στο Λονδίνο. 
Σε κάθε αγώνα όλα 

αυτά τα χρόνια, πα-
ρούσα ήταν και η Κυ-
πριακή Σημαία.  Πα-
ρόλο που ιθύνοντες 
προειδοποίησαν τον 

οπαδό να μην ανυψώνει την Κυπριακή 
Σημαία εντούτοις, αγνόησε την διαταγή 
και ανύψωσε την σημαία στον επόμενο 
αγώνα. Δεν υπήρχαν ποδοσφαιρικές 
συναντήσεις λόγω του παγκοσμίου πο-
δοσφαιρικού κυπέλλου. 
Με κρατημένη την ανάσα περιμέ-

ναμε για ένα μήνα για να δούμε αν η 
Κυπριακή Σημαία θα εμφανισθεί. Εμ-
φανίσθηκε ακόμη μία φορά και μετά 
τίποτα. Τι να έγινε; Μήπως αρρώστησε 
ο οπαδός η και οι φίλοι του και δεν πα-
ρακολουθούν τα παιχνίδια; 
Περάσαν εβδομάδες μέχρις ότου 

πήραμε μήνυμα τι στα αλήθεια γίνετε. 
Είναι πράγματι ανατριχιαστικό τι είχε 

λάβει χώρα και πρέπει να προβλημα-
τίζει κάθε Κύπριο που νοιάζεται για τη 
χώρα του. Αξίζει να τονίσουμε ότι η 
ποδοσφαιρική ομάδα δεν φταίει καθό-
λου σε αυτό το θέμα. Ακόμη ένα πα-
ράδειγμα πόσο αθόρυβα και μεθοδικά 
εργάζονται τα ακροδεξιά στοιχεία κα-
θώς μάθαμε ποιοι ήταν πίσω από αυ-
τήν την ενέργεια.  
Οι Κύπριοι οπαδοί ελπίζω να αντι-

δράσουν με ειρηνικό τρόπο, διότι ήδη 
οι υποψίες κατευθύνονται προς την 
ίδια κατεύθυνση. 
Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη ουδε-

μία δήλωση από την ομάδα και θα πε-
ριμένουν για ακόμη λίγο καιρό μέχρις 
ότου γίνει γνωστό ποιοι ήταν οι υπαίτιοι 

πίσω από αυτή την καταδικαστέα ενέρ-
γεια. 
Δεν θα ήταν καθόλου παράξενο ή 

κατ’ ουδένα λόγο υπερβολή, εάν οι Κύ-
πριοί  οπαδοί της ομάδας κατέβαιναν 
στο γήπεδο με Κυπριακές Σημαίες. 
Το τι θέλει να πιστεύει ο κάθε Κύ-

πριος οπαδός της ομάδας αυτής, είναι 
στο ότι η απουσία της Κυπριακής Ση-
μαίας, οφείλετε στη απουσία του οπα-
δού της ομάδας που ανυψώνει την κυ-
πριακή Σημαία στο ίδιο μέρος του 
γηπέδου, σε κάθε ποδοσφαιρική συ-
νάντηση. Εάν όμως αυτή η απουσία 
της Κυπριακής Σημαίας, οφείλετε στις 
ενέργειες πρακτόρων της Τουρκίας, 
τότε τα πράγματα παίρνουν μία νέα 
και επικίνδυνη στροφή. 
Μετά μου λένε έλα να βγάλουμε 

λάκκο. Μα πως με βελόνια είναι δυνα-
τόν να βγάλεις λάκκο.  
Οι άλλοι έχουν εργαλεία καλύτερα 

από τα δικά μας. Εμείς απλά μόνο 
αντιδρούμε μετά το πανηγύρι όχι μόνο 
για πρώτη φορά. 
Μπορούσα φυσικά να γράψω πε-

ρισσότερα αλλά καλύτερα ας το αφή-
σουμε ως εδώ μέχρι να δούμε πως θα 
εξελιχθεί το θέμα αυτό.  
Ας μην ξεχνούμε λοιπόν ότι το Τουρ-

κικό εξτρεμιστικό στοιχείο είναι εν δρά-
σει.

Μήπως τους ενόχλησε η παρουσία 
της Κυπριακής Σημαίας;

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Με γυμνό μάτι φαί-
νεται πλέον η δυναμική 
που αναπτύσσει η 
υποψηφιότητα Μαυρο-
γιάννη. Κάθε μέρα όλο 

και περισσότεροι συντάσσονται μαζί του, 
από ΟΛΟΥΣ τους  χώρους.  

 
Τον  Δεκέμβριο δημοσιεύτηκαν 4 δημο-

σκοπήσεις. Οι  3 έδειξαν άνοδο 3% και 
πάνω και η μία 2.7%. 

Άλφα 21.12.2012, αύξηση             3.2%   
Σίγμα   19.12.2022, αύξηση           3.3% 
Καθημερινή 11.12.2022, αύξηση    3% 
Πολίτης  11.12.2022. αύξηση         2.7% 
 
Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η συνε-

χώς αυξανόμενη δυναμική, η οποία 
εκτιμώ ότι θα συνεχιστεί μέχρι την ημέρα 
των εκλογών; Σίγουρα υπάρχουν  
διάφοροι λόγοι, αλλά θεωρώ πως πολ-
λοί πολίτες που δεν τον ήξεραν καλά, 
συναντώμενοι μαζί του ή ακούγοντας 
και βλέποντας τον στις συνεντεύξεις και 
τις συζητήσεις διαπιστώνουν τα οφθαλ-
μοφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά του. 

 
1. Διαπιστώνουν ότι έχουν να κάνουν 

με ένα άνθρωπο ποιότητας. Ένα άν-
θρωπο βαθιά μορφωμένο και καλλιερ-
γημένο, ένα άνθρωπο σεμνό και ειλι-
κρινή, αλλά ταυτόχρονα και 
αποφασισμένο να αναδείξει ένα νέο 
ήθος στην πολιτική, η οποία μαστίζεται 
από σήψη και διαφθορά. 

2. Διαπιστώνουν ότι έχει γνήσιες κοινω-
νικές ευαισθησίες και τους δημιουργεί την 
πεποίθηση ότι θα κάνει πέντε πράγματα 
για τους πολλούς και μη προνομιούχους, 
μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της 
οικονομίας και μέσω της καλύτερης ανα-
διανομής του παραγόμενου πλούτου. Άλ-
λωστε και ο ίδιος δεν προέρχεται από την 
αστική τάξη, αλλά από μια αγροτική οικο-
γένεια. 

 
3. Όσο περνά ο χρόνος διαπιστώνουν 

και τις ηγετικές του ικανότητες, διότι έπεισε 
ότι δεν είναι αυτός που φωνάζει δυνατά ή 
που το παίζει μάγος που έχει τέτοιες ικα-
νότητες, αλλά αυτός που  ξέρει να αξιοποιεί 
στο μέγιστο τα μέσα και πόρους που έχει 
στη διάθεση του, όπως έκανε ως υφυ-
πουργός με αποτέλεσμα η Κύπρος να 
έχει μια πολύ επιτυχημένη ευρωπαϊκή 
προεδρία. Το γεγονός ότι οι πέντε τελευ-
ταίοι πρόεδροι της Δημοκρατίας τον αξιο-
ποίησαν σε διάφορες ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ θέ-
σεις ενισχύει την πεποίθηση αυτή στους 
πολίτες.  

 
4. Όταν πληροφορούνται την πορεία 

του διαπιστώνουν επίσης ότι έχει τεράστια 
γνώση και εμπειρία σε 4 τομείς που κανέ-
νας άλλος υποψήφιος δεν διαθέτει. Γνω-
ρίζει καλά και από μέσα την κρατική μη-
χανή, γνωρίζει ότι η τάχα μεταρρύθμιση 
είναι μια σοβαρή οπισθοδρόμηση και ξέρει 
ακριβώς τι πρέπει να κάνει για να λειτουρ-
γεί καλύτερα. Υπηρέτησε ως αντιπρόσω-

πος της Κύπρου στην ΕΕ.  Γνωρίζει με 
κάθε λεπτομέρεια  τους μηχανισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως να τους 
αξιοποιήσει. Είναι γνώστης και της λει-
τουργίας του ΟΗΕ όπου υπηρέτησε για 
αρκετά χρόνια. Επιπρόσθετα γνωρίζει το 
Κυπριακό στην παραμικρή του λεπτομέ-
ρεια. 

 
5. Διαπιστώνουν και πείθονται ότι είναι 

ένας άνθρωπος αποφασισμένος να εξα-
ντλήσει κάθε πιθανότητα για επίλυση του 
Κυπριακού με βάση το πλαίσιο Γκουτέρες 
(ότι καλύτερο στην ιστορία του Κυπριακού) 
και τις πολύ χρήσιμες συγκλίσεις, στοιχεία 
που εξασφαλίζουν μια λύση που θα έχει 
καλές πιθανότητες να υπερψηφιστεί σε 
δημοψήφισμα.  

 
6.  Ρεύμα δημιουργεί και το γεγονός ότι 

δεκάδες γνωστές και αξιόλογες προσω-
πικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα 
έχουν συνταχθεί μαζί του, κάτι που ση-
μαίνει ότι έχει ανθρώπους δίπλα του για 
όλα τα ζητήματα (οικονομία, ενέργεια, πε-
ριβάλλον, θέματα υγείας και παιδείας και 
πολλά άλλα).   

 
Εκτιμώ ότι το βράδι των εκλογών ο 

Μαυρογιάννης θα καταγράψει ποσοστό 
ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ από τις μέχρι τώρα 
δημοσκοπήσεις.

Μεγάλη πλέον η δυναμική της  
υποψηφιότητας Ανδρέα Μαυρογιάννη
Του Βάσου 
Γεωργίου 
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Ομορφιά και λάμψη εκ των 
έσω. Για μια χρονιά 2023 γε-
μάτη επιτυχίες! 

 
Κάθε τέλος του χρόνου είναι 
μια ευκαιρία να αναλογιστούμε 
τη χρονιά που πέρασε, να κά-
νουμε τον απολογισμό της και 
να βάλουμε στόχους για την 

επόμενη. Γι΄αυτό εύχομαι το 2023 να είναι μια 
χρονιά γεμάτη ομορφιά. Από μέσα πρώτα και 
μετά από έξω. 

 Και για να είμαστε ρεαλιστές ας πούμε: «Ας 
χαρούμε πρώτα την παραμονή της πρωτοχρονιάς 
τρώγοντας, κάνοντας αστεία,   γελώντας, χο-
ρεύοντας και μετά  αρχίζουμε τη διαδικασία για 
να υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους», που 
πολλές φορές έχουν να κάνουν και με αυστηρούς 
περιορισμούς. Ας είναι η πρώτη φορά που δεν 
θα αρχίσουμε κατ΄ευθεία  μετά τα Χριστούγεννα 
να ζοριζόμαστε σκεπτόμενοι ότι σε λίγες μέρες 
αρχίζουμε… 
Μέσα στα χρόνια κατάλαβα ότι πολλούς από 

τους  στόχους που βάζουμε για την νέα χρονιά 
άλλους τους πετυχαίνουμε άλλους όμως όχι. Και 
μόνο στην ιδέα αυτή ότι κάποιους από τους στό-
χους μας δεν θα πετύχουν μας πιάνει μια θλίψη 
και νοιώθουμε λες και είμαστε αδύνατοι χαρα-
κτήρες. Γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο λέω ας απο-
μακρύνουμε τις σκέψεις για τους στόχους της 
φετινής χρονιάς για να περάσουμε ακόμη πιο 
καλά τις γιορτινές μέρες. Μας φτάνει όλο αυτό το 
άγχος που νοιώθουμε καθ΄όλη την διάρκεια του 

χρόνου για εμάς και για τους άλλους γι΄αυτό ας 
μη βιάσουμε φέτος τα πράγματα. Ας πάρουμε 
μια ανάσα κι όταν είμαστε έτοιμοι αρχίζουμε. Ας 
πούμε: «Και τι έγινε αν δεν αρχίσω να υλοποιώ 
αυτά που θέλω σύντομα;» Θέλω να πω γενικά 
ας είμαστε πιο χαλαροί φέτος και πιο καλοί με 
τον εαυτό μας. Φτάνει πια αυτά τα πρέπει! 
Η αλήθεια είναι, το να θέτουμε στόχους είναι 

μια διαδικασία πολύ διαφορετική για τον καθένα 
και ξεχωριστή. Κανείς δεν μπορεί να μας εξηγήσει 
πώς να βάλουμε στόχους ή να μας υποδείξει τον 
τρόπο με τον οποίο θα τους πετύχουμε και αυτό 
δεν είναι ακόμα ένα πρωτοχρονιάτικο άρθρο που 
θα μας δώσει ιδέες για νέους στόχους. Αντίθετα, 
πρόκειται για ένα άρθρο που θα μας δώσει ιδέες 
για μικρές καθημερινές συνήθειες. Χρήσιμα tips 
που θα «στρώσουν» το καλύτερο δυνατό έδαφος 
για να μπορέσουμε να εστιάσουμε σε κάθε στόχο 
μας και να τον πετύχουμε. 
Ας δούμε ποιες συνήθειες μπορείτε να αλλάξετε 

για να διευκολύνετε την καθημερινότητά σας και 
να εστιάσετε στους στόχους σας! 
Πιείτε δυο φλυτζάνια τσάι καθημερινά. Η ενυ-

δάτωση είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό 
μας. Ένα αρωματικό ρόφημα βοτάνων θα μας 
ενεργοποιήσει σίγουρα. 
Φτιάξτε τον χώρο σας. Δεν υπάρχει καλύτερο 

συναίσθημα από το να γυρνάτε στο σπίτι και να 
απολαμβάνετε τη ζεστασιά του χώρου σας. 
Αν είστε γυναίκα πλύντε όλα τα πινέλα του μα-
κιγιάζ σας. Και πετάξτε όσα δεν χρησιμοποιείτε. 
Προσπαθήστε να καταναλώνετε χρωματιστά 
γεύματα. Βάλτε στο καθημερινό μενού φρούτα, 

λαχανικά, αρωματικά. 
Ξεκινήστε μια δραστηριότητα που εξυπηρετεί 
την καθημερινότητά σας. Όχι, δεν χρειάζεται να 
ξεκινήσετε crossfit. Βρείτε κάτι που να σας αρέσει 
και να σας ταιριάζει και αφιερώστε μισή με μια 
ώρα την ημέρα σε αυτό, ακόμα κι αν πρόκειται 
για περπάτημα. 
Κάντε τρία πράγματα που σας γεμίζουν και 

σας κάνουν χαρούμενους μέσα στην εβδομάδα. 
Ένα μπορεί να είναι να μιλάτε με φίλους. Να 
τους αφιερώνετε λίγο από τον ελεύθερο σας 
χρόνο. Το άλλο μπορεί να είναι … να κάνετε κάτι 
που να νοιώσετε περήφανοι που το πετύχατε. 
Ας πούμε μια νέα συνταγή που την φτιάξατε και 
την πετύχατε από την πρώτη φορά ή καταφέρατε 
κάτι καλό στη δουλειά και σάς επιβράβευσαν. 
Και τέλος προσφέρατε κάτι στον εαυτό σας όπως 
ένα χαλαρωτικό μπάνιο με πολλά αρωματικά 
άλατα ή αγοράσατε ένα καινούριο άρωμα ή 
ακόμη βρήκατε ώρα να πάτε για ένα καφέ. Ίσως 

να πιείτε τον αγαπημένο σας στην αγαπημένη 
σας καφετέρια. Παρέα με όμορφους ανθρώπους.  
Ποιος θα σας φροντίσει καλύτερα από εσάς; 
Άρα, δώστε μεγαλύτερη σημασία σε αυτά που 
αρέσουν εσάς και σας κάνουν να χαμογελάτε και 
να νοιώθετε ικανοποίηση. 
Πίνετε πολύ νερό  καθημερινά. Ας πάμε πίσω 

σε αυτό που λένε όλοι: 5 ποτήρια την ημέρα!  
Ακούστε πιο πολλή μουσική. Την μουσική που 

σας αρέσει. Επιλέξτε τα τραγούδια που σας αρέ-
σουν και φροντίστε να μην σας θυμίζουν ΤΙΠΟΤΑ. 
Ούτε καλό ούτε λυπητερό! Ουδέτερα. 
Κλείστε το κινητό μια ώρα πριν πέσετε για 

ύπνο. Και μην το πιάσετε στα χέρια σας την 
πρώτη μια ώρα που ξυπνάτε. Για να κατακτήσετε 
τα όνειρά σας χρειάζεται να είσαι ξεκούραστοι! 
Απλά και υλοποιήσιμα πράγματα θα έλεγα να 

φέτος! Η επιτυχία μοιάζει να είναι σίγουρη.  
ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ κι ευτυχισμένος ο και-

νούριος χρόνος 2023! Και χαλαρά!

2023 στόχοι για μια λαμπερή χρονιά!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

• Τον περασμένο Ιούνιο  δη-
λαδή πριν εφτά μήνες, ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης ανακοίνωσε ότι 
θα διεκδικήσει την Προεδρία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Στις αρ-
χές, αλλά και για ένα σχετικά με-
γάλο χρονικό διάστημα μετά, δεν 

ήταν λίγοι αυτοί  που έλεγαν ότι δεν είναι εκλέξιμος. 
Ούτε ήταν λίγοι αυτοί που έλεγαν ότι δεν  τραβά. 
Σήμερα ο Ανδρέας Μαυρογιάννης  
είναι ένας από τους τρεις κύριους  διεκδικητές 
της Προεδρίας  της Κυπριακής  Δημοκρατίας.  
Οι άλλοι δύο διεκδικητές είναι   συναγερμικοί,  
περήφανοι  συναγερμικοί, όπως οι ίδιοι δηλών 
ουν, που θέλουν να συνεχίσουν το έργο της  
πιο  διεφθαρμένης, κατά τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ, 
Νικόλα Παπαδόπουλο,  κυβέρνησης, στην ιστορία  
της  Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κομματικός  
υποψήφιος Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεο-
φύτου και ο ανεξάρτητος υποψήφιος πρώην 
Υπουργός Εξωτερικών της εν λόγω  διεφθαρμέ-
νης κυβέρνησης, Νίκος Χριστοδουλίδης. 

• Με βάση όλα τα δεδομένα, μέσα και οι όλες οι 
δημοσκοπήσεις - που σίγουρα πρέπει να τις λαμ-
βάνουμε υπόψη, αλλά  να τις βλέπουμε πάντα 
με κριτικό μάτι για να  μπορούμε να τις αναλύουμε 
και να τις αξιοποιούμε σωστά - κ.ά., η διαφορά 
μεταξύ των τριών κύριων υποψηφίων είναι τόσο 
μικρή που κανένας δεν μπορεί να προβλέψει με  
βεβαιότητα ποιοι δύο από  τους τρεις θα  
περάσουν στον δεύτερο γύρο. Αυτή είναι και η 
εκτίμηση του γνωστού πολιτικού αναλυτή και 
εκλογολόγου Γιάννη Μαυρή που γνωρίζει το  
εκλογικό σώμα της  Κύπρου όσο λίγοι.  

• Σήμερα εικοσιτέσσερεις  μόνο μέρες πριν τις  
Προεδρικές  Εκλογές που θα λάβουν χώρα στις 
5 Φεβρουαρίου 2023 κανένας σοβαρός αναλυτής 
δεν αμφισβητεί την εκλεξιμότητα και των τριών 
κύριων υποψηφίων. Την ίδια ώρα αμφισβητείται 
ο μύθος, που καλλιέργησαν επιτήδειοι πλαστο-
γράφοι  και οικονομικά  συμφέροντα, ότι ο Νίκος 
Χριστοδουλίδης είναι ο  νικητής των εκλογών πριν 
την εκκίνηση! Κάποιες δημοσκοπήσεις  ήταν τόσο 
πειραγμένες που έβγαζαν μάτια! Μέχρι σήμερα 
κανένας "ειδήμων" δεν μπόρεσε να δώσει λογική 
εξήγηση για τις κραυγαλέες αντιφάσεις κάποιων 
δήθεν άμεμπτων ερευνών που αποτέλεσαν τη 
βάση δημοσκοπήσεων της πλάκας. Λογικά  
αμφισβητήθηκε ο μύθος ότι ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης είναι ο σίγουρος νικητής των εκλογών αφού  
ξεκίνησε με 40% και τώρα είναι πιο κάτω από το 
30%. Είναι πρώτος, αλλά με μικρή διαφορά από 
τον δεύτερο και τον τρίτο και δεν είναι καθόλου 
σίγουρη η  πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο. 

• Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο αρχικά μη   
εκλέξιμος στα μάτια κάποιων, Ανδρέας  
Μαυρογιάννης είναι σήμερα εκλέξιμος με καλές 
πιθανότητες να περάσει  στον δεύτερο γύρο.  
Η προοδευτική πολυσυλλεκτική υποψηφιότητά 
του τραβά από όλους τους πολιτικούς χώρους 
και από τον χώρο των ανένταχτων που δεν είναι 
λίγοι και θα παίξουν σημαντικό ρόλο τόσο στον 
πρώτο όσο και στον δεύτερο γύρο. 

• Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι καλύτερος από 
τους ανθυποψηφίους του σε χαρακτήρα και αν-
θρωπιά, σε ντομπροσύνη, ειλικρίνεια   αυθεντι-
κότητα και αξιοπιστία, σε θέσεις και λόγο. Εκφρά-
ζει ό,τι θετικό έχει μείνει ακόμα στους Κύπριους 
Εκφράζει το φιλότιμο, την αξιοπρέπεια και την 
περηφάνια του κάθε Κύπριου πολίτη που αντι-
στέκεται στην αλλοτρίωση, στην εξοικείωση με 
τη διαπλοκή, τη διαφθορά, το μέσο, το ρουσφέτι 
και την αδικία και  κατανοεί μέσα από την ίδια 
του την πείρα ότι τα  προβλήματα που αντιμετω-
πίζει η  πλειοψηφία του πληθυσμού  δεν θα  
λυθούν πάνω σε ατομικό επίπεδο, αλλά πάνω 
σε συλλογικό επίπεδο και με αγώνες. Ο Ανδρέας 
Μαυρογιάννης  αντιπροσωπεύει τον κάθε Κύπριο  
πολίτη που ζητά δικαιοσύνη, δικαίωση των  
αγώνων του. 

• Με τις επιλογές του, με τους ανθρώπους που   
επέλεξε να έχει δίπλα του ως συνεργάτες,   
συμβούλους κ.λπ.  και προπαντός με τις θέσεις 
του στο Κυπριακό, τις θέσεις του για την ακρίβεια, 
την οικονομία, το επιχειρείν σε υγιές  περιβάλλον 
μακριά από αναξιοκρατία,  ευνοιοκρατία και  
κομπίνες,  διαπλοκή και διαφθορά, ένα σου ένα 
μου, την ενέργεια, την τεχνολογία, το  περιβάλλον, 
την οικολογία, την εργασία, τη στέγαση, την υγεία, 
την παιδεία, τον  πολιτισμό ,το κράτος δικαίου, 
το κράτος πρόνοιας, τη χρηστή διοίκηση κ.ά., ο 
Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει δώσει δείγματα γρα-
φής ότι αντιπροσωπεύει τους πολλούς και όχι 
τους λίγους, τους πολλούς, ανεξάρτητα από το 
πού ανήκει ο καθένας πολιτικά ιδεολογικά και  
ταξικά. 

• Δεν πετάμε στα σύννεφα. Είμαστε προσγει-
ωμένοι. Το προεκλογικό σκηνικό είναι ρευστό.  
Τίποτα δεν είναι  σίγουρο. Δίνουμε μια πολύ  
δύσκολη μάχη. Χρειαζόμαστε και την τελευταία 
ψήφο! 
Είμαστε ρεαλιστικά αισιόδοξοι αλλά δεν επανα-
παυόμαστε. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει καλές 
πιθανότητες να περάσει στον δεύτερο γύρο. Στον 
δεύτερο γύρο θα είναι το φαβορί. Σε μια μάχη 
μεταξύ δύο, και όχι μεταξύ τριών συν άλλων που 
θα είναι η μάχη στον πρώτο γύρο, θα φανεί ότι ο 

Μαυρογιάννης είναι σαφώς ανώτερος από τον 
ανθυποψήφιό του, είτε αυτός θα είναι ο   
Χριστοδουλίδης είτε ο Αβέρωφ. Νικά και τους 
δύο. Έχει όλα τα φόντα. 

• Το πιο σημαντικό, ο λαός έχει ξεκάθαρη  
επιλογή να  ψηφίσει ένα αδιάφθορο ικανότατο 
και αληθινό  άνθρωπο που μοναδικός του  
σκοπός, μοναδικό του όραμα είναι μια  
πραγματική αλλαγή, μια πραγματική αναγέννηση 
που την έχει ανάγκη η Κύπρος. 

• Όπως ανέφερα πιο πάνω, ο Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης έχει αποδείξει ότι τραβά! Συνεχώς κερδί-
ζει έδαφος και δημιουργεί δυναμική για να περά-
σει στον δεύτερο γύρο και να κόψει πρώτος το 
νήμα! Το δικό μας καθήκον είναι να δουλέψουμε 
με περισσότερο ζήλο! Να επικεντρωθούμε στον 
άμεσο στόχο μας. Να περάσει ο Μαυρογιάννης 
στον δεύτερο γύρο! Δεν είναι εύκολο. Να αφή-
σουμε στην άκρη οτιδήποτε δεν είναι της ώρας, 
οτιδήποτε  δεν εξυπηρετεί τον άμεσο στόχο μας! 

• Στη σημερινή επιλογή της στήλης μου παρα-
θέτω πιο  κάτω αυτούσιο ένα εύστοχο κείμενο 
του Νίκου Ιωάννου Πόλεμου, μέλους του Πολιτι-
κού Γραφείου του ΑΚΕΛ. 

• Μετά και την επίσημη υποβολή των υποψη-
φιοτήτων ουσιαστικά μπαίνουμε στην καρκιά της 
προεκλογικής εκστρατείας, αφού έχουμε λιγότερο 
από  ένα μήνα μέχρι τις εκλογές. Η υποψηφιότητα 
Ανδρέα Μαυρογιάννη  ξεκίνησε με σκεπτικισμό 
και επιφυλάξεις και ήταν φυσιολογικό αφού δεν 
ήταν γνωστός στην ευρύτερη κοινωνία.  Στο ξεκί-
νημα κατέγραφε χαμηλά ποσοστά σε δημοσκο-
πήσεις. Στους τρεις με τέσσερεις μήνες όμως,  
κατέγραψε μια εκπληκτικά ανοδική πορεία τόσον 
σε ποσοστά όσο και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και η οποία συνεχίζεται. Όσο και να θέλουν να 
την αποκρύψουν δεν μπορούν!! Απέδειξε  ότι  
διαθέτει ανεξάντλητες ικανότητες, βαθιά γνώση 
των πραγμάτων και ευρυμάθεια. Η ειλικρίνεια του 
είναι αφοπλιστική σε σημείο παρεξήγησης.  Καμία 
σκιά για διαπλοκή και διαφθορά  δεν έχει  δει το 
φως της δημοσιότητας επειδή ήταν πάντα στο 
φως. Έτοιμος να παλέψει για να  διανύσει το  
τελευταίο μίλι μέχρι την λύση του κυπριακού.  
Αποδεκτός από τους ανθρώπους της λύσης στην 
άλλη πλευρά του συρματοπλέγματος. Αναγνωρί-
ζεται στο εξωτερικό  με όσους εργάστηκε ως πε-
τυχημένος διπλωμάτης. Η σεμνότητα του και το 
γεγονός ότι δεν διαφημίζει όλα όσα πέτυχε στην 
καριέρα του σαν άνθρωπος, αλλά και σαν διπλω-
μάτης  δεν μπορεί να μεταφράζεται και ως  
έλλειψη δυναμικής και ικανότητας άσκησης  
διοίκησης. Δεν επιδίωξε ποτέ τη αναρρίχηση σε 

πολιτειακά αξιώματα. Συγκριτικά με τους άλλους 
δυο βασικούς ανθυποψήφιους του που οραματί-
ζονται την προεδρική καρέκλα για χρόνια τώρα, 
ο ίδιος δεν είχε ποτέ μια τέτοια φιλοδοξία. Όπως 
λέει και ο ίδιος…όπως ήρθε έτσι θα φύγει αν η 
προσπάθεια  για εκλογή του δεν ευοδώσει. Σε 
αντίθεση με άλλους πολιτικούς που μηχανορρα-
φούν και παίζουν πολιτικά παιγνίδια για να κρα-
τηθούν με κάθε τρόπο στην εξουσία. Η εκλογή 
Αβέρωφ είτε Χριστοδουλίδη σημαίνει ξεκάθαρα 
παραμονή στην εξουσία  ΔΗΣΥ - Αναστασιάδη. 
Ο Αναστασιάδης παίζει το τελευταίο του χαρτί. Και 
οι δυο επιλογές είναι μέσα στα πλάνα. Διατείνεται 
ότι σε περίπτωση κρίσης στο ΔΗΣΥ θα παρέμβει.  
Καθησυχάζει τους συναγερμικούς ότι με τον ένα 
ή τον άλλο τρόπο θα είναι και πάλι ο ΔΗΣΥ στη 
εξουσία. Η παρουσία του ΔΗΚΟ,  ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ 
κ.λπ. θα είναι προσωρινή αφού ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης παραμένει  μέχρι και σήμερα περήφα-
νος Συναγερμικός. Επιλογή  υπάρχει και δεν είναι 
ΔΗΣΥ είναι Κύπρος μπορείς Ανδρέας Μαυρο-
γιάννης! 

• Πάμε δυνατά με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη για 
την ΑΛΛΑΓΗ! Πάμε δυνατά για την ΚΥΠΡΟ.

Πάμε δυνατά για την ΑΛΛΑΓΗ! 

Του Βασίλη  
Κωστή
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συνέχεια από τη σελ 2 
 
...Ο Βρετανός διπλωμάτης θεωρούσε ότι οι δύο 

ηγέτες δεν ήταν “σε καλή κατάσταση” για να δια-
πραγματευτούν απευθείας μαζί. “Το θέμα δεν είναι 
αρκετά καλά προετοιμασμένο”, γράφει ο σερ Ντέι-
βιντ, ώστε να υπήρξε προοπτική κάποιας τομής 
και ο Ραούφ Ντενκτάς ήταν πολύ πιθανό να έθετε 
απαράδεκτες απαιτήσεις σχετικά με την αναγνώ-
ριση του καθεστώτος στη βόρεια κατεχόμενη Κύ-
προ ως προϋπόθεση για τη μετάβαση σε απευ-
θείας συνομιλίες. 

 
Συνολική προσέγγιση του προβλήματος 
Ο εκπρόσωπος της Βρετανίας στις εκ του σύνεγ-

γυς συνομιλίες της Γενεύης ανέμενε ότι οι Ανάν και 
ντε Σότο θα κατέθεταν σε αυτόν τον γύρο ένα μη 
επίσημο έγγραφο που θα καθόριζε τη συνολική 
τους προσέγγιση για μια διευθέτηση του προβλή-
ματος – “πιθανότατα στις 7 ή 8 Νοεμβρίου”. To 
non- paper δεν θα ήταν μια επίσημη πρόταση, ούτε 
ένα κείμενο στο οποίο τα μέρη θα καλούνταν να 
υπογράψουν. Αλλά θα ήταν η πρώτη φορά που ο 
ΟΗΕ θα υπέβαλε κάτι τόσο φιλόδοξο. Έτσι ο διε-
θνής οργανισμός θα άρχιζε να προϊδεάζει τα εν-
διαφερόμενα μέρη με περισσότερες λεπτομέρειες 
και πληρέστερα από ό,τι στο παρελθόν τη μορφή 
και το περιεχόμενο μιας μελλοντικής διευθέτησης, 
αν υπήρξε συμφωνία. Σημειώνει στην έκθεση του 
ο σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ :  

“Τόσο οι ΗΠΑ όσο και εμείς πιέζουμε για την κα-
τάθεση αυτής της συνολικής προσέγγισης τώρα. 
Τα Ηνωμένα Έθνη μπορεί να έχουν ενδοιασμούς, 
αλλά περιμένουμε να προχωρήσουν, καθώς ο 
Πρόεδρος Κλίντον έθεσε ο ίδιος το θέμα στον Κόφι 
Ανάν όταν τον είδε τον Σεπτέμβριο. Η καθυστέρηση 
αυτή θα κινδύνευε να εισέλθει στη δύσκολη πε-
ρίοδο πριν από τις ελληνοκυπριακές βουλευτικές 
εκλογές (Μάιος 2001) και θα χάναμε την ευκαιρία 
που παρέχουν οι διαπραγματεύσεις ΕΕ/Τουρκίας 
για την εταιρική σχέση προσχώρησης, οι οποίες 
ασκούν σήμερα αποτελεσματικούς περιορισμούς 
στους Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους”. 
Ο Χάνεϊ εκτιμούσε ότι το άτυπο έγγραφο της συ-

νολικής προσέγγισης δεν θα περιείχε πιθανότατα 
πολύ νέο υλικό πέραν όσων είχαν ήδη περιγραφεί 
σε προηγούμενα non-papers του ΟΗΕ για τα επι-
μέρους βασικά ζητήματα που δόθηκαν στα μέρη 
κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων Ιουλίου/Αυ-
γούστου και του Σεπτεμβρίου του έτους 2000. Θα 
υπήρξαν όμως κάποιες προσαρμογές ώστε να λη-
φθούν υπόψη οι απόψεις που είχαν εκφράσει τα 
μέρη- “και τα Ηνωμένα Έθνη θα προσπαθήσουν, 
δικαίως, να προωθήσουν λίγο τα πράγματα”. Το 
νέο non-paper θα κάλυπτε και τα τέσσερα βασικά 
ζητήματα του Κυπριακού δηλ. εδαφική προσαρ-
μογή, ασφάλεια, διακυβέρνηση και ιδιοκτησία/πρό-
σφυγες. Δεν απέκλειε ο Χάνεϊ  η κατάθεσή του, να 
ήταν περισσότερο ευπρόσδεκτη στους Ελληνοκύ-
πριους παρά στους Τουρκοκύπριους.  “Θα βρε-
θούμε έτσι σε μια κατάσταση που θα είναι η αντί-
στροφη από εκείνη του Σεπτεμβρίου, όταν οι 
Ελληνοκύπριοι ήταν αναστατωμένοι από τη δή-
λωση του Ανάν για το καθεστώς και οι Τουρκοκύ-

πριοι ευχαριστημένοι από αυτήν”, επεσήμαινε ο ει-
δικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου για 
το Κυπριακό σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ. 

 
“Οι μητέρες πατρίδες”: Τουρκία – Ελλάδα       
Από τη σύνοδο του Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης είχε 
αρχίσει- “με καθυστέρηση”, σύμφωνα με την εκτί-
μηση του Χάνει,  να υπερασπίζεται και να προωθεί 
τη διαπραγματευτική διαδικασία και να αντιστέκεται 
αρκετά αποτελεσματικά στους "απορριπτικούς” με-
ταξύ των πολιτικών του αντιπάλων. Είχε επίσης 
“κλείσει τις γραμμές του μετώπου”  με την ελληνική 

κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο είχαν 
υποστεί ζημιά ως αποτέλεσμα της υπερβολικής 
αντίδρασής του στις δηλώσεις του Ανάν στις  12 
Σεπτεμβρίου. “Μπορούμε να περιμένουμε ότι ο 
Παπανδρέου θα συνεχίσει να παίζει θετικό ρόλο 
πάνω στην Κύπρο, αλλά η ικανότητά του να το κά-
νει αυτό αποτελεσματικά έχει μειωθεί σε κάποιο 
βαθμό από την κριτική, τόσο από την αντιπολίτευση 
όσο και μέσα στο ΠΑΣΟΚ, στην πολιτική προσέγ-

γισης προς την Τουρκία”, γράφει ο Χάνει.  
Η τουρκική πλευρά της εξίσωσης ήταν λιγότερο 
εύκολη στην ανάγνωση. Ο ηγέτης των Τουρκοκυ-
πρίων Ραούφ Ντενκτάς αντιμετώπισε ένα πρό-
βλημα υγείας αμέσως μετά τη σύνοδο του Σεπτεμ-
βρίου ,πόνοι στο στήθος έπειτα από μια μεγάλη 
καρδιακή προσβολή πριν από μερικά χρόνια, αλλά 
αυτό δεν φαινόταν να ήταν πολύ σοβαρό. Ο σερ 
Ντέιβιντ Χάνεϊ θεωρούσε ότι στον Τουρκοκύπριο 
ηγέτη δεν άρεσε η ολοκληρωμένη προσέγγιση του 
ΟΗΕ  για το πρόβλημα της Κύπρου , η οποία πρά-
γματι απείχε αρκετά από τις ιδέες που ο ίδιος ο 
Ντενκτάς είχε υποβάλει τον Ιούλιο για μια συνομο-
σπονδία. Αλλά ήταν  σε μεγάλο βαθμό εγκλωβι-
σμένος από την ανάγκη της Τουρκίας να αποφύγει 
να αναλάβει τις ευθύνες ενώ οι σχέσεις της με την 
ΕΕ βρίσκονταν σε κρίσιμο στάδιο. Εξάλλου η 
Άγκυρα δεν είχε ακόμη αποφασίσει αν ήθελε το εί-
δος της συμφωνίας που μπορεί να ήταν διαπρα-
γματεύσιμο - “και εν μέρει παίζει με την  πάροδο 
του χρόνου”. Πάντως σε παρασκηνιακό επίπεδο 
τουλάχιστον, όπως και σε επίσημο , η τουρκική 
κυβέρνηση εκείνη τη χρονιά σε ό,τι αφορούσε τις 
διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό ήταν πολύ λι-
γότερο ανένδοτη από τον Ραούφ Ντενκτάς.   
Σύμφωνα με την έκθεση του σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ , 

ήταν πιθανόν να πραγματοποιούνταν δύο ακόμη 
γύροι συνομιλιών για τη διευθέτηση του Κυπριακού 
τον Ιανουάριο και στις αρχές Μαρτίου του 2001 -  
“πριν οι ελληνοκυπριακές βουλευτικές εκλογές επι-
βάλουν κάποιου είδους διακοπή”. Ρεαλιστικά, ήταν 
απίθανο να σημειωνόταν  ουσιαστική πρόοδο σε 
αυτούς τους δύο γύρους, οι οποίοι θα ήταν σε με-
γάλο βαθμό “μια μάχη χαρακωμάτων” για τη συ-
νολική προσέγγιση του ΟΗΕ. Αλλά τα Ηνωμένα 
Έθνη  όφειλαν να είναι σε θέση να προετοιμάσουν 
το έδαφος για την επόμενη σημαντική κίνηση προς 
τα εμπρός, μετά τις βουλευτικές εκλογές στην Κύ-
προ, και να προχωρήσουν στην κατάθεση των 
πραγματικών νομικών κειμένων που θα περιείχαν 
τα κύρια συστατικά μέρη ενός διακανονισμού. Το 
δεύτερο εξάμηνο του 2001 θα ήταν η στιγμή που ο 
ΟΗΕ θα έπρεπε να πιέσει για την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων. “Το να ξεφύγουμε πολύ 

πέρα από αυτό θα είναι σαν να πέσουμε θύμα δύο 
σημαντικών αρνητικών περιοριστικών παραγό-
ντων, της ολοκλήρωσης των ενταξιακών διαπρα-
γματεύσεων ΕΕ/Κύπρου και του τέλους της προ-
εδρικής θητείας του Κληρίδη (Φεβρουάριος 2003)”, 
σημείωνε ο σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ.  

 
Οι εξωτερικοί παράγοντες: EE – HΠA   
Ο Βρετανός διπλωμάτης στην ανάλυση του για 

την πορεία των διαπραγματεύσεων που αφορού-
σαν της επίλυση του Κυπριακού υπογράμμιζε επί-
σης ότι οι εξωτερικοί παράγοντες συνέχιζαν  να 
συνεργάζονται καλά για την υποστήριξη της ειρη-
νευτικής προσπάθειας του ΟΗΕ. Η συνεργασία 
της Βρετανίας με τις ΗΠΑ ήταν υποδειγματική. Η 
ΕΕ ασκούσε σημαντική επιρροή μέσω της σχέσης 
της με την Τουρκία και θα έπρεπε να το πράξει 
αποτελεσματικά καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 
των διαβουλεύσεων, εφόσον μπορούσε να επιτύχει 
τη σωστή ισορροπία μεταξύ των κατ΄ιδίαν αφενός 
, και των παρασκηνιακών σκληρών δηλώσεων 
αφετέρου, και μιας ήπιας  παρουσίασης των θέ-
σεων της ώστε η ΕΕ να απέφευγε τον κίνδυνο η 
Τουρκία να εκλάβει τις θέσεις της ως εκβιασμό. Θα 
ήταν επίσης σημαντικό για τις Βρυξέλλες να δείξουν 
στους Τουρκοκύπριους ότι θα είχαν να αναμένουν 
μια δίκαιη συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
τους προβλήματα, εάν και εφόσον μια ενωμένη 
Κύπρος εντασσόταν στην ΕΕ. Μια ευκαιρία για να 
σηματοδοτηθεί αυτή η πρόθεση από πλευράς Κοι-
νότητας θα μπορούσε να ήταν τα συμπεράσματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας (26 Φε-
βρουαρίου , 2001). 
Όσον αφορά μια ενδεχόμενη συμφωνία για το 

Κυπριακό ένας βασικός παράγοντας  το 2001 θα 
ήταν η στάση της νέας αμερικανικής κυβέρνησης. 
Ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος είχε εκλεγεί πρόεδρος 
των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2000, όταν νίκησε 
οριακά τον αντιπρόεδρο του Μπιλ Κλίντον και υπο-
ψήφιο του Δημοκρατικού κόμματος Αλ Γκορ, και οι 
θέσεις του Λευκού Οίκου για το άλυτο πρόβλημα 
της Κύπρου θα μετρούσαν σημαντικά σε όλη την 
περιοχή της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσο-
γείου , αλλά ιδιαίτερα στην Άγκυρα. Ό Χάνει ήταν 
της γνώμης ότι δεν υπήρχε λόγος να πιστεύει κα-
νείς ότι ο νέος πρόεδρος δεν θα συνέχιζε την πο-
λιτική Κλίντον να παρέχει δηλαδή ισχυρή και απο-
τελεσματική υποστήριξη στη διαδικασία του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό, η οποία, άλλωστε, αντανακλούσε 
τους μακροχρόνιους στόχους της εξωτερικής πο-
λιτικής των ΗΠΑ  στην περιοχή. “Αλλά πρέπει να 
κινηθούμε γρήγορα για να το εδραιώσουμε αυτό 
μόλις τελειώσουν οι εκλογές. Η έγκαιρη δημόσια 
ένδειξη από τον επερχόμενο πρόεδρο ότι σκοπεύει 
να δώσει στην προσπάθεια για λύση του Κυπρια-
κού την υποστήριξή του και μια λελογισμένη προ-
τεραιότητα θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη”, τονίζει ο 
σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ στη σύντομη έκθεση του για τον 
επικείμενο πέμπτο γύρο των εκ του σύνεγγυς συ-
νομιλιών για το Κυπριακό στη Γενεύη (1-10 Νοεμ-
βρίου 2000).    

  
Βύρων Καρύδης  

Λονδίνο 09/01/2023
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Η ανάλυση του λόρδου Χάνεϊ, οι μητέρες - πατρίδες, τα non-papers και ο ρόλος των ΗΠΑ
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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...

www.hellenictv.net 
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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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Cyprus Football

Results 
Pafos 2 Apollon 2, Omonia 2 Doxa 0, Nea Salamina 2 Paralimni 0, 
Anorthosis 0 AEK Larnaca 0. Aris 0 Akritas 0, Olympiakos 0  
Karmiotissa 0. 
Standings 
AEK 41, Apoel 40, Pafos 38, Aris 34, Omonia 31, Apollon 29,              
AEL 25,  Nea Salamia 25, Karmiotissa 20, Anorthosis 19, Paralimni 
14, Doxa 12, Akritas 11, Olympiakos 10. 

Community Youth Football

AEK U14s start 2023  
with a win 

 
After almost a month since 

their last game, AEK U14s played 
Northwood in the QF of the  
Middlesex County Cup. 

AEK started brightly and got 
off to a great start through a tidy 
header from Sami after a good 
corner from Savva.  

Gaining confidence, AEK  
doubled their lead with a well-
taken penalty from Angel who 
rifled it into the top corner, giving 
the Northwood keeper no chance. 
Showing good spirit, Northwood 
clawed one back to end the half 

2-1 to AEK. 
With Northwood galvanised 

and gunning for the equaliser, 
marshalled by the excellent 
Henry, the AEK defence stood 
firm and against the run of play, 
AEK scored from another set 
piece with Jon finishing off ano-
ther good corner from Savva. 

AEK were enjoying them-
selves, playing some great one 
and two touch football and       
attacking from the wings. Des-
pite some Northwood pressure, 
AEKs fourth was inevitable with 
Nahimia pouncing on a loose ball 
in the box to put the tie to bed and 
send AEK into the semi finals. 

Omonia Youth Under 12 White 
were in Middlesex Trophy action 
and they won a hard fought match 
3-2. The boys showed great 

composure in the second half 
in keeping their heads in the 
game and a deserved win sends 
them into the semi-final.

New Salamis Youth mascots at the Isthmian League 
game between New Salamis versus Gorleston FC

New Salamis Youth U13’s won 5-3 against Omonia Green

New Salamis U13 Whites beat  
Whetstone Wanderers 7-0

Omonia Youth U7 Whites

Local and community 
football news

Gorleston picked up their 
first away win in Step 4 
football and New Salamis 

had only lost two home games in 
the league this season and only 
lost one of their last six games. 
After an early delay whilst some 
unwelcome dirt was cleared 
from the pitch, Gorleston settled 
quickly and were playing well, 
keeping the ball and knocking it 
around nicely. 

 Gorlestontook the lead in the 
final minute of the first half.      
Jessup's goal kick was flicked 
on to Gilfedder who threaded a 
pass into the path of Sweeney 
in behind the defence and he 
calmly slotted the ball past the 
onrushing keeper. 

 There must have been some 
strong words in the New Salamis 
changing room at half time as 
they began the second half with 
a greater intensity, pushing the 
Greens back. 

 They equalised eight minutes 
into the second period when 
Mitch McKay skied an attempt 
to clear a cross. The situation 
looked to be under control as the 
ball looped into the air towards 
Jessup but he couldn't hold it and 
it dropped to the feet of Taufee 
Skandari who made no mistake 
from close in.  

 The home side sensed blood 
and pushed again with Jessup 
redeeming himself two minutes 
later, fisting away a long range 
drive. The Greens weathered 
the storm and, midway through 
the half, Gorleston regained the 
lead. Docherty drove forward 
with the ball and found Ingram 
on the edge of the area. Ingram's 
pull back was left by Docherty 
for Connor Deeks to pick up, work 
onto his left foot and drill in a 
shot from 25 yards that found the 
corner of the goal. 

 Gorleston did more or less 
make the game safe. Another 
through ball sent Kai Fletcher in 
behind the New Salamis defence. 
He kept his composure as the 
keeper came out and slotted the 
ball past him into the net for his 
first Gorleston goal. 

Casuals came into the game 
with Haringey Borough full of 
confidence following a triumphant 
victory away to local rivals Kings-
tonian, while Haringey were look-
ing to bounce back from a defeat 

to Enfield Town over the festive 
period.  

The opening stages were 
tightly contested with both teams 
looking to impose their patterns 
of play. 

Despite Corinthian Casuals 
having chances, it was Haringey 
that took the lead in the 30th 
minute after the hosts gave the 
ball away in midfield and it was 
picked up by Alphanso Kennedy. 
He played a through ball to Alfred 
Bobson Bawling, who slotted 
calmy past the outstretched 
Coulter to put the visitors ahead.  

 With the hosts pushing for-
ward for an equaliser, Haringey 
found openings on the break and 
Bawling put his effort just wide 
of the post from close range 
shortly before the visitors doubled 
their lead with nine minutes       
remaining. Stefanos Georgiou 
drove forward on the left-hand 
side and fired low into the far 
corner to seal the victory, leaving 
the travelling supporters behind 
the goal delighted.  

Barnet stole a point in the 88th 
minute through Nick Kabamba 
against Gateshead. 

Sam Beard denied Gateshead 
from taking an early lead with 
an excellent block in the 3rd      
minute of the game. 

Barnet’s first chance came 
after 13th minutes when Gorman 
played a cross towards the back 
post. The ball found Pritchard 
who couldn’t get a strong enough 
touch on the ball to direct it       
towards goal. 

Gateshead took the lead  
after 67 minutes. Then with two 
minutes left of play Barnet’s 
Nicke Kabamba poked home 
the leveler under Montgomery. 

St Panteleimon FC are thriving 
in the Spartan South Midlands 
League Premier three away wins 
on the trot against Cockfosters, 
Harpenden and Dunstable to 
rise to fourth place in the 
league.  

And what a game by St Pante-
leimon versus a very good Dun-
stable team both teams playing 
great end to end football and one 
goal made the difference when 
in the first half a St Panteleimon 
player was pulled down in the 
penalty area and Guilherme Monti 
took the penalty to give the 
Saints a vital win.

New Salamis v Gorleston 

There was some shock      
results this week starting 
with AEK Larnaca draw-

ing with off form Anorthosis 0-0 
in the local Larnaca derby.  

AEK were disappointed with 
the result although they went top 
they expected Apoel to leapfrog 
ahead of them the next day when 
they played AEL. But AEL were 
not an easy game and defeated 

Apoel 1-0 with their goal coming 
from Andreas Makris. 

Pafos drew with Apollon 2-2, 
Omonia beat Doxa 2-0 with their 
goals coming from Filipe and 
Barker. Nea Salamina beat Para-
limni 2-0. 

Aris drew 0-0 with Akritas as 
did Olympiakos against Karmio-
tissa end goalless. It’s building 
up to a great finale in Cyprus.

Greece Football
Results 
Panetolikos 0 Ofi 4, AEK 1 Panathinaikos 0, Aris 3 Asteras Tripolis 0, 
Volos 0 Olympiakos 4, Lamia 0 Paok 3, Levadiakis 1 Giannina 3, 
Atromitos 2 Ionikos 0. 
Standings 
Panathinaikos 42, AEK, 38, Paok 35, Olympiakos 35, Aris 28, 
Volos, 25, Atromitos 22, Panetolikos 19, Giannina 17, Ofi 15, Leva-
diakos 11, Lamia 10, Ionikos.8.

Anorthosis v AEK Larnaca derby
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10 polling stations in the UK for  
Cyprus presidential elections

Cypriots living in the UK 
will be able to cast their 
votes for the Cyprus 

presidential election on Sun-
day 5 February 2023, at a total 
of ten polling stations.  

Five stations have been set up 
in two locations in London; three 
at the Cyprus High Commission, 
13 St. James's Square, SW1Y 
4LB, where 1461 people have 
registered to vote, and two at 
the Cypriot Community Centre,     
Earlham Grove, Wood Green, 
N22 5HJ, where 815 people are        
expected to vote. 

An additional five polling        
stations will operate across the 
UK; in Manchester - at the func-
tion hall of the Greek Orthodox 
Church of the Annunciation, 
Bury New Road, Salford M7 4EY 
(365 registered voters); in Birm-
ingham – at The Midlands Greek 
& Cypriot Association,  Magnet 
Centre, Park Approach, B23 7SJ 
(311 registered voters); in Leeds 
– at the function hall of the Greek 

Orthodox Church of the Holy 
Three Hierarchs, 57 Harehills 
Avenue, Leeds LS8 4EU (234 
registered voters); in Bristol – 
at the function hall of the Greek 
Orthodox Church of St Peter and 
St Paul, Lower Ashley Road, 
Bristol BS5 0YL (203 registered 
voters); and in Glasgow – at 
the function hall of the Greek       
Orthodox Cathedral of St Luke 
the Evangelist, 27 Dundonald 
Road, Dowanhill, Glasgow G12 
9LL (257 registered voters). 

Consul General of the Repub-
lic of Cyprus in the UK, Odysseas 
Odysseos, has made all the 
necessary arrangements for the 
operation of the election centres, 
in preparation for the presiding 
officers to assume their duties. 

He told Parikiaki, “the presiding 
officers will be responsible for 
running the polling stations, 
counting the votes and informing 
the General Election Officer of the 
results of each ballot.  

“The five polling centres that 

will operate outside London 
(Manchester, Birmingham, Leeds, 
Bristol and Glasgow) will be 
manned by officers coming from 
Cyprus, whilst the five polling 
centres in London (Cyprus High 
Commission and Cypriot Com-
munity Centre) will be manned 
by Embassy staff.” 

The Consul General urged 
those who will exercise their 
right to vote at the Cyprus High 
Commission, to bear in mind that 
there will be traffic restrictions 
and road closures in central 
London on the day of the presi-
dential election, due to a half 
marathon taking place. 

“Voters making their way to 
the High Commission on Sun-
day 5 February are advised to 
use the underground (nearest 
tube stations: Piccadilly Circus 
and Green Park), rail (London 
Paddington), or bus services 
(routes 6, 14, 19, 38 and 94 to 
Piccadilly Circus or route 9 to 
Pall Mall / St James’s Palace) 

as a scheduled marathon taking 
place in central London will       
result in limited vehicle access,” 
underlined Mr Odysseos. 

With regards to polling station 
opening hours, although there      
is no official announcement as 
yet, polls are expected to open 
at 10am UK time with a break         
between 12:00-12:30pm, and 
close at 4pm, simultaneously  
with the closing of polling cen-
tres in Cyprus. 

Concluding, Mr Odysseos 
called upon the 3,646 UK Cyp-
riots on the electoral register, to 
exercise their right to vote. 

“The right to vote is sacred. 
Every five years, we as citizens 
can make our voices heard, and 
on February 5th, we have the 
opportunity to do so.” 

Besides the UK, electoral 
centres will be set up in Greece, 
Berlin, Vienna, Brussels, Brus-
sels, Paris, Luxembourg, Sofia, 
Stockholm, The Hague, New 
York and Dubai. 

Approximately 561,000 voters 
are registered to vote in the 2023 
presidential elections. 

There are three main candi-
dates: ruling-DISY backed Averof 
Neophytou, AKEL-backed inde-
pendent Andreas Mavroyiannis, 
and DIKO and EDEK-backed 
independent Nikos Christodou-
lides.  

If no candidate receives a 
majority of the vote on 5 Febru-
ary, a runoff will be held on 12 
February.

NHS strikes go ahead after crunch talks break down

Up to 25,000 ambulance 
workers across England 
and Wales went on strike 

on Wednesday in a dispute with 
the Government for a second 
time over pay.  

Paramedics, call handlers, 
drivers and technicians from the 
Unison and GMB unions took 
part in staggered strikes across 
a 24-hour period. It comes as 14 
health unions, representing more 
than a million NHS staff, said they 
will not submit evidence to the 

NHS pay review body for the next 
wage round "while the current 
industrial disputes remain unre-
solved."  

NHS Providers warned the 
NHS would be hit harder by 
yesterday's strike than one held 
in December as more staff, inclu-
ding call handlers, went on strike. 
This comes as statistics revealed 
there were 1,600 more deaths 
than usual during Christmas week 
as long waits for ambulances, 
cold weather and flu infections 

increased mortality rates by a 
fifth. 

Health and Social Care Secre-
tary Steve Barclay said the am-
bulance strike “is an unwelcome 
return to unnecessary disruption 
and comes at a time when the 
NHS is already under huge pres-
sure from COVID and flu.” 

He criticised the unions for fail-
ing to agree on minimum service 
levels during the strike on a     
national level after they said there 
were agreements made on local 
levels - the day after the govern-
ment introduced a bill to ensure 
unions must have minimum safety 
levels during key worker strikes. 

Monday's crunch talks between 
unions and the government were 
branded "bitterly disappointing" 
and an "insult".  

The Royal College of Nursing 
(RCN) and Unite condemned the 
meeting with the Health Secretary, 

stating ministers refuse to change 
their views on the dispute.  

Unite said any suggestion that 
a one-off pay reward could be 
made in exchange for a boost in 
productivity was “absolutely ludi-
crous.” 

Prime Minister Rishi Sunak had 
earlier not denied suggestions 
the government was considering 
a one-off payment to help NHS 
staff deal with the soaring cost of 
living, but said any pay settlement 
would have to be affordable and 
not further increase inflation. 

After the meeting, the GMB 
said that ambulance strikes would 
go ahead as planned, adding that 
the talks “fell well short” of any-
thing needed to stop the walk-out. 

Further action is in the pipeline 
with nurses planning to strike 
next Wednesday and Thursday, 
while another ambulance strike is 
set to take place on 23 January.

The former and last king 
of Greece, Constantine, 
died aged 82 in an Athens 

hospital, it was announced 
late on Tuesday. 

Constantine, who was the 
nephew of the late Duke of Edin-
burgh and Godfather to Prince 
William, had been treated in an 
intensive care unit at the private 
Hygeia Hospital in the Greek 
capital. Greek media reported 
that he had suffered a stroke 
at his home on Saturday. 

The former monarch acce-
ded to the throne as Constan-
tine II at the age of 23 in 1964 
after achieving an Olympic 
gold medal in sailing at the 
age of 20 with two other Greek 
sailors in Rome. 

He began his reign as a 
hugely popular monarch, but 
squandered much of that sup-
port by the following year due 
to his active involvement in the 
machinations that brought down 
the popularly elected Centre 
Union government of prime 
minister George Papandreou. 

Constantine was eventually 
forced into exile after clashing 
with military rulers, and the 
dictatorship abolished the mon-

archy in 1973. When democracy 
was restored in 1974, a referen-
dum dashed any hopes Con-
stantine had of reigning again. 

He was able to return to his 
home country for his final years 
and became a relatively uncon-
troversial figure from the past. 

Born on 2 June 1940 in Athens, 
Constantine was the nephew 
of Greek-born Prince Philip, 
the late Duke of Edinburgh. 

While accepting that Greece 
was now a republic, Constan-
tine carried on styling himself 
as the king of Greece to the end 
of his life, as well as referring 
to his children as princes and 
princesses, even though Greece 
no longer recognised titles of 
nobility. 

He lived in Hampstead  
Garden Suburb in London for 
most of his years in exile, and 
was said to be especially close 
to his second cousin, now King 
Charles. 

Constantine is survived by 
his wife, the former Princess 
Anne-Marie of Denmark, youn-
gest sister of Queen Margrethe 
II; five children, Alexia, Pavlos, 
Nikolaos, Theodora and Philip-
pos; and nine grandchildren.

King Constantine II of 
Greece dies aged 82

The digital campaigns of 
Cyprus' Deputy Ministry 
of Tourism are reaching 

more than one billion smart-
phones a year, said Deputy 
Minister Savvas Perdios, speak-
ing at the conference of the 
Association of Travel Agents 
"Digi.travel - The Cyprus Inter-
national Digital Tourism Con-
ference & Expo 2023." 

Perdios noted that the Deputy 
Ministry has stopped spending 
money on advertising on TV, 
radio or magazines, because  
of its limited budget compared 
to competitive markets, such as 
Turkey, Italy and Spain. 

“We have to be very targeted 
and get value for money as 

much as possible. So, the vast 
majority of the marketing we 
are doing is now digital. It gives 
us the chance to be very flexi-
ble, to reach customers where 
they want to be reached, and 
through our campaigns we reach 
more than one billion smart-
phones a year. This is a massive 
number,” he said. 

He added that the searches 
for Cyprus today compared to 
2019 are 30% higher and this  
is because of targeted digital 
marketing. 

“For a country like us which 
has really change its tourism 
identity, there’s no better tool 
than the internet to spread that 
message,” he said.

Cyprus’ digital tourism campaign 
reaches over 1bln smart phones



Just days after the British 
Museum confirmed talks 
with Greece over the Parthe-

non Marbles’ return to Athens, 
the Greek Ministry of Culture   
released a statement renouncing 
the possibility of any agreement 
that affirms the United Kingdom’s 
claim to ownership of the contes-
ted antiquities. 

“We repeat, once again, our 
country’s firm position that it 
does not recognise the British 
Museum’s jurisdiction, possession 
and ownership of the Sculptures, 

as they are the product of theft,” 
the Greek Ministry of Culture 
said. 

The culture ministry’s state-
ment appeared to be in direct 
response to reports in Bloom-
berg and the Telegraph last week 
that British Museum chairman 
George Osborne and the Acro-
polis Museum in Athens were in 
“advanced talks” on a loan agree-
ment that could entail a “propor-
tion of the marbles sent to Athens 
on rotation over several years.”  

Greek sources told the Tele-

graph that an exchange of anti-
quities, with items from National 
Archaeological Museum in Athens 
heading to the UK, could begin 
“sooner rather than later.” 

The statement from the Greek 
Ministry of Culture however,      
appeared to quash the possibility 
of any agreement structured        
as a loan. It said that Greece’s 
official position - that the Parthe-
non Marbles unequivocally be-
long to Greece - had remained 
unchanged.  

Last month, Greek newspaper 
Ta Nea reported that Greece and 
the British Museum had been  
secretly meeting for months about 
the marbles, which have been on 
view in the British Museum since 
1832, after they were stripped 
from the Acropolis in Athens by 
the Scottish nobleman Lord Elgin.  

Pressure on the British Museum 
has grown in recent years for 
the museum to acknowledge 
Greece’s claim to the marbles, 
as the debate around the owner-
ship of artworks looted during 
periods of colonization has shifted 
worldwide.  

Throughout the controversy, the 
UK government has maintained 
that the decision rests with the 

British Museum, which has main-
tained that the sculptures were 
obtained legally by Elgin, who 
was granted permission for the 
operation by the Ottoman powers 
occupying Greece in the 19th 
century. 

Fragments of the original  
Parthenon frieze are scattered 
in museums across Europe but 
have been slowly making their 
way back to Greece. 

In May, Italy announced that a 
fragment belonging to the Parthe-
non’s eastern frieze on loan from 
a Sicilian museum would remain 
in Athens. The artifact, depicting 
the foot of the goddess Artemis 
peeking out from a tunic, was 
returned as part of a four-year loan 
agreement between Greece and 
the Antonio Salinas Archaeologi-
cal Museum in Palermo. 

More recently, the Vatican pro-
mised to relinquish three frag-
ments of the Parthenon Marbles 
housed in the Vatican Museums. 
In the announcement, the Vatican 
described the move as a “dona-
tion” from the Pope to the Greek 
Orthodox Church, and said it was 
“a concrete sign of his sincere 
desire to follow in the ecumenical 
path of truth.”
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Greece rejects possibility of  
Parthenon Marbles ‘loan’

HRH Princess Anne 
visits Cyprus

Her Royal Highness The 
Princess Royal, Princess 
Anne, met President of 

the Republic of Cyprus Nicos 
Anastasiades at the Presidential 
Palace on Wednesday, as part 
of a two-day visit to the island. 

The princess was also          
welcomed by Foreign Minister 
Ioannis Kasoulides, who, along 
with Anastasiades, updated her 
on the latest development        
regarding the Cyprus problem, 
the Turkish provocations in the 
Eastern Mediterranean area and 
the rising cost of living following 
the war in Ukraine. 

Anastasiades gifted Princess 
Anne with a silver replica of a 
4th century BC goblet, as well 
as a photographic album of 
Cypriot veterans of the Second 
World War. She presented the 
President with a signed portrait 
of her. 

Later in the day, Her Royal 
Highness attended a reception 
hosted by the British High Com-
missioner to the Republic of  
Cyprus, Irfan Siddiq OBE, at his 
residence in Nicosia, where she 
recognised the ties between the 
UK, Cyprus and the Common-
wealth. 

The visit, an invitation from 
UN peacekeepers, allowed The 
Princess Royal to meet and 
thank the serving British peace-
keepers from The Queen’s Own 
Gurkha Logistic Regiment and 
The Royal Logistic Corps for 
whom Her Royal Highness is 

the Colonel-in-Chief.  
The visit recognised their 

service and contribution to the 
UN Peacekeeping Force in      
Cyprus (UNFICYP). 

Princess Anne accompanied 
the Regiment on a tour of the 
UN Buffer Zone and the Com-
monwealth War Graves Commis-
sion cemetery at Wayne’s Keep 
where she lay a wreath at the 
Cypriot memorial. 

She concluded her trip with 
a visit to the British Sovereign 
Base in Dhekelia, where she met 
members of the British Armed 
Forces and their families, and 
opened a new school for the 
children of serving personnel. 

British High Commissioner 
Irfan Siddiq said that he is 
pleased to welcome Her Royal 
Highness The Princess Royal to 
Cyprus. He added that her visit 
“is an important opportunity to 
showcase the strength of the 
enduring links between our two 
countries through our friends 
and partners – from the President 
of the Republic to our peace-
keepers.” 

Princess Anne last visited 
British troops in Cyprus in       
February 2016.  

The UK has retained two mili-
tary bases there after the island 
gained its independence from 
British colonial rule in 1960. 

Their Royal Highnesses, The 
Earl and Countess of Wessex, 
Prince Edward and Sophie,  
visited Cyprus in June 2022.

Cyprus among top ten      
destinations for Brits for 2023
Britain’s Travel Association, 

formerly known as the 
Association of British 

Travel Agents (ABTA), recently 
released its ‘top 23 for 23’ list, 
detailing the 23 most popular 
destinations people say they 
plan to visit this year, with Cyprus 
featuring among the top ten 
countries included in this list. 

“Staying closer to home seems 
to be the preference for most 
people, with a large proportion 
of the list being short to mid-haul 
destinations such as Spain,  
Turkey and the UAE, but desti-
nations including the USA, Mexi-
co, Thailand and Australia con-
tinue to have their draw as long- 

haul favourites,” the association 
said. 

According to the report, Cyprus 
is the tenth most popular desti-
nation for British holidaymakers 
for 2023. 

Neighbouring countries Greece 
and Turkey are in fifth and ninth 
place respectively, while Spain, 
the United States, and France 
took the top three spots. 

Cyprus’ placement among 
British holidaymakers puts it ahead 
of fellow Mediterranean country 
Egypt, which is in 21st place, as 
well as Austria, Thailand, Croatia, 
Norway, Iceland and Belgium. 

The list was released         
alongside a report on Saturday, 

January 7, which the associa-
tion describes as a bumper day 
for holiday bookings, with would-
be holidaymakers both hitting 
the high street and going online 
to book their holidays early in 
order to avoid paying higher 
prices down the line. 

The association explained 
that the first Saturday after the 
Christmas and New Year break 
is dubbed ‘Sunshine Saturday’ 
by the UK travel industry, because 
it is usually the most popular 
day of the year to book a foreign 
trip.
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Greek Cypriot Brotherhood 
cutting of the Vasilopita - 
Sunday 15 January

On Sunday 15th January 
at 3.15pm, the Greek 
Cypriot Brotherhood will 

be hosting our traditional, annual 
cutting of the Vasilopita.  

His Eminence Archbishop 
Nikitas will bless the Vasilopita 
in the presence of the High Com-
missioner of Cyprus. We will also 
be joined by other dignitaries 
including Members of Parliament 
(Mike Freer MP and Bambos 
Charalambous MP), as well as 
Local Councillors (including the 
Mayoress of Barnet). 

The Byzantine Choir of the 
Archdiocese of Thyateira & 

Great Britain will sing traditional 
Christmas and New Year’s songs 
and Vasilis Panayi will read the 
“Ponamades”. 

Following the cutting of the 
Vasilopita, there will be a recep-
tion.  

Please join us so we can 
celebrate and welcome the 
New Year 2023, all together. 

Our Best Wishes for a very 
Happy, Healthy, Prosperous and 
Peaceful New Year 2023. 

  
The President and the  

Committee of the Greek 
Cypriot Brotherhood

Alexander the Great exhibition at 
The British Library

Annual Blessing of the Seas ceremony 
celebrated in Margate

Scores of Greek Orthodox 
Christians flocked to 
Margate on Sunday 8th 

January 2023 for an annual  
celebration marking the baptism 
of Jesus.  

The ‘Blessing of the Seas’ 
ceremony has taken place every 
year in the Kent town since the 
1960s.  

Crowds gathered at the Greek 
Orthodox Church of St Michael 
the Archangel in Westbrook for 

a short service. A procession of 
many dignitaries in full regalia, 
both religious and civic, then 
took place, starting at Westbrook 
Cottages and followed the piper 
to Margate’s Main Sands Beach. 

A dove was released, prayers 
given and a decorated cross hurled 
into the waters and retrieved by 
a young diver. 

The Mayor of Margate,          
Cllr Heather Keen, was joined by 
Frank Martin Deputy Lieutenant 

of Kent, 22 mayors and chairmen 
from across Kent and further 
afield, Margate’s two Burgesses 
Iris Johnston and Cllr Mick  
Tomlinson, and other civic guests 
as well as 22 from the Cinque 
Port Liberty of Brightlingsea. 

The Right Reverend Bishop 
Rose Hudson-Wilkins, Sir Roger 
Gale MP and Craig Mackinlay 
MP, also joined the procession. 

The Greek guests included 
His Grace Bishop Athanasios, 

the Greek Ambassador to the 
Court of St James’ and the  
General Consul of the Republic 
of Cyprus as well as other        
dignitaries. 

The service on the beach was 
conducted by Bishop Athana-
sios. 

The ‘Blessing of the Seas’ 
takes place in Greek Orthodox 
communities throughout the 
world.  

Photos: Alexios Gennaris

Alexander the Great: The 
Making of a Myth exhibi- 
tion is currently on at  

The British Library until Sunday 
19 February 2023. 

When it comes to making 
myths, Alexander the Great’s 
story has it all. He built an empire 
that stretched across the world. 
Rode across the sky on a flying 
chariot. And descended to the 
bottom of the sea in a glass bell. 
Or did he?  

Piece together an epic tale 
2,000 years in the telling. From 
astrological clay tablets, ancient 
papyri, and medieval manu-
scripts, to Hollywood and Bolly-
wood movies and cutting-edge 
videogames, this major exhibi-
tion crosses continents to explore 
the fantastical stories that turned 
legacy into legend.  

Pharaoh, prophet, philosopher. 
European, Middle Eastern and 
Asian cultures have all moulded 
Alexander into the fictional hero 

they want him to be. And today 
artists and storytellers alike are 
still trying to reimagine the man 
and his myth. Who was he really? 
You’ll have to decide for yourself. 

Tickets can be booked in       
advance by visiting www.bl.uk/ 
events/alexander-the-great-the-
making-of-a-myth 

In addition to the exhibition, 
there are a number of workshops 
taking place: 

 
Family Under 5’s Workshops: 
Adventures with Alexander 

Fri 27 Jan 2023 - Workshop 1: 
9.30am – 10.45am / Workshop 2: 
10.45am – 12.00 noon 

Storyteller and musician Luke 
Saydon will take us on a story-
telling journey full of curious 
puppets, catchy songs, sensory 
props, wearable crafts and play-
ful moves. 

www.bl.uk/events/under-5s-
workshops-adventures-with-
alex 

There is no need to book in 
advance. Drop in places are 
limited to 25 people per workshop 
and allocated on a first come, 
first served basis.  

Location: Entrance Hall, The 
British Library, 96 Euston Road, 
London NW1 2DB. 

 
Family Day:  
Alexander the Great 

Wednesday 15 Feb 2023, 
11.00am - 4.00pm 

Fill your Half Term with legen-
dary journeys and mythical 
creatures. Join us as we explore 
the fantastical stories surround-
ing Alexander the Great. Move, 
create, design, build and relax 
with our authors, artists, musi-
cians, dancers and storytellers.  

Join Jamila Gavin and Sally 
Pomme Clayton as they share 
their stories about Alexander. 
Create a heroic puppet and join 
our shadow puppet theatre. 
Build your own inventions from 
junk materials. Quiz our curators. 
Or design your own story game. 
Which adventure will you choose! 

There are also special sensory 
storytelling adventures for under 
5’s to make, dance and sing.  

All storytelling will be supported 
by BSL. 

The workshop is free but you 
will need to book a space. Suit-
able for 0 – 11 year olds. 

 
For enquiries,  call 01937 546 

546 or email boxoffice@bl.uk 
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On 19 January 2023,         
at Union Chapel, don't 
miss what promises to 

be a very special concert by 
Yannis Kotsiras.  

The repertoire of this popular 
and acclaimed artist includes 
some of the most loved songs 
by important contemporary 
Greek music composers such 
as Mikis Theodorakis, Manos 
Hatzidakis, Stavros Xarchakos, 
Mimis Plessas and others. 

Additionally, his setlist   
wouldn’t be complete without 
Greek rebetika and folk songs 
by Markos Vamvakaris, Vassilis 
Tsitsanis, Christos Nikolopoulos 
and others.  

Immersed in folk and rebetiko 
music, Kotsiras is widely     
accepted to be among the best 
ambassadors of the genres.  

* More info and tickets at 
unionchapel.org.uk 

Yannis Kotsiras live at 
Union Chapel in London

Met Police steps up response to robbery

Extracted and adapted from 
The Spectator: Live Event,         
8 May 2019, with Roger        
Scruton and Douglas Murray 

 
Roger Scruton: You can’t 

defend communities simply by 
letting the market loose upon 
them. You travel around France, 
and you visit these beautiful 
towns and villages. And you ask 
yourself the question, ‘How won-
derful that these things exist, how 
did it happen?’ It didn’t happen 
just because people build like 
that, it happened because people 
believed in the place they were 
building in, and also believed in 
controlling each other to make 
sure that individuals didn’t spoil 
those places. 

Politically, if you are in the 
business of repudiating things, 

of throwing things away, declar-
ing your emancipation from your 
past, you get an audience pretty 
quickly. And you easily find things 
to say. But, if you are trying to 
defend your sense of belonging 
in this world, words quickly run 
out.  

The Left has always been 
good at slogans: ‘March!’ ‘For-
ward’, and ‘Into the Future’.  

If you think what a slogan 
would be on the conservative 
side, it would be something like 
‘Hesitate!’ It doesn’t work.  

 
Douglas Murray: I once saw 

an example of that. One of the 
only protests I’ve turned up to, 
at some point we all chanted 
something and then we stopped. 
We did it once and I said to one 
of the friends: ‘We’re not very 

good at this, are we?’ And she 
said: ‘Well, our view Douglas is, 
if we’ve said something once, 
that’s quite enough’. And that’s 
a difference of habit. I don’t want 
to keep on saying the same 
thing.  

 
RS: It goes to the heart of what 

we think communication is. If you 
think of communication as an 
exercise in respect for the other, 
then you don’t repeat yourself. 
Repeating yourself suggests that 
you’re either demented or that 
you just don’t care about the 
other person’s response; you’re 
prepared to override it and say 
the same thing again and again. 
There’s no way in which a chanted 
slogan invites an answer. I think 
there’s a whole politics of that 
kind which grows out of the mass 
movements on the left but also 
invades the language of the left. 

 
Audience member: The great 

slogans for conservatism are 
probably to be found in the New 
Testament. Do you think that 
conservatism, or enlightened 
classical liberalism, is fatally 
wounded without Christianity?  

 
RS: We have inherited from 

the Enlightenment of the 18th 
century – the flowering of science 

and reason and the withdrawal 
from superstition – the idea that 
religion is essentially a private 
affair.   

 
Even if we do have this formal, 

official religion in this country, it 
is not imposed on us in any parti-
cularly emphatic way. But the 
legacy of thinking and feeling and 
of moral being is still there with 
us, and it’s been inherited by all 
our institutions – the law courts, 
Parliament, local authority council 
chambers, museums, ministries 
of state, the health service, the 
emergency services, universi-
ties, the Charity Commission, the 
Supreme Court. And the attempt 
to dispense with it does hollow 
out those institutions – leave them 
spiritually vacant.  

It’s up to people of faith, to try 
and fill them again. And you can 
only do that from your own heart, 
you can’t do that by asking any-
one else to impose it for you. 
Christians are called to do this. 
And the more Christians there 
are, the more likely it is that it 
will happen.   

One shouldn’t despair.  We’re 
in the same situation as the 
Christians in the catacombs, and 
we have to keep the light burn-
ing down there.  

 
James Neophytou

Light, belonging and community: Left v. Right

Lefkara Association of 
Great Britain is holding its 
Annual General Meeting 

on Sunday 22nd January 2023 
at 3.30pm sharp at Babinondas 
Restaurant, 598 Green Lanes, 
N13 5RY.  

After the closing of business, 
food and drinks will be offered 
courtesy of the Association.  

Please confirm your attendance 
no later than 17 January 2023 
for catering purposes. Please 

call 020 8807 7824 or email 
community.lefkaraassociation 
@live.co.uk  

Over Christmas, the Associa-
tion 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.   

Lefkara Association of 
Great Britain AGM

Officers across the Met 
are leading proactive and 
high-visibility patrols to 

help keep young people safe 
from robbery after dark. 

In some hotspots, opportunis-
tic criminals are targeting school-
aged children as they return to 
their studies after the Christmas 
break. 

Last Thursday (5 January) 
evening, Commissioner Sir Mark 
Rowley was joined by Mayor of 
London Sadiq Khan to meet town 
centre teams and schools offi-
cers in Ilford, east London. 

Recent figures show that a third 
(36%) of robbery victims in the 
area are 18 or under, with young 
people being targeted for new 
mobile phones and high value 
clothing, particularly after school. 

Their work is part of the Met’s 
Winter Nights operation to clamp 
down on robbery and violence 
and includes a focus on the 
highest harm offenders. 

This is part of Sir Mark’s vision 
for precise community crime fight-
ing and our drive for More Trust, 

Less Crime and High Standards 
for Londoners. 

Across London, there are high 
visibility foot and mobile patrols 
to deter potential criminals in 
robbery hotspots and intelligence-
led operations to target repeat 
offenders. There is also engage-
ment work with officers providing 
crime prevention advice to mem-
bers of the public and schools 
officers building trusted relation-
ships to help keep young people 
safe. 

As a result of targeted activity, 
since the end of November there 
have been 71 arrests for robbery 
and 35 knives and other weapons 
seized. The operation came as 
new figures confirm the number 
of homicides in London last year 
fell to its lowest since 2014, with 
teenage homicides falling by half. 

Sir Mark and the Mayor are clear 
that every death is a tragedy and 
one too many. Police and London’s 
Violence Reduction Unit are deter-
mined to build on this progress. 

Sir Mark said: “It is vital that 
members of the public feel safe 

on the streets of London. Every 
robbery has a significant impact 
on the victim. Our teams are doing 
fantastic work in Ilford, and across 
the capital to target opportunis-
tic robbers who fuel violence.” 

He added: “Each and every 
homicide is devastating – these 
are victims, not just statistics. 
They all have families, friends and 
loved ones that were left behind 
when their lives were tragically 
cut short, Although the number 
of homicides fell last year,       
we are not complacent. We will  
continue to use every measure 
available to keep Londoners safe 
and bring offenders to justice.” 

Mayor of London Sadiq Khan 
said: “Tackling violence and mak-
ing London safer for everyone 
is my top priority and I’m more 
determined than ever in 2023 to 
build on the progress made in 
reducing knife and gun crime, 
burglary and teenage homicides, 
which have all fallen since 2016, 
bucking the national trend. But 
the level of violence remains too 
high and that’s why it is so impor-
tant that the Met Commissioner 
is taking action to ensure officers 
are in the right place at the right 
time to keep our communities safe 
and drive down robberies and 
other crimes, day and night. 

“We know we cannot arrest 
our way out of violence and that’s 
why my Violence Reduction Unit 
is supporting young Londoners, 
intervening at critical stages in 
their lives and providing them with 
positive opportunities, support 
and mentors – particularly during 

this cost of living crisis, so they 
can succeed and thrive.” 

 
Robbery advice 

As the winter nights roll in, it 
is important that members of the 
public take precautions. 

Criminals look for easy oppor-
tunities, the more you can do to 
make it harder for a criminal, the 
lower the chance of you becom-
ing a victim. 

Plan your route and think about 
what to take with you, especially 
if you’re going somewhere you 
haven’t been before. 

Consider keeping to busy, 
well-lit streets, walkways and 
paths which are more likely to 
be covered by CCTV. Only take 
licensed taxis or minicabs booked 
by phone or a mobile phone app. 

Never leave a mobile, any   
other device, wallet or purse on 
the table of an outdoor café, pub 
or restaurant. Same goes for any 
jewellery – keep it covered when 
walking down the street. 

Scan the area around cash 
machines before you use them. 
Be aware of anyone standing 
close by and always check the 
machine to see if it’s been tam-
pered with before you use it. 
Things to look out for are devices 
attached to the machine. If you 
do see something suspicious 
contact the police and the bank. 

Remember, if it doesn’t look 
or feel right then steer clear and, 
if possible, go inside the bank 
where it will be safer. And always 
keep a regular check on your 
transactions.

The Leonarisso-Vasili       
Association UK held its 
first Vasilopita day since 

pre-Covid, on Sunday 8th Janu-
ary 2023 at the Cypriot Commu-
nity Centre. 

It was a lovely afternoon spent 

catching up in person with those 
who could make it and enjoy 
drinks, food and cake together. 

The Committee would like to 
thank everyone who came, and 
would like to wish everybody a 
happy and healthy new year!

Leonarisso-Vasili  
Association’s Vasilopita



Romeo and Juliet actors criticised 
for nudity lawsuit 

Pippo Zeffirelli, the son of the late Italian director Franco       
Zeffirelli, has publicly criticised the two lead actors of his father’s 
1968 Shakespeare adaptation Romeo and Juliet, for their        
decision to sue the film’s producer, Paramount Pictures, for 
child abuse over a nude scene in the movie. 

Hussey and Whiting were 15 and 16 respectively when the 
film was made and alleged that Zeffirelli made them perform a 
sex scene in the nude, despite originally telling them there would 
be no nudity and they would instead wear flesh-coloured body 
suits.  

The actors, both now in their 70s, recently filed a lawsuit      
accusing Paramount of sexually exploiting them and distributing 
nude images of adolescent children. They claim the director, 
who died in 2019, warned them that “the film would fail” if they 
didn’t perform the scene nude. 

In a statement, Pippo said that the sex scene was “far from 
pornographic.” He continued, “It is embarrassing to hear that 
today, 55 years after filming, two elderly actors who owe their 
notoriety essentially to this film wake up to declare that they 
have suffered an abuse that has caused them years of anxiety 
and emotional discomfort.” 

He added that he believed the film’s two producers, John  
Brabourne and Anthony Havelock-Allan, acquired consent forms 
from the actors’ parents before the shoot.  

Romeo and Juliet won two Oscars, and both Hussey and 
Whiting won Golden Globes for their performances. 
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Andrea Georgiou 

Peter Andre 
spends quality 
time with parents 
in Australia 

 
Peter Andre jetted off to     

Australia on Boxing Day to spend 
quality time with his parents amid 
their declining health. 

The singer, 49, took to social 
media to share sweet snaps from 
the two week trip which  he took 
with his wife Emily, and children 
Junior, 17, Princess, 15, Amelia, 
8, and Theo, 6. 

Just before Christmas, Peter 
detailed his fears for the health 
of his mum Thea, 86, who suffers 
from Parkinson’s Disease and 
Alzheimer’s, and father Savvas, 
89. 

In one adorable image, Thea 

beamed as he held Peter's face 
in her hands as he smiled back 
at her. Another saw her enjoying 
cuddles with her grandchildren, 
while a separate image showed 
Emily hugging Thea as she wore 
a mask.  

Peter captioned the group of 
images: “These last two weeks 
have meant the world to us. Mum, 
you have no idea how much we 
love you and Dad.” 

He also shared a short clip       
of his mum’s reaction to seeing 
Junior. The video sees the teen-
ager speaking to his Yiayia in 
Greek. Peter wrote: “Her reac-
tion to Junior is beautiful. Always 
asking about Bista. They always 
speak Greek together.” 

Last September, the singer 
admitted he is finding it hard to 
watch his elderly mother “suffer-
ing and declining” as old age 
takes its toll.

After days of TV interviews and 
leaks, Prince Harry’s memoir offi-
cially went on sale on Tuesday.  

Spare speaks of Harry’s grief 
after the death of his mother 
Princess Diana, his use of drugs 
to cope, how he killed 25 Taliban 
fighters while serving as a soldier 
in Afghanistan, and even how he 
lost his virginity. He also reveals a 
heated row with brother William, 
the heir to the throne, and how 

they had both begged his father 
King Charles, not to marry Camilla, 
now the queen consort. 

The book is the latest revelatory 
offering from Harry and his wife 
Meghan since they stepped down 
from royal duties in 2020, and 
follows their Netflix documentary. 

Spare currently ranks as the 
best-seller on Amazon’s UK, U.S., 
Australian German and Canadian 
websites.

Prince Harry’s tell-all book Spare 
hits shelves 
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Why do IT contractors 
need PI insurance?

Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

As an IT professional, the 
services you provide to 
your clients can involve 

a broad range of risks. You can 
be sued for negligence, data 
loss, or breach of contract, sim-
ply due to a difference in under-
standing of a brief. Professional 
indemnity insurance (PI) for IT 
contractors helps protect your 
business against such compen-
sation claims.  

 
1. Professional indemnity in-
surance can be a contractual 
obligation 

Many contracts require pro-
fessional indemnity insurance 
because it limits the employer’s 
financial risk if something goes 
wrong. Professional indemnity 
insurance demonstrates good 
business practice and a positive 
attitude to risk management, so 
it’s more likely to help you win 
contracts. Some clients may be 
reluctant or even refuse to hire 
you without it. 

 
2. The cost of claims 

A claim for an error or omis-
sion in a project could range 
from a few hundred pounds to 
hundreds of thousands. With-

out insurance, the cost of legal 
fees and compensation could 
leave your business financially 
vulnerable following a claim. 

 
3. Minimise the risk of unfore-
seen events 

Mistakes can happen to the 
most experienced contractor, 
and it’s impossible to predict 
what could happen on future 
projects. PI insurance covers 
allegations that you have made 
a mistake in your work and pub-
lic liability insurance protects 
you against injury or damage 
caused to third parties. 

 
4. Some employment agen-
cies don’t provide insurance 
protection 

If you take on a contract via 
an employment agency, it is 
unlikely that their insurance will 
cover the work you carry out on 
a project. It is essential to check 
this in advance, so you know 
whether to arrange your insur-
ance before starting the con-
tract. 

 
5. Protect against the unfore-
seen 

Having a laptop and its acces-

sories stolen is expensive, but 
there is also the risk of confi-
dential client data theft. They 
could claim against you for neg-
ligence and potentially a breach 
of data protection regulations 
which can result in significant 
regulatory penalties. The impact 
of late project delivery can also 
damage business relationships. 

 
What information do you need 
to provide for a PI quote? 

Insurers will generally require 
the following information: 

Company Size – the number 
of directors and staff and the 
business’s gross annual income. 
Company Size – the number of 
directors and staff and the busi-
ness’s yearly gross income. 

Qualifications and experience 
– details regarding employee 
qualifications and experience 
help insurers produce a more 
accurate and speedier quote. 

Claims experience – Insurers 
require your insurance claims 
history because it is important 
to calculate risk. 

For a quotation please        
contact us on  0207 691 2409.  

 
www.oncoverinsurance.co.uk

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
UK becoming less attractive for 
investment, manufacturers warn
Britain has become less 

competitive and less attrac-
tive to foreign investors as 

a result of soaring energy costs 
and recent political turmoil, manu-
facturers said in an industry  
survey released on Monday. 

The proportion of manufac-
turers who think Britain is a 
competitive location halved to 
31 per cent from 63 per cent a 
year ago, and 43 per cent said 
Britain had become less attrac-
tive to overseas investors, accor-
ding to the survey by Make UK, 
the main trade body for British 
manufacturers, and accountants 
PwC. 

The survey of 235 businesses 
took place from Nov. 1 to Nov. 22, 
when the turmoil of Liz Truss’s 
short-lived government was fresh 
in people’s minds, and 53 per cent 
of firms said ongoing political 
instability had damaged business 
confidence. 

When the survey took place in 
November, two thirds of manu-
facturers expected to reduce 
headcount or cut output because 
of high energy costs. 

Manufacturers in Britain have 
struggled of late, with closely-
watched S&P Global business 
surveys showing they suffered 
a more a severe downturn in 
December than other Group of 
Seven nation peers. 

“The year ahead is going to be 
very challenging for manufac-
turers with a potent mix of factors 
testing their resolve,” Stephen 
Phipson, chief executive of Make 
UK. 

“Ongoing supply chain disrup-

tion, access to labour and high 
transport costs which show no 
sign of abating can be added to 
a growing sense of economic and 
political uncertainty in their main 
markets.” 

Phipson said there was a  
significant risk that British manu-
facturers will “fall through the 
cracks” if the government failed 
to match the generosity of energy 
bill support programmes that 
Britain’s competitors have in 
place. 

How British retailers fared over 
cost-of-living crisis Christmas
British consumer spending 

over the Christmas period 
has so far held up better-

than-expected, providing some 
relief to retailers who had feared 
an escalating cost-of-living crisis 
would hit the key holiday sales 
period. 

Only a small number of         
retailers have so far reported 
their Christmas sales. Some of 
the country’s biggest names,  
including Tesco, Sainsbury’s 
and Marks & Spencer, are due 
to update next week. 

 
ALDI UK 

The British arm of German 
discount supermarket group Aldi 
said its sales in December rose 
26 per cent compared to the 

previous year. It highlighted 
strong growth in sales of fresh 
meat, with fresh poultry and pork 
options both up over 28 per 
cent. 

 
B&M  

British discount retailer B&M 
said comparable sales rose 6.4 
per cent in its key Christmas 
quarter, showing that shoppers 
sought out value options as they 
grappled with the cost-of-living 
crisis. 

 
BOOTS UK  

Health and beauty products 
retailer Boots UK said its Decem-
ber retail sales were up around 
15 per cent year-on-year, high-
lighting strong sales in gifting 

and fragrance categories. 
 

GREGGS 
Fast food chain Greggs said 

its festive bakes, mince pies and 
salted caramel lattes, along  
with breakfast and lunch offers, 
appealed to cash-strapped 
Christmas shoppers, helping like-
for-like sales rise 18.2 per cent 
in its final quarter. 

 
NEXT  

British clothing retailer Next 
beat forecasts posting a 4.8 per 
cent rise in full price sales in the 
nine weeks to December 30, 
highlighting a boost from a cold 
snap in December which helped 
jackets and coats fly off the 
shelves.
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Tar 
 
Cate Blanchett delivers a towe-

ring performance as the epony-
mous heroine in Todd Field’s mag- 
nificent film. She is Lydia Tár a 
celebrated conductor of a major 
German Orchestra. She is at the 
height of her career and is prepar-
ing a blook launch while rehearsing 
for a live performance of Mahler’s 
Fifth Symphony. She is invincible 
both at work and at home which 
she shares with her loyal partner 
Sharon Goodnov (Nina Hoss), who 
also plays the violin in Tár’s highly 
esteemed orchestra. But her per-
fect world begins to show cracks 
on the surface especially after her 
assistant Francesca Lentini (Noé-
mie Merlant) arrives distressed 
one day… 

It is a brilliant study of a woman’s 
lust for power regardless the con-
sequences and Blanchett’s com-
plex performance rates amongst 
the best of the year if not the dec-
ade. This is the kind of role that is 
often associated with male actors 
- a ruthless and highly ambitious 
character that will stop at nothing 
to achieve their goal. Field’s intelli-
gent, multilayered screenplay de-
mands a highly physical perfor- 
mance and Blanchett rises to the 
occasion and delivers even more.  

A spellbinding performance 
strongly supported by Hoss and 
Merlant and impeccably directed 
by Field. An unmissable, essential 
film ideal for the big screen! 

 

Empire Of Light 
 

This is Sam Mendes’ most  
personal film to date and the only 
one scripted by him. He leaves 
behind the epic world of SKYFALL 
and 1917 for a more intimate     
setting, that of an English seaside 
town of the early 1980’s.  

The story follows Hilary (Olivia 

Colman), a fragile woman working 
in a picture Palace in Margate. It 
is still a majestic palace despite 
its growing decay and neglect but 
its manager Donald Ellis (Colin 
Firth) hopes to revive the cinema’s 
popularity with the forthcoming 
premiere of CHARIOTS OF FIRE. 
Meanwhile, a young man called 
Stephen (Micheal Ward) in the new 
employee at the cinema and his 
presence has a major effect on 
Hilary’s state of mind… 

It is an enjoyable film especially 
with all those movie references, 
even though Mendes’ script tries 
to cover too much material and       
is overloaded with too much infor-
mation. Still, the performances 
are excellent - Colman shines and 
newcomer Ward is a promising, 
fresh talent.  

 

M3GAN 

This enjoyable horror is a      
welcome addition to the machines 
gone crazy genre. Most memora-
ble is the CHILD’s PLAY franchise, 
where Chucky goes berserk and 
starts a killing spree and of course 
THE TERMINATOR.  

M3Gan is a cross between a 
doll and a robot and is given to 
Cady (Violet McGraw) by her aunt 
Gemma (Allison Williams) as a 
gift following her parents tragic 
car accident. Gemma is a great 
scientist and believes that M3gan 
with help Cady cope with her 

grieving process but it is not too 
long before M3gan begins to take 
the role of Cady’s protector and 
carer far too seriously… 

It is fun with a strong cast led 
by Williams as the experimental 
toy roboticist who begins to regret 
deeply her decision in developing 
her new creation. A must for 
comedy horror fans! 

 

Enys Men 

Mark Jenkin follows BAIT - his 
remarkable directorial debut with 
another innovative piece-of film-
making. This time he shoots his 
intriguing Cornish folk horror in 
colour and sets his action in 1973. 
The action takes place on an     
uninhabited island off the Cornish 
coast and follows the story of a 
wildlife volunteer (Mary Woodvine), 
whose daily observations of a rare 
flower take an unexpected, dark 
turn… 

Jenkin not only writes, directs, 
and produces but also photo-
graphs and composes the music. 
Here, with this mystical journey, 
he cements his reputation as an 
original talent to be treasured! 

 

The Old Way 

Nicolas Cage plays Colton 
Briggs in this traditional revenge 
western - an outlaw turned family 
man. But his past soon catches 
up with him when a group of out-

laws turn up at his farmhouse… 
Cage is well controlled, unlike in 

his recent revenge thriller MANDY, 
and is suitably cool as the gun-
slinger, but it is newcomer Ryan 
Kiera Armstrong as Brooke, his 
feisty young daughter, that threa-
tens to steal the film. Like the girl 
in TRUE GRIT, she is basically the 
main character in this enjoyable 
western. Worth seeing on the big 
screen! 

 

Jeanne Dielman, 
23 Quai De  
Commerce, 
1080, Bruxelles 

Chantal Akerman’s masterwork 
was recently voted by Sight and 
Sound as the Greatest Film of All 
Time and subsequently the BFI 
Southbank is screening the film 
along with the other 100 films. It 
was made in 1976 and Akerman 
follows the daily routine of its epo-
nymous heroine, a middle aged 
widow played to perfection by the 
mesmerising Delphine Seyrig.  

It is a long film but once you 
surrender to its pace and rhythm 
it pays dividends. Unmissable! 

 
THE FELLING: This essential 

documentary follows a group of 
Sheffield residents as they stand 
up against the council and a pow-
erful corporation in order to put a 
stop to chopping down thousands 
of healthy street trees. At first it 
appears to be an easy job but once 
the council refuse to talk about   
their dodgy contract the residents’ 
Herculean task begins… 

A passionate film about burning 
issues, solidarity, and the power 
of the people. 

 
GANGS OF LONDON: This is 

the second series of the violent 
television series which takes place 
one year after the death of Sean 
Wallace (Joe Cole). His family and 
the Dumanis are still fighting for 
supremacy until a new brutal gang 
leader called Koba (Waleed Zua-
tier) enters the scene… 

I must admit that I haven’t seen 
the original series, so it was diffi-
cult to get into the mood of the 
piece. Well-choreographed with 
extremely violent sequence but 
it is almost impossible to care 
about the fate of these utterly 
unspeakable characters. (AMC+) 
  
Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

Last week I said that      
Nutcracker at the Albert 
had provided the perfect 

ending to my festive entertain-
ment. Not quite because I have 
since seen Dolly Parton’s 
Smoky Mountain Christmas 
Carol (Southbank Centre). 
Sad to report, much as I love her 
persona and songs, this put      
a real dampener on Santa’s 
sequestration back home to the 
North Pole. Any reimagining of 
the Dickens novella makes me 
twitch and moving it to the Appa-
lachian mountains in the 1930’s 
had me even feeling sorry for 
Scrooge (Robert Bathurst) - who 
appears here in a Christmas 
jumper - and his high rise     
predicament. David H Bell’s 
book is drab and packed full of      
Tennessee idiomatic vernacular 
which had my companion - who 
had gone the full monty dressed 
like a cowgirl on speed - in tears 
of hysterical laughter. After all 
who wouldn’t giggle on hearing 
the expression “madder than 
a mule chewing a bumblebee.” 

Thankfully Dolly came up 
trumps with songs that brought 
the story to life in her own 
unique way. It turned the tale 
of redemption into a musical mix 
of soft reflective numbers – 
Appalachian Snowfall – (if you 
have never heard her album of 
Love Songs, which includes the 
massive Whitney cover hit of        
I Will Always Love You, do it now) 
and the more off beat country 
sound of Smoky Mountain 
Christmas. They are the saving 
grace throughout as the adapted 
storyline turns Scrooge (Robert 
Bathurst) into more of a grump 
than a “squeezing, wrenching, 
grasping, scraping, clutching, 
covetous, old sinner” as des-
cribed by Dickens. You could 
imagine this Ebenezer just about 
to tuck into a Barbecue Ranch 
Salad singing Jingle Bells rather 
than giving yet more grief to the 
put upon Bob Cratchit. As a 
result the ghost story becomes 
far too diluted and amicable 
apart from the third spirit played 
by Corey Wickens who is a mean 
fiddler and an equally mean 
spook. 

On the plus side this is defini-
tely a production made in twenty 
first century Britain making way 

for a diverse cast of characters 
in which Vicki Lee Taylor is superb 
as singer and multi character 
playing actor. Indeed the whole 
company are excellent vocal-
ists and together create a      
joyful sound accompanied by 
a bubbly band of very accom-
plished musicians who play a 
variety of instruments including 
the banjo and goudalia (spoons). 
Not Dickens, definitely Dolly. 
An adaptation that is a more of 
a cheeseburger chomp than 
the celebratory feast provided 
by Scrooge’s nephew Fred.  

And Sotira Kyriakides is   
willingly dragged onto the pink 
carpet… 

Drag diva Ru Paul strikes 
again! It was simply fabulous 
to start the new year with the 
glorious extravaganza that was 
Ru Paul's DragCon. Taking 
place over three fun-packed 
days at London's Excel Centre, 
the second iteration of this  
bedazzling celebration brought 
some of the best drag talent to 
town for our delectation. Baga 
Chipz, Chorizo May, Tina Burner 
and Cheryl Hole were amongst 
those who paraded their wares, 
as did so many other creme 
de la creme queens who have 
become drag royalty since      
Ru Paul's Drag Race hit our 
TV screens. Blu Hydrangea, 
Ginny Lemon, Victoria Scone 
and Charity Kase were also 
amongst the array of talent who 
strutted and shimmied their 
sequins for our delight. It was 
all simply stunning darling, the 
highlight being the Queen's Walk 
parade on, of course, the pink 
carpet. Other delights included 
performances galore, amazing 
merchandise and meet and 
greets. It was drag heaven and 
so much fun. 

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Yeehaw  
Ebenezer 
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It’s a New Year, full of fresh 
outlook, with hope for change 
and motivation to bring out 

the better version of ourselves. 
Time to step up our exercise  
regime, the way we eat, the way 
we sleep and live in general, for 
a better quality of life. And, what 
a better way to start than with a 
good fitness workout program!  

Choosing a way wisely at the 
beginning makes sense, other-
wise all that good intention won't 
last long and before you know it, 
you have given up. So, if you never 
really had a sporting activity that 
you enjoyed, try out some differ-
ent things before you decide you 
want to book a course. If you pre-
viously enjoyed swimming and 
are inspired to do it again, then 
that should be enough to get you 
doing it regularly. It may be winter, 
but there are still many activities 
that can be done; many gyms 
offer different classes from a 
variety of martial arts, basketball, 
gymnastics, Pilates, power Yoga, 

zumba, dance classes including 
hip hop, modern dance, Latin Ame-
rican, ballroom, salsa, bachata, 
jazz, tab, ballet, and of course my 
own passion, Bellydance. I have 
done this since the age of four 
and although I have done many 
other forms of dance, this remains 
one of my favourites. It can vary 
in its form, from slow and sensual 
to vibrant and powerful, and with 
its gyrating circular moves, its in-
tense, dynamic shimmying, some 
added pirouette and gliding ballet 
movement, it makes it a beautiful 
combination of an all over body 
workout that can be as gentle or 
vigorous as you want according 
to your energy and mood. It works 
at any age and you can freestyle 
in it - once you have learned the 
basic fundamentals you can make 
it entirely your own, so there is no 
right or wrong step. The beauty 
of it is once you have learned 
those basics, you can also incor-
porate and apply them to dance 
to many different genres of music; 

you can also dance anywhere, 
be it at a nightclub, at home, or 
even your local supermarket store 
whilst doing your groceries. The 
point is, the choice is yours and 
you can do it wherever you want 
to. It is great for improving body 
strength, stamina, coordination 
and flexibility. It also improves 
posture along with self-confi-
dence, bringing out the feminine 
goddess within, as it keeps you 
in touch with mother earth. Even 
within Bellydance itself, there are 
various styles and forms that can 
be done, from Egyptian, gypsy, 
Persian, Tribal Fusion, to Ameri-
can Cabaret, there is bound to 
be a style that attracts everyone. 
It is worth trying out the styles 
to find one that suits you. 

Of course, this is only one style 
of exercise, whatever you choose 
to do, just make sure you enjoy 
doing it, so that it does not seem 
a chore and that you give it up 
after only a few weeks because 
you had enough of it.  

Exercise doesn't have to all be 
done indoors and not only in the 
gym, whatever it is that you decide 
to do, find what works for you 
and stick to doing it; whatever 
you keep at and keep doing, you 
become better at and you may 
find it surprises you as you start 
to excel in it. Don't just go for one 
form of exercise either, as a cou-
ple of different style activities may 

give you different advantages. I 
choose weight training and kick-
boxing along with my dance as 
they complement each other with 
all of their different benefits - the 
weight training gives me some 
muscle tone and strength, the 
kickboxing gives me stamina, 
coordination and flexibility, this 
then helps along with the dance 
as the stamina assists in being 

able to dance longer, the strength 
in my legs to carry me longer and 
the coordination of the kickboxing 
helps for the balance within the 
spins and agility of movement 
in dance. 

Find your fitness workout and 
bring out the new best of you. 

 
Love and Sparkles, 

Samsara x 

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

New Year fitness program

Cooking with Loulla Astin 
Cauliflower, chickpea & sweet potato curry

This is not Greek or Cypriot 
recipe, but something I 
cook often. We love it in 

my house and I hope your family 
will too.  

It’s a quick and rich vegan 
curry that’s packed with flavour, 
not complicated or costly, and 
with few ingredients. Please feel 
free to add any vegetables you 
like - carrots, spinach, peas, 
potatoes. 

 
Ingredients (serves 4):  

1 small cauliflower + tender 
leaves   

2 tbsp oil  
1 large sweet potato  
1 large red onion 
3 garlic cloves, minced  
1 small piece of ginger  
1-2 green chillies  
1 cinnamon stick 
1 tsp curry powder 
1 tsp cumin 
1 tsp coriander 
1 tsp turmeric 
1 400g can coconut milk 
1 400g can chopped toma-

toes  
1 tbsp tomato purée  
1 can chickpeas  
1 tsp sugar 
Juice of 1 lemon  
Chopped coriander  
 

Method:  
Separate a medium cauliflower 

into florets or cut into large pieces. 
In a large wok or pan, over a 

low heat with a little oil, fry 1 
sliced red onion until golden 
brown, then add the minced 
garlic cloves, 1 small piece of 
ginger grated, 1 or 2 fresh green 
chillies (cut in halve, not chopped) 
and 1 small cinnamon stick, 
cook for a minute, then add the 
spices.  

Add 1 teaspoon each of curry 
powder, cumin, coriander and 
turmeric, cook the spices for a 
minute or two until they release 
the oils and aromatic flavours, 
then mix a few tablespoons of 
water to make a paste. Cook 
paste for a minute or two, then 
add the coconut milk, chopped 
tomatoes and tomato purée and 
cook for few minutes.  

Add the chopped (bite-sized) 
sweet potato and stir well. Mix 
in the chickpeas (drain before 

use), mix well and bring to the 
simmering point. Add the cauli-
flower florets and leaves, season 
with salt and 1 teaspoon of sugar, 
add the juice of 1/2 a lemon, mix 
gently and cover the vegetables 
with a little warm water, simmer 
for 25-30 minutes or until the 
potato and cauliflower is just 
tender; you could add 100g baby 
spinach leaves and cook for a 
further 5 minutes. 

Do not stir, just shake the pan 
from time to time. Mix in a few 
tablespoons of fresh, chopped 
coriander, taste and adjust sea-
soning and serve straight away 
on its own or accompanied with 
Basmati Rice. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966 



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Thursday 12th January 2023 
Premier League 
Fulham v Chelsea 20.00pm BT Sport 
Friday 13th January 2023 
Premier League 
Aston Villa v  Leeds United 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Akritas v Olympiakos Nicosia 
Enosis v Pafos 
Saturday 14th January 2023 
Premier League 
Manchester United v Manchester City 12.30pm BTSports 
Brighton & Hove Albion v Liverpool 15.00pm 
Everton v Southampton 15.00pm 
Nottingham Forest v Leicester City 15.00pm 
Wolverhampton Wanderers v West Ham United 15.00pm 
Brentford v  Bournemouth 17.30pm Sky Sports 
FA Trophy 
Solihull Moors v Barnet 15.00pm 
Isthmian League Premier 
Haringey Borough v Carshalton 15.00pm White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
Isthmian League North 

Brentwood v New Salamis 15.00pm  
Spartan South Midlands League Premier Division 
St Panteleimon v Crawley Green 15.00pm Hertingfordbury Park, 
West St, Hertford SG13 8EZ 
Cyprus Football 
Karmiotissa v APOEL 
Greece Football 
Lamia v Atromitos 
PAOK v OFI 
Sunday 15th January 2023 
Premier League 
Chelsea v Crystal Palace 14.00pm 
Newcastle United v Fulham 14.00pm Sky Sports 
Tottenham Hotspur v Arsenal 16.30pm Sky Sports 
Cyprus Football 
AEK Larnaca v Aris Limassol 
Apollon v Anorthosis 
Greece Football 
AEK Athens v Panaitolikos 
Asteras Tripolis v Levadiakos 
Olympiakos v Aris 
PAS Giannina v Panathinaikos 
Monday 16th January 2023 

Cyprus Football 
Doxa v Nea Salamis 
Omonia v AEL 
Greece Football 
Ionikos v Volos NFC 
Tuesday 17th January 2023 
FA Cup 3rd round replays 
Accrington Stanley v Boreham Wood 19.45pm 
Forest Green Rovers v Birmingham City 19.45pm 
Leeds United v Cardiff City 19.45pm 
Swansea City v Bristol City 19.45pm 
Wigan Athletic v Luton Town 19.45pm 
Wolverhampton Wanderers v Liverpool 19.45pm 
West Bromwich Albion v Chesterfield 19.45pm 
Vanarama National League 
Barnet v Yeovil 19.45pm The Hive, Camrose Avenue, HA8 6AG 
Velocity Cup 
Potters Bar v Haringey Borough 19.45pm 
Spartan South Midlands Premier 
London Colney v St Panteleimon FC 19.45pm 
Wednesday 18th January 2023 
Premier League 
Crystal Palace v Manchester United 20.00pm  
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FA Cup Third Round: Stevenage stun Liverpool

Stevenage pulled off the 
shock of the weekend by 
winning 2-1 at Premier 

League Aston Villa,Villa took the 
lead against Stevenage through 
French midfielder Morgan San-
son in the first half but their after-
noon unravelled when Leander 
Dendoncker was sent off for trip-
ping Stevenage midfielder Dean 
Campbell, leading to a penalty for 
the visitors. 

Jamie Reid converted the pen-
alty to equalise in the 88th minute 
and moments later Campbell 
scored to clinch an unlikely vic-
tory for Stevenage, who will visit 
Stoke City in the fourth round. 

Newcastle, who sit third in the 
top flight, fell two goals behind as 
League One (third-tier) side Shef-
field Wednesday’s Josh Windass 
netted twice in the second half. 
Substitute Bruno Guimaraes 
pulled one back for Newcastle in 
the 69th minute when he tapped 
in from close range after goal-
keeper Cameron Dawson kept 
out Chris Wood’s initial effort from 
a corner, but it was little more 
than a consolation. 

The world’s oldest football 
tournament has a reputation for 
upsets and Nottingham Forest, 
who made 11 changes from the 
side that beat Southampton 1-0 
in midweek, went out after slump-
ing to a 4-1 defeat at second-tier 
strugglers Blackpool. 

Bournemouth’s torrid run since 
they returned from the World Cup 
break continued with a 4-2 loss 
at home to Championship leaders 
Burnley, with the Cherries suffer-
ing their fifth consecutive defeat 
in all competitions. 

Meanwhile, fifth-tier Wrexham 
beat second-tier side Coventry 
City 4-3 in a thriller to reach the 
fourth round. 

Liverpool went behind after 
goalkeeper Alisson passed the 
ball straight to Goncalo Guedes 
who fired home but they levelled 
as Darwin Nunez volleyed into 
the net on the stroke of halftime. 
Mohamed Salah then made the 
most of a misdirected Toti header 
to slot past Matija Sarkic but 
Wolves substitute Hwang Hee-
Chan forced a replay as he 
slotted through Alisson’s legs. 

Tottenham Hotspur striker 
Harry Kane moved to within one 
goal of the club’s record scorer 
Jimmy Greaves as his strike in 
a 1-0 win over Portsmouth took 
his tally to 265. 

West Ham substitute Said 
Benrahma scored with a stunning 
long-range effort against his 
former club Brentford to take the 
visitors into the fourth round with 
a 1-0 victory. 

Leicester City, who won the 
Cup in 2021, progressed with a 
1-0 win at Gillingham who are 
bottom of the Football League. 

Southampton put aside their 
poor league form to come from 
behind and beat fellow top-flight 
side Crystal Palace 2-1 at Sel-
hurst Park with Adam Armstrong 
scoring the winner after the visi-
tors had levelled with a James 
Ward-Prowse free kick. 

Manchester City cruised to a 
4-0 win at home to Chelsea in 
the third round of the FA Cup 
on Sunday, enjoying their third 
successive win over Graham 
Potter’s side in the space of two 
months. Riyad Mahrez whipped 

in a free kick to put City in front 
in the 23rd minute, having scored 
the only goal in the 1-0 victory at 
Stamford Bridge in the Premier 
League on Thursday and in the 
2-0 success over Chelsea in the 
League Cup in November.  

Newly-crowned World Cup 
winner Julian Alvarez doubled 
their lead on the half-hour mark, 
the Argentina striker converting 
a penalty after a VAR review spot-
ted a handball from Kai Havertz. 
Phil Foden completed a slick 
team move involving England 
team mate Kyle Walker to score 
City’s third in the 38th minute and 
effectively ending the game as 
a contest. 

The hosts won another         
penalty late in the second half 
and although Alvarez was still on 
the pitch, Mahrez took the ball 
and slammed it past Chelsea 
goalkeeper Kepa Arrizabalaga in 
the 85th minute. It was Chelsea’s 
sixth defeat in their last nine 
matches in all competitions and 
piled more pressure on coach 
Potter, who succeeded Thomas 
Tuchel as manager in September. 

Earlier on Sunday, Leeds 
United staged a late comeback 
to draw 2-2 at Cardiff City and 
force a replay. The Championship 
(second-tier) side got off to a 
flying start thanks to first-half 
goals from Jaden Philogene and 
Sheyi Ojo. But Leeds, who have 
pulled off their share of thrilling 
comebacks under Jesse Marsch,   
levelled in added time with a strike 
from 18-year-old forward Sonny 
Perkins, who had only been on 
the pitch for six minutes, after 
Rodrigo Moreno had reduced the 
deficit in the second half. 

Walsall beat Stockport County 
2-1, Stoke City won 3-0 at Hartle-
pool, Blackburn Rovers beat Nor-
wich City 1-0 and Derby County 
beat Barnsley 3-0 to also make 
it to the fourth round. Bristol City 
and Swansea City will meet again 
in a replay after drawing 1-1. 

Arsenal boss Mikel Arteta      
believes Eddie Nketiah is getting 
better and better after helping 
the Gunners set up an FA Cup 
fourth-round tie at Manchester 
City by beating Oxford United 
at Kassam Stadium. 

Nketiah scored twice in six 
second-half minutes after Moha-
med Elneny’s opener to secure 
the Gunners’ progression. 

It is now five goals in his last 
six games for Nketiah, who has 
stepped up in the absence of 
injured striker Gabriel Jesus. 

The Premier League leaders 
were frustrated in the first half by 
a well-organised and disciplined 
Oxford side before eventually 
overpowering their League One 
opponents. 

Fabio Vieira was Arsenal’s 
creator-in-chief, sending in a per-
fect free-kick for Elneny to head 
past Oxford goalkeeper Eddie 
McGinty in the 63rd minute       
before playing a perfect pass for 
Nketiah to finish calmly finish. 

 
FA Cup fourth-round 
draw in full 
 
Preston vs Tottenham 
Southampton vs Blackpool 
Wrexham vs Sheffield United 
Ipswich vs Burnley 
Manchester United vs Reading 
Luton or Wigan vs Grimsby 
Derby vs West Ham 
Stoke vs Stevenage 
Blackburn vs Forest Green or 
Birmingham 
Walsall vs Leicester 
Sheffield Wedns vs Fleetwood 
Manchester City vs Arsenal 
Bristol City or Swansea vs Ches-
terfield or West Brom 
Brighton vs Liverpool or Wolves 
Fulham vs Sunderland 
Boreham Wood or Accrington vs 
Cardiff or Leeds 
 

Games to be played weekend 
of  27th to 30th January 2023.
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13/8/1945 – 16/12/2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Mum, Yiayia, 
and Sister, Panayiota Michaelides on Friday, 16 December 2022. 

  
Panayiota was born in Ayios Loucas, Famagusta, on the 13th August 1945. 

Panayiota came to England in 1961 where she lived in London with her family.  
She was known for her love for life, and celebrating with her family.  Her 
happiest years were spent in the company of her daughters Luisa and Zoe, 

her grandchildren, her Mum and Siblings.  She was very loved and 
will be dearly missed by everyone. 

 
The burial will take place on Thursday, 19th January 2023, at 12.30pm, 

at St. John The Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Road, Harringay, 
N8 0LY,  followed by the burial at 2pm, New Southgate Cemetery and 

Crematorium. Flowers are welcomed by the Family and can be sent direct 
to the funeral directors by 10am on 19 January 2023: W Nodes Funeral 

Directors, 15 Bounds Green Road, Wood Green, London N22 8HE.

Panayiota Michaelides
(from Ayios Loucas, Famagusta, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Παναγιώτα Μιχαηλίδη
(από τον Άγιο Λουκά Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεωργία Κυριάκου

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και 
προγιαγιάς, η οποία απεβίωσε περιστοιχισμένη από 

την οικογένειά της, στις 23 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 82 ετών. 
 

Αφήνει τον σύζυγο της Γιώργο, τα παιδιά της Αγάθη, Κυριάκο, 
Κατερίνα και Ρούλλα, τους γαμπρούδες της Πανίκο, Γιώργο & 
Ανδρέα, τη νύμφη της Κούλλα, τα εγγόνια της: Άντρια με τον 
σύζυγο της Chris, Χριστόφορο, Τζίνα, Λία, Γιώργο, Γιάννη, 
Νικόλα, Ζαχαρία, Τζιόρτζιο & Ζωή, τα δισέγγονα της Λουκά 
και Christian, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

 
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 

στη 1μμ από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 
Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή θα γίνει 
στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, 
London N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο Ariana 
Banqueting Hall, Oakleigh Road South, London N11 1NP. 

 
Αντί λουλουδιών, όσοι επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα 

να κάνουν εισφορές στη διάρκεια της κηδείας για φιλανθρωπικές 
οργανώσεις εις μνήμη της. 

 
Αιωνία της η μνήμη 

κι’ ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

(from Ineia Village, Paphos, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Georgia Kyriacou 

We are deeply saddened to announce that our beloved wife, 
mother, grandmother and great-grandmother Georgia Kyriacou 
passed away surrounded by her loving family, at the age of 82.  

 
She leaves behind her husband George, children Agathi, 
Kyriacos, Katerina and Roulla, son-in-laws Panikos, 

George, Andreas and daughter-in-law Koulla, grand-children 
Andrea and husband Chris, Christopher, Gina, Leah, 

Georgio, Yianni, Nicholas, Zach, Giorgio, Zoe and 
great-grandchildren Luke and Christian. 

  
The funeral will take place on Tuesday 17th January 2023 

at 1pm at St Mary’s Church, Wood Green, London N22 8LB. 
The burial will follow at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. After the burial, 
the wake will be held at the Ariana Banqueting Hall, 

Oakleigh Road South, London N11 1NP. 
 

Should you wish to make a donation, in place of flowers, a 
charity box will also be available. 

 
May her memory be eternal. Rest in Peace.

10/05/1940 - 23/12/2022

(από την την Ίνεια της Πάφου, Κύπρος)

An Angel 
 

An angel lived among us, 
A gift from God above.  

She showered us with kindness, 
And shared with us her love.  
She cherished every moment, 

With the man who was her life; 
Walking hand in hand together, 

Facing life with all its strife.  
She loved her children and grand-children dearly,  

Each one a different way, 
Nestled close within her heart, 
Though now, she’s far away.  
She’s gone to live in heaven, 
But she’s here with us today, 

Smiling down on every one of us, 
And telling us she’s O.K.

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας, μητέρας, 
γιαγιάς και αδελφής, Παναγιώτας Μιχαηλίδη, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.   
Η Παναγιώτα γεννήθηκε στον Άγιο Λουκά Αμμοχώστου στις 13 Αυγούστου του 
1945 και το 1961 ήρθε στην Αγγλία, όπου έζησε στο Λονδίνο με την οικογένειά 

της. Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τη ζωή και την αφοσίωση προς 
την οικογένειά της. Τα πιο ευτυχισμένα της χρόνια τα πέρασε παρέα με 

τις θυγατέρες της Λουίζα και Ζωή, τα εγγόνια της, τη μητέρα της και τα αδέρφια 
της. Ήταν πολύ αγαπητή και θα λείψει πολύ σε όλους.  

Η κηδεία της θα τελεστεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, στις 12.30μμ, από 
τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, Harringay, N8 0LY 

και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. 
 

Λουλούδια μπορούν να σταλθούν απευθείας στους W Nodes Funeral 
Directors, 15 Bounds Green Road, Wood Green, London N22 8HE, 

έως τις 10πμ της 19ης Ιανουαρίου 2023.
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4/4/1937 - 16/11/2022

(from Yialousa and Varosha, Cyprus)

† NOTE OF THANKS

Anastasis Andrea 

We would like to thank all those 
who attended the funeral of our beloved 

husband and father Anastasis Andrea 
on 7th December 2022, for the many 

messages of condolence, the many floral 
tributes and donations received to the 

Stroke Association.

5/5/1941 - 30/12/2022

Μαρία Κυριάκου
(από την Φύτη της επαρχίας Πάφου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας 
Μαρίας (Μαρούλλας) Κυριάκου την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 

σε ηλικία 81 ετών.  
Η Μαρούλλα αφήνει τον σύζυγο της Γιώργο, τις θυγατέρες της Ελένη 
και Χριστοθέα, τον γιο της Θίο, τα αδέρφια της Τάκη και Γιωργούλλα, 

τον εγγονό της Γιώργο και τη νύφη της Ίννα.  
Όσοι δεν μπορούν να παρευρεθούν στην κηδεία, η οποία θα γίνει στην 

Κύπρο, μπορούν να της απευθύνουν το στερνό αντίο στο γραφείο τελετών 
Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd, N22 8NG, σήμερα 
Πέμπτη 12/1 από τις 9πμ έως τις 5μμ και αύριο Παρασκευή 13/1 

από τις 9πμ έως τις 3μμ.  
Η νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλεί μια εβδομάδα αργότερα από 
τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου στη Φύτη της επαρχίας Πάφου 

και η ταφή στο κοιμητήριο της κοινότητας.

 It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
Maria (Maroulla) Kyriacou on Friday 30 December 2022 at the age of 81.  

Maroulla leaves behind her husband Giorgos, daughters Eleni and 
Christothea and son Theo, as well as siblings: Takis and Giorgoulla, 

grandson Giorgo and daughter in law Inna.  
Those who cannot attend the funeral can pay their respects 

at Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, N22 8NG 
this Thursday 12/1 from 9am to 5pm) and Friday 13/1 

from 9am to 3pm.  
The funeral will take place a week later at the Church of 
Ayios Demetrios, Phyti, Paphos, Cyprus, and the burial 

at Phyti Cemetery.

Maria Kyriacou
(from Phyti, Paphos, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

also known as ‘Mario the Butcher’
(από την Γιαλούσα και το Βαρώσι, Κύπρος

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αναστάσης Ανδρέα

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι 
παρευρέθηκαν στην κηδεία του αγαπημένου 
μας συζύγου και πατέρα Αναστάση Ανδρέα, 

που έγινε στις 7 Δεκεμβρίου 2022. Επίσης, για 
τα πολλά συλλυπητήρια μηνύματα, τα ωραία 
λουλούδια και τις εισφορές προς τον σύνδεσμο 

υποστήριξης ασθενών που υπέστηκαν 
εγκεφαλικά επεισόδια, STROKE Association.

γνωστός στην παροικία ως ‘Mario the Butcher’

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Απεβίωσε  τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 79 ετών 
η  Γεωργία Τσιάταλου, μια πολύ αγαπητή, όμορφη και 

γενναιόδωρη γυναίκα, μια ευγενική και στοργική μητέρα, γιαγιά, 
αδερφή, θεία και φίλη. Ήταν αφοσιωμένη σύζυγος του 

αγαπημένου της Ανδρέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2010. 
Αφήνει τους γιους της Πέτρο και Φίλιππο, και τις εγγονές της 

Σοφία και Λώλα. 
  

Θα λείψει πολύ σε όλη την οικογένεια και τους φίλους της. 
Η μνήμη της θα παραμείνει άσβεστη στις καρδιές μας. Θα 
θυμόμαστε πάντα το ευγενικό χαμόγελό της, καθώς και 

τον αδαμάντινο χαρακτήρα της. 
  

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023, στις 
10.30πμ από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 

Wood Green, 22 Trinity Road, N22 8LB, και η ταφή 
στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1NJ. 

  
Μετά το κοιμητήριο, σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί μας 

στην αίθουσα δεξιώσεων του St. John’s English Church, Friern 
Barnet Road, N11 3EQ, κοντά στο κοιμητήριο. 

  
Αντί για λουλούδια μπορείτε να κάνετε εισφορές στη διάρκεια της 
κηδείας για τη φιλανθρωπική οργάνωση Cancer Research UK.

(from Strovolos, Nicosia)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Georgia 
Chatalos

Passed away on Monday 19th December 2022, aged 79. 
Georgia was a much loved, beautiful, and generous woman, 
a kind and loving mother, grandmother, sister, auntie, and 

friend.  She was a devoted wife to her beloved Andreas, who 
passed in 2010.  She leaves behind her sons, Peter and Philip, 

and granddaughters Sophia and Lola.  
  

She will be dearly missed by all of her family and friends.  
Her warm and gentle spirit will remain in our hearts forever. 

  
The funeral will take place on Thursday 19th January 2023 

at 10.30am at the Greek Orthodox Cathedral 
of the Dormition of the Mother of God, Wood Green, 
22 Trinity Road, N22 8LB. The burial will take place at 

New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1NJ. 
  

After the cemetery you are invited to join us in the Lounge of 
the Parish Centre, situated at the rear of St. John’s English 

Church, Friern Barnet Road, N11 3EQ, close to the cemetery. 
  

Voluntary donations instead of flowers may be given on the day 
of the funeral for the charity Cancer Research UK.

27/2/1943 - 19/12/2022

(από τον Στρόβολο, Λευκωσία)

Γεωργία 
Τσιάταλου
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14/3/1928 – 1/1/2023

Είναι με θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, 
αδελφού και παππού Ιάκωβου Δημητρίου, ο οποίος απεβίωσε 

την 1η Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 95 ετών. Αφήνει τα 8 παιδιά του: Γιώργο, 
Δημήτρη, Μιχάλη, Δήμητρα, Παναγιώτα, Αναστασία, Βικτώρια και 
Δέσποινα, 22 εγγόνια, 21 δισέγγονα, την αδελφή του Παρασκευού, 

καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Ο Ιάκωβος, έζησε τη φρίκη της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, όπου είχε 
δηλωθεί αρχικά ως αγνοούμενος στη διάρκεια του πολέμου του 1974. Είχε 

συλληφθεί ως αιχμάλωτος από τις κατοχικές δυνάμεις. Για την 
απελευθέρωσή του, μεσολάβησαν άνδρες των Ηνωμένων Εθνών. Μετά το 
τέλος του πολέμου, ήρθε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε σκληρά για να θρέψει 
την πολυμελή οικογένεια που είχε δημιουργήσει με τη σύζυγο του Ανδριανή.  
Λεπτομέρειες για την κηδεία του θα ανακοινωθούν εντός των ημερών.

(from Yerani of Famagusta district, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT

Ιάκωβος (Γιακουμής) Δημητρίου
(από το Γεράνι Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

22.07.1944 – 26.12.2022

It is with much sadness that we announce the passing of our much-adored father, 
brother, grandfather and husband Pavlos Kanaris on 26th December 2022, 

at the age of 78. He fell asleep peacefully in his home surrounded by his family 
and loved ones.  

Pavlos leaves behind his four children: Ariadne, Hector, Alexia and Andrea 
with daughter in law Maria and sons in law Michael, Yan and Michael. He also 

leaves behind 10 grandchildren: Georgiana, Nicholas, Alexia, Alexander, 
Natalia, Stefan, Gabriella, Isabella, Nicholas and Raphael. Also his four 

siblings: Andreas, Takis, Maroulla and Koulla. He will join his beloved wife 
Yiola who sadly passed away four years ago.  

The funeral will take place on Saturday 14th January 2023 at 10.00am at the 
Greek Cathedral of St. Mary’s, 21 Trinity Road, Wood Green London N22 8LB, 
followed by the burial at New Southgate Cemetery Brunswick Park Rd N11 1JJ. 
The wake will follow and take place at the hall of St. Barnabas Church Finsbury 

Road, N22 8PA. Flowers should be sent to Demetriou & English by Friday, 
13th January or there will be a donation box for charity on the day of the funeral.

from Ayia Marina (Chrysohous), Paphos

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Pavlos Kanaris

Iakovos (Yiakoumis) Demetriou

It is with broken hearts and great sadness that we announce the passing 
of our beloved father, brother, grandfather and great-grandfather, 

Iakovos Demetriou who died on the 1st of January 2023, at the age of 95. He 
leaves behind his 8 children; George, Demetris, Michael, Demetra, 
Panayiota, Anastasia, Victoria & Despina, his sister Paraskevou, 

22 grandchildren, 21 great-grandchildren, many relatives and friends. 
 

Iakovos lived through the horror of the 1974 Turkish invasion of Cyprus, 
where he was captured as a prisoner by the invading forces and initially 
declared missing. Luckily for his release, United Nations men mediated. 

After the war ended, he came to London where he settled 
with his wife Andriani and worked hard to raise their large family. 

 
Details for his funeral to follow.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Νικόλας Θεοδούλου

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, 
παππού και προπαππού, Νικόλα Θεοδούλου, ο οποίος 
απεβίωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 87 ετών. 

 
Αφήνει τη σύζυγο του, το γιό του, δύο κόρες, 
τη νύμφη του, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του, 
καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους. 

 
Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι 

της 18ης Ιανουαρίου 2023 από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Δημητρίου στο Έντμοντον, Town Road / Logan 
Road, London N9 0LP. Θα ακολουθήσει η ταφή 
στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street,  
London N9 9HP και η παρηγοριά στην αίθουσα 
δεξιώσεων της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου.  
Για όσους επιθυμούν, αντί λουλουδιών, θα γίνονται 
εισφορές εις μνήμη του, για το British Heart 

Foundation. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών 
στη διάρκεια της κηδείας.

(from Patriki of Famagusta district, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Nicolas Theodoulou

It is with great sadness that we announce the death 
of a beloved husband, father, brother, grandfather and 

great grandfather, Nicolas Theodoulou 
on 16 December 2022 at the age of 87. 

  
Nicolas leaves behind his wife, son, two daughters, 
daughter in law, grandchildren, great grandchildren 

and many relatives and friends. 
  

The funeral will take place at 12pm on 18 January 2023 
at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan 

Road, Edmonton, London, N9 0LP. The burial will be 
at Edmonton Cemetery, Church Street, London 
N9 9HP, followed by a wake at the Church Hall 
at St Demetrios Church. A donation box will be 
placed in the church for anyone wishing to donate 

instead of flowers. All proceeds will go to the British 
Heart Foundation in Nicolas’s memory.

10/06/1935 - 16/12/2022

(από το Πατρίκι Αμμοχώστου, Κύπρος)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού και αδελφού, Παύλου Κανάρη, ο οποίος απεβίωσε στις 
26 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 78 ετών. Εκοιμήθη ήσυχα στο σπίτι του, 

περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, καθώς και αγαπημένα του πρόσωπα.  
Αφήνει τα τέσσερα παιδιά του: Αριάδνη, Έκτορα, Αλεξία & Άντρια, τη νύμφη 
του Μαρία, τους γαμπρούδες του Μιχάλη, Yan & Μιχάλη, τα 10 εγγόνια του: 
Γεωργιάνα, Νικόλα, Αλεξία, Αλέξανδρο, Ναταλία, Στεφάν, Γαβριέλλα, 
Ισαβέλλα, Νικόλα και Ραφαήλ. Επίσης τα αδέλφια του Ανδρέα, Τάκη, 
Μαρούλλα και Κούλλα. Θα συναντηθεί ξανά με την αγαπημένη του σύζυγο 

Γιόλα, η οποία απεβίωσε πριν από τέσσερα χρόνια.  
Η κηδεία του θα τελεστεί το Σάββατο 14 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 New Southgate, Brunswick 

Park Road, London N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα 
δεξιώσεων του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, N22 8PA. 

Λουλουδία μπορούν να σταλθούν στο Demetriou & English μέχρι 
την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023, ενώ, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν 

εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς στη διάρκεια της κηδείας.

από την Αγία Μαρίνα (Χρυσοχούς) Πάφος

Παύλος Κανάρης
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the death 
of George Vasiliou. He died peacefully after a short stay in hospital.   
He was a loving father, husband, grandfather and great-grandfather. 

He leaves behind his son Dino and daughter-in-law Lilly, 
five grandchildren, four great-grandchildren, his nieces, Koulla, 

Maria, Helen, and nephew George.   
He will be dearly missed by the whole family and his friends.  

His funeral will take place on Monday 16th January 2023, 10am, 
St. Mary’s Church, 21 Trinity Road, London N22 8LB and 

the burial at 12 noon, New Southgate Cemetery, Brunswick Park 
Road, London N11 1JJ.  

Let his memory be eternal.

George Vasiliou

† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

(from Kyrenia, Cyprus)

15/11/1936 - 15/12/2022

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15.01.2023, στην εκκλησία του 
Αγίου Παντελεήμονος, 660 Kenton Road, Harrow, Middx. HA3 9QN, 

το 21ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και αξέχαστού μας υιού και 
αδελφού Κωστάκη Κωνσταντίνου και καλούμε όλους όσοι τιμούν 

τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.  
Η μητέρα του Θεοδώρα, οι αδελφές του Μαρία & Αλεξάνδρα και συγγενείς.

Kωστάκης Κωνσταντίνου
(από το Λονδίνο)

20/1/1940 – 3/1/2023

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας Δημήτριου 
Δημοσθένους o οποίos απεβίωσε την Τρίτη 3 Ιανουαρίου, σε ηλικία 82 ετών. Ήταν σύζυγος 
της Θέκλας, αφοσιωμένος πατέρας των δύο παιδιών του, Ειρήνης & Πανίκου, του γαμπρού 
του Παναγιώτη, της νύφης του Άντρης, περήφανος παππούς των τεσσάρων εγγονιών του 
Αλέξ, Κατερίνας, Δημήτρη & Γεώργιου, αγαπημένος θείος και καλός φίλος για πολλούς.  
Ο Δημήτριος μετακόμισε στη Βρετανία το 1958. Παντρεύτηκε την Θέκλα Χαραλάμπους από 
το Γούρρι της Κύπρου το 1972. Έζησαν ευτυχισμένοι μαζί στο Λονδίνο. Εργάστηκε σκληρά 
ως τραπεζίτης και διετέλεσε πολλά χρόνια Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

στο Bayswater.  
Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 από την εκκλησία του Αγίου 
Δημητρίου, Edmonton, Logan Road, N9 0LP στις 12μμ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο 

κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, N9 9HP και η παρηγοριά στο 30 Crown Lane, 
Southgate, N14 5ES. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να στείλουν λουλούδια στο γραφείο τελετών 

Demetriou and English (131-133 Myddleton Road, N22 8NG) έως τις 9πμ της Τετάρτης, 
25 Ιανουαρίου, ενώ, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμη του, για 

την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

(from Nicosia, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Δημήτριος Δημοσθένους
(από τη Λευκωσία, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Demetrios Demosthenous
We are deeply saddened to announce the death of our beloved Demetrios 

Demosthenous who passed away on Tuesday 3rd January, aged 82. Demetrios was 
loving husband of Thekla, devoted dad of his children Irene and Panikos, 

son-in-law Peter, daughter-in-law Andri, proud Pappou of four grandchildren: Alex, 
Katerina, Demitri and Georgi, caring Uncle ‘Jim’ and good friend to many.  
Demetrios moved to London in 1958. He married Thekla Charalambous from 

Gourri, Cyprus in 1972. They lived happily together in London. Demetrios worked 
hard to become a banker. He was Manager of the National Bank of Greece, Bayswater 

for many years.  
The funeral will take place on Wednesday 25th January 2023 at St Demetrius 

Church, Edmonton, Logan Road, N9 0LP at 12pm followed by the burial 
at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. The wake will be at 30 Crown 

Lane, Southgate, N14 5ES. If anyone wishes, flowers can be delivered to 
Demetriou and English (131-133 Myddleton Road, N22 8NG) by 9am Wednesday 

25th January. There will also be a donation box for St Demetrius Church.

† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, 

στην εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA, 
το 29ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου και 

αξέχαστού μας πατέρα και παππού    Anthony George Ellis (από το Λονδίνο)  
και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως παρευρεθούν.   

Παιδιά: Ηλίας και Γιάννης, εγγόνια, δισέγγονα και λοιποί συγγενείς.

06/04/48 - 27/12/2022

Ρίτα Θεοδώρου
(από την Σύγκραση Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, 
μητέρας και γιαγιάς Ρίτας Θεοδώρου. Η Ρίτα απεβίωσε την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου  

σε ηλικία 74 ετών. Aφήνει τον σύζυγό της Στέλιο, τα παιδιά της Τέρι και 
Κατερίνα, καθώς και τα εγγόνια της, Τζόζεφ, Ζακ, Λέο, Κρίστιαν και Χλόη. 

Αφήνει, επίσης, τις αγαπημένες της αδερφές και τα ανίψια της.  
Η Ρίτα, είχε γεννήθηκε στις 6 Απριλίου του 1948 στο χωριό Σύγκραση 

της Κύπρου και αγαπήθηκε πολύ από όλους όσοι την γνώρισαν.  
Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου στις 10 π.μ. από τον ιερό 
ναό Αγίου Δημητρίου, Edmonton, Logan Road, Edmonton N9 0LP και η ταφή 
στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP. Η παρηγοριά 

θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου.  
Επιθυμία της Ρίτας, ήταν να μην φορέσουμε μαύρα ρούχα στην κηδεία της, 
αλλά πολύχρωμα, ώστε να τιμήσουμε και να γιορτάσουμε τη ζωή της. Επίσης, 
αντί λουλουδιών μπορείτε να κάνετε εισφορές στο The Royal Brompton 

Hospital Trust (for COPD Treatment/Therapy).

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother 
and grandmother Rita Theodorou. Rita passed away on Tuesday 27 December, at 

the age of 74. She leaves behind her husband Stelio, her children Terry and 
Gaderina, as well as her grandchildren Joseph, Zac, Leo, Christian & Chloe. 

She also leaves behind her beloved sisters, nieces and nephews.  
Rita was born on 6 April 1948 in Syngrasi, Cyprus. She was much loved by all her 

family and friends and will be greatly missed by everyone.   
Funeral to be held on Friday 20 January at 10am at the Greek Orthodox 

Church of St. Demetrius, Edmonton, Logan Road, Edmonton N9 0LP.  The 
burial will be held at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP.  The 
wake will be held back at St Demetrious Church Hall. We are all honouring Rita’s 

wishes by not wearing black to the funeral and celebrating her life in colour.    
As a special request, we are asking that, instead of floral tributes, donations could 
be made to The Royal Brompton Hospital Trust (for COPD Treatment/Therapy).

Rita Theodorou
(from Syngrasi, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL 

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 στην εκκλησία 
του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Haringey, Wightman Rd, 

London N8 0LY, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 
και αξέχαστής μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, και καλούμε 

όλους όσοι τιμούν την μνήμη της, όπως παρευρεθούν. 
 

Ο γιός της Νίκος, η εγγονή της Νίκη και λοιποί συγγενείς. 

Μαρία Ηρακλή Χρίστου
(από την Άχνα, Κύπρος)

† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The 5th year memorial of our beloved mother, grandmother and 
sister Maria Eraklis Christou from Akhna - Cyprus, will be held 
on Sunday 15th of January 2023 at the Greek Orthodox Church of 
St. John the Baptist, Haringey, Wightman Road, London N8 0LY.  

Friends and family are welcomed.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with much sadness that we announce the passing of 
our much-adored mother and yiayia, Eleni Constantinou 
on 16th December 2022, at the age of 77. She was born 

in Larnaca, Cyprus and lived in Welling, Kent.  
 

She leaves behind her children: Andri, Costa and Chris.  
Also her grandchildren Elina, Raphael and Rianna, and her 

great-grandchildren Athena, Alessia and Jacques. 
 

The funeral will take place on Monday 16th January, at 11am, 
at the Greek Orthodox Church of Christ the Saviour, 

Upper Wickham Lane, Welling, DA16 3AP followed by the burial 
at the Hillview Cemetery at 12:30pm 168 Wickham Street, 

Welling, DA163NW.

24/9/1945 - 16/12/2022

Eleni Constantinou
(from Larnaca, Cyprus)

25/12/1935 - 31/12/2022

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς, αδελφής και θείας,  Αντριανής (Αντρούλλα) Μεντίκ, που απεβίωσε 

το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 87 ετών. 
 

Γεννήθηκε στο χωριό Άχνα και ήλθε στο Λονδίνο όταν ήταν 13 χρονών. Παντρεύτηκε 
τον Ιζέτ Μεντίκ και απέκτησαν μια κόρη, τη Σουζάν. Ήταν υπέροχη μητέρα και γιαγιά. 

 
Η Αντρούλλα αφήνει την κόρη της Σουζάν, τα εγγόνια της Michelle και Andrew, 

τον αδελφό της Αδάμο και πολλούς άλλους συγγενείς. 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023, στις 12 το μεσημέρι, 
από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Town Road, London N9 0LP και θα ακολουθήσει 
η ταφή στο κοιμητήριο του Chingford Mount, 121 Old Church Road, London E4 6ST. 
Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο. Λουλούδια ευπρόσδεκτα, ενώ, θα υπάρχει 
και κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Cancer Research.  Για 

περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Σουζάν: 0208 527 1359

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother, 
grandmother, sister and aunt, Andriani (Androulla) Mendik, who passed away 

on 31st December 2022 at the age of 87.  
She was born in Ahna and came to London when she was 13 years old. She married 
Izzet Mendik and they had a daughter Suzanne. She was a wonderful mother and 

grandmother and will be sorely missed by everyone.  
Androulla leaves behind her daughter Suzanne, grandchildren Michelle and Andrew, 

brother Adam and many nephews and nieces.  
Her funeral will take place on Tuesday 17th January 2023, at 12.00 

at Saint Demetrios Greek Orthodox Church, Town Road, London N9 0LP, followed 
by the burial at Chingford Mount Cemetery. 121 Old Church Road. London E4 6ST 
The wake will take place at the cemetery. Floral tributes are welcome. There will also 

be a donation box in aid of Cancer Research.  
For further information please telephone 020 8527 1359 

(from Ahna, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Αντριανή (Αντρούλλα) Μεντίκ
(από την Άχνα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Andriani (Androulla) Mendik

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο 
της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, 
η οποία απεβίωσε στο North London Hospice στις 

3 Ιανουαρίου 2023, λίγες μόνο μέρες πριν τα 86α γενέθλιά της.  
Αφήνει τους πέντε γιους της Χριστόφορο, Γιώργο, Τζίμι, 
Άντι & Παύλο, 5 νύμφες: Σωτήρα, Ευανθία, Άντζι, Τζάκι, 

& Zhana. Επίσης, τα εγγόνια της Μιχάλη, Βαρβάρα, Μαρία, 
Μιχάλη, Γιάννη, Μαρίνα, Χριστίνα, Ραφαέλλα & τον μικρό 

Mikey. Επίσης, τα 8 δισέγγονά της: Ισαβέλλα, Λεωνίδα, 
Αντώνη, Φλωρεντία, Ρομπέρτο, Maysa, Layen & Αθηνά. 

Ο σύζυγος της Μιχάλης, απεβίωσε το 2014.  
Η Αργυρούλλα είχε παλέψει με την ασθένειά της, 

επιδεικνύοντας απίστευτο σθένος. Δεν είχε παραπονεθεί ποτέ, 
λέγοντας πάντοτε ότι είναι καλά. Αξιώθηκε να ζήσει την 

έλευση του νέου χρόνου περιστοιχισμένη από την οικογένειά 
της. Μας λείπει πολύ, αλλά θα ζει για πάντα στις καρδιές μας 
μέσα από την παρακαταθήκη που άφησε στην οικογένειά μας.  

 
Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 
στις 12 το μεσημέρι από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της 
Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η 
ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick 

Park Road, London N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά 
στην αίθουσα δεξιώσεων Ariana Banqueting Hall, 

Oakleigh Road South, London N11 1NP.

(from Choirokoitia of Larnaca district, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved mother, Aryiroulla Demetris aged 85. She passed away 
at the North London Hospice. We would like to thank them all 

for their amazing care and the dignity they showed her. 
 

Aryiroulla leaves behind her beloved 5 sons: Christopher, 
George, Jimmy, Andy and Paul, 5 daughters-in-law: Sotera, 

Evanthia, Angie, Jackie & Zhana. Also, grandchildren: 
Mike, Barbara, Maria, Michael, John, Marina, Kristina, 

Raphaella & little Mikey. Also, 8 great-grandchildren: 
 Isabella, Leo, Antonio, Florence, Roberto, Maysa, Layen 

& Athena. Her husband Michael passed away in 2014. 
 

Aryiroulla fought her illness with amazing strength, never 
complained, always saying she was strong and ok and even saw 
the New Year in with family around her. She is truly missed but 

she was left a wonderful lasting legacy that will continue 
for many many years. 

 
The funeral will take place on Wednesday 25th January 2023 
at 12pm at the Greek Orthodox Cathedral of the Dormition 

of the Mother of God, Wood Green, Trinity Road, London 
N22 8LB. The burial will follow at New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1JJ. After the burial, 
the wake will be held at the Ariana Banqueting Hall, 

Oakleigh Road South, London N11 1NP. 15.01.1937 – 03.01.2023

Αργυρούλλα 
Δημήτρη

(από την Χοιροκοιτία της επαρχίας Λάρνακας, Κύπρος)

Aryiroulla 
Demetris

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Artemisia Stylianou
(from Kaimakli, Lefkosia)

23/03/1932 – 26/12/2022

It is with great sadness that we announce the death of 
our beloved mother, grandmother and great-grandmother 

Artemisia Stylianou, who passed away on the 
26th December 2022, at the age of 90. She leaves behind 

6 children, but sadly one passed away in 1983, 
13 grandchildren and 27 great-grandchildren. 

 
She will be greatly missed 

 
Funeral will take place on Thursday 26th of January, 
12 noon, at St Demetrios Greek Orthodox Church, 
Edmonton, Town Road / Logan Road, London N9 0LP 
and the burial at Edmonton cemetery, about 1:30pm.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the death of our 
beloved, father, grandfather and brother Sotiris (Angelo) 
Evangelos Photi.  
He leaves behind his daughters Eleni and 
Anna, his son Evangelos, his grandchildren 
Angelo, Marisia, Demitri and Nefeli, 
his brothers Photis and Christos and 
beloved nieces, nephews and friends.  
 His funeral will be held in Pervolia, 
Cyprus where he will be laid to rest 
with his dearly departed wife, 
Maroulla Photi, from Deftera.17/11/1942 - 5/01/2023

Sotiris (Angelo) 
Evangelos Photi

(from Akanthou, Cyprus)

Τελούμε την ερχόμενη Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023, 
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, 

Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY, 
το 40ήμερο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 
πατέρα, παππού και προπάππου Δημήτρη Παναγή 

Σαββίδη, τέως κατοίκου Λονδίνου και καλούμε όσους 
τιμούν τη μνήμη του όπως παραστούν.  

Η οικογένεια.

Δημήτρη 
Παναγή Σαββίδη

(από το Αρναδί Αμμοχώστου, Κύπρος)

† 40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The 40 days Memorial of our beloved father, 
grandfather and great-grandfather Demetris Panayi 

Savvides, will be held on Sunday 15 January 2023, at 
the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, 
Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY.  
We invite everyone who honour his memory to attend.  

The family.

Demetris 
Panayi Savvides

(from Arnadi, Cyprus)

† 40 DAYS MEMORIAL

28/12/1937 - 24/12/2022

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο 
του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και 
προπάππου Γιώργου Αχιλλέως, ο οποίος έφυγε 
από τη ζωή την παραμονή των Χριστουγέννων, 

σε ηλικία 85 ετών.  
Ο Γιώργος αφήνει τη σύζυγο του Μαρούλλα (από 
την Τρυπημένη Αμμοχώστου) με την οποία 
ήταν παντρεμένος για 62 χρόνια, 3 παιδιά, 

2 εγγόνια και 1 δισέγγονο.    
Μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του 

ήταν αυτοσυντήρητος και του άρεσε να μας διηγείται 
ιστορίες από τα παλιά χρόνια, γεμάτες μηνύματα και 
μαθήματα ζωής, περιγράφοντας με γλαφυρότητα 
το Λονδίνο της δεκαετίας του ‘50, καθώς είχε 

μεταναστευσεί εδώ το 1956. Θα μας λείψει πολύ.  
Καλή ανάπαυση...  

Η κηδεία του θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2023, 
στις 12.30μμ από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως 

της Θεοτόκου στο Wood Green, Trinity Road, London 
N22 8LB και η ταφή στις 2μμ στο κοιμητήριο του 

New Southgate, Brunswick Park Road, N11 1EZ. Αντί 
λουλουδιών, μπορείτε να κάνετε εισφορές εις μνήμη 
του στο Children’s Home and Institutions, όπως 

έκανε ο ίδιος κάθε Χριστούγεννα.

(from Vokolida, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Γιώργος 
Αχιλλέως

(από τη Βοκολίδα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

It is with great sadness that we announce 
that our beloved husband, father, grandfather and 
great-grandfather George Achillea passed away 

on Christmas Eve at the age of 85. 
 

George leaves behind his wife Maroulla 
from Tripimeni, Cyprus to whom he was married 

for 62 years, 3 children, 2 grandchildren and 
1 great grandchild.  

  
Fiercely independent right up to the last day, George 

liked to recite stories of London through the ages since 
he came over in 1956. 

 
We will miss him greatly but wish him a peaceful rest. 

 
 The funeral will take place on the 23 January 2023, 

12.30pm at the Greek Orthodox Cathedral of 
the Dormition of the Mother of God in Wood Green, 

Trinity Road, London N22 8LB and the burial 2 pm 
at New Southgate cemetery, Brunswick Park Road, 
N11 1EZ. Instead of floral donations please feel free 

to make a donation to the Children’s Home and 
Institutions in George’s memory, like he did 

every Christmas. 

George 
Achillea

Η οικογένεια Λουκίτσας Μεσολογγίτη εισφέρει το ποσό των £50 
στην «Π» εις μνήμη του κορυφαίου Κύπριου Διεθνολόγου και κα-
θηγητή Διεθνών Σχέσεων Χριστόδουλου Γιαλλουρίδη από την Μόρ-
φου, που απεβίωσε στην Αθήνα στις 8/1/23 σε ηλικία 73 ετών. 
Ο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης ήταν μέλος του ακαδημαϊκού συμ-

βουλίου του Ελλ. Ινστιτούτου Πολιτιστικής Διπλωματίας και Κοσμή-
τορας της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού 
Παντείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής 
του Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοι-
νωνία του Παντείου Πανεπιστημίου, καθώς και του Τομέα Πολιτιστικής 
Διαχείρισης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του 
ιδίου Πανεπιστημίου. Μεταξύ, πάρα πολλών διακρίσεων και δράσεων, 
ο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης ήταν ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εται-
ρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, του Ινστιτούτου Διεθνών 
Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και του Κυπριακού Κέντρου Με-
λετών ΚΥΚΕΜ. Διετέλεσε σύμβουλος των Υπ. Αμύνης και Δημοσίας 
Τάξεως της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά το διάστημα 1994 – 96 και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου 
εκπόνησης του Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας – Κύπρου. 

Η οικογένεια Λ. Μεσολογγίτη εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Απεβίωσε ο κύπριος διεθνολόγος Χ. Γιαλλουρίδης
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Λ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ 
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