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«Κόκκινο» κτύπησε στην Κύπρο η 
πολιτική αντιπαράθεση που προ-
κλήθηκε με την ενέργεια της κυβέρ-
νησης του απερχόμενου Προέδρου 
να  επαναφέρει με δόλιο τρόπο στον 
Κρατικό Προϋπολογισμό... 

Σελ. 5 

Εnglish Section 17-27

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΠΑΡΑΛΥΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

«Να τιμωρηθεί και να μπει μέσα 
γιατί πυροβόλησε ένα 16χρονο. 
Έκανε αυτό που έκανε, ζητάμε συγ-
γνώμη, αλλά δεν έπρεπε να σκο-
τώσει το παιδί μας» είπαν οι γονείς 
του 16χρονου Κώστα.... 

Σελ. 7

Σημαντική από κάθε πλευρά θε-
ωρείται η νέα διάκριση που έλαβε 
το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο στο 
πλαίσιο του ετήσιου θεσμού ‘Ha-
ringey Community Expo 2022’ που 
διοργανώνει.... 

Σελ. 9 & 19

Σημαντική διάκριση

Μεγαλώνει 
η ανησυχία για τους 
θανάτους παιδιών

Αναστροφή του κλίματος Ζητούν δικαίωση
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«Κατεβάζει 
ρολά» 
η... χώρα

Ποινή φυλάκισης 
28 ετών σε Αγγλοκύπριο
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ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΑΒΑΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑ ΝΕΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Αποκάλυψη για «μυστικές συναντήσεις» με τον πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου
Μεγάλη διάσταση έλαβαν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και 

στα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων οι πληροφορίες που δημοσί-
ευσε η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, σύμφωνα με τις οποίες τον τελευταίο 
χρόνο γίνονται συναντήσεις στο Λονδίνο με τον πρόεδρο του 
Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, με στόχο να βρεθεί 
λύση σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής των Γλυπτών του 
Παρθενώνα στην Ελλάδα. O δημοσιογράφος της εφημερίδας, 
Γιάννης Ανδριτσόπουλος, έγραψε ότι οι συναντήσεις έγιναν 
από ελληνικής πλευράς με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μη-
τσοτάκη, τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, και τον 
υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με 
το δημοσίευμα μάλιστα οι «μυστικές», όπως χαρακτηρίζο-
νται διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στά-
διο. Ωστόσο, γράφει η εφημερίδα, τίποτε δεν έχει οριστι-
κοποιηθεί και ένα ναυάγιο της τελευταίας στιγμής δεν 
μπορεί να αποκλειστεί. Το δημοσίευμα της εφημερίδας 
αναπαρήγαγαν πολλές βρετανικές εφημερίδες, όπως 
φαίνεται από τις αναρτήσεις που έγιναν από τις επίση-
μες ιστοσελίδες του βρετανικού Τύπου. Με δηλώσεις του στην 
εφημερίδα Guardian, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαιώνει πως συναντή-

θηκε με τον Τζορτζ Όσμπορν και παραδέχεται ότι υπάρχει διάλογος ανάμεσα 
στην ελληνική κυβέρνηση και το Βρετανικό Μουσείο. «Αυτή τη 

στιγμή είναι προκαταρκτικές οι συνομιλίες», λέει στη βρε-
τανική εφημερίδα ο Έλληνας υπουργός Επικρατείας και 
σημειώνει πως αν και υπάρχει κλίμα κοινής συνεννόησης, 
υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετη-
θούν. Το πρακτορείο Associated Press αναφέρει πως αν 
και το Βρετανικό Μουσείο δεν αρνήθηκε ότι έγιναν συνομι-
λίες, εκπρόσωπός του δεν θέλησε να συζητήσει τις λεπτο-
μέρειες που αναφέρονται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας. Το 
μουσείο, δήλωσε ότι είναι έτοιμο «να μιλήσει με οποιονδή-
ποτε, συμπεριλαμβανομέννης της ελληνικής κυβέρνησης» 
για μια νέα συνεργασία. Μάλιστα γίνεται αναφορά σε ανακοί-
νωση του Μουσείου σύμφωνα με την οποία «όπως είπε η 
ηγεσία των διαχειριστών τον περασμένο μήνα λειτουργούμε 
εντός του νόμου και δεν πρόκειται να διαλύσουμε τη μεγάλη 
συλλογή μας, καθώς αφηγείται τη μοναδική της κοινής μας αν-
θρωπότητας. Όμως, αναζητούμε νέες θετικές μακροπρόθεσμες 
συνεργασίες με χώρες και κοινότητες σε όλο τον κόσμο, κι αυτό 
φυσικά περιλαμβάνει την Ελλάδα».

Ποινή φυλάκισης 28 χρόνων επιβλήθηκε στον 
κυπριακής καταγωγής Andrew (Andy) Marangos, 
43 ετών (04.07.79), ο οποίος είχε κριθεί ένοχος 
από το Snaresbrook Crown Court την Τρίτη, 5 Δε-
κεμβρίου, για την πρωτοφανή σε αγριότητα από-
πειρα δολοφονίας 60χρονου στο Enfield, στις 11 
Ιανουαρίου. 
Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου της Μη-

τροπολιτικής Αστυνομίας, ο 43χρονος αρχικά κτύ-
πησε τον 60χρονο στο κεφάλι με μεταλλικό αντι-
κείμενο. Ενόσω ήταν λιπόθυμος στη θέση του 
οδηγού στο αυτοκίνητό του, τον μαχαίρωσε 17 φο-
ρές στην πλάτη, στον λαιμό και στον πνεύμονα. 
Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, κίνητρό του 
ήταν η ληστεία και η κλοπή από το θύμα του. 
Ο  επιθεωρητής Paul Ridley, από το Τμήμα Ανι-

χνεύσεως Εγκλημάτων (CID) του Βορείου Λονδί-
νου, δήλωσε ότι το στυγερό έγκλημα «ήταν μια 
περίπλοκη έρευνα στο πλαίσιο της οποίας υιοθε-
τήσαμε μια σειρά από εξελιγμένες τεχνικές εξιχνία-
σης εγκλημάτων. Ήταν επιτακτική ανάγκη να βρε-
θεί ο Μαραγκός προτού προλάβει να βλάψει κι’ 
άλλον συνάνθρωπό μας. Το θύμα υπέστη τα χει-
ρότερα τραύματα που έχω δει ποτέ στην καριέρα 
μου και ήταν θαύμα που επέζησε. 
Ο Μαραγκός είναι ένα πολύ επικίνδυνο άτομο 

και αποτελεί κίνδυνο για το κοινό, κάτι που αντικα-
τοπτρίζεται και στην ποινή που επιβλήθηκε από 
τον δικαστή. Σκόπευε ξεκάθαρα να σκοτώσει το 
θύμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της βαναυσό-
τητας και της αγριότητάς του, ήταν το γεγονός ότι 
ήταν οπλισμένος με δύο επικίνδυνα αντικείμενα 
και ότι ήταν αποφασισμένος να τον σκοτώσει εν 
ψυχρώ». 

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, το θύμα (που 
δεν κατονομάζεται από την Αστυνομία), ηλικίας 60 
ετών, είχε συναντήσει τον Μαραγκό περίπου οκτώ 
φορές πριν την απόπειρα φόνου. Το απόγευμα 
της Τρίτης, 11 Ιανουαρίου, το θύμα παρέλαβε τον 
Μαραγκό από σημείο κοντά στο σπίτι του στη λε-
ωφόρο Broadlands. Κατευθύνθηκε προς την οδό 
Swan Way του Enfield και στάθμευσε στην άκρη 
του δρόμου. Ο Μαραγκός άρχισε να ψάχνει μέσα 
στις τσέπες του, δίνοντας την εντύπωση ότι έψαχνε 
για μετρητά. 

Το θύμα είπε στον δράστη ότι τα μετρητά ήταν 
αλλού. 
Εκείνη τη στιγμή, ο Μαραγκός φέρεται να χτύ-

πησε το θύμα στο κεφάλι με μεταλλική ράβδο, με 
αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Ενόσω 
ήταν λιπόθυμος, ο Μαραγκός τον μαχαίρωσε 17 
φορές. Δεκαέξι φορές στην πλάτη και στον λαιμό, 
και μία φορά στον δεξιό πνεύμονα. 
Όταν το θύμα ανέκτησε τις αισθήσεις του, συ-

νειδητοποίησε ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά καθώς 
υπήρχε αίμα γύρω του, αλλά δεν κατάλαβε ότι ο 

Μαραγκός τον είχε μαχαιρώσει επανειλημμένα. Ο 
δράστης, σε έξαλλη κατάσταση, φώναζε και τον 
ρωτούσε επιτακτικά «πού είναι τα ναρκωτικά». 
Ο 60χρονος που ήταν ακόμα προσδεμένος με 

τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου και ακινητο-
ποιημένος, κόρναρε σε μια προσπάθεια να ζητήσει 
βοήθεια. Ήταν μάταιο, όμως, καθώς οι περαστικοί 
δεν μπορούσαν να αντιληφθούν τι συνέβαινε. Σε 
μια απέλπιδα προσπάθειά του να τραβήξει την 
προσοχή, το θύμα έβγαλε τα πόδια του έξω από 
το αυτοκίνητο και άρχισε να καλεί σε βοήθεια τους 
περαστικούς. Ο Μαραγκός όρμησε στην πλευρά 
του οδηγού και χτύπησε την πόρτα στα πόδια του 
θύματος αρκετές φορές για να τον αναγκάσει να 
σταματήσει. Το θύμα τον ρώτησε τότε πώς θα κα-
ταφέρει να ξεφύγει από τις Αρχές με αυτό που κά-
νει, και εκείνος απάντησε, «μην ανησυχείς, δεν θα 
είσαι εδώ για να μάθεις».  
Τότε, ο Μαραγκός τράπηκε σε φυγή από την 

σκηνή. Περαστικός που είδε τον 60χρονο σε λίμνη 
αίματος, έσπευσε να τον βοηθήσει και ειδοποίησε 
αμέσως τις Αρχές. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο 

νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες 
χειρουργικές επεμβάσεις αφού η ζωή του διέτρεχε 
άμεσο κίνδυνο. Για να σωθεί η ζωή του, οι γιατροί 
αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το πόδι του. 
Μόλις συνήλθε, κατέθεσε στους αστυνομικούς 

ότι ο δράστης που του επιτέθηκε ονομάζεται 
«Άντι», αλλά δεν γνώριζε το πλήρες όνομά του. Οι 
αστυνομικοί, αφού εξέτασαν το τηλέφωνο του θύ-
ματος, αναγνώρισαν τον Μαραγκό ως ύποπτο. 
Διενήργησαν έρευνα στο σπίτι του, όπου εντόπισαν 
ρούχα με το αίμα του θύματος. Επίσης, εντόπισαν 
τα παπούτσια που φορούσε ο δράστης όταν απο-
μακρύνθηκε από τη σκηνή του εγκλήματος, στη 
βάση των εικόνων που κατέγραψε κλειστό κύ-
κλωμα παρακολούθησης της περιοχής.  
Η μεταλλική μπάρα με την οποία κτυπήθηκε το 

θύμα και το μαχαίρι με το οποίο προκλήθηκαν τα 
τραύματα στο θύμα είχαν εντοπιστεί σε σημείο κο-
ντά στον τόπο του εγκλήματος. 
Επίσης, ανάμεσα στις φωτογραφίες που έδωσε 

στη δημοσιότητα η Αστυνομία, ήταν και μια εικόνα 
από το βίντεο που κατέγραψε κλειστό κύκλωμα σε 
υπεραγορά του Enfield, όπου φαίνεται ο Μαραγκός 
να αγοράζει αλκοόλ και παυσίπονα, μόλις μια ώρα 
μετά το περιστατικό. 
Ο Μαραγκός, ο οποίος οδηγήθηκε σε αστυνο-

μικό τμήμα του βόρειου Λονδίνου, δεν απάντησε 
σε καμία από τις ερωτήσεις που του έγιναν. Τέσ-
σερις μέρες μετά τη στυγερή απόπειρα φόνου, είχε 
κατηγορηθεί γραπτώς, προφυλακίσθηκε και τελι-
κώς καταδικάστηκε την περασμένη Τρίτη σε ποινή 
28ετούς φυλάκισης. Πρέπει να εκτίσει τα δύο τρίτα 
της ποινής του και δεν μπορεί να αφεθεί ελεύθερος 
χωρίς την άδεια του συμβουλίου αποφυλάκισης. 

Ποινή φυλάκισης 28 ετών σε Α/κύπριο για τη στυγερή απόπειρα φόνου 60χρονου
ΚΤΥΠΗΣΕ 60ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΕΝΟΣΩ ΗΤΑΝ ΛΙΠΟΘΥΜΟΣ ΤΟΝ ΜΑΧΑΙΡΩΣΕ 17 ΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ, ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ

Andrew Marangos

Η μεταλλική μπάρα

Το μαχαίρι τύπου «πεταλούδα»

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΛΗ�ΡΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ�Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ�Σ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Βεβαίωση στήριξης για ΔΕΑ και λύση Κυπριακού από τον Υπ. Ευρώπης του ΗΒ
Τη σημασία της πλήρους πρόσβασης της Διε-

ρευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους 
(ΔΕΑ) σε όλες τις τοποθεσίες ενδιαφέροντος, το-
νίζει, μεταξύ άλλων, σε επιστολή του προς την 
Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία Ηνωμένου 
Βασιλείου ο Βρετανός Υπουργός Ευρώ-
πης Λίο Ντόχερτι. Ο Βρετανός αξιωμα-
τούχος επαναβεβαιώνει παράλληλα 
τη στήριξη του Λονδίνου σε λύση του 
Κυπριακού εντός παραμέτρων του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Η επιστολή του κ. Ντόχερτι με παραλήπτη 
τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χρίστο Κα-
ραολή έρχεται ως απάντηση σε προηγού-
μενες επικοινωνίες της παροικιακής οργά-
νωσης με την τέως Πρωθυπουργό Λιζ 
Τρας και με τον διάδοχό της Ρίσι Σού-
νακ. Στην επιστολή προς την κα Τρας 
αναφορικά με τη ΔΕΑ, ο κ. Καραολής 
έγραφε πως το Ηνωμένο Βασίλειο 
μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στην 
εξασφάλιση μιας ολοκλήρωσης αυ-

τού του συνεχιζόμενου ανθρωπιστικού δράματος 
για τις οικογένειες των αγνοουμένων. 
Καλούσε τη βρετανική κυβέρνηση να πιέσει δίχως 

περιστροφές την Τουρκία να εγγυηθεί την απρό-
σκοπτη πρόσβαση σε στρατιωτικές τοποθεσίες 
στα κατεχόμενα με στόχο την εκταφή σορών, σε 
πληροφορίες για σημεία ταφής και σε στρατιωτικά 
αρχεία. 
Ο Υπουργός Ευρώπης αναφέρει στην απάντησή 

του πως το Ηνωμένο Βασίλειο διατηρεί στενή 
επαφή με τη ΔΕΑ. Προσθέτει πως το Λονδίνο φρό-

ντισε ώστε στην ανανέωση εντολής της ΟΥΝΦΙ-
ΚΥΠ να συμπεριληφθεί κάλεσμα προς όλα τα μέρη 
«να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τη ΔΕΑ, 
ρητώς μέσω παροχής πλήρους πρόσβασης, χωρίς 
καθυστέρηση, σε όλες τις περιοχές και ανταποκρι-
νόμενα εγκαίρως σε αιτήματα για αρχειακές πλη-
ροφορίες επί πιθανών τοποθεσιών ταφής». 
Αγγίζοντας και το περιεχόμενο της επιστολής της 

Ομοσπονδίας προς τον Πρωθυπουργό... 
 

συνέχεια σελ 9
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Σε απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα ασθε-
νοφόρα της Αγγλίας και Ουαλίας, ζητώντας καλύ-
τερες αποδοχές, αλλά και βελτίωση εργασιακών 
συνθηκών. Ειδικότερα, το συνδικάτο GMB ανακοί-
νωσε στις αρχές της εβδομάδας ότι περισσότεροι 
από 10.000 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες ασθενο-
φόρων θα απεργήσουν στις 21 και τις 28 Δεκεμ-
βρίου. Πρόκειται για άλλη μια κινητοποίηση  την 
περίοδο των Χριστουγέννων στο δημόσιο σύστημα 
υγείας της Βρετανίας. Το συνδικάτο διευκρίνισε ότι 
στην απεργία θα μετάσχουν τα μέλη του, στα οποία 
περιλαμβάνονται διασώστες και βοηθοί νοσηλείας 
για περιπτώσεις που χρήζουν επείγουσας ιατρικής 
φροντίδας, όπως και χειριστές τηλεφωνικών κλή-
σεων σε εννέα περιφερειακές υπηρεσίες ασθενο-
φόρων. Οι επιπτώσεις της επικείμενης απεργίας 
του προσωπικού στις υπηρεσίες των ασθενοφό-
ρων κυριαρχούν σε ορισμένες από τις εφημερίδες 
της Τετάρτης 07/12. Οι ηλικιωμένοι που έχουν την 
ατυχία να πέσουν στο σπίτι τους αντιμετωπίζουν 
τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς ασθενοφόρο όταν οι 
τραυματιοφορείς  απεργήσουν αργότερα αυτό το 
μήνα, γράφει η Telegraph. Πηγές του NHS έχουν 
προειδοποιήσει ότι αυτός ο τύπος τραυματισμού – 
τα κατάγματα -  δεν θα περιλαμβάνεται " στην κά-
λυψη ζωής και σωματικής ακεραιότητας" που τα 
συνδικάτα έχουν πει ότι θα παρέχεται κατά τη διάρ-
κεια οποιασδήποτε απεργιακής κινητοποίησης, ση-
μειώνει η εφημερίδα. 
Οι Times υποστηρίζουν ότι οι επικεφαλής των 
υπηρεσιών των ασθενοφόρων θα παρακαλέσουν 
τις συνδικαλιστικές ενώσεις να φροντίσουν για την 
προστασία των ασθενών με καρδιακές προσβολές 
και εγκεφαλικά επεισόδια εν μέσω φόβων ότι εν-
δέχεται να πεθάνουν, καθώς οι εργαζόμενοι σχε-
διάζουν να απεργήσουν. Δεν υπάρχει ακόμη συμ-
φωνία για τα επείγοντα περιστατικά που θα 
μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή αν δεν 
αντιμετωπιστούν γρήγορα και οι υπουργοί εξετά-
ζουν την περίπτωση αν θα πρέπει να επιστρατευτεί 
ο στρατός, σύμφωνα με την εφημερίδα. Οι εργα-
ζόμενοι στα ασθενοφόρα που σχεδιάζουν να απερ-

γήσουν αυτόν τον μήνα έχουν προειδοποιηθεί ότι 
"θα θέσουν σε κίνδυνο ζωές", υπογραμμίζει η Daily 
Express. Η εφημερίδα αναφέρει ότι στελέχη της 
κυβέρνησης έχουν παροτρύνει τα συνδικάτα να "το 
ξανασκεφτούν" και επισημαίνει ότι η διαμάχη θα 
πλήξει ευάλωτους ασθενείς, όπως τους ηλικιωμέ-
νους. 

- Χωρίς τρένα τα Χριστούγεννα    
Σύμφωνα με το συνδικάτο RMT, έχουν προγραμ-
ματιστεί επιπλέον απεργίες στους σιδηροδρόμους 
κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, συ-
μπεριλαμβανομένης της παραμονής των Χριστου-
γέννων. Το προσωπικό της Network Rail που απο-
τελείται από τους μισούς περίπου εργαζόμενους 
που εμπλέκονται σε μισθολογική διαμάχη αναμέ-
νεται να απεργήσει από τις 6 το απόγευμα της 
24ης Δεκεμβρίου έως τις 27 Δεκεμβρίου. Η εταιρεία 
υπέβαλε νέα προ-

σφορά την Κυριακή, αλλά το συνδικάτο καλεί τα 
μέλη του να την απορρίψουν. Η Network Rail κα-
τηγόρησε τη συνδικαλιστική ένωση RMT ότι χρη-
σιμοποιεί τους επιβάτες και τους εργαζόμενους ως 
"πιόνια σε μια μάχη με την κυβέρνηση". Οι νέες 
ημερομηνίες απεργίας, οι οποίες είναι πιθανό να 
επηρεάσουν πολλούς ανθρώπους που ταξιδεύουν 
για τα Χριστούγεννα, έρχονται να προστεθούν στις 
στάσεις εργασίας των εργαζομένων στους σιδηρο-
δρόμους που έχουν ήδη ανακοινωθεί και ξεκινούν 
την επόμενη εβδομάδα. Ο Tim Shoveller, επικεφα-
λής διαπραγματευτής της Network Rail, δήλωσε 
ότι η RMT "παίζει γρήγορα και χαλαρά με τα χρι-
στουγεννιάτικα σχέδια των ανθρώπων και οι νέες 
ημερομηνίες απεργίας που ανακοινώθηκαν στο-
χεύουν σκόπιμα σε ζωτικής σημασίας μηχανικές 
εργασίες που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση 

του σιδηροδρομικού δικτύου 
". Το συνδικάτο RMT εκπρο-
σωπεί το προσωπικό της Net-
work Rail, το οποίο συντηρεί 
τους σιδηροδρόμους και πε-
ριλαμβάνει σηματοδότες και 
εργαζόμενους συντήρησης. 
Εκπροσωπεί επίσης εργαζό-
μενους σε 14 εταιρείες εκμε-
τάλλευσης τρένων που συμ-
μετέχουν σε απεργιακές 

κινητοποιήσεις. Οι 
Times  (06/12) γρά-
φουν στο πρωτοσέλιδό 
τους: «Οι εργαζόμενοι 
στους Βρετανικούς Σι-
δηροδρόμους φέρνουν 
μιζέρια με απεργία την 
παραμονή του Νέου 
έτους» με το σχετικό ρε-
πορτάζ να τονίζει ότι η 
απόφαση για απεργία 
τη συγκεκριμένη ημέρα 
αναμένεται να προκα-
λέσει μεγάλα προβλή-

ματα στις μετακινήσεις ενώ θα μειώσει σημαντικά 
τον τζίρο τη2ς επερχόμενης εορταστικής περιόδου 
Οι Times  κατηγορούν το συνδικάτο RMT ότι 
προκαλεί "περισσότερη δυστυχία" με την είδηση 
της απεργίας που θα ξεκινήσει την παραμονή των 
Χριστουγέννων. Η εφημερίδα σημειώνει  ότι εκα-
τομμύρια άνθρωποι θα υποχρεωθούν να μη ταξι-
δεύσουν τα Χριστούγεννα - με τη νέα φάση των 
απεργιακών κινητοποιήσεων να διαταράσσει αυτό 
που κανονικά θα ήταν μια από τις πιο πολυσύχνα-
στες ημέρες του έτους στο δίκτυο. Σε μια διαφορε-
τική ιστορία σχετικά με τους σιδηροδρόμους,  
η Metro (06/12) ισχυρίζεται ότι οι σιδηροδρομικές 
εταιρείες χρησιμοποιούν "παραθυράκια" για να κα-
ταργήσουν χιλιάδες δρομολόγια, χωρίς να τα κα-
ταγράφουν επίσημα.  Η εφημερίδα αποκαλεί "σκάν-
δαλο" το γεγονός "με τα εισιτήρια των 
τρένων-φαντάσματα" - σημειώνοντας ότι στο επι-
βατικό κοινό πουλήθηκαν εισιτήρια για  ακυρωμένα 
δρομολόγια. Σε πρωτοσέλιδο θέμα ο Guardian 
της Δευτέρας (05/12) έχει τίτλο: «Οργή για τους 
Τόρις που υποστηρίζουν ότι οι απεργίες βοηθούν 
τον Πούτιν» με το κύριο άρθρο να επισημαίνει ο 
επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος Ναντχίμ 
Ζαχάουι κατηγορείται ότι προσβάλει τους εργαζό-
μενους στο βρετανικό ΕΣΥ λέγοντας ότι είναι η λά-
θος ώρα για απεργίες με μισθολογικά αιτήματα κα-
θώς αυτές θα βοηθήσουν τη Δύση να διχαστεί.  
Για το ίδιο θέμα η Daily Telegraph (05/12) έχει 
πρωτοσέλιδο τίτλο : «Τα σιδηροδρομικά συνδικάτα 
αρνούνται να διασώσουν τα Χριστούγεννα».  
Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δέχεται πιέσεις από 
τους βουλευτές των Τόρις να επιταχύνει τη νομο-
θεσία κατά των απεργιών, καθώς "οι απεργιακές 
κινητοποιήσεις αυξάνονται κατακόρυφα", εκτιμούν 
οι Financial Times (07/12). Η εφημερίδα σημειώνει 
ότι η Βρετανία βρίσκεται αντιμέτωπη με το μεγαλύ-
τερο κύμα εργατικών κινητοποιήσεων από το τέλος 
της πρωθυπουργίας της Μάργκαρετ Θάτσερ και 
τα συνδικάτα κατηγορούν τους υπουργούς ότι πα-
ραβιάζουν τις συμφωνίες που έχουν κάνει με τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων.  

Απεργούν μέσα στις γιορτές πάνω από 10.000 εργαζόμενοι στα ασθενοφόρα

Οι Άγγλοι ετοιμάζονται για την μεγάλη στιγμή: "Here Oui Go!" 
Παρούσα σε προημιτελικό Μουντιάλ για δεύτερη 

συνεχόμενη φορά θα είναι η Αγγλία, η οποία στο τέ-
ταρτο χρονικά ματς της φάσης των «16» της διοργά-
νωσης του Κατάρ επικράτησε άνετα με 3-0 της Σενε-
γάλης. Η χαρά για τη νίκη της Αγγλίας επί της 
Σενεγάλης ήταν  εμφανής σε όλα τα πρωτοσέλιδα 
της Δευτέρας (05/12). "Three-mendous!" - ο τίτλος 
της Daily Mail. "Τώρα για την αναμέτρηση με τη Γαλ-
λία", γράφει η εφημερίδα. Για τον Guardian ήταν " 
Τρία ... και εύκολα", καθώς η Αγγλία απέκλεισε τους 
πρωταθλητές του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής. Η εφη-
μερίδα απεικονίζει έναν εκστασιασμένο αρχηγό, τον 
Χάρι Κέιν, να αγκαλιάζει τον Φιλ Φόντεν και τον Μπου-
κάγιο Σάκα, αφού πέτυχε το τρίτο γκολ της Αγγλίας. 
Η Daily Telegraph είχε τον ίδιο τίτλο και ανακη-

ρύσσει την Αγγλία "magnifique", μετά την "πειστική 
νίκη" της. "Here Oui Go!" ο πηχυαίος πρωτοσέλιδος 
τίτλος στη Metro - η γαλλική λέξη χρησιμοποιείται σε 
λογοπαίγνιο λόγω της προημιτελικής αναμέτρησης 
της Αγγλίας με τη Γαλλία το Σάββατο. Το πρωτοσέλιδο 
δείχνει τους παίκτες να ζητωκραυγάζουν και να υψώ-
νουν τις γροθιές τους - και τον προπονητή τους, Γκά-
ρεθ Σάουθγκεϊτ, να χειροκροτεί από τις πλάγιες γραμ-
μές του γηπέδου - μετά από ένα "νευρικό", όπως το 
χαρακτηρίζει, πρώτο 30λεπτο. 

 
"Είμαστε έτοιμοι!" επιμένει η Daily Express εν όψει 

του αγώνα με τη Γαλλία. Σημειώνει ότι ο Χάρι Κέιν 
ανυπομονεί να δώσει τη μάχη με τους παγκόσμιους 
πρωταθλητές , αφού σκόραρε για πρώτη φορά στο 

τουρνουά. Η Daily Mirror κάνει λόγο για έναν "ονει-
ρεμένο κόσμο". Και σε μία αναφορά στην κατάκτηση 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αγγλία το 1966 -
και τα Χριστούγεννα- η Mirror δηλώνει: "To κύπελλο 
επιστρέφει στο σπίτι του".  

 
"Βρυχηθμός ", είναι η ετυμηγορία της Sun μετά τη 

νίκη των "τριών λιονταριών". Στη Sun διαβάσαμε την 
είδηση ότι ο Ραχίμ Στέρλινγκ επέστρεψε εσπευσμένα  
αεροπορικώς από το Κατάρ στη Βρετανία, μετά την 
έφοδο ένοπλης συμμορίας στην έπαυλή του στο Σά-
ρεϊ. Η εφημερίδα γράφει ότι η αρραβωνιαστικιά του 
και τα δύο τους παιδιά βρίσκονταν μέσα εκείνη την 
ώρα.
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Το Brexit πρόσθεσε 210 λίρες στον λογαριασμό 
τροφίμων κάθε βρετανικού νοικοκυριού μέσα σε 
μια διετία, επιδεινώνοντας τον πληθωρισμό στο 
ΗΒ, καταδεικνύει έρευνα του London School of 
Economics. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά οι κατανα-
λωτές πλήρωσαν 5,8 δισεκατομμύρια λίρες περισ-
σότερα για τα τρόφιμα που αγόρασαν σε αυτό το 
διάστημα από όσο θα πλήρωναν αν παρέμεναν 
στην ΕΕ. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των 
στοιχείων, τα ασθενέστερα νοικοκυριά έχουν επι-
βαρυνθεί περισσότερο. Σημειώνεται ότι οι τιμές των 
τροφίμων το Νοέμβριο αυξήθηκαν με ρυθμό 
12,4%, σύμφωνα με τη Βρετανική Κοινοπραξία 
Λιανικής, ενώ ο συνολικά ο πληθωρισμός για τον 

Οκτώβριο ήταν στο 11,1%, δηλαδή σε υψηλό 41 
ετών. Η έρευνα από το LSE βασίστηκε στον υπο-
λογισμό του πρόσθετου κόστους επί των τροφίμων 
στο ΗΒ που προκαλούν οι νέες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες ως συνέπεια του Brexit.

Ένα κοριτσάκι πέντε ετών στο Μπέλφαστ της 
Βόρειας Ιρλανδίας είναι το τελευταίο θύμα του 
στρεπτόκοκκου τύπου Α’ στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Συνολικά από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα εννιά 
παιδιά ηλικίας από 4 ως 12 ετών έχουν χάσει τη 
ζωή τους. Ο θάνατός τους επήλθε εντός επτά ημε-
ρών από τη διάγνωση. Η Υπηρεσία ανακοίνωσε 
επίσης ότι με βάση πρόσφατα στοιχεία, στα μέσα 
Νοεμβρίου είχαν αναφερθεί 851 κρούσματα 
οστρακιάς, ενώ τυπικά άλλες χρονιές αναφέρο-
νταν 186 κρούσματα κατά μέσο όρο. Η οστρακιά 
και αλλά νοσήματα που προκαλούνται από τον 

στρεπτόκοκκο ομάδας Α είναι αντιμετωπίσιμα με 
αντιβιοτικά.  Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις 
όπως σε αυτές των έξι θυμάτων, ο στρεπτόκοκ-
κος διεισδύει βαθύτερα και προξενεί επιθετικές 
λοιμώξεις. Οι υγειονομικές Αρχές λένε πως δεν 
υπάρχει ένδειξη ότι η έξαρση του στρεπτόκοκκου 
ομάδας Α οφείλεται σε κάποιο νέο στέλεχος του 
βακτηρίου, αλλά την αποδίδουν στις αυξημένες 
μετά την πανδημία κοινωνικές συναναστροφές 
των παιδιών που λόγω περιορισμών ζούσαν μα-
κριά από ιούς και ασθένειες.  Ο Δρ Γίμι Τσόου 
από την Υπηρεσία Προστασίας Υγείας είπε ότι 

έχουν δοθεί συμβουλές πρόληψης μετάδοσης 
του δυνητικά επικίνδυνου βακτηρίου στους υπεύ-
θυνους των σχολείων. Τόνισε, ακόμα, πως οι λοι-
μώξεις αυτές συνήθως προκαλούν ήπια νόσηση, 
με συμπτώματα όπως πονόλαιμο, πυρετό και 
εξανθήματα και μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
αντιβιοτικά. «Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να 
προκληθεί σοβαρή νόσηση και όποιος έχει 
υψηλό πυρετό, έντονο μυικό άλγος και ανεξήγητη 
διάρροια ή εμετό θα πρέπει να επικοινωνεί με το 
NHS. Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Α μεταδίδεται με 
τον βήχα, το φτέρνισμα και με την επαφή.

Σε εννιά ανέρχονται τα παιδιά που πέθαναν λόγω στρεπτόκοκκου Α

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΓΩΝ, ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΠΩΣ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗ�ΣΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΕΣ

Ορατός ο κίνδυνος έλλειψης τροφίμων στη Βρετανία, λένε αρμόδιοι φορείς
Η έλλειψη των αυγών είναι ήδη γεγονός στη Βρετανία. 

Όμως φορείς της γεωργίας και της κτηνοτρφίας προ-
ειδοποιούν πως θα ακολουθήσουν κι άλλα προϊόντα, 
όπως οι ντομάτες και τα αχλάδια.  
Η Εθνική Ένωση Αγροτών (NFU) λέει μάλιστα ότι 

λόγω της εκτόξευσης του κόστους, η χώρα κινδυνεύει 
με κρίση επισιτιστικού εφοδιασμού, διότι παράγει λιγό-
τερο και αυξάνει την εξάρτησή της από τα εισαγόμενα 
αγαθά.  
Ειδικά για τα αυγά, η έλλειψη έχει φτάσει σε σημείο 

που κάποια καταστήματα τα πωλούν με δελτίο, ενώ και 

η τιμή τους έχει αυξηθεί. Το συγκεκριμένο είδος 
«πληρώνει» και τις συνέπειες της γρίπης των πτηνών.  
Οι Βρετανοί αγρότες βρίσκονται «σε έκτακτη ανάγκη», 

σύμφωνα με το συνδικάτο NFU, αφού έχουν πληγεί από 
το υψηλό κόστος των λιπασμάτων, των ζωοτροφών, 
των καυσίμων και της ενέργειας – συνεπεία της διατά-
ραξης των εφοδιαστικών αλυσίδων λόγω αρχικά της 
πανδημίας και στη συνέχεια του πολέμου στην Ουκρα-
νία. Τα αβγά αρχίζουν ήδη να σπανίζουν και η τιμή τους 
αυξάνεται – πέραν όλων των άλλων, το συγκεκριμένο 
είδος πλήττεται και από τη γρίπη των πτηνών. Πολλά 

βρετανικά σουπερμάρκετ κατέληξαν να πωλούν αβγά 
με το δελτίο. 
Σύμφωνα με το NFU, σήμερα υπάρχουν στο Ηνωμένο 

Βασίλειο 7.000 αγροτικές επιχειρήσεις λιγότερες σε σύ-
γκριση με το 2019 (μείωση περίπου 5%) ενώ, για πα-
ράδειγμα, η τιμή των αζωτούχων λιπασμάτων αυξήθηκε 
κατά 240% και η χονδρική τιμή του αερίου κατέγραψε 
άνοδο 650% μέσα σε τρία χρόνια. 
Πέρα από το κόστος, που έχει αυξηθεί παντού στον 

κόσμο, οι αγρότες της Βρετανίας έχουν να αντιμετωπί-
σουν και τις συνέπειες του Brexit.

«Χρυσοπληρώνουμε» το Brexit μαζί με τα άλλα 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

Οι τιμές των τροφίμων σε ολόκληρη την Βρετανία 
αυξήθηκαν το Νοέμβριο με ρυθμό που αποτελεί 
ρεκόρ για τη χώρα, με ιδιαίτερα υψηλές αυξήσεις 
στο κόστος του κρέατος, των αυγών, των γαλακτο-
κομικών και του καφέ. 
Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός τροφίμων για τον 

μήνα που τελειώνει έφτασε το 12,4%, σύμφωνα με 
τη Βρετανική Κοινοπραξία Λιανικής.  
Η επικεφαλής της Κοινοπραξίας Χέλεν Ντίκινσον 

είπε ότι ο χειμώνας μοιάζει «όλο και πιο ζοφερός» 
για πολλούς πολίτες, καθώς οι πληθωριστικές πιέ-
σεις επί των τροφίμων μοιάζουν να συνεχίζονται 
«αμείωτες».  
Η ίδια νεότερη έρευνα δείχνει ότι οι τιμές των 

προϊόντων γενικότερα στα βρετανικά καταστήματα 
λιανικής αυξήθηκαν κατά 7,4% το Νοέμβριο. 
Πρόκειται για την ταχύτερη αύξηση τιμών σε ένα 

μήνα από τότε που άρχισε να τηρούνται τέτοιου εί-
δους στοιχεία, το 2005. 

Προειδοποίησεις για νέες αυξήσεις στα τρόφιμα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΚΟΡΝΤΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ

Σε κατάργηση της Βουλής των Λόρδων προτίθε-
ται να προβεί ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος 
της βρετανικής αντιπολίτευση σερ Κιρ Στάρμερ 

εφόσον αναδειχθεί πρωθυπουργός στις επόμενες 
εκλογές. Όπως είπε, η κίνηση αυτή θα γίνει εντός 
της πρώτης κυβερνητικής θητείας των Εργατικών, 
καθώς το δεύτερο, μη εκλεγμένο νομοθετικό σώμα 
είναι ένας μη υπερασπίσιμος αναχρονισμός. Η 
πρόταση περιλαμβάνεται σε έκθεση περί συντα-
γματικών αλλαγών που έχει συντάξει για λογαρια-
σμό των Εργατικών επιτροπή υπό τον πρώην 
πρωθυπουργό Γκ. Μπράουν. Η έκθεση προτείνει 
επίσης συνταγματικές αλλαγές και «υπερδημάρ-
χους», καθώς και αποκεντρωμένες κυβερνήσεις σε 
Σκωτία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία.

Labour: Κατάργηση της βουλής των Λόρδων
ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΤΣΕΣΤΕΡ

Με άνετη και διευρυμένη πλειοψηφία το Εργα-
τικό Κόμμα της αντιπολίτευσης διατήρησε τη βου-
λευτική έδρα του Τσέστερ, στην πρώτη εκλογική 

ήττα του Ρίσι Σούνακ ως ηγέτη του κυβερνώντος 
Συντηρητικού Κόμματος. Η εμβόλιμη εκλογική δια-
δικασία έγινε την Πέμπτη μετά την παραίτηση του 
βουλευτή των Εργατικών Κρίστιαν Μάθεσον λόγω 
καταγγελιών σε βάρος του περί σεξουαλικής παρε-
νόχλησης. Νέα βουλευτής των Εργατικών στο Τσέ-
στερ αναδείχθηκε η Σαμάνθα Ντίξον με 61% και με 
διαφορά σχεδόν 11.000 ψήφων από την υποψήφια 
των Συντηρητικών. Στις εκλογές του 2019 η δια-
φορά ήταν γύρω στις 6.000 ψήφους. Αυτό σημαίνει 
πως υπήρξε μετατόπιση ψηφοφόρων από τους 
Συντηρητικούς προς τους Εργατικούς.

Πρώτη εκλογική ήττα για τον Ρίσι Σούνακ
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
 
«Κόκκινο» κτύπησε η πολιτική αντιπαράθεση 

που προκλήθηκε με την ενέργεια της κυβέρνησης 
του απερχόμενου Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη 
να  επαναφέρει με δόλιο τρόπο στον Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό κονδύλι για την ανέγερση μνημείου 
του αρχηγού της προδοτικής, φασιστικής οργάνω-
σης ΕΟΚΑ Β΄ Γρίβα Διγενή. Μεσούσης της αντι-
παράθεσης κυβέρνηση και κυβερνών κόμμα του 
ΔΗΣΥ βρέθηκαν εκ νέου στο μάτι του κυκλώνα με 
την κατάθεση στη Βουλή, από το ΑΚΕΛ με την ευ-
καιρία της 7ης Δεκεμβρίου, Μέρας Μνήμης των 
Μαχητών της Αντίστασης, Ψηφίσματος με το οποίο 
ο Ολετήρας της Κύπρου, ο Γρίβας, κρίνεται «ανά-
ξιος κάθε τιμής», γεγονός που μπλοκάρει τις όποιες 
προθέσεις της κυβέρνησης η οποία εκ των πρα-
γμάτων βρέθηκε απομονωμένη αφού το ψήφισμα 
υπερψήφισαν μαζί με το ΑΚΕΛ, το κίνημα Οικολό-
γων, το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ, και η ΔΗΠΑ. Τα γεγονότα 
αυτά έρχονται σε συνέχεια του πολυήμερου σφυ-
ροκοπήματος που δέχτηκε το προηγούμενο διά-
στημα η κυβέρνηση Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ για τα 
σκάνδαλα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Η κυ-
βέρνηση και οι υποψήφιοι του ΔΗΣΥ, τόσο ο… 
«επίσημος υποψήφιος του Αβέρωφ Νεοφύτου, όσο 
και ο μέχρι πρότινος υπουργός Εξωτερικών του 
Αναστασιάδη, Νίκος Χριστοδουλίδης βρέθηκαν σε 
πολύ δύσκολη θέση. 
Με όρους προεκλογικών κερδοζημιών ενόψει 

προεδρικών εκλογών ξεκάθαρα κερδισμένος βγήκε 
ο Ανεξάρτητος Υποψήφιος Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Την ώρα που οι δυο κύριοι ανθυποψήφιοι του, τα 
εκλεκτά παιδιά της Δεξιάς και Ακροδεξιάς, Αβέρωφ 
Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης μασούσαν τα 
λόγια τους και δεν είχαν να αρθρώσουν λέξη απο-
στασιοποίησης έστω από τα έργα και τις ημέρες 
της απερχόμενης κυβέρνησης, βγήκε μπροστά, δυ-
ναμικά ο κ. Μαυρογιάννης στηλιτεύοντας τα φαι-
νόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Ιδιαίτερα εκτι-
μήθηκε από την κοινή γνώμη η πρωτοβουλία του 
Ανεξάρτητου υποψήφιου να εγκαλέσει το Νίκο Ανα-
στασιάδη καλώντας την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της 
Διαφθοράς να διερευνήσει τους ισχυρισμούς που 
περιέχονται στο νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Μα-
κάριου Δρουσιώτη με τίτλο «Κράτος Μαφία» σε 
σχέση με διαπλοκές και με σαφείς αναφορές για 
εμπλοκή του ίδιου του Προέδρου Αναστασιάδη, 
αναφορικά με ενέργειες που υποστηρίζει ο συγ-

γραφέας ότι προέβηκαν κυβερνητικοί και κρατικοί 
αξιωματούχοι προς ικανοποίηση των ιδιωτικών του 
συμφερόντων. Όσο κι αν η κυβέρνηση και το όλο 
κατεστημένο της Δεξιάς θα ήθελαν να «θάψουν» 
την υπόθεση, όπως κάνουν συνήθως, αλλάζοντας 
το «μενού» της ειδησεογραφίας, ήταν τόσο δυνατή 
η υπόθεση και τόσο καλά πιασμένη από την αντι-
πολίτευση και η αναφορά απευθύνεται στο ΑΚΕΛ, 
αλλά και στο Επιτελείο του Ανδρέα Μαυρογιάννη, 

που δεν μπορούσαν να εξαφανίσουν με το μαγικό 
ραβδί τους εντελώς την είδηση από την επικαιρό-
τητα. Έτσι και με τη συμβολή των ανώνυμων και 
επώνυμων «μαχητών» των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης τα οποία δεν μπορούν να ελέγξουν σε 
μεγάλο βαθμό οι κυρίαρχοι κύκλοι της κυβερνητικής 
παράταξης, η υπόθεση «διαπλοκή και διαφθορά», 
με σαφείς αναφορές στο όνομα του «μεγάλου αρ-
χηγού» του ΔΗΣΥ, του Νίκου Αναστασιάδη (μην 
ξεχνούμε πως παραμένει ο επίτιμος πρόεδρος του), 
κράτησε αρκετές μέρες. Προφανώς κι αυτή η υπό-
θεση σε συνδυασμό με τις πολύ  καλές εμφανίσεις 
του κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη στα τηλεοπτικά πάνελ 
αλλά  ο «αέρας» που απόκτησε στις ζωντανές επα-
φές με τους ψηφοφόρους στις καθενυκτικές σχεδόν 
εξορμήσεις και συγκεντρώσεις, συνέβαλαν στην 
αλλαγή του προεκλογικού σκηνικού. Είναι μόνο εν-
δεικτικό το γεγονός  πως σε όλες σχεδόν τις δημο-
σκοπήσεις των καναλιών εμφανίζεται με αύξηση 
των ποσοστών του κατά 3 τουλάχιστον εκατοστι-
αίων  μονάδων ενώ σταθεροποιείται ως πτωτική η 
τάση στην περίπτωση του Νίκου Χριστοδουλίδης 
και με τον συναγερμικό συνυποψήφιο του να  πα-
ρουσιάζει τάση ανόδου των ποσοστών του.  

 
ΝΕΟ «ΣΤΡΙΜΩΓΜΑ»  
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  
Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό ήλθε η αντιπαράθεση 

για το Γρίβα και την προδοσία του 1974. Οι δυο 

συναγερμικοί υποψήφιοι οι οποίοι επενδύουν στην 
προσέλκυση ακροδεξιών – εθνικιστών ψηφοφόρων 
άδραξαν την ευκαιρία να πουλήσουν ψευτοπατριω-
τικές κορώνες.  Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χρι-
στοδουλίδης επιχείρησαν να διαστρεβλώσουν με 
τον πιο επαίσχυντο τρόπο τα ιστορικά γεγονότα 
που οδήγησαν στην προδοσία και την τραγωδία 
του 1974, σε μια εμφανή προσπάθεια και από τους 
δυο να γαργαλίσουν τ’ αυτιά των φουστανελάδων 
της ακροδεξιάς προς άγραν ψήφων. Όμως, αν 
στην περίπτωση της πρόνοιας για το μνημείο του 
Γρίβα με πρόφαση το… «αδιευκρίνιστο» στα κεί-
μενα τα κόμματα του επιτελείου του Νίκου Χριστο-
δουλίδη ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και ΔΗΠΑ, έκαναν κολοτού-
μπα και δεν καταψήφισαν τα κονδύλια αλλά 
σταυρώνοντας τα, στην περίπτωση του Ψηφίσμα-
τος του ΑΚΕΛ για την Ημέρα της Δημοκρατίας, και 
να ήθελαν δεν είχαν επιλογή. Ήδη με τη στάση 
τους οι ηγεσίες των τριών αυτών κομμάτων στην 
υπόθεση του Μνημείου του αρχηγού της προδοτι-
κής ΕΟΚΑ Β΄, είχαν πρόβλημα με τη βάση των 
κομμάτων τους. Δεν τους «έπαιρνε» μια δεύτερη 
απόκλιση από την παραδοσιακή θέση τους ενάντια 
στην ακροδεξιά και το φασισμό που έφεραν το 
προδοτικό πραξικόπημα και την εισβολή του Αττίλα.  
Ανεξάρτητα από τα κίνητρα τους, αυτό που μένει 
είναι το ιστορικό γεγονός ότι η Ολομέλεια της Βου-
λής με μόνη παραφωνία τον ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ, 
το εδώ Παράρτημα της φασιστικής «Χρυσής  Αυ-
γής», υπερψήφισε το Ψήφισμα με το  οποίο ο Γρί-
βας κηρύσσεται «ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ». 
Την ίδια ώρα γίνεται κάλεσμα στην Πολιτεία να 

διακόψει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με απόδοση τιμών στον Γρίβα, ενώ κα-
ταδικάζεται κάθε προσπάθεια κάθε απόπειρα πα-
ραχάραξης της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας είτε 
μέσω της εξίσωσης της νόμιμης κυβέρνησης Μα-
καρίου και των δυνάμεων της δημοκρατίας με την 
τρομοκρατία της ΕΟΚΑ Β’, είτε μέσω της ηρωο-
ποίησης του αρχηγού και άλλων στελεχών αυτής 
και της πραξικοπηματικής κυβέρνησης, είτε μέσω 
της ιδεοληπτικής ενοχοποίησης της αδέσμευτης 
πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας για την τρα-
γωδία του 1974. Η Απόφαση της Βουλής στρίμωξε 
για τα καλά το φασισταριό και στα ανώτερα δώματα 
του ΔΗΣΥ  εκφράζονταν φόβοι για αρνητικές επι-
πτώσεις στην προεκλογική καμπάνια  του Αβέρωφ 
Νεοφύτου ενώ παρόμοιο μούδιασμα καταγραφόταν 
και στο επιτελείο του έτερου Συναγερμικού υπο-

ψηφίου, του Νίκου Χριστοδουλίδη. Η περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα και σ’ αυτή την περίπτωση ευνοεί τον  
Ανεξάρτητο Υποψήφιο Ανδρέα Μαυρογιάννη ο 
οποίος εμφανίστηκε με καθαρές θέσεις διαφωνίας 
με την απόδοση τιμών και την ανέγερση μνημείων 
για τον Γρίβα, τον Ολετήρα της Κύπρου. Ο λόγος 
του για την ανάγκη προοδευτικής, δημοκρατικής 
παιδείας και διατήρησης της ιστορικής μνήμης και 
των πραγματικών γεγονότων που οδήγησαν στην 
κυπριακή τραγωδία αγγίζουν τις ευρύτερες μάζες 
των πολιτών, τον κάθε δημοκρατικό, προοδευτικό 
άνθρωπο και πέραν της Αριστεράς.  Έτσι εξηγείται 
το αφηνίασμα των υποψηφίων του ΔΗΣΥ οι οποίοι 
ευρισκόμενοι σε δύσκολη θέση επιχείρησαν να 
αντιστρέψουν το κλίμα. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου μας 
είπε πως το Ψήφισμα για τον Γρίβα είναι… «βόμβα 
στα θεμέλια της εθνικής συμφιλίωσης» και πως το 
ΑΚΕΛ έχει αποφασίσει «να μας επιστρέψει πίσω, 
στις εποχές της διχόνοιας», ενώ ο… συναγωνιστής 
του αφού παραμένει μέλος του ΔΗΣΥ, Νίκος Χρι-
στοδουλίδης κλαυθμηρίζει πως… «κάποιοι επεν-
δύουν στο φόβο και το διχασμό κι εκβιάζουν τις 
επιλογές των πολιτών». Είναι και οι δυο τους, «κα-
λοί μαθητές» του πατριάρχη της παράταξης τους, 
του Γλαύκου Κληρίδη ο οποίος κατά την προπρα-
ξικοπηματική περίοδο αντί να υπερασπίζεται το νό-
μιμο κράτος, μιλούσε για βία και αντιβία, εξισώνο-
ντας τους φασίστες της ΕΟΚΑ Β΄ με τις νόμιμες 
δυνάμεις που υπερασπίζονταν τον Πρόεδρο Μα-
κάριο και τη Δημοκρατία.  Έντεχνα μιλούν για «επο-
χές διχόνοιας» αναφερόμενοι στην περίοδο πριν 
από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974.  
Όχι κύριοι Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκο Χριστο-

δουλίδη. Δεν ήταν «διχόνοια»! Ήταν συνειδητή προ-
δοσία. Καταγράφονται όλα στα Πορίσματα στο  
Φάκελο της Κύπρου. Επρόκειτο για καλά σχεδια-
σμένο έγκλημα. Ο Γρίβας ήλθε στην Κύπρο από 
την Ελλάδα και οργάνωσε την ΕΟΚΑ Β΄ και με δο-
λοφονίες και ανατινάξεις αστυνομικών σταθμών, 
κυβερνητικών κτιρίων και οικημάτων της Αριστεράς, 
δημιούργησε μια χαώδη κατάσταση. Προετοίμασε 
το έδαφος μαζί με τους συνεργάτες του και έδωσε 
την πρόφαση στο στρατό και σε συνεργασία με 
την ΕΟΚΑ Β΄ του Γρίβα, ανέτρεψαν τον δημοκρα-
τικά εκλεγμένο Πρόεδρο Μακάριο για να πάρει  
τη σκυτάλη η Τουρκία και να εισβάλει στην Κύπρο 
δήθεν για να προστατέψει τους Τουρκοκυπρίους, 
καταλαμβάνοντας το ένα τρίτο της χώρας. Και το 
χειρότερο; Οι πληγές είναι ακόμη ανοιχτές.

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΙ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΝΘΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΙ ΤΟΥ «ΜΑΣΟΥΣΑΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ» ΒΓΗΚΕ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ

Το Κυπριακό μεταξύ των θεμάτων που συζήτησε ο Ερντογάν με τον Βρετανό Πρωθυπουργό
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίσι 

Σουνάκ είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν με τον οποίο 
συζήτησε μεταξύ άλλων την αμυντική βιομηχανία και το Κυ-
πριακό. Σύμφωνα με τη δήλωση της τουρκικής προεδρίας, συ-
ζητήθηκαν βήματα για τη βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας - 
Ηνωμένου Βασιλείου, ιδιαίτερα στον τομέα του εμπορίου και 
της αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τη συνομιλία, ο Ταγίπ Ερντο-

γάν εξέφρασε την πεποίθησή του η κοινή λογική και η στρατη-
γική προοπτική να συνεχίσουν να κυριαρχούν στις σχέσεις των 
δύο συμμάχων του ΝΑΤΟ. 
Κατά τη συνομιλία, όπου συζητήθηκαν και περιφερειακά ζη-

τήματα, ο Τούρκος Πρόεδρος επεσήμανε επίσης τη σημασία 
της λήψης νέων και συγκεκριμένων βημάτων για τη λύση του 
Κυπριακού.

Αναστροφή του προεκλογικού κλίματος υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΒΗΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΒ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ



Με 23 ψήφους υπέρ και 15 κατά, η Ολομέλεια της 
Βουλής υπερφήφισε το ψήφισμα που κατέθεσε το ΑΚΕΛ 
για τη Δημοκρατική Αντίσταση, με αφορμή την 7η Δεκεμ-
βρίου, Ημέρα Μνήμης των Μαχητών της Αντίστασης. 
Καταψήφισαν μόνο ο ΔΗΣΥ και το ΕΛΑΜ. Στο ψήφισμα 
γίνεται ρητή αναφορά στο ρόλο του Γρίβα, ο οποίος χα-
ρακτηρίζεται ως ανάξιος κάθε είδους τιμής από την πα-
τρίδα. Συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την τροπολογία 
του ΑΚΕΛ για καταψήφιση κάθε κονδυλίου από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό που προορίζεται για απόδοση τιμών 
στον Γρίβα. Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ τόνισε στον Άστρα ότι σε κα-
νένα κράτος που σέβεται τον εαυτό του και την ιστορία 
του δεν τιμώνται προδότες. Ο Στέφανος Στεφάνου επε-
σήμανε πως δε μπορεί να τιμάται από την πολιτεία ένας 
άνθρωπος που με την δράση του σκότωσε, τρομοκρά-
τησε και ήθελε την κατάργηση της δημοκρατίας. Από την 
πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος 

ανέφερε ότι το κόμμα του έκανε μία δεύτερη αξιολόγηση. 
Υποστήριξε πως το κονδύλι αφορούσε σε διάφορες πα-
ροχές του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το σταύρωσαν 
ώστε για να ελέγχουν τις δαπάνες. Ο Πρόεδρος Οικολό-
γων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου σημείωσε πως  θα υπερ-
ψηφίσει την τροπολογία του ΑΚΕΛ. Το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ 

και η ΔΗΠΑ έκαναν πίσω και δεν αποδέχονται αποκοπή, 
αλλά σταύρωμα του κονδυλιού που αφορά απόδοση τι-
μών στον Γρίβα. Αυτό σημαίνει ότι αντί να διαγραφούν, 
τα κονδύλια θα συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογι-
σμό και θα εναπόκειται στην Επιτροπή Οικονομικών εάν 
θα τα αποδεσμεύσει ή όχι, αναλόγως και της πλειοψηφίας 
που θα υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή στην Επιτροπή. 
Δημοσιογραφικές πληροφορίες θέλουν τον κ. Χριστο-
δουλίδη να ζήτησει από τα τρία κόμματα  να κάνουν 
πίσω, κάτι που απέρριψε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσω-
πος του ΔΗΚΟ. Στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, 
η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου ενημέρωσε ότι αποσύρονται 
το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ και η ΔΗΠΑ από την κοινή τροπολογία, 
γιατί θεωρούν ότι με τον τρόπο που είναι διατυπωμένη, 
ενδέχεται να υπάρχουν κονδύλια που αφορούν τους συν-
δέσμους αγωνιστών ΕΟΚΑ και ανησυχούν μπας και κατά 
λάθος αποκοπούν τέτοια κονδύλια.
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      Ειδήσεις σε 2’

«Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΔΡΑΝΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗ�Σ, ΑΝ ΖΟΥΣΕ ΘΑ ΣΑΣ ΕΚΤΕΛΟΥΣΕ Ο ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΓΕΝΗ�Σ»

Με λάβαρα του αρχηγού της ΕΟΚΑ Β Γρίβα Δι-
γενή, και απειλές απαντούν στο ψήφισμα της 
Βουλής για τη Δημοκρατική Αντίσταση οι «γνω-
στοί - άγνωστοι των κυπριακών γηπέδων», ενώ 
καταγράφηκαν και αντιδράσεις από το χώρο ορι-
σμένων ποδοσφαιρικών σωματείων. 
Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το επίσημο σω-

ματείο του Απόλλωνα, την Κυριακή 3 του Δεκέμ-
βρη, το οποίο με επίσημη ανακοίνωση του 
εξέφρασε την «έντονη δυσαρέσκεια» για την 
απόφαση της Βουλής. Μάλιστα, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Απόλλωνα δεσμεύεται, στην ανα-
κοίνωση του, ότι «θα διατηρήσουμε εμείς οι 
ίδιοι ζωντανή την υστεροφημία του Στρατη-
γού, εξιστορώντας στα παιδιά μας, στα εγγό-
νια μας και στις γενιές που θα ακολουθήσουν 

το έπος της ΕΟΚΑ και τους Αγώνες του Έθνους 
όπου πρωτοστάτησε ο Αρχηγός Διγενής και τα 
παλληκάρια του» 
Στον αγώνα της Δευτέρας 4 του Δεκέμβρη, της 

Ανόρθωσης με τον Άρη στο «Αντώνης Παπαδό-
πουλος» οι οργανωμένοι οπαδοί της Ανόρθωσης 
αντέδρασαν με απειλές στο Ψήφισμα της Βουλής 
για τη Δημοκρατική Αντίσταση. 
Συγκεκριμένα, ανήρτησαν πανό στην κερκίδα 

που ανέγραφε «η ιστορία δεν γράφεται από 
έδρανα της Βουλής, αν ζούσε θα σας εκτε-
λούσε ο Γρίβας Διγενής». 
Στο γήπεδο Αμμόχωστος, ύψωσαν λάβαρο με τη 

μορφή του Γρίβα (όπως συνηθίζουν άλλωστε), 
προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις μέσα στον 
κόσμο της προσφυγικής βαρωσιώτικης ομάδας. 

ΣΤΟ ΨΗ�ΦΙΣΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΗΤΗ� ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΑΝΑΞΙΟΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗΣ

Τα «βαλιτσάκια» 
παρακολούθησης 

Τουλάχιστον περίεργη είναι 
η σιωπή που επικρατεί στις 
τάξεις της Δικαιοσύνης, αφού 
καμία ενέργεια δεν έχει ληφθεί 
σε ό,τι αφορά στις Κεντρικές 
Φυλακές και καταγγελίες κατά 
του τέως Διοικητή της ΥΚΑΝ, 
ενώ δεν έχει οριστεί νέα ημε-
ρομηνία συνάντησης στο 
Προεδρικό. Στις 25 Νοεμβρίου 
ο Γ.Ε εξαπέλυε πυρά κατά 
της Διεύθυνσης των φυλακών 
και ανέφερε ότι θα ενημερώσει 
την Υπουργό Δικαιοσύνης για 
το πόρισμα των ανακριτών. 
Σημειώνεται ότι ούτε η Αστυ-
νομία έχει ενημερωθεί σχετικά 
με τη νέα σύσκεψη στο Προ-
εδρικό. Επίσης, δεν έχει λάβει 
καμία οδηγία από το Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης για ενέργειες 
αναφορικά με τα πορίσματα. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Βαρώσι

Συγκλονισμό αισθάνθηκαν οι ευρωβου-
λευτές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και 
όσοι τους συνόδευαν, όταν την Παρα-
σκευή 18 Νοεμβρίου ήρθαν αντιμέτωποι 
με εικόνες καταστροφής, πόνου και δυ-
στυχίας στην βασιλεύουσα Αμμόχωστο. 
Σαν να ένιωθες το βιασμό της πόλης για 
δεύτερη φορά με όλα εκείνα που έκαναν 
στην κλειστή πόλη δήθεν για ευπρεπισμό 
και δήθεν για να προσελκύει τουρισμό, 

ανέφερε στη «Χαραυγή» η Βέρα Πολυ-
κάρπου, που μάταια επιχείρησε να ελέγξει 
τα συναισθήματά της και να περιοριστεί 
στη μετάφραση και τη διερμηνεία των 
όσων αφηγούνταν ο δήμαρχος Αμμοχώ-
στου Σίμος Ιωάννου και ο αντιδήμαρχος, 
Ε.Γ. ΑΚΕΛ Αμμοχώστου Χρύσανθος Ζαν-
νέττος. Η πόλη είναι νεκρή, αλλά τα ση-
μάδια ότι εκεί υπήρχε ζωή είναι η αίσθηση 
που συγκλονίζει, αναφέρει στη «Χ» ο Χρύ-
σανθος Ζαννέττος. Στην ερώτηση, τι θα 
γίνει από δω και πέρα με τις απειλές για 
νέα τετελεσμένα, ο Χρύσανθος Ζαννέττος 
ήταν κατηγορηματικός: «Μια ελπίδα για 
να σταματήσουν τα τετελεσμένα είναι να 
καταφέρουμε να ξεκλειδώσουμε τη διαδι-
κασία των διαπραγματεύσεων. Αν όχι, το 
Βαρώσι θα χαθεί.»

Απόφαση της Βουλής: Ανάξιος κάθε είδους τιμής ο Γεώργιος Γρίβας

Δύο ανώνυμες μαρτυρίες 
αξιωματούχων που παρου-
σιάζουν την Κύπρο ως πεδίο 
ελευθέρας δράσεως σε ό,τι 
αφορά τη χρήση συστημά-
των παρακολούθησης, κατα-
γράφονται σε μελέτη που συ-
ντάχθηκε για λογαριασμό της 
Ευρωβουλής. Μέλος της 
Βουλής έδωσε μαρτυρία για 
απουσία νομοθετικών προ-
νοιών στο νησί, με αποτέλε-
σμα να χρησιμοποιούνται τα 
λεγόμενα «βαλιτσάκια» πα-
ρακολούθησης. 

Tουρκικό μαχητικό στον Πενταδάκτυλο

Προκλητικός χαιρετισμός πάνω από τα 
Κατεχόμενα έκανε τον γύρω του διαδι-
κτύου με βίντεο-ντοκιμούντεο το οποίο 
αναρτήθηκε στην πλατφόρμα μέσων κοι-
νωνικής δικτύωσης του Twitter. Τούρκος 
πιλότος χαιρετά την σημαία του ψευδο-
κράτους, πάνω από τις κατεχόμενες πε-
ριοχές της Κύπρου. Τουρκικό μαχητικό 
Soloturk πέταξε πάνω από τον Πενταδά-
χτυλο χαιρετίζοντας την σημαία του ψευ-

δοκράτους, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Άμυνας της Τουρκίας το οποίο δημοσιεύει 
και σχετική φωτογραφία μέσω του λογα-
ριασμού του στο τουίτερ. 
Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε στον λο-
γαριασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
της Τουρκίας, στο Twitter.Στο βίντεο δια-
κρίνεται ο Τούρκος πιλότος να χαιρετά την 
σημαία του ψευδοκράτους, η οποία επί-
σης φαίνεται ξεκάθαρα στον Πενταδά-
κτυλο.Το εν λόγω βίντεο, το οποίο προ-
κάλεσε έντονες αντιδράσεις από αρκετούς 
χρήστες του Twitter, συνοδεύεται από την 
λεζάντα «Χαίρε Ημισέληνε στον Πενταδά-
χτυλο».Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης 
σχολιάζουν ότι πρόκειται για μήνυμα στην 
Ελλάδα η οποία προκαλεί με τις ασκήσεις 
της στην Μυτιλήνη και τη Ρόδο.

ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΖΩΗΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ‘ΝΕΚΡΗ’ ΠΟΛΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ

Με λάβαρα του αρχηγού της ΕΟΚΑ Β και απειλές απαντούν στο ψήφισμα

Ναρκωτικά... 
παντού!

Τέσσερις στους 10 φοιτη-
τές δηλώνουν ότι είναι πολύ 
ή αρκετά εύκολο να έχουν 
πρόσβαση σε παράνομες 
ουσίες, εντός 24 ωρών, σε 
περίπτωση που το επιθυμού-
σαν, όπως αναφέρθηκε κατά 
τη διάρκεια της σημερινής 
παρουσίασης των αποτελε-
σμάτων έρευνας, που έγινε 
ανάμεσα στους φοιτητές των 
δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυ-
μάτων της Κύπρου με βάση 
έρευνα της Αρχής Αντιμετώ-
πισης Εξαρτήσεων Κύπρου. 

Eκκωφαντική 
σιωπή για φυλακές
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Εν συντομία

ΝΕΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Μαύρος σάκος με 15 κιλά χρυσαφικά

Υπόθεση Ζακ 
Κωστόπουλου
Για τις 25 Ιανουαρίου 2023 

αναβλήθηκε η συζήτηση στον 
Άρειο Πάγο για την αναστολή 
εκτέλεσης της ποινής των 10 
ετών που επιβλήθηκε στον 
μεσίτη για πρόκληση θανα-
τηφόρας σωματικής βλάβης 
στην υπόθεση θανάτου του 
ακτιβιστή Ζακ Κωστόπου-
λου.Το Ζ Ποινικό Τμήμα του 
Αρείου Πάγου έκανε δεκτό 
το αίτημα αναβολής λόγω 
κωλύματος των συνηγόρων 
του κατηγορουμένου. Ο κα-
τηγορούμενος θα είναι ελεύ-
θερος μέχρι τη δίκη του.

Κατεψυγμένο ρολό κοτό-
πουλο γεμιστό με μπέικον και 
τυρί στο οποίο εντοπίστηκε 
σαλμονέλα, ανακαλεί από 
την αγορά ο Ενιαίος Φορέας 
Ελέγχου Τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ 
απαίτησε την άμεση ανά-
κληση του συνόλου της συ-
γκεκριμένης παρτίδας του εν 
λόγω προϊόντος και ήδη βρί-
σκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί 
έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί 
τους καταναλωτές που έχουν 
προμηθευτεί «ΑΜΒΡΟΣΙΑ-
ΔΗΣ - ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
να μην το καταναλώσουν.

Βρέθηκε 
 κοτόπουλο 

με σαλμονέλα

«Το κρυφτούλι με τους θεσμούς της Δημοκρατίας λαμβάνει τέλος»

Την ενημέρωσή του, όπως ορίζει ο νόμος, ως αρχηγού 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις άρσεις απορρήτου 
που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια και αφορούν πολιτικούς, 
δημοσιογράφους, δικαστικούς και αξιωματικούς των Ενό-
πλων Δυνάμεων, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επι-
σκέφθηκε την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των 
Επικοινωνιών την Τετάρτη (7/12), μετά την αντίστοιχη επί-

σκεψή του στον Άρειο Πάγο και τον εισαγγελέα ΑΠ Ισί-
δωρο Ντογιάκο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε  
ο ίδιος στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ επιστολή του με την 
οποία ζητάει τα στοιχεία για τις άρσεις απορρήτου επί  
κυβέρνησης Μητσοτάκη που κοινοποιήθηκαν στην ΑΔΑΕ 
και αφορούν πολιτικά πρόσωπα (εν ενεργεία βουλευτές, 
ευρωβουλευτές, μέλη της κυβέρνησης), δημοσιογράφους, 
δικαστικούς και την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων.  
Ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι αν δεν είναι εφικτό να γίνει δια-

χωρισμός των εισαγγελικών διατάξεων, ζητά το σύνολο 
των εγγράφων για την περίοδο από τον Ιούλιο του 2019 
ως σήμερα.  

«Δεν θα ανεχτούμε παιχνίδια  
με την εθνική ασφάλεια»  

Ο Αλ. Τσίπρας τόνισε στους δημοσιογράφους: 
«Κάποια στιγμή το παιχνίδι και το κρυφτούλι με 

τους θεσμούς της Δημοκρατίας λαμβάνει τέλος. Ήρθα 
σήμερα στην ΑΔΑΕ - Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου 
Επικοινωνιών και ζήτησα από τον Πρόεδρο της Αρ-

χής, όπως ο νόμος ορίζει, να έχω πρόσβαση ως πο-
λιτικός αρχηγός και αρχηγός της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης σε όλες τις διατάξεις, που αφορούν πο-
λιτικά πρόσωπα, υπουργούς, βουλευτές, 
ευρωβουλευτές, δημοσιογράφους, δικαστές, αλλά και 
αρχηγούς ή αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων, 
και έχουν υπογραφεί την τελευταία τριετία. Με τους 
θεσμούς της χώρας και της Δημοκρατίας δεν θα παί-
ζουμε. Με την εθνική ασφάλεια παιχνίδια δεν πρόκει-
ται να ανεχτούμε».  

 
Την  ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει απευθυνθεί 

στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
στο Στρασβούργο για την υπόθεση των υποκλοπών. Με 
την εν λόγω κίνηση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος 
Αλλαγής επιδιώκει την εφαρμογή αυστηρών κανόνων 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, που να δια-
σφαλίζουν για όλους τους πολίτες δυο από τα πολυτιμό-
τερα έννομα αγαθά στις σύγχρονες κοινωνίες: την ιδιωτική 
ζωή και την ελευθερία της επικοινωνίας όλων μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΖΗΤΑ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

Εκτεταμένες οικονομικές έρευνες για ξέ-
πλυμα μαύρου χρήματος, φοροδιαφυγή, 
υπεξαίρεση και απιστία, αλλά και νέες κα-
ταθέσεις ενώπιον των εισαγγελέων για 
πρωτοφανείς σωματικές κακοποιήσεις σε 
βάρος παιδιών συνθέτουν πλέον την ει-
κόνα των πολυεπίπεδων ερευνών που 
διενεργεί η Εισαγγελία Πρωτοδικών της 
Αθήνας για τον πατέρα Αντώνιο, ιδρυτή 
της «Κιβωτού του Κόσμου», και πρόσωπα 
του στενού περιβάλλοντός του. 
Οι εξελίξεις μετά την αποκάλυψη από το 

«ΘΕΜΑ» της κατάθεσης του 19χρονου, ο 

οποίος έχει καταγγείλει τον πατέρα Αντώ-
νιο για σεξουαλική κακοποίησή του, είναι 
ραγδαίες. Συγκεκριμένα, μεεισαγγελική 
παραγγελία ανοίγουν τόσο όλοι οι τραπε-
ζικοί λογαριασμοί της «Κιβωτού», με την 
έρευνα να εξετάζει κάθε κίνηση την τελευ-
ταία πενταετία, όσο και εκείνοι 11 φυσικών 
προσώπων σε βάθος επίσης πέντε ετών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες της τηλεόρα-
σης του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Το 
Πρωινό», στο σάκο υπήρχαν βέρες, σταυ-
ροί, δαχτυλίδια, βραχιόλια, περιδέραια, με 
την αξία του χρυσού να ανέρχεται σε 500 
ευρώ το κιλό και το σύνολο να σκαρφα-
λώνει στις 7.500 ευρώ. 
Υπενθυμίζεται ότι στη δομή στον Κο-

λωνό έχουν βρεθεί 350.000 ευρώ σε με-
τρητά, 279 βέρες αξίας 120.000 και 
500.000 ευρώ σε μία θυρίδα.

«Ο Κώστας χαροπαλεύει» λέει συντετριμμένος ο πατέρας 
του 16χρονου μιλώντας στους δημοσιογράφους εξερχόμε-
νος από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι γονείς του 16χρο-
νου προσήλθαν στο γραφείο του α’ τακτικού ανακριτή Θεσ-
σαλονίκης, που χειρίζεται την υπόθεση, για να δηλώσουν 
παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατη-
γορίας σε βάρος του αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ. 

«Εμείς το μόνο που θέλουμε δικαίωση. Να τιμωρηθεί και 
να μπει μέσα γιατί πυροβόλησε ένα 16χρονο που τον μεγά-
λωσα με τη φτώχεια μου. Αν και έκανε αυτό που έκανε ζητάμε 
συγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να σκοτώσει το παιδί μου. Να 
το πυροβολήσει και να το σκοτώσει» τόνισε φανερά κατα-
βεβλημένος ο πατέρας του Κώστα. Από την άλλη ο δικηγό-
ρος της οικογένειας Θεόφιλος Αλεξόπουλος κατήγγειλε προ-

σπάθεια συγκάλυψης από την ΕΛΑΣ. «Ήταν μία βολή εξου-
δετέρωσης, κακά τα ψέματα» τόνισε ο ίδιος.  
Εξερχόμενος από τα δικαστήρια, μαζί με την οικογένεια 

του 16χρονου, τόνισε: «Όταν υπάρχει μία επίσημη δήλωση 
της αστυνομίας που το μόνο το οποίο αναφέρει είναι η προ-
σπάθεια εμβολισμού της μίας μηχανής και δεν αναφέρεται 
ο λόγος και το γεγονός ότι το παιδί αυτό τραυματίστηκε συ-
νεπεία ενός πυροβολισμού, αυτό αποτελεί συγκάλυψη». 
Επίσης, ζήτησε ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθεί 

η κατάσταση της υγείας του και ο τρόπος με τον οποίο 
επλήγη από τη βολίδα. 

«Η σκέψη μας είναι στον Κώστα. Περιμένουμε όλοι ένα 
θαύμα», είπε.

«Ζητούμε δικαίωση» λένε οι γονείς του 16χρόνου Κώστα

Και το... 
φαγοπότι του  
Μητσοτάκη 

Τη μη άρσης της ασυλίας 
του βουλευτή της ΝΔ, Χρι-
στόδουλου Στεφανάδη απο-
φάσισε η Ολομέλεια της Βου-
λής. Ο γαλάζιος βουλευτής 
που είχε στήσει ικαριώτικο 
γλέντι για να υποδεχθεί τον 
Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ικα-
ρία εν μέσω καραντίνας είχε 
μηνυθεί από πολίτη. Την μη 
άρση ψήφισε στην ολομέλεια 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ με 173 
ψήφους κατά. Υπέρ της άρ-
σης τάχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και 
Ελληνική Λύση με 84 ψή-
φους.

Ο ΥΠΕΞ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΟΝ ΜΕΒΛΟΥΤ ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

Απαράδεκτες οι απειλές πολέμου 

Απάντηση στις νέες τουρκικές απειλές 
από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου δίνει το 
υπουργείο Εξωτερικών, τονίζοντας ότι 
πρόκειται για απαράδεκτες επαναλαμβα-
νόμενες απειλές πολέμου. 
Όπως σημειώνει το ΥΠΕΞ, «οι δηλώσεις 

Τούρκων αξιωματούχων περί αποστρατι-
κοποίησης των νησιών του Αιγαίου έχουν 
απορριφθεί  επανειλημμένως στο σύνολο 
τους με σειρά από επιχειρήματα, τα οποία 
περιέχονται και στις σχετικές επιστολές 
που η Ελλάδα έχει αποστείλει στον Γενικό 

Γραμματέα του ΟΗΕ. Η αμφισβήτηση της 
κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και η 
αύξηση της έντασης στο Αιγαίο, μέσω 
απειλών πολέμου, έχουν καταδικασθεί στο 
σύνολό τους και από τη Διεθνή Κοινότητα» 
σημείωσε.  
Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «η 

Ελλάδα σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο και 
το Δίκαιο της Θάλασσας, για μια ακόμη 
φορά απορρίπτει εν τω συνόλω τις τουρ-
κικές μονομερείς αιτιάσεις και χαρακτηρίζει 
παντελώς απαράδεκτες τις επαναλαμβα-
νόμενες απειλές πολέμου».Υπενθυμίζεται 
ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ερωτηθείς 
για τις στρατιωτικές ασκήσεις που πρα-
γματοποίησε η Ελλάδα σε Ρόδο και Λέ-
σβο, υποστήριξε ότι «η Ελλάδα κάνει αρ-
νητικά βήματα για την ασφάλειά μας, 
παρά τις συνθήκες.  



  8      | Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου      2022

Βολές Αναστασιάδη κατά Χριστοδουλίδη

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΛΥΣΗ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ, ΔΙΕΜΗΝΥΣΕ Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τα πυρά του στον Νίκο Χριστοδουλίδη εξαπέλυσε 
ο Νίκος Αναστασιάδης λέγοντας ότι λυπάται που 
στέλεχος της Κυβέρνησης του θέτει δίλημμα στους 
συναγερμικούς δηλώνοντας ότι  «στέλεχος της Κυ-
βέρνησής μου καθίσταται ένας εξ εκείνων που θέ-
τουν το δίλημμα σε όλους εσάς». Ο Πρόεδρος μι-
λούσε την Κυριακή το βράδυ σε εκδήλωση που 

διοργάνωσε ο ΔΗΣΥ Ελλάδας και απευθυνόμενος 
στα συναγερμικά στελέχη τους κάλεσε να διερωτη-
θούν αν μπορούν να κυβερνήσουν κόμματα τα 
οποία μεταξύ τους ουδέποτε συμφώνησαν. 
Ο κύριος Αναστασιάδης ζήτησε από τους συνα-

γερμικούς να ψηφίσουν τον Αβέρωφ Νεοφύτου 
αφού είναι ο στενότερος του συνεργάτης στις επι-
τυχίες που κατέγραψε η κυβέρνηση και στην προ-
κοπή που παρατηρήθηκε. Ήταν η πιο έντονη μέχρι 
τώρα τοποθέτησή του κατά του τέως υπουργού 
Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Νίκος Ανα-
στασιάδης εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του γιατί στέ-
λεχος της Κυβέρνησής του, θέτει δίλημμα ενώπιον 
των πολιτών να επιλέξουν μεταξύ της σταθερότητας 
και των πειραματισμών, όπως είπε χαρακτηριστικά. 
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναμένεται και σε επό-
μενες δημόσιες τοποθετήσεις του να είναι ιδιαίτερα 
έντονος, συνδράμοντας και αυτός στην προσπάθεια 
συσπείρωσης των συναγερμικών ψηφοφόρων.

«Χρέος μας, να θέσουμε τέλος στην αναχρονιστική κατάσταση του νησιού μας»
Αποτελεί χρέος μας να δώσουμε ένα τέλος στην 

αναχρονιστική κατάσταση που επικρατεί στο νησί 
μας, ανέφερε την Τρίτη το βράδυ σε δικοινοτική εκ-
δήλωση ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την Προ-
εδρία της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που διεξήχθη 

στο Σπίτι της Συνεργασίας υπό τον τίτλο «Συζη-
τούμε με E/κ και T/κ νέους», με τη συμμετοχή δε-
κάδων νέων, τονίστηκε από τον Α. Μαυρογιάννη η 
ανάγκη για την επικράτηση μίας λύσης στη βάση 
της ΔΔΟ, με πολιτική ισότητα. Όπως αυτή προνο-
είται από τα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ, στις συ-
γκλίσεις Χριστόφια-Ταλάτ και στα έξι σημεία Γκου-
τέρες, για να επέλθει και να επικρατήσει η ειρήνη, η 
ελευθερία και η δημοκρατία. 

«Για να έχει μέλλον ο τόπος μας, για να μπορούν 
οι νέοι μας να δημιουργήσουν και να ζήσουν ειρη-
νικά, πρέπει να βρεθεί λύση το συντομότερο δυνα-

τόν», συμπλήρωσε. 
Μεταξύ άλλων, ο Α. Μαυρογιάννης ερωτηθείς για 

το ζήτημα της μη έκδοσης ταυτοτήτων της Δημο-
κρατίας προς Τ/κ από μεικτούς γάμους, απάντησε 
πως επιβάλλεται να εφαρμοστούν οι σχετικοί διε-

θνείς νόμοι, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Για τα δικαιώματα και ζητήματα των Τ/κ συ-
μπολιτών μας, θα δημιουργηθεί Γραφείο Τουρκο-
κυπριακών Υποθέσεων, που θα έχει την ευθύνη 
της παρακολούθησης και του συντονισμού των κυ-
βερνητικών υπηρεσιών. Το Γραφείο αυτό θα έχει 
τη δυνατότητα επίλυσης επιμέρους προβλημάτων 
και την άρση διακρίσεων σε βάρος των Τουρκοκύ-
πριων σε σχέση με το Δημόσιο. 
Απαντώντας στο ζήτημα πως θα καλλιεργηθεί η 

κουλτούρα της επανένωσης και να αρθούν τα εμπό-
δια, ο Α. Μαυρογιάννης τόνισε ότι θα αυτό θα επι-
τευχθεί μέσω των οργανικών συνθηκών για την ει-
ρήνη. «Δεν επαρκούν μόνον οι διπλωματικοί 
χειρισμοί. Χρειάζεται μία πολυδιάστατη πολιτική, 
που περιλαμβάνει από ζητήματα εκπαίδευσης και 
πολιτισμού μέχρι το φυσικό αέριο και την αξιοποί-
ηση μέτρων και μηχανισμών της ΕΕ», πρόσθεσε. 

Παράλληλα, μετά από ερώτηση ο Α. Μαυρογιάν-
νης υπογράμμισε πως στοχεύει στην προώθηση 
των δικαιωμάτων των γυναικών και στην περαιτέρω 
ενίσχυση της δράσης των γυναικών – και από της 
δύο κοινότητας – στον πολιτικό βίο.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗ�ΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

Σε κοινή εκστρατεία προχωρούν οι υποψήφιοι 
Νίκος Χριστοδουλίδης, Ανδρέας Μαυρογιάννης, 
Αχιλλέας Δημητριάδης και Γιώργος Κολοκασίδης 
με στόχο την εγγραφή νέων ψηφοφόρων στους 
εκλογικούς καταλόγους. Ανακοίνωση έστειλε το επι-
τελείο του υποψήφιου για την προεδρία της Κύπρου 
Νίκου Χριστοδουλίδη για κοινή εκστρατεία των υπο-
ψηφίων για την προεδρία της Δημοκρατίας για εγ-
γραφή ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους.  
Μετά τη δημόσια πρόσκληση που απηύθυνε το 

επιτελείο του ανεξάρτητου υποψηφίου για την προ-
εδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για 
κοινή εκστρατεία όλων των υποψηφίων για εγγραφή 
νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς καταλόγους, 

αλλά και τις επιστολές που αποστάληκαν στα επι-
τελεία όλων των υποψηφίων, υπήρξε θετική αντα-
πόκριση από τα επιτελεία των υποψηφίων Ανδρέα 
Μαυρογιάννη, Αχιλλέα Δημητριάδη, Γιώργου Κολο-
κασίδη. Όπως αναφέρει το επιτελείο Χριστοδουλίδη, 
πραγματοποιήθηκε ήδη η πρώτη σύσκεψη με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των επιτελείων κατά την 
οποία έχει γίνει επεξεργασία προτάσεων για τον 
τρόπο διεξαγωγής της κοινής εκστρατείας των ίδιων 
των υποψηφίων η οποία να εξηγεί την ανάγκη οι 
νέοι μας να συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες, 
καθώς απομένουν ελάχιστες μέρες μέχρι την κατα-
ληκτική ημερομηνία για εγγραφή νέων ψηφοφόρων 
που είναι η 27η Δεκεμβρίου 2022.

Κοινή εκστρατεία υποψηφίων για την εγγραφή νέων ψηφοφόρων

ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΔ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΣΥ

Προεκλογική εκδήλωση ΔΗΣΥ στην Αθήνα

«Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να συνεχίσει στην 
σταθερή πορεία που μπήκε επί δεκαετίας Αναστα-
σιάδη», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υπο-
ψήφιος για την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, Αβέρωφ Νεοφύτου, σε εκδήλωση του 
κόμματος, το βράδυ του Σαββάτου, στην Αθήνα.\Ο 
κ. Νεοφύτου τόνισε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης πα-
ρέλαβε μια Κύπρο αναξιόπιστη, μια Κύπρο της χρε-
οκοπίας, επαίτη σε ξένους για να καλύψει τις οικο-

νομικές της υποχρεώσεις και παραδίδει σήμερα μια 
πορεία που πρέπει και επιβάλλεται να συνεχιστεί. 
«Το μήνυμα που μας στέλνουν από παντού είναι 
να μην παίζουμε με τη χώρα μας. Χρειαζόμαστε 
συνέχιση της σταθερότητας και της ασφάλειας. Για 
να μην διακινδυνεύσουμε όσα πετύχαμε ως τώρα. 
Η οδός της συνέπειας και της αξιοπιστίας, πάντα 
δικαιώνεται», σημείωσε. 
Αναφορικά με την οικονομία, ο Αβέρωφ Νεοφύ-

του ανέφερε ότι πρεσβεύει τη σχολή της αξιοπιστίας. 
«Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς υποσχέσεις αλλά με 
όχημα τη δυνατή οικονομία για να μπορούμε να 
συνεχίσουμε να στηρίζουμε την οικονομία και τους 
πολίτες. Σε αυτό τον δρόμο θα συνεχίσω να βαδίζω. 
Στις γραμμές και στην κατεύθυνση της δικής μας 
κυβέρνησης και των επιτυχιών των τελευταίων δέκα 
χρόνων», είπε. Έχοντας, πρόσθεσε, «ως καλύτερο 
κληροδότημα το Ταμείο Ανάκαμψης, που προωθεί 
το επόμενο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, βιώ-
σιμης, διαφανούς και πράσινης.

«ΘΕΤΕΙ ΔΙΛΗΜΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΟΥΣ Ο Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ»
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΗΒ

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Βρετανο-
κυπρίων και των Συντηρητικών Φίλων της Κύπρου 
παρέθεσαν δείπνο στη Βουλή των Κοινοτήτων 
προς τιμήν της φιλοκύπριας βουλεύτριας του Συ-
ντηρητικού Κόμματος, Theresa Villiers MP, με έδρα 
το Chipping Barnet.  

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, όλοι εξέφρασαν 
τις ευχαριστίες τους προς την κ. Villiers για τη 
σκληρή δουλειά της τα τελευταία 23 χρόνια και τη 
σταθερή υποστήριξή της τόσο στο Κυπριακό, όσο 
και στις καθημερινές πολιτικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Κύπρος μέσα στη Βουλή των Κοι-
νοτήτων αλλά και μέσα στη βρετανική κυβέρνηση. 

 Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Δώρος Παρτασί-
δης υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση επανέ-
ναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, 
με στόχο την εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης, στη 
βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Έκανε ειδικές 
αναφορές στο δράμα των αγνοουμένων και τα νέα 

τετελεσμένα που επιχειρούνται στην πόλη της Αμ-
μοχώστου. 

Η Marie Parisinou-Nicholsby, Πρόεδρος του 
Akionides UK, μίλησε για το έργο της φιλανθρω-
πικής οργάνωσης που παρέχει δωρεάν διαμονή 
και στήριξη σε ασθενείς, που αναγκάζονται να ανα-
ζητήσουν επείγουσα ιατρική περίθαλψη σε νοσο-
κομεία του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο Andre Chris των Συντηρητικών Φίλων της Κύ-
πρου, ενημέρωσε την κ. Villiers για τις δραστηριό-
τητες του συνδέσμου στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά 
και στην Κύπρο. 

Ο Γιάννης Στεργίδης από την Αμμόχωστο και 
ενεργό μέλος του ΔΣ του Συνδέσμου Αμμοχώστου 
ΜΒ, αναφέρθηκε στο πλαίσιο μιας σύντομης, συ-
γκινητικής ομιλίας του στην «δική του» Αμμόχωστο, 
την πόλη που μεγάλωσε και η οποία βρίσκεται σή-
μερα ενώπιον νέων τετελεσμένων. 

Ο Σπύρος Νεοφύτου, ιδρυτικό μέλος του Διοικη-

τικού Συμβουλίου Βρετανοκυπρίων, μίλησε για το 
πώς λειτουργεί ο οικονομικός διακανονισμός για 
το περιουσιακό. 

Η Stella Dinenis, πρόεδρος της Ένωσης Αγγλι-
κών Σχολείων, εξέφρασε τις ευχαριστίες της Κύ-
πρου προς το πρόσωπο της κ. Villiers για την βα-

ρυσήμαντη προσφορά της, χαρίζοντας στην κ. Vil-
liers ένα κολιέ, αντίγραφο από το πρωτότυπο «Λά-
μπουσα» που βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο. 

 
Ο Δρ Alan Nicholsby ανέφερε τον υψηλό σεβα-

σμό και τη στενή σχέση που έχει η οικογένειά του 
με την Theresa Villiers εδώ και πολλά χρόνια. 

 
Τέλος, ο Δώρος Παρτασίδης πρόσφερε στην φι-

λοκύπρια βουλεύτρια του Συντηρητικού Κόμματος, 
ένα ιδιαίτερο βιβλίο που επιμελήθηκε η Lady Iro 
και ο Sir David Hunt για τη  

«Γοτθική Τέχνη της Αναγέννησης» (Gothic Art of 
Renaissance), κάνοντας ειδική αναφορά στον 
«πλούσιο» πολιτισμό του νησιού. 

Η Theresa Villiers υποσχέθηκε για άλλη μια 
φορά, ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό 
των Κυπρίων και του τόπου μας, μέχρι που η Κύ-
προς να ΕΠΑΝΕΝΩΘΕΙ. 

Οφειλόμενη τιμή προς την φιλοκύπρια βουλεύτρια Theresa Villiers

ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ�Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣΑΠΟ ΣΕΛ 2

συνέχεια από σελ 2 
 
Αγγίζοντας και το περιεχόμενο της επιστολής 

της Ομοσπονδίας προς τον Πρωθυπουργό Σού-
νακ με αφορμή την πρόσφατη μαύρη επέτειο της 
παράνομης μονομερούς ανακήρυξης του ψευδο-
κράτους, ο κ. Ντόχερτι προσθέτει: «Πιστεύουμε 
ότι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την 
κατάσταση παραμένει μέσω μιας δίκαιης και με 
διάρκεια λύσης στο νησί, σύμφωνα με τα ψηφί-
σματα των Ηνωμένων Εθνών. Το Ηνωμένο Βα-
σίλειο παραμένει προσηλωμένο στην υποστήριξη 
των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών να επι-

τευχθεί μια λύση στην Κύπρο και συνδιαλέγεται 
ενεργά με όλα τα μέρη επ’ αυτού». 

Ο κ. Ντόχερτι παραπέμπει επίσης στις συνα-
ντήσεις που είχε στις 15 Νοεμβρίου στο Λονδίνο 
ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης 
με τον ομόλογό του Τζέιμς Κλέβερλι και με τον 
Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τα Ηνω-
μένα Έθνη λόρδο Άχμαντ, με τους οποίους επα-
ναβεβαίωσε τη βούληση στενής συνεργασίας για 
μια δίκαιη και με διάρκεια λύση στο Κυπριακό, 
«εντός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών». 

Ο Βρετανός Υπουργός Ευρώπης προσθέτει 
πως το Ηνωμένο Βασίλειο καλεί με συνέπεια όλες 

τις πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες ή δηλώσεις 
που θα μπορούσαν να πλήξουν τις προοπτικές 
λύσης. 

Ενώ, συνεχίζει, εναπόκειται στους ηγέτες των 
δύο κοινοτήτων να καθορίσουν τις λεπτομέρειες 
μιας λύσης, το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει 
να συμβάλλει προς μια λύση, μεταξύ άλλων υπο-
στηρίζοντας λύση «εντός των παραμέτρων των 
Ηνωμένων Εθνών, βασισμένη στο μοντέλο μιας 
διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας», ένα μο-
ντέλο διεθνώς αποδεκτό που είναι κατά τη βρε-
τανική πεποίθηση αρκετά ευρύ ώστε να αντιμε-
τωπίζει τις ανησυχίες και των δύο πλευρών.

Βεβαίωση στήριξης για ΔΕΑ και λύση Κυπριακού από τον Υπ. Ευρώπης του ΗΒ

ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ «HIGHLY COMMENDED HEALTH AND WELLBEING» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ HARINGEY COMMUNITY EXPO 2O22

Μεγάλη τιμή συνιστά για την παροικία μας η 
απονομή βραβείου προς το Κυπριακό Κοινοτικό 
Κέντρο, το οποίο μεταξύ άλλων ξεχώρισε στην κα-
τηγορία ‘Highly Commended Health and Wellbeing’ 
στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού ‘Haringey Com-

munity Expo 2022’ που διοργανώνει ο δήμος του 
Haringey. 

Η απονομή έγινε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 
στο χώρο της ετήσιας έκθεσης, όπου υπογραμμί-
στηκε η εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται από την διεύθυνση και το προσωπικό 
του κυπριακού κέντρου, εδώ και πολλά χρόνια. 

Το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, εκπροσώπησαν 
στην ειδική εκδήλωση ‘Haringey Community Im-
pact Awards 2022’, η πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου Σούζη Κωνσταντινίδη MBE, η διευθύ-
ντρια Χρυστάλλα Ευδοκίμου και η διευθύντρια του 
τμήματος φροντίδας ηλικιωμένων, Χριστίνα Καλού, 
οι οποίες αποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά και υπε-
ρηφάνεια το βραβείο. Επίσης, ευχαρίστησαν τον 
δήμο του Haringey για την ξεχωριστή αυτή διά-
κριση, αλλά και τη σημασία που έχει για όλες τις 
κοινότητες ο εν λόγω θεσμός. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τονίστηκε ότι το Κυ-
πριακό Κοινοτικό Κέντρο ακολουθεί όλες τις απα-
ραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να εξασφαλίσει την 
ομαλή λειτουργία του και να μη διατρέχει κανένας 
υγειονομικός κίνδυνος. Ακόμα, έγινε ειδική ανα-
φορά στην ιστορία του. Ότι ιδρύθηκε το 1979 από 
12 Συνδέσμους του Haringey οι οποίοι απαρτίζο-
νταν τόσο από Ελληνοκύπριους όσο από Τουρκο-
κύπριους. Σήμερα, το κέντρο απαρτίζεται και εκ-
προσωπεί 15 κοινοτικές οργανώσεις. 
Υπογραμμίστηκε, ωστόσο, ότι οι υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις του χρησιμοποιούνται και από άλλες 
τοπικές Αρχές, οργανώσεις και συνδέσμους στο 
πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του δήμου Ha-
ringey. 

Αναφέρθηκε, ακόμα, ότι εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο καταβάλλει 
τεράστιες προσπάθειες διατήρησης της κυπριακής 

κουλτούρας και παράδοσης, θεμελιώνοντας έτσι 
την κυπριακή ταυτότητα της παροικίας στο Λονδίνο 
και όχι μόνο. 

Παράλληλα, προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία από 
υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση και διευκόλυνση 
όλων των κατοίκων του Haringey. Μερικές από 
αυτές είναι, το ειδικό πρόγραμμα κατ’ οίκον παρά-
δοσης ‘Meals on Wheels’, την ημερήσια φροντίδα 
για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ικα-
νότητες και διάφορα μαθήματα. Ταυτόχρονα, το 
κέντρο διατίθεται και ως χώρος εκδηλώσεων και 
δεξιώσεων για γάμους, βαφτίσεις, μουσικές βρα-
διές και συσκέψεις. Όλες οι υφιστάμενες υπηρεσίες 
προνοούν ενδελεχείς ελέγχους υγιεινής. Ως εκ τού-
του, αποτελεί μεγάλη τιμή για τα τις τρεις παραλή-
πτριες του βραβείου, η ταπεινή αναγνώριση της 
φιλοπονίας και των κόπων του εργατικού δυναμι-
κού του κέντρου.

Άλλη μια σημαντική διάκριση για το Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο
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Επιχειρηματικής αποστολής στο Λονδίνο ηγήθηκε η Υπουργός Ενέργειας
ΕΞΕΤΑΣΕ ΤΡΟΠΟΥΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ�Σ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Στο Λονδίνο ως επικεφαλής επιχειρηματικής απο-
στολής από την Κύπρο βρέθηκε περί τα τέλη του 
προηγούμενου μήνα η Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) Νατάσα Πηλεί-
δου, η οποία συμμετείχε σε επιχειρηματικό φόρουμ 
για προβολή της χώρας ως διεθνούς κέντρου υπη-
ρεσιών και επιχειρήσεων και ως ελκυστικού προ-
ορισμού για επενδύσεις. 
Επίσης, η Υπουργός Εμπορίου συμμετείχε σε 

ένα ακόμα επιχειρηματικό φόρουμ με τη συμμετοχή 
φορέων και οργανώσεων της διασποράς. 
Ακόμα, στο πλαίσιο της επίσκεψης, το Ινστιτούτο 
Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας πα-
ρέθεσε γεύμα εργασίας στην κα Πηλείδου, στην 
παρουσία του Υπάτου Αρμοστή της Κύπρου στο 
ΗΒ Ανδρέα Κακουρή. Κατά τη διάρκεια του γεύμα-
τος συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι πρόσφατες 
εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου 
και η περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας των 
δύο μερών. 
Κατά το επιχειρηματικό φόρουμ που συνδιοργά-
νωσαν στη βρετανική πρωτεύουσα το ΥΕΕΒ, το 
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

(ΚΕΒΕ), η Υπάτη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημο-
κρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Ινστιτούτο 
Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας, η κα 
Πηλείδου παρουσίασε ενώπιον επιχειρηματιών και 
επαγγελματιών από το Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Κύπρο τους τομείς της κυπριακής οικονομίας που 
με αφορμή την πράσινη και ψηφιακή της μετάβαση, 
παρουσιάζουν τις ευνοϊκότερες προοπτικές για ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών. 
Μεταξύ άλλων, η Υπουργός Εμπορίου αναφέρ-

θηκε στα Σχέδια Χορηγιών και στα μέτρα που προ-

νοούνται στο εθνικό σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας «Κύπρος - το αύριο» για την ενεργειακή 
μετάβαση και τους ψηφιακούς στόχους της χώρας 
μας, τα οποία κοστολογούνται αντίστοιχα στο 41% 
και στο 23% του συνολικού προϋπολογισμού των 
1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. 
Επιπλέον, εξήγησε βασικές πτυχές της νέας 
στρατηγικής της Κύπρου για προσέλκυση επιχει-
ρήσεων και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, 
στην οποία περιλαμβάνονται τόσο η βίζα για ψη-
φιακούς νομάδες όσο και η λειτουργία Μονάδας 

Διευκόλυνσης Εταιρειών στο ΥΕΕΒ. 
Η Μονάδα έχει εγγράψει από την αρχή του χρό-

νου πέραν των 1.200 εταιρειών ξένων συμφερό-
ντων στο σχετικό Μητρώο. 
Τέλος, η κα Πηλείδου και τα μέλη της κυπριακής 

επιχειρηματικής αποστολής έλαβαν μέρος σε φό-
ρουμ που διοργανώνουν η Υπάτη Αρμοστεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
το ΚΕΒΕ, ο Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεγάλης 
Βρετανίας – Κύπρου και το Ινστιτούτο Ορκωτών 
Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας, με θέμα «Επι-
χειρηματικότητα διά μέσου της Διασποράς» («Busi-
ness through Diaspora»). 
Στόχος της εκδήλωσης, στην οποία θα συμμετεί-
χαν, επίσης, φορείς και οργανώσεις της κυπριακής 
ομογένειας, ήταν η εξέταση των τρόπων περαιτέρω 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Κυπρίων 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και της κυπριακής κυβέρ-
νησης ως προς την υλοποίηση των κυβερνητικών 
πρωτοβουλιών για προώθηση επιχειρηματικών συ-
νεργασιών, ενδυνάμωση των εξαγωγών κυπρια-
κών προϊόντων και υπηρεσιών και προσέλκυση 
ξένων επενδύσεων στην Κύπρο.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κλαυδιουπό-

λεως, οἱ Κληρικοί, οἱ Κηδεμόνες καί  τά μέλη 
τῶν Ἐπιτροπῶν τῆς Κοινότητος Ἀποστόλου 
Βαρνάβα σᾶς προσκαλοῦν σέ Χριστουγεννιά-
τικη Ἐκδήλωση, τό Σάββατο, 17η Δεκεμβρίου 
2022, (ὥρα 6.00 μ.μ.), στόν Καθεδρικό ναό τῆς 
Παναγίας, Βορείου Λονδίνου.  
Σ’ αὐτήν ἡ χορωδία τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς 

Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων 
καί Μ. Βρετανίας, θά παρουσιάσει Χριστουγεν-
νιάτικα παραδοσιακά κάλαντα. 
Ὅλοι εὐπρόσδεκτοι.  

Εορτή της Αγίας Αικατερίνης στο Barnet
Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης 

Barnet & Enfield επισκέφτηκε ο Θεοφιλέστατος Επί-
σκοπος Κλαυδιουπόλεως κ. Ιάκωβος την Παρασκευή 
25 Νοεμβρίου 2022, όπου και χοροστάτησε του Όρθρου 
και προέστη της Θείας Λειτουργίας.  
Συλλειτούργησαν ο Ιερατικώς Προιστάμενος, Πανο-

σιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Δαμιανός Κωνσταντί-

νου, ο Εφημέριος Οικονόμος Γρηγόριος Wellington, ο 
Γενικός Ιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Κων-
σταντίνος Γαριβαλδινός, ο Οικονόμος Νικόλαος Κόκκι-
νος και ο Αρχιδιάκονος Δρ. Γεώργιος Τσουρούς. 
Κατόπιν, παρατέθηκε εορταστικό γεύμα στον Θεοφι-

λέστατο Επίσκοπο κ. Ιάκωβο από την επιτροπή της 
Κοινότητας.

ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΝΝΑΡΗΣ

Διήμερο Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 
στον Ιερό Ναό Αγ. Δημητρίου στο Edmonton
Ο Ιερός Ναός του Αγίου Δημητρίου 

στο Edmonton, οργανώνει το Σάββατο 
10 Δεκεμβρίου χριστουγεννιάτική εκ-
δήλωση για να γιορτάσουν όλοι μαζί 
την γέννηση του Ιησού Χριστού.  
Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα θα 

τραγουδήσουν οι μαθητές της Βυζαντι-
νής Σχολής με την καθοδήγηση του 
πρωτοπρεσβύτερου π. Ιωσήφ Παλι-
ούρα. Η Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
ξεκινά στις 6μμ και θα ακολουθήσει δε-
ξίωση στο χολ της εκκλησίας.  

 
Την επομένη μέρα, Κυριακή 11 Δε-

κεμβρίου 2022, στις 12μμ, ο Ιερός 
Ναός οργανώνει χριστουγεννιάτικο 
«μπαζάρ» στο χολ της εκκλησίας, μετά 
τη Θεία Λειτουργία. Μικροί και μεγάλοι 
είναι καλεσμένοι.



«Η ανθρωπιά και η αγάπη χέρι-χέρι ανέβηκαν 
στο υψηλότερο βάθρο το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 
στο Ελληνικό Παροικιακό Σχολείο ‘Ashmole’, όταν 

μαθητές του σχολείου μας έφεραν με περίσσεια 
χαρά δέματα με διάφορα δώρα, για να αποσταλούν 
σε άπορα παιδιά της Κύπρου. Αρωγοί σε αυτή την 

ευγενή προσπάθεια της Οργάνωσης Νεολαίας 
Αποδήμων Κυπρίων στο ΗΒ στάθηκαν οικογένειες 
του σχολείου μας, υπενθυμίζοντας πως το πνεύμα 
των Χριστουγέννων είναι κάτι που έχουμε όλοι μέσα 
μας, κάθε εποχή του χρόνου, κάθε ημέρα που 
περνά.  Η πρωτοβουλία της ΝΕΠΟΜΑΚ καθώς και  
η άμεση θετική ανταπόκριση οικογενειών των 

οποίων τα παιδιά φοιτούν στο Ελληνικό Σχολείο 
«Ashmole» αποτελούν τη λυδία λίθο των αξιών και 
της πραγματικής ουσίας της Παιδείας που στηρί-
ζουμε ακράδαντα σε όλο της το εύρος.  
Ας συνεχίσουμε όλοι μας να «αγκαλιάζουμε» 

ανάλογες προσπάθειες και να ευχηθούμε σε όλους 
τους ανθρώπους υγεία και «Καλά Χριστούγεννα»!
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Με φωτογραφίες των αγνοούμενων της κυπρια-
κής τραγωδίας στόλισε και φέτος το χριστουγεν-
νιάτικο της δέντρο στο οίκημα της Ελληνικής Κυ-

πριακής Αδελφότητας στο Barnet, η Νεολαία της 
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων 
(ΝΕΠΟΜΑΚ).  
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή  

4 Δεκεμβρίου, στην παρουσία του Ύπατου Αρ-
μοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο Ανδρέα 
Κακουρή, του προέδρου της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας, Χρήστου Καραολή και του προ-
έδρου της Οργάνωσης Συγγενών Κυπρίων Αγνο-
ουμένων Ηνωμένου Βασιλείου, Νεοκλής Νεοκλέ-
ους. Στο πλαίσιο των σύντομων ομιλιών τους, 
τόσο ο κύριος Κακουρής όσο και ο πρόεδρος της 
ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ, Έντριαν Πάτσαλος, υπογράμμι-
σαν ότι το δράμα των αγνοουμένων πρέπει  
να τερματιστεί με τη συνεργασία όλων όσων κα-

τέχουν πληροφορίες για την τύχη τους και ειδικό-
τερα της Τουρκίας, η οποία μέχρι σήμερα αρνείται 
να συνεργαστεί. 
Επίσης, δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν τις 

προσπάθειες τους για διαφώτιση και ευαισθητο-
ποίηση του κόσμου γύρω από το δράμα που βιώ-
νουν μέχρι σήμερα οι οικογένειές τους.  
Παράλληλα, παρότρυναν όλους όσοι κατέχουν 

πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν  
στις προσπάθειες διακρίβωσης της τύχης των 
αγνοουμένων, να μεταφέρουν είτε επώνυμα,  
είτε ανώνυμα τη μαρτυρία τους στην Διερευνητική  
Επιτροπή για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ), την Ορ-
γάνωση Συγγενών Αγνοουμένων στο ΗΒ, την 
Ύπατη Αρμοστεία, την ΕΚΟ ή την ΝΕΠΟΜΑΚ.

Η NEΠOMAK και το σχολείο Ashmole συγκέντρωσαν δώρα για τα άπορα παιδιά της Κύπρου

«Χρέος όλων μας να συμβάλουμε στον τερματισμό του δράματος των αγνοουμένων»
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΠΟΜΑΚ ΣΤΟ ΟΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ BARNET ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Και η Eleni C στην εκστρατεία της ΝΕΠΟΜΑΚ ΗΒ
Η κυπριακής καταγωγής τραγουδίστρια Eleni 

C ενίσχυσε με τον δικό της τρόπο την εκστρα-
τεία της ΝΕΠΟΜΑΚ «Santa Shoeboxes» για 
παιδιά της Κύπρου και της Ουκρανίας, ενόψει 
των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς. 
Ζητούμενο όλων όσοι συμμετέχουν στην εκ-

στρατεία αγάπης και ανθρωπιάς, η χαρά και το 
χαμόγελο στα πρόσωπα των εγκλωβισμένων 
παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό και το γυ-
μνάσιο του Ριζοκαρπάσου, των άπορων παι-

διών της Κύπρου, αλλά και των προσφυγόπου-
λων από την Ουκρανία. 
Στο πλαίσιο των επισκέψεών της, η Eleni C, 

βρέθηκε σε διάφορα ελληνικά παροικιακά σχο-
λεία του Λονδίνου όπου συνέβαλε με τον δικό 
της τρόπο στις προσπάθειες της νεολαίας της 
παροικίας μας. Όπως έγραψε η Eleni C στον 
προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter «Ήταν 
υπέροχη εμπειρία να συναντηθώ με τα παι-
διά που ετοίμασαν πακέτα για τα άποτα παι-
διά της Κύπρου και της Ουκρανίας»

Συγχαρητήρια στην Σκεύη Νικολάου!
Κάθε λόγο για να αισθάνονται περήφανοι για 

την 10χρονη Παρασκευή Νικολάου που γεννή-
θηκε και ζει στο Stassord των Midlands, είναι  
η οικογένεια της, οι συγγενείς και οι φίλοι της. 
Η Σκευούλα, αθλήτρια Brazilian Jiu Jitsu με κα-

ταγωγή από την Αραδίππου, κατάφερε πριν από 
λίγες μέρες να εξασφαλίσει το τρίτο stripe στη 
ζώνη της. Όπως ήταν φυσικό, μαζί με τον βαθμό 
που κέρδισε με την αφοσίωση και τη σκληρή δου-
λειά της, η Σκευούλα εξασφάλισε και τα εγκωμια-
στικά σχόλια του εκπαιδευτή της και των συνα-
θλητών της. «Συγχαρητήρια στην αγαπημένη μας 
Κύπρια για την κατάκτηση του τρίτου stripe» 
έγραψε στο λογαριασμό της σχολής στο Insta-
gram (απ’ όπου και η σχετική φωτογραφία) ο δά-

σκαλός της. Οι δικοί της άνθρωποι, και κυρίως οι 
παππούδες και γιαγιάδες της Κώστας & Σκεύη 
Σακκά και Νικόλας & Ελένη Νικολάου, εύχονται 
στην Σκευούλα κάθε επιτυχία και εις ανώτερα! 



Αλήθεια πόσο γρήγορα φεύγει ο χρόνος!  
Τρέχουμε – τρέχουμε να προλάβουμε… τί;  
Πόσο άλλαξε ο κόσμος. Πόσο άλλαξαν οι προτε-

ραιότητες μας. Απάνω στο τρέξιμο για να προλάβουμε 
να κάνουμε πράγματα που ίσως και να είναι απλά 
ανάγκες που εμείς τις δημιουργήσαμε, ξαφνικά ανα-

καλύπτουμε ότι έχουμε κάνει τόσα πολλά, μα τόσα πολλά… που 
απλώς τα κάναμε γιατί είτε νιώθαμε την ανάγκη να κάνουμε κάτι για 
τους συνανθρώπους μας ή γιατί ήτανε μέρος της διαδρομής μας 
όσον αφορά την οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε να εμπλακούμε σε μια 
οποιαδήποτε διαδικασία. 
Αφορμή για το σημερινό μου θέμα είναι η συνάντηση μου με  
ανθρώπους της παροικίας μας, που και αυτοί μοιάζουν να έχουν τις 
ίδιες έγνοιες με τις δικές μου. 
Πάνω στην κουβέντα μας σκεφτήκαμε ότι πολλά γίνονται… αλλά 

λίγα βγαίνουν προς τα έξω. Κάποιοι άνθρωποι έχουν τάξει στον 
εαυτό τους να αγωνίζονται και να προσφέρουν για την καλυτέρευση 
συνθηκών για συνανθρώπους οι οποίοι για διάφορους λόγους ατύ-
χησαν, ή για λόγους που δεν εξαρτάτο από αυτούς βρέθηκαν σε δύ-
σκολη θέση, είτε οικονομική είτε αντιμετώπιζαν θέμα υγείας. Κάποιοι 
άνθρωποι λοιπόν θυσίασαν χρόνο και κόπο για να απαλύνουν τον 
πόνο συνανθρώπων τους. Αυτοί οι άνθρωποι όπως είπα και πριν, 

φεύγουν πολλές φορές δυστυχώς απαρατήρητοι!  
Κάνουν ό,τι κάνουν σιωπηλά και έρχεται η μέρα που φεύγουν και 
κανείς δεν τους λέει ούτε ένα ευχαριστώ. Κουβέντα με κουβέντα 
λοιπόν και με αφορμή τις καθημερινές επετείους που έχουμε, είπαμε 
ότι θα ήταν καλό να σκεφτούμε λίγο και αυτούς που ξοδεύουν τον 
χρόνο και τον κόπο τους δίνοντας τις πιο πολλές φορές τα πάντα για 
τους συνανθρώπους τους, με μόνο σκοπό την καλυτέρευση συνθηκών 
που να απαλύνουν τον οποιοδήποτε πόνο τους. 
Είναι αυτοί που προσφέρουν αφιλοκερδώς στα φιλανθρωπικά 
Ιδρύματα. Προσφέρουν εθελοντικά και με όλη την ψυχή και την 
καρδιά τους, συμπαράσταση σε όσους στερούνται της δυνατότητας 
να έχουν κάποια πράγματα που είναι απλά κοινά, αλλά αναγκαία για 
την καθημερινή διαδρομή της ζωής τους!  Έχουμε υποχρέωση εμείς 
που μπορούμε, να επισημάνουμε αυτές τις ελλείψεις, αυτές τις 
ανάγκες, και να τις φέρουμε στην επιφάνεια. Να ανοίξουμε δρόμους 
που να φωτίζουν τις ψυχές των ανθρώπων που προσφέρουν με 
μόνο σκοπό και μόνο λόγο την καλυτέρευση συνθηκών της ζωής 
των συνανθρώπων τους. 
Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να δώσουμε ψυχική ικανοποίηση 
σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα που είναι μαζί μας, και όχι όταν 
αποδημήσουν. Ας το έχουμε αυτό στο νου και ας εμπλακούμε με την 
πρώτη ευκαιρία σε ότι προκύψει και είναι σχετικό με αυτή την προ-

σπάθεια. Φεύγει ο χρόνος τόσο βιαστικά… Κάνουμε ότι κάνουμε… 
Δίνουμε ότι έχουμε… τα κάναμε όλα αυτά για να έχουμε μια κάποια 
απασχόληση. Για να απαλύνουμε τον πόνο μας. Για αυτά που 
είχαμε και χάσαμε… για αυτά που ονειρευόμαστε να αποκτήσουμε 
και πάλι. Αφοσιωθήκαμε στην οποιαδήποτε προσφορά αναμένοντας 
να δικαιωθούμε. Αναμένοντας να πάρουμε αυτά που μας κλέψανε 
οι άλλοι! Δώσαμε τη ψυχή μας και τον κόπο μας για να απαλύνουμε 
τις ψυχές αυτών που δεν ήταν ευνοούμενοι. Δώσαμε τον χρόνο μας 
σε αυτούς που βρέθηκαν πιο αδύναμοι… Έχουμε υποχρέωση να 
σώσουμε τα δικαιώματα μας… τα δικαιώματα των δικαιωμένων και 
τα δικαιώματα των αδικημένων!  
Ας μην αφήσουμε λοιπόν τον χρόνο να περνά βιαστικά. Ας τον  

γεμίσουμε με αγάπη και με πράγματα που θα χαροποιήσουν τον 
συνάνθρωπο μας. Ας κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας… να μην 
πάει χαμένος άλλος χρόνος. Ας δώσουμε σημασία σε όλα όσα μας 
διακρίνουν, για να μην αφήσουμε τα όνειρα μας να σβήσουν και να 
πάνε χαμένα! Ας δώσουμε αξίες σε ανθρώπους που σκοπό έχουν 
να απαλύνουν τις ψυχές αυτών που έτυχε να είναι λιγότερο ευνοού-
μενοι! Ο εθελοντισμός είναι πίστη. Ας πιστέψουμε και εμείς! Ας μην 
αφήνουμε τον χρόνο να περνά χαμένος! Αξίζει να βραβεύσουμε 
αυτούς που το αξίζουν! Ετοιμαστείτε να δώσουμε βραβεία προσφοράς!  
Ας αρχίζουμε με ένα απλό ευχαριστώ!
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Με ένα απλό ευχαριστώ! 

Του Βασίλη 
Παναγή

 
Ο Υπουργός Οικονομικών, στην τελευταία ομιλία του για παρου-

σίαση του προϋπολογισμού της απερχόμενης συναγερμικής κυβέρ-
νησης Αβέρωφ-Χριστοδουλίδη, επανέλαβε το αφήγημα του success 
story, για το οποίο κατ’ αυτούς πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, εμείς 
οι αχάριστοι Κύπριοι, αντί να κρίνουμε σε ποσοστά πάνω από 70%, 
αρνητικά ή πολύ αρνητικά την απερχόμενη διακυβέρνηση.  
Το τραγικότερο είναι ότι αμφότεροι οι επίδοξοι συνεχιστές της απερ-

χόμενης κυβέρνησης, ενώ μας έχουν τρελάνει, «από πάνω θέλουν 
και άλλο», για να συνεχίσουν προφανώς με μια από τα ίδια και χει-
ρότερα. 
Αποχαιρετώντας τους, τους ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για τα 

επιτεύγματα τους και στην οικονομία, όπως τα νιώθουν στο πετσί 
τους οι συμπολίτες μας. Ειδικότερα, ανάμεσα σε άλλα, τους ευχαρι-
στούμε: 

-Για την οικονομία της αρπαχτής, με το στήσιμο της σαθρής βιο-
μηχανίας των χρυσών διαβατηρίων, που μας ρεζίλεψε διεθνώς και 
έπληξε καίρια τη φήμη και την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας, 

-Για το κούρεμα των καταθέσεων, όταν παρά το ότι το αναθεμάτιζαν 
προεκλογικά ως καταστροφικό και δεσμεύονταν να μην το επιτρέ-
ψουν, με το καλημέρα της προεδρίας τους το συμφώνησαν και το 
επέβαλαν, οδηγώντας τη χώρα και το λαό σε πρωτόγνωρα απελπι-
στικές συνθήκες, 

-Για την επιβολή μιας σκληρής και απάνθρωπης, νεοαποικιακής 
θεραπείας λιτότητας και τη φτωχοποίηση του λαού μας, όταν φόρ-
τωσαν τα βάρη στους πολλούς αδύναμους, στα θύματα της τραπεζι-
κής ληστείας (εργαζόμενους, συνταξιούχους, κοινωνικό κράτος, παι-
δεία, υγεία κ.ο.κ.). Θεραπεία την οποία, μάλιστα, παρουσίαζαν ως το 
ιδεολογικό τους μανιφέστο,  

-Για τη μεταφορά των οφελών από την ανάπτυξη κυρίως στους λί-

γους προνομιούχους (όταν αυτή ήρθε αργοπορημένα λόγω της μορ-
φής θεραπείας που επέβαλαν), διευρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
ακόμη περαιτέρω το χάσμα ανάμεσα στο μερίδιο των μισθών στην 
οικονομία με αυτό των κερδών, 

-Γιατί τελικά δεν κουράστηκαν ποτέ να ψηφίζουν νόμους υπέρ των 
τραπεζών, όπως δήλωνε από το 2014 ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, επι-
βάλλοντας έτσι ένα ιδιαίτερα ετεροβαρές θεσμικό πλαίσιο σε βάρος 
των δανειοληπτών και των καταθετών και επιτείνοντας έτσι τις κατα-
χρηστικές, αυθαίρετες πρακτικές των τραπεζιτών, 

-Για το προμελετημένο έγκλημα κλεισίματος του Συνεργατισμού 
για να σωθεί η Ελληνική Τράπεζα, πράξη η οποία αφενός αποστέ-
ρησε τη χώρα από μια τεράστια κοινωνική κατάκτηση, αντίβαρο στις 
εμπορικές τράπεζες και αφετέρου δημιούργησε 8 δις ευρώ υποχρε-
ώσεις στο κράτος, 

-Για τη σκανδαλώδη προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων των κερ-
δοφόρων ημικρατικών οργανισμών σε βάρος του δημοσίου συμφέ-
ροντος, όπως έγινε με το λιμάνι Λεμεσού, όπου δυστυχώς το ΑΚΕΛ 
δεν είχε τις συμμαχίες που φτιάξαμε στη συνέχεια για να αποτραπεί 
η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΑΤΗΚ, της ΑΗΚ κ.ο.κ., 

-Γιατί με βάση την Eurostat, ήμασταν ουραγοί στην Ευρώπη στη 
στήριξη των εισοδημάτων του κόσμου στο πλαίσιο της πανδημίας, 
αλλά και γιατί λόγω της πολυετούς υπό-χρηματοδότησης του δημό-
σιου τομέα υγείας, το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό στάλθηκε 
στον πόλεμο με τον covid χωρίς «όπλα και πολεμοφόδια», 

-Γιατί και σήμερα, με βάση την Eurostat και πάλι, είμαστε ουραγοί 
στη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το κράτος για αντι-
μετώπιση της ακρίβειας στο κόστος ενέργειας, όταν μάλιστα η κυ-
βέρνηση είσπραξε απρόβλεπτα πάνω από  ένα δις ευρώ από τους 
πολίτες, ως αποτέλεσμα των αυξημένων φορολογιών λόγω της ακρί-
βειας, 

-Γιατί αντίστοιχα, επιδεικνύουν κοινωνική αναλγησία όταν πρόκειται 
για τα δικαιώματα των εργαζομένων (για την οποία δεν είπε λέξη ο 
Υπουργός στην ομιλία του) τα οποία πρώτοι υπονομεύουν ως εργο-
δότες (αγορά υπηρεσιών, ευέλικτες μορφές εργοδότησης), όπως και 
απέναντι στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που ως κυβέρνηση 

αρκέστηκαν στα απολύτως ελάχιστα και άρα ανεπαρκή για να τους 
προσφέρουν αξιοπρέπεια, 

-Γιατί συνέβαλαν στην καταδίκη της νέας γενιάς να είναι η πρώτη 
που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη, με μισθούς πείνας 
αφενός και αφετέρου, κόστος ζωής που δεν τους επιτρέπει την πρό-
σβαση στο δικαίωμα της στέγης, αλλά που γενικότερα τους αποτρέπει 
από το να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, 

-Γιατί παραμένουν φτωχά έως μηδενικά τα αποτελέσματα τους 
στην αξιοποίηση του δικού μας φυσικού αερίου ή στην εισαγωγή 
ΥΦΑ για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής, με αποτέλεσμα ο κόσμος να 
πληρώνει σήμερα πέραν από 200 εκ. ευρώ ετησίως πέναλτι για τους 
ρύπους, 

-     Γιατί, αντίστοιχα, μας κράτησαν ουραγούς στην Ευρώπη στην 
προώθηση των ΑΠΕ, της κυκλικής οικονομίας και εν γένει στην προ-
ώθηση της πράσινης μετάβασης, αλλά αντίθετα δεν δίστασαν να 
θυσιάσουν την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος στην 
προσπάθεια τους για εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερό-
ντων, 

-Γιατί και στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, παραμείναμε 
ανάμεσα στους ουραγούς στην Ευρώπη, πρόκληση που για το δη-
μόσιο τομέα μεταφράζεται σε υπονόμευση του στόχου για ένα σύγ-
χρονο και αποτελεσματικό κράτος που να υπηρετεί και όχι να ταλαι-
πωρεί τους πολίτες.  
Ατέλειωτος ο κατάλογος των επιτευγμάτων της συναγερμικής κυ-

βέρνησης των Αβέρωφ-Χριστοδουλίδη. Θα μείνουμε ως εδώ. Όπως 
ως εδώ, πρέπει να μείνει και η απερχόμενη κυβέρνηση.  
Δεν πάει άλλο μαζί τους. Στο χέρι των πολιτών είναι να μην επιτρέ-

ψουν σε κανένα από τους επίδοξους συνεχιστές της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη να μας φορτώσουν ανάλογα και χειρότερα επιτεύγματα, 
όπως οι ίδιοι δηλώνουν ότι έχουν πρόθεση να πράξουν. 
Αντί συνέχισης, επιλέγουμε προοδευτική αλλαγή με ισορροπημένη 

και νοικοκυρεμένη οικονομική πολιτική. Με κοινωνική ευαισθησία και 
σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα. Για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Για πράσινο και ψηφιακό μετασχη-
ματισμό. Για αποτελεσματικό κράτος.

Τα «επιτεύγματα» της διακυβέρνησης Αναστασιάδη - Αβέρωφ - Χριστοδουλίδη
 
  Του Γιώργου Λουκαΐδη, 
  Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου 
  ΑΚΕΛ - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις. 

Τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών εκλο-
γών στο Chester υποδεικνύουν ότι το Εργατικό 
Κόμμα κέρδισε την πλειοψηφία σε σύγκριση με τις 
εκλογές του 2019. Ήταν το καλύτερο Χριστουγεν-
νιάτικο δώρο που έδωσε το Chester, και έδωσε δυ-
νατή ελπίδα το Chester με μήνυμα που να επιση-
μάνει την αρχή του τέλους των Συντηρητικών. Το 
αποτέλεσμα αυτό είναι και η πρώτη ήττα του Rishi 
Sunak καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα 

επακολουθήσουν πολλές άλλες ήττες τόσο σε Γενικές Εκλογές όσο 
και τοπικές.  
Η συντριπτική ήττα των Συντηρητικών έχει ανατινάξει το κόμμα 

τους στέλνοντας σεισμικά καλύμματα Ρίχτερ στα ήδη πολύ επικίνδυνα 
για τον λαό, μισογκρεμισμένα θεμέλια τους. Οι Συντηρητικοί δεν θέ-
λουν να ακούσουν τις επικρίσεις του λαού και συνεχίζουν με την ίδια  
αρνητική πολιτική, που μοιάζουν σαν κάβουρες κάνοντας ένα βήμα 
μπροστά και δέκα πίσω. Δεν έχουν κάνει τίποτα το θετικό για την 
χώρα και τον λαό της. Τα αποτελέσματα είναι ολοφάνερα στις αγορές 
ή ακόμα και στο σπίτι που κρυώνει ο κόσμος αφού αυτή η ελεεινή 
Κυβέρνηση άφησε να περάσουν όλα απαρατήρητα και ανεξέλεγκτα 
με τους καρχαρίες να αφήνονται να υψώνουν τις τιμές τους σε αφά-
νταστα ύψη. Τώρα, δεν είναι καθόλου παράξενό να οργανώνουν 
απεργίες οι νοσοκόμες, ιατροί μέχρι ταχυδρόμοι, ακόμα και οι δικη-
γόροι, μέχρι και εργάτες σιδηροδρόμων όπως και άλλοι πολλοί… 
 Η γενική απεργία δεν αργεί και πολύ να έλθει.  Όπως αναφέρθηκε 
και προηγουμένως, το Εργατικό Κόμμα θα πετύχει σαρωτικές νίκες 

έναντι του κόμματος του χθες. Μάλιστα η πόλις του Chester, η ιστο-
ρική αυτή πόλις που επισκέπτομαι τουλάχιστον τέσσερις φορές τον 
χρόνο και είναι γεμάτη χαρακτήρα και ιστορία, συνεχίζει ακόμη να 
γράφει καλύτερη ιστορία. 

 Με προβάδισμα 30+ βαθμούς παραμένει το Εργατικό κόμμα,  
γεγονός που δείνχει πως όταν έλθουν οι Γενικές Εκλογές, το Εργατικό 
Κόμμα θα θριαμβεύσει. Απαιτούμε τέλος στα ψέματα και τις παρα-
πληροφορήσεις, τέρμα πλέον στην μιζέρια και τις πανύψηλες τιμές. 
Πρέπει κάθε οικογένεια να μπορεί να ζει όσο το δυνατό πιο άνετα, 
κάτω από μία δίκαιη Εργατική Κυβέρνηση. Όπως ανακοινώθηκε την 
περασμένη Δευτέρα, ένας άνευ προηγουμένου πολύ μεγάλος αριθμός 
Συντηρητικών βουλευτών, δήλωσαν ότι δεν θα σταθούν ως υποψή-
φιοι τις επόμενες εκλογές, και ο λόγος είναι πολύ απλός: Έχουν 
πάρει το μήνυμα από το Chester, ότι οι πιθανότητες τους να ξανα-
κερδίσουν είναι μηδαμινές. Μερικοί άφρονες Συντηρητικοί προσπα-
θούν να κατακτήσουν νέα εδάφη, ανώτερα των δυνάμεων τους χωρίς 
καν να εννοήσουν ότι κινδυνεύουν να χάσουν και τα λίγα που τους 
έχουν απομείνει. Αυτό συμβαίνει σε αυτούς που λογαριάζουν χωρίς 
τον ξενοδόχο. Αν έχουν μυαλά, ας το εννοήσουν. Τα είπαμε πολλές 
φορές και  προειδοποιήσαμε πριν τις εκλογές και πριν κάθε είδους 
εκλογών τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάτω από τους Συντηρη-
τικούς, είτε σε Δημοτικές Εκλογές είτε σε Γενικές Εκλογές. Έχουμε 
πάρα πολλά να γράψουμε για τους Συντηρητικούς στο μέλλον.  
Ακόμα δεν έχουμε γράψει τίποτα.  Ούτε καν αγγίξαμε το παγόβουνο. 
Ο αγγλικός Τύπος αν προσέξατε δεν πρόβαλε την ιστορική αυτή 
νίκη όπως προβάλλει όταν νικούν οι Συντηρητικοί. Θα συνεχίσουμε 

να λέμε την αλήθεια και ας μας κρίνουν και κατακρίνουν. Η αλήθεια 
είναι ολοφάνερη και πολλές πόλεις, χωριά και ενορίες θα επαναλά-
βουν την απάντηση  που έδωσε το Chester προς τους Συντηρητικούς. 
Διότι όπως λέμε “ό,τι σπείρεις θα θερίσεις.”  Το μόνο που μας απέμεινε 
να πούμε επί του παρόντος είναι ότι χωρίς καμία αμφιβολία θα επα-
νέλθουμε σύντομα. From Chester with Love. Από το Chester με 
αγάπη και με αυτό εύχομαι καλά Χριστούγεννα έστω και αν είναι  
κάπως ενωρίς.

Το Chester συνεχίζει να γράφει ιστορία

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 
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▪� Με ευκαιρία το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου που διεξάγεται αυτό τον μήνα, Δεκέμβριο 
2022 στο Κατάρ, αναδημοσιεύω άρθρο μου για 
τον Γιόχαν Κρόιφ. 

▪� O αναμορφωτής του ποδοσφαίρου Γιόχαν 
Κρόιφ δεν είναι πια μαζί μας, αλλά η μνήμη του 

θα ζει αιώνια! 
▪� Στις 24 Μαρτίου 2016, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, αφήνοντας 

την τελευταία του πνοή στην Μπαρτσελόνα (Βαρκελώνη), όπου 
ζούσε οικογενειακώς από το 1973, με εξαίρεση ένα σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα απουσίας, ο Ολλανδός Τιτάνας και αναμορφωτής 
του σύγχρονου ποδοσφαίρου, Γιόχαν Κρόιφ (Χέντρικ Γιοχάνες 
Κρόιφ), σε ηλικία 68 ετών. 

▪� Το ταλέντο του, η ιδιοφυία του, ακόμα και η ντρίπλα του στο Πα-
γκόσμιο Κύπελλο του 1974 και το μυθικό του πέναλτι (το οποίο 
αντέγραψαν οι άσοι της Μπαρτσελόνα Μέσι – Σουάρεζ), που έχουν 
καταγραφεί στην ποδοσφαιρική ιστορία ως πρωτότυπο, όμορφο 
παίξιμο της μπάλας, η εξυπνάδα και η κρίση του, οι ιδέες του για 
καθαρό ποδόσφαιρο, το εκπαιδευτικό και φιλανθρωπικό του έργο, 
το ήθος και η φιλοσοφία του, που ξεπερνούν τα όρια του ποδο-
σφαίρου, φωτίζουν άπλετα το ωραιότερο άθλημα στον κόσμο και 
η μνήμη του θα είναι ασβέστη.  

▪� Ο Κρόιφ, που άλλαξε τον ρουν του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, 
που έκανε το άθλημα διαφορετικό και ελκυστικότερο, θεωρείται η 
προσωποποίηση του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου (ανάλογα με 
την εξέλιξη και τις απαιτήσεις του παιχνιδιού, οι αμυντικοί παίκτες 
συχνά μετατρέπονται σε επιθετικούς και αντίστροφα, κάτι που δεν 
γινόταν πριν στο ποδόσφαιρο), αλλά και ο πρόδρομος του «τίκι-
τάκα» στυλ παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα, που ξεκινά από την 
άμυνα με γρήγορες κοντινές πάσες με την πρώτη και απαιτεί, προ-
ϋποθέτει ανηλεή πίεση, αδιάκοπο πρέσινγκ ψηλά, κοντά στα καρέ 
του αντιπάλου. Οι μεγάλες επιτυχίες της Εθνικής Ισπανίας από το 
2008 και εντεύθεν οφείλονται, εν πολλοίς, στην υιοθέτηση του στυλ 
παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα. Ο Κρόιφ πρώτος έθεσε τις βάσεις, 
τα θεμέλια, και πάνω απ’ όλα τη φιλοσοφία, τους στόχους και το 
όραμά του, που έκαναν την Μπαρτσελόνα μεγάλη και τρανή, ίσως 
την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών.         

▪� Ο Κρόιφ, που ως ποδοσφαιριστής κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα 
3 φορές (1971, 1973, 1974), γεννήθηκε στο Άμστερνταμ το 1947, 
από εργατική οικογένεια. Σε ηλικία 17 χρονών έπαιξε στην πρώτη 
ομάδα του Άγιαξ και δύο χρόνια αργότερα στην Εθνική Ολλανδίας. 
Υπήρξε παίκτης και προπονητής της Μπαρτσελόνα για πολλά χρό-
νια. Ήταν ο εμπνευστής της Ακαδημίας της ομάδας, ο εμπνευστής 
της ανεπανάληπτης Λα Μασία, που έβγαλε αστέρια όπως ο Μέσι, 
ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Φάμπρεγκας, ο Μπουσκέτς κ.ά. Θυμάμαι ένα 
παιχνίδι της Λα Λίγκα, τον Νοέμβριο του 2012, όπου και οι 11 παί-

κτες της Μπαρτσελόνα που παρατάχθηκαν στο γήπεδο ήταν από-
φοιτοι της Λα Μασία. 

▪� Ο Κρόιφ δεν πήγε στη Μπαρτσελόνα το 1973 μόνο με την οικο-
γένειά του. Πήρε μαζί του και το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, που 
έπαιζαν οι πρώτες του αγάπες, ο Άγιαξ και η Εθνική Ολλανδίας, 
κάτω από τη λαμπρή καθοδήγηση του αξέχαστου Ολλανδού προ-
πονητή Ρίνους Μίχελς. Τις ρίζες του ολοκληρωτικού ποδοσφαίρου 
τις βρίσκουμε στην Εθνική Ουγγαρίας της δεκαετίας του 1950 και 
στη μεγάλη Ρεάλ των Πούσκας – Ντι Στέφανο – Χέντο. 

▪� Ο Κρόιφ δικαιωματικά υπήρξε επίτιμος πρόεδρος της Μπαρ-
τσελόνα και δικαιωματικά διετέλεσε προπονητής της Εθνικής Κα-
ταλονίας από το 2009 έως το 2013.Στην ταινία «En un momento 
dado» («Στη δεδομένη στιγμή») που γυρίστηκε το 2004 και είναι 
αφιερωμένη στον Κρόιφ, ένας ηλικιωμένος οπαδός της Μπαρτσε-
λόνα, βαθιά συγκινημένος, μεταξύ άλλων λέγει: «Ακόμα και σήμερα 
δεν έχουμε καταφέρει να τον ευχαριστήσουμε στον βαθμό που 
του αξίζει για όσα πρόσφερε στην Καταλονία. Μας έκανε ξανά πε-
ρήφανους». Το 2006 ο Κρόιφ τιμήθηκε από τη Βουλή της Καταλο-
νίας με τον Σταυρό του Σαν Ζόρντι (Άγιος Γεώργιος), που αποτελεί 
την ύψιστη διάκριση. 

▪� Τόσο με τον Άγιαξ όσο και με την Μπαρτσελόνα, ο «ιπτάμενος» 
(όταν έπαιζε, τέτοιος  ήταν, κυριολεκτικά) Ολλανδός Κρόιφ, που 
άλλαξε τη φιλοσοφική προσέγγιση και τον τρόπο που πρέπει να 
παίζεται το ποδόσφαιρο, κατέκτησε τα πάντα σε διασυλλογικό επί-
πεδο. Ήταν εξαιρετικά ταχύς και όταν άλλαζε ταχύτητες, άφηνε 
πίσω του «νεκρούς» αντιπάλους. Εκπληκτικός ντριμπλέρ, με μο-
ναδική ευλυγισία, αλλά και ισορροπία, την οποία διατηρούσε ακόμα 
και όταν έκανε απίθανα γυρίσματα με την μπάλα. Εύστροφος και 
διορατικός, με απίστευτη αίσθηση του χώρου και του χρόνου. Πά-
ντα έλεγε, «αν δεν είσαι εκεί την κατάλληλη στιγμή, θα πήγες νωρίς 
ή άργησες». Φανταστικός παίκτης, πραγματικός «καλλιτέχνης» 
του ποδοσφαίρου, που κατάφερε να σαγηνεύσει τα πλήθη με το 
αέρινο στυλ του. Δικαιωματικά ανήκει στην πεντάδα των αθανάτων, 
μαζί με τους ιταλικής καταγωγής Αργεντίνους Ντι Στέφανο και Μα-
ραντόνα, τον Ούγγρο Πούσκας και τον Βραζιλιάνο Πελέ. (Στο πάν-
θεον των αθανάτων δεν περιλαμβάνω παίκτες που είναι εν ενερ-
γεία). 

▪� Ο άλλοτε άσος του Άγιαξ μετακόμισε στην Μπαρτσελόνα το 
1973, γνωρίζοντας ότι η νέα του ομάδα δεν είχε δει πρωτάθλημα 
για 13 χρόνια. Το 1974 η Μπαρτσελόνα κέρδισε το πρωτάθλημα 
με ηγέτη τον Κρόιφ.  

▪� Ως ποδοσφαιριστής, κατέκτησε 18 τίτλους με τον Άγιαξ, 2 με 
την Μπαρτσελόνα και 2 με τη Φέγερνορντ και ως προπονητής 3 
με τον Άγιαξ και 11 με την Μπαρτσελόνα (τέσσερα συνεχόμενα Λα 
Λίγκα και το πρώτο Ευρωπαϊκό Πρωταθλητριών της Μπαρτσελόνα, 
με την «ομάδα-όνειρο»), ρεκόρ που καταρρίφθηκε το 2011 από 

τον μαθητή του Πέπ  Γκουαρντιόλα, πρώην παίκτη και προπονητή 
της Μπαρτσελόνα. Ο Κρόιφ κατέκτησε 3 Μπαλόν Ντ’Ορ (Χρυσή 
Μπάλα),όπως ανέφερα πιο πάνω, και πολλά άλλα έπαθλα και δια-
κρίσεις. 

▪� Όταν ο Κρόιφ δήλωσε πως για λόγους αρχής προτίμησε την 
Μπαρτσελόνα από τη Ρεάλ, η οποία υποστηριζόταν από το καθε-
στώς Φράνκο και στην οποία τον είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος του 
Άγιαξ, οι Καταλανοί συνάντησαν τον επίγειο «θεό» τους! Σε έναν 
σύλλογο που θεωρείται κάτι παραπάνω από μια ομάδα, επειδή εί-
ναι σύμβολο και λάβαρο των κοινωνικών, αντιφασιστικών και, προ-
παντός, των εθνικών αγώνων των Καταλανών, ο Κρόιφ ήταν κάτι 
παραπάνω από ένας παίκτης. Επέλεξε να βαφτίσει τον γιό του 
Ζόρντι (Γεώργιος στα ελληνικά), που είναι ο Άγιος των Καταλανών, 
πηγαίνοντας κόντρα στο καθεστώς Φράνκο, που απαγόρευε στους 
Καταλανούς να δίνουν καταλανικά ονόματα στα παιδιά τους…  

▪� Στον χώρο του ποδοσφαίρου έχουν υπάρξει σπουδαίες προ-
σωπικότητες, αλλά καμιά τόσο σημαντική όσο ο Κρόιφ. Αναμφι-
σβήτητα, αξεπέραστοι παίκτες ο Μέσι, ο Μαραντόνα, ο Πελέ,  
ο Ζιντάν και οι άλλοι τεράστιοι και μοναδικοί προπονητές o Ζα-
γκάλο, ο Χερέρα, ο Φέργκιουσον, ο Γκουαρντιόλα και ο Μουρίνιο 
με τη δική του αυθεντική νοοτροπία και αμυντικογενή φιλοσοφία.  
Ο Κρόιφ, όμως, ήταν κάτι παραπάνω από παίκτης και προπονητής. 
Ως παίκτης ήταν η ενσάρκωση του καλύτερου στυλ παιχνιδιού, 
που η συλλογικότητά του, η ομαδικότητά του, όχι μόνο δεν απο-
κλείει την ατομικότητα, μα την προϋποθέτει. Ως προπονητής δημι-
ούργησε συναρπαστικές ομάδες, γαλούχησε ποδοσφαιρικές διά-
νοιες και επηρέασε σημαντικότατες ομάδες του πλανήτη:  
Τη Μπαρτσελόνα των Τσάβι – Ινιέστα, την εντυπωσιακή Μπάγερν, 
τη Μίλαν των Χούλιτ – Ράικαρντ – Φαν Μπάστεν, την Εθνική Ισπα-
νίας κ.ά. Προπονητικές σχολές αντιγράφουν τον τρόπο που ανέ-
πτυσσε νέους παίκτες. Αν δεν υπήρχε η φιλοσοφία, η έμπνευση 
και το μεγαλόπνοο σχέδιο του Κρόιφ, δεν θα υπήρχε η Λα Μασία 
και ίσως το αχτύπητο τρίδυμο Μπουσκέτς – Τσάβι – Ινιέστα, αλλά 
και ο Μέσι, που θεωρείται από πολλούς ως καλύτερος παίκτης 
όλων των εποχών, να μην εμφανιζόταν ποτέ στα γήπεδα.  

▪� Ο Κρόιφ είναι ο αδιαμφισβήτητος αναμορφωτής του σύγχρονου 
ποδοσφαίρου. Όσοι τον θαυμάζουν, δεν θαυμάζουν μόνο τον 
τρόπο που εκείνος και οι ομάδες του έπαιζαν. Φρονούν πως ολό-
κληρος ο κόσμος θα ήταν καλύτερος, πιο δίκαιος, αν επικρατούσε 
η φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο. Πιστεύουν πως το ποδό-
σφαιρο του Κρόιφ είναι ομορφότερο, διασκεδαστικότερο και πιο 
βαθύ από τις υπόλοιπες αντίστοιχες προσεγγίσεις. Το σεμνό παιδί, 
που ξεκίνησε την ένδοξη πορεία του από τις ταπεινές γειτονιές του 
Άμστερνταμ, δεν είναι πια μαζί μας, αλλά έχει αφήσει ανεξίτηλα τη 
σφραγίδα του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και όχι μόνο.

Με ευκαιρία το Παγκόσμιο Κύπελλο 

Του Βασίλη  
Κωστή

Σήμερα το βραδάκι καθώς έκανα την καθιερωμένη 
μου βόλτα στην γειτονιά παρατήρησα τους κήπους 
των σπιτιών, κάποιοι ήταν ήδη στολισμένοι, είχαν 
όμορφα λαμπάκια στα δέντρα, άλλοι στους θά-
μνους, άλλοι στα παρτέρια. Στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης φίλοι και γνωστοί μοιράζονται φωτο-
γραφίες και στιγμές με το στολισμένο τους χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο ή τζάκι.  

Πόσο πραγματικά θέλουμε να υποδεχτούμε τα 
Χριστούγεννα με όλη την μεγαλοπρέπεια που 

τους ταιριάζει;  Ανυπομονούμε  να φτάσουν όσο πιο γρήγορα 
γίνεται. Και να τα γιορτάσουμε με όλη την οικογένεια και φίλους, 
χωρίς να μετράμε αριθμό καλεσμένων. Τα τελευταία χρόνια τα 
γιορτάζαμε με το «σταγονόμετρο» που λένε. Αχ! πόσο τα πεθυμήσαμε 
στ΄ αλήθεια… στο original τους version! Kι ας λένε κάποιοι ότι είναι 
η γιορτή που λατρεύουν μόνο τα παιδιά. Και οι μεγάλοι κάποιες 
φορές,  παιδιά γίνονται. Είναι η γιορτή που όσο κι αν κάνουμε τους 
αδιάφορους την  λατρεύουμε. Τα Χριστούγεννα μας, τα δικά μας 
και τα μοναδικά μας, έρχονται! 

Κι αφού όλα άρχισαν να μου θυμίζουν Χριστούγεννα, ξεκίνησα 
και τα πρώτα μου ψώνια. Ναι, και  πραγματικά το χάρηκα γιατί είχα 
ώρα να διαλέξω δώρα με την ησυχία μου, ξέροντας τις προτιμήσεις 
των αγαπημένων μου. Τα τελευταία χρόνια όλα διαδικτυακά. Τώρα 
αξίζει να ξοδέψουμε χρόνο διαλέγοντάς τα στα καταστήματα. 
Νωρίς φέτος όλα, για να κρατήσουν πολύ.  Όπως παλιά, όπως 
τότε.  Όλα  προγραμματισμένα για να μην αγχωνόμαστε. Δεν είναι 
το δώρο που έχει σημασία αλλά η σκέψη στο άτομο που απευθύνεται 
το δώρο αυτό. Μικρό ή μεγάλο, καθόλου δεν πειράζει. Η σκέψη 
και μόνο για ένα φίλο, συγγενή ή μέλος της οικογένειας είναι που 
μετράει. Από την άλλη το αίσθημα της προσφοράς γεμίζει κάθε 
καλό άνθρωπο. Να δίνεις και να βοηθάς όταν μπορείς. Κι έχει 
τόσους και τόσους που χρειάζονται την βοήθεια μας σήμερα. Όχι 
μόνο υλικά. Το γνωρίζετε ίσως από προσωπική εμπειρία. Πόσοι 
σας έχουν πλησιάσει για μια γνώμη και μια συμβουλή. Πόσοι σας 
ζήτησαν μια συνάντηση για ένα καφέ, για ανταλλαγή μιας κουβέντας. 
Πόσοι καινούριοι άνθρωποι έχουν μπει στην ζωή σας τα τελευταία 
χρόνια; Πόσο έχουμε αναθεωρήσει τις προτεραιότητες μας πλέον! 
Και ξέρετε γιατί; Επειδή όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι η ζωή μας είναι 

τελικά ένα «τίποτε». Και η ζωή συνεχίζεται για πολλά άτομα, χωρίς 
κάποιο φως στο τούνελ. Λαμβάνοντας υπόψη τις δεδομένες συν-
θήκες, διανύουμε μία αρκετά δύσκολη περίοδο είναι αλήθεια. Κα-
λούμαστε να προσαρμοστούμε σε πρωτόγνωρες και αρκετά 
ανοίκειες συνθήκες και καταστάσεις. Τα νέα που ακούμε και λαμ-
βάνουμε καθημερινά δεν είναι ευχάριστα. Από την μια πόλεμος και 
ακρίβεια, από την άλλη αρρώστιες και θάνατοι καθημερινά.  

Κι έχουμε και τους προεκλογικούς αγώνες…γιατί σε δύο και κάτι 
μήνες έχουμε εκλογές στην Κύπρο.  Δύο από τους υποψηφίους 
πέρασαν από το Λονδίνο. Το πιο σοκαριστικό σε αυτές τις προ-
εκλογικές εκστρατείες είναι ότι παίρνεις πολλές πληροφορίες που 
τρομάζεις στην κυριολεξία. Οι κατηγορίες και οι διαξιφισμοί 
υπάρχουν σε καθημερινή βάση. Τι να πιστέψεις και τι όχι. Κάποιοι 
ψηφοφόροι ίσως να αλλάζουν και στρατόπεδα αναλύοντας συ-
μπεριφορές πολιτικών υποψηφίων. Κάποιοι φανατίζονται περισ-
σότερο… Όλα αυτά που συμβαίνουν μας γεμίζουν με άγχος, 
φόβο, δυστυχία και θλίψη τον κάθε ένα από εμάς, σε διαφορετικό 
βαθμό. Το πιο σοβαρό όμως είναι ότι μας γεμίζουν αμφιβολίες. 

Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να δει το καλό, να νοιώσει την 
ελπίδα, να πιστέψει στην αλλαγή, να βιώσει και να ζήσει καταστάσεις 
που του δίνουν χαρά. Κυρίως όμως να πιστέψει σε κάτι. Κάτι 
αληθινό και σταθερό. Οι κακές μέρες που ζήσαμε θέλουμε να 
πάνε στο πέρας το μακρινό. Να σβηστούν από την μνήμη μας. 
Θέλουμε να πιαστούμε σε κάτι σταθερό και υγιή. Ευχόμαστε ότι 
δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα από όσο τα ξέρουμε. Αυτό 
ακριβώς συμβολίζει το φετινό «βιαστικό» στόλισμα. Τα Χριστούγεννα 
ως γιορτή συμβολίζουν την χαρά, την «γέννηση», την ελπίδα, ότι 
κάτι καλό θα έρθει, κάτι καλό θα συμβεί και μαζί τους φέρνουν 
στιγμές γεμάτες όμορφα και ευχάριστα συναισθήματα, χαμόγελα 
και γέλια. Σε μία δύσκολη περίοδο άγνωστη για όλους μας, αρκετά 
στρεσσογόνα, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται, 
να δείχνει ευελιξία, να βρίσκει τρόπους να νοιώσει την ισορροπία, 
να χαμογελάσει, να δώσει και να πάρει χαρά. Έχει την ανάγκη να 
πάρει από κάπου δύναμη, αισιοδοξία, να νοιώσει ότι θα πάνε όλα 
καλά.  Όλα τα παραπάνω είναι αυτά που αποτελούν την κινητήριο 
δύναμη επιβίωσης του ανθρώπινου είδους.  

Εύχομαι πραγματικά τα φετινά Χριστούγεννα να μας γεμίσουν 
με χαρά, χαμόγελα, αισιοδοξία και δύναμη.

Τα Χριστούγεννα φέτος έρχονται νωρίτερα!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

Διαβάζοντας την «Παροικιακή» με ημερομηνία 24/11/2022 
διαπίστωσα ότι ενεργοποιείται κατά του Αναστασιάδη η Ανε-
ξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. Πιστεύω ήταν καιρός  
να βγει στην επιφάνεια όλη η διαφθορά που «κρύβει» η κυ-
πριακή κοινωνία. 

Αφορμή αυτής της έρευνας είναι το βιβλίο του κύριου 
Δρουσιώτη «Κράτος, Μαφία». Καθώς διάβαζα το βιβλίο, δεν 
μπορούσα να πιστέψω τι έβλεπαν τα μάτια μου. 

Συγχαρητήρια στον κ. Δρουσιώτη γι’ αυτό το βιβλίο.  
Επίσης συγχαρητήρια στον κ. Ανδρέα Μαυρογιάννη που 

ενεργοποίησε κατά του κ. Αναστασιάδη τις διαδικασίες ώστε 
να ξεκαθαρίσουν ή να έρθουν στην επιφάνεια όλες οι βρω-
μιές για τις οποίες κατηγορείται αυτή η κυβέρνηση. 

Αίσχος και μόνο αίσχος για όλους αυτούς τους «κυρίους» 
που πίνουν το αίμα του κυπριακού λαού, τον οποίο έχουν 
προδώσει τόσες πολλές φορές. 

Πιστεύω ότι, όταν ο κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης αναλάβει 
καθήκοντα στο αξίωμα του Προέδρου της πατρίδας μας,  
ο λαός θα δει καλύτερες μέρες. Το εύχομαι ολόψυχα. Κι’ εύ-
χομαι να το δουν αυτό και όλοι οι Κύπριοι της παροικίας 
μας που έχουν δικαίωμα ψήφου, διότι σε αυτές τις εκλογές 
έχουμε κι’ εμείς ευθύνη για τις επιλογές μας.

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Καιρός 
να αναλάβει ευθύνες
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The Clissold Arms offers a rich variety 
of services, from social and corporate party 

events to intimate gatherings, from a vibrant 
setting with live entertainment, to relaxing at-

mospheres, al fresco dining and 3 private function 
areas all brought together by its ravishing fusion of 
classic and modern Greek and Mediterranean cuisine 
(and traditional Sunday roasts) all enjoyed with their 
large selection of real ales and lagers on tap.  With five 
distinct areas including the Kinks’ Room, the Terrace, 
the Shed as well as the main restaurant, the bar area 
and all year round heated and covered bear garden it’s 
a great setting whatever the occasion. 
 
They have Greek cuisine with Greek music at week-

ends. Live Music Thursday and Friday with Pavlos Dou-
kanaris and Betty Makri Greek, Latin, European, Jazz, 
and Rock. Who will also be appearing on Christmas 
Eve and New Year’s Eve. 

The Clissold Arms is known as the home of the Kinks, 
being the venue where the brothers Ray and Dave Davis 
held their debut performance. Kinks memorabilia 
adorns their aptly named King through, which wel-
comes fans from all over the world throughout the 
year. Among the memorabilia on display is signed copy 
of the kings first single, cover of little Richard Long 
Tally Sally, a wall of photographs and other Kinks treas-
ures and a brass plaque which reads: Site of the 1957 
performing debut of Ray and Dave Davies. Founding 
members of the Kinks.  In Dave Davies’s song ‘Fortis 
Green’ he sings: “Mum would shout and scream when 
dad would come home drunk, when she’d ask him 
where he’d been, he said Up The Clissold Arms, Chattin’ 
up some hussy, but he didn’t mean no harm”. The 
Kinks were all local lads to this pub. 
 
Whatever the event that you are planning, they will 

help you make it truly memorable.  

From planning an intimate celebratory meal in The 
Shed to helping you arrange an exclusive hire for your 
wedding reception and for everything else in between, 
they have a dedicated team that will help you every 
step of the way.  
Their Events Team are on hand to answer any ques-

tions you have and guide you through the various op-
tions we have on offer to help you make your event  
a truly special occasion.  
The entire team at The Clissold Arms take great pride 

in providing their guests with the warmest of welcomes 
and a truly personal service. We want you to relax and 
enjoy yourselves while you're here with them, to leave 
happy and to smile when you remember your time 
there. 
 
Together, they make sure your event is exactly what 

you hoped it would be. Whatever you envisage, they 
can help you achieve it.

Clissold Arms the Gastro Pub with an amazing vibe

Website: www.clissoldarms.co.uk            Address: 105 Fortis Green, Muswell Hill, N2 9HR               Tel: 0208 444 4224
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ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
21:30 Μονά Ζυγά Δικά μου 
(1979). Κωμωδία με Μάκη Δε-
μίρη, Γιάννη Μαλούχο, Έφη Οι-
κονόμου. Η Δέσποινα βλέπο-
ντας ότι ο μνηστήρας της 
Ζαφείρης δεν σταματάει το 
τζόγο, αποφασίζει να αλλάξει 
εντελώς ζωή. Φεύγει από το 
βενζινάδικο που δουλεύει, νοι-
κιάζει διαμέρισμα σε άλλη πε-
ριοχή και πιάνει δουλειά σε 
σούπερ μάρκετ.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
22:50 Θύμιος, Δαιμόνιος Ντε-
τέκτιβ (1971). Κωμωδία με 
Σωτήρη Μουστάκα, Νίκο 
Φέρμα, Μανώλη Δεστούνη. Ο 
Θύμιος κατεβαίνει στην Αθήνα 
να βρει την τύχη του. Ο συγ-
χωριανός του Τιμολής τον βοη-
θάει να γίνει ντετέκτιβ, στο γρα-
φείο του. Το αφεντικό τους 
όμως τον προσέλαβε όχι γιατί 
έχει ανάγκη από υπάλληλο, 
αλλά γιατί  δουλεύει για λογα-
ριασμό του μεγαλοαπατεώνα 
Τσίτσου και ο Θύμιος μοιάζει 
καταπληκτικά με τον Τσίτσο.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:10 Χώρα Προέλευσης 
(2010). Δράμα με Αμαλία Μου-

τούση, Θάνο Σαμαρά, Ερρίκο 
Λίτση. Μια ενδο-οικογενειακή 
υιοθεσία, η οποία μένει για 
πολλά χρόνια κρυφή, οδηγεί σε 
σύγκρουση. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  22:55 Ο Μανωλιός 
στην Ευρώπη (1971). Κωμω-
δία με τους Γιώργο Παπαζήση, 
Τιτίκα Στασινοπούλου, Σταύρο 
Ξενίδη. Ο Μανωλιός, ο μαέ-
στρος Σακαφλιάς και η Σουλ-
τάνα, φεύγουν από τα Τρίκαλα 
και έρχονται στην Αθήνα για να 
βρουν την τύχη τους ως λαϊκοί 
καλλιτέχνες. Θα απευθυνθούν 
στο γραφείο του Ρίκου και αμέ-
σως θα κλείσουν μια σειρά συ-
ναυλιών, σε όλη την Ευρώπη. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  00:10 Σπίτι στους 
Βράχους  (1974). Ερωτική με 
τους Ανδρέα Μπάρκουλη, 
Μπέντε Μπόρσουμ, Χρήστο 
Σπυρόπουλο. Στους βράχους 
ενός ερημικού νησιού, μια γυ-
ναίκα μένει στο σπίτι του πλού-
σιου άντρα της. Όταν φτάνει 
εκεί ο γιος του από προηγού-
μενο γάμο, αναπτύσσεται ανά-
μεσά τους ένας έντονος... 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

20:50 Πώς Καταντήσαμε Σω-
τήρη (1972). Κωμωδία με Νίκο 
Σταυρίδη, Νίκο Τσούκα , Νίτσα 
Μαρούδα. Μετά την προαγωγή 
του Σωτήρη η πεθερά του δεν 
παραλείπει να ενημερώσει όλο 
το σόι με τις σχετικές βέβαια 
υπερβολές. Σε λίγες μέρες διά-
φοροι απίθανοι συγγενείς, έρ-
χονται και εγκαθίστανται στο 
σπίτι. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:15 Ο Κοντός με το Πα-
πάκι (1988). Κωμωδία με Νίκο 
Ρίζο, Βίλμα Τσακίρη, Ρίκα Δια-
λυνά. Η Σούλα, χρόνια αρρα-
βωνιασμένη, περιμένει να φτιά-
ξουν τα οικονομικά του Θωμά 
για να παντρευτούν. Ο αδελ-
φός της Σούλας, μεγαλοχασά-
πης, απειλεί να τους σφάξει αν 
δεν γίνει χωρίς αναβολή πια ο 
γάμος.  
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Η Κατίνα και το Σόι της 
(1988). Κωμωδία με Νίκο 
Κούρο, Γιώργο Πετρόχειλο, 
Κώστα Μπακάλη. Πρόκειται για 
την ιστορία μιας 45χρονης γυ-
ναίκας και του οικογενειακού 
περιβάλλοντός της. Η Κατίνα, 
μια εργαζόμενη σύζυγος προ-

σπαθεί να βρει τον τρόπο με 
τον οποίο θα κερδίσει πάλι το 
ενδιαφέρον του συζύγου της 
και να τον καταφέρει να επι-
στρέψει στην οικογενειακή τους 
εστία.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Φρουρά στο Ρήνο 
(1985). Θέατρο της Δευτέρας. 
Δράμα με Πέτρο Φυσσούν, Κα-
τερίνα Χέλμη, Σοφία Ολυμπίου. 
Μια Αμερικανίδα με τον Γερ-
μανό άνδρα της φεύγουν από 
την Γερμανία με τα παιδιά τους 
και γυρίζουν στην Αμερική. Στο 
σπίτι της μένουν εκτός από τη 
μητέρα και τον αδελφό της, 
άλλα δύο άτομα: ένα ζευγάρι 
από την Ευρώπη, που κάτι μοι-
άζει να κρύβει. Η αντιπαρά-
θεση των δύο ανδρών από Ευ-
ρώπη σε αμερικανικό έδαφος 
είναι αναπόφευκτη. 
 

ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30  Η Ωραία της Ρούμελης  
(1962).  Αισθηματική περιπέ-
τεια με Νέλλη Παππά, Ανέστη 
Βλάχο, Σταύρο Τορνέ. Ο Βάσος 
και η Μαλάμω αγαπιούνται και 
σκοπεύουν να παντρευτούν. Ο 
Πάνος όμως, αδελφός του Βά-
σου, επίσης ερωτευμένος με 

την Μαλάμω, προσπαθεί να 
την παρασύρει, όταν για κακή 
του τύχη εμφανίζεται ο ληστής 
της περιοχής. 
 
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:40 Δύο Μοντέρνοι Γλετζέ-
δες (1971). Κωμωδία με Νίκο 
Σταυρίδη, Αλέκο Τζανετάκο, 
Μαίρη Κυβέλου. Ο Αλέξανδρος 
είναι απογοητευμένος από τον 
σπάταλο γιο του Μάριο, του 
οποίου το μυαλό είναι μόνο 
στις διασκεδάσεις. Του προ-
σφέρει, λοιπόν, μια τελευταία 
ευκαιρία. Του δίνει τριακόσιες 
χιλιάδες δραχμές κι έναν έμπι-
στο υπάλληλό του, τον Πολύ-
δωρο, για να στήσει με το κε-
φάλαιο αυτό μια δική του 
επιχείρηση.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Επίσημη Αγαπημένη 
(1969).   Μελόδραμα με Ερρίκο 
Μπριόλα, Δώρα Σιτσάνη, 
Ελένη Καρπέτα. Η Βέρα επι-
στρέφει στην Αθήνα και γνωρί-
ζει ένα φτωχό τραγουδιστή, τον 
Στάθη, τον οποίο ερωτεύεται, 
κι αυτός ανταποκρίνεται ανά-
λογα. Με τη Βέρα όμως είναι 
ερωτευμένος κι ένας παλιός 
γνωστός της, Πέτρος...

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037
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ΠΕΜΠΤΗ 8/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.30 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 
20.30 Χρονογράφημα 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12 
06.00 Κύπρος ένα Προσκύ-
νημα  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε)   
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 

17.30 Κυπριώτικα Σκετς  
18.30 PlayList 
20.00 Προσωπικότητες 
21.00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11/12 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.00 Quantum Nicosia Mar-
athon 2022 (ΜΕ ΡΙΚ ΔΥΟ) 
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια 
12.30  Αμύνεσθαι Περί Πά-
τρης 
13.00 Μουσικό Ραντεβού (E) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα  
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
21:00 Ειδήσεις 
21.15 Κύπρος ένα Προσκύ-
νημα  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20.00 Αρχιεπισκοπικές 
Εκλογές 
21.00 Ειδήσεις 

21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΡΙΤΗ 13/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός  
20.00 Χρονογράφημα  
20.30 Γευστικό Ταξίδι  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Kυπριώτικο Σκετς 
09.30 Γευστικό Ταξίδι 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε)  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
18.30 Κυπριώτικα Σκετς  
19.30 Γκρίζος Ουρανός   
20:00 Βραβεία Ζαχάρωφ 
21.00 Ειδήσεις  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

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 8 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
21:00 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
21:30 Ελληνική ταινία: Μονά Ζυγά Δικά 
μου (1979) 
22:50 Ελ/κή ταινία: Θύμιος, Δαιμόνιος 
Ντετέκτιβ (1971) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Κυπριακά Σκετς 
19:50 Με τον Φακό του Hellenic TV 
Α. Μαυρογιάννης προεκλογική ομιλία 
στο Λονδίνο 
21:10 Ελ/κή ταινία: Χώρα Προέλευσης  
22:55 Ελληνική ταινία: Ο Μανωλιός στην 
Ευρώπη (1971) 
00:10 Ελ/κή ταινία: Σπίτι στους Βράχους  
(1974)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic: Χορο-
εσπερίδα των Δώδεκα Αποστόλων 
20:50 Ελληνική σειρά:  Πώς Καταντή-
σαμε Σωτήρη (1972) 
22:15 Ελληνική ταινία: Ο Κοντός με το 
Παπάκι (1988) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 

12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά ΡΙΚ  
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00 Ελληνική ταινία: Η Κατίνα και το 
Σόι της (1988) 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Αρχιεπισκοπικές Εκλογές Κύ-
πρου-Λεμεσού Αθανάσιος 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Φρουρά 
στο Ρήνο (1985 ) 
23:10 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Κυπριακά Σκετς  - ΡΙΚ 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελληνική ταινία: Η Ωραία της 
Ρούμελης  (1962) 
21:40 Ελληνική ταινία: Δύο Μοντέρνοι 
Γλεντζέδες (1971) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ  14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Κυπριακά Σκετς  - ΡΙΚ 
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας  
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:30 Ελ/κή ταινία: Επίσημη Αγαπη-
μένη (1969)  
21:55 Ελ/κή ταινία: Αιώνιος Φοιτητής 
(2001)
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Παγκόσμιο Κύπελλο 2022:  
Ολοκληρώθηκε το παζλ των «8», δύο ντέρμπι και δύο φαβορί

Η έκπληξη του Μουντιάλ 
που ονομάζεται Μαρόκο 
αλλά και η πολύ ισχυρή, 

όπως φάνηκε και χθες, Πορτο-
γαλία είναι οι δύο τελευταίες 
ομάδες που ολοκλήρωσαν το 
παζλ της 8άδας του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου του Κατάρ. 

Δύο μεγάλα ντέρμπι ξεχωρί-
ζουν στη φάση αυτή, ενώ οι άλλες 
δύο αναμετρήσεις έχουν φαβορί. 

Αγγλία-Γαλλία και Ολλανδία-
Αργεντινή είναι τα δύο ντέρμπι, 
ενώ Βραζιλία και Πορτογαλία   
είναι τα φαβορί απέναντι σε 
Κροατία και Μαρόκο αντίστοιχα. 

Αναλυτικά τα ζευγάρια και το 
πρόγραμμα των προημιτελικών 
είναι:   
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/12 

15:00 Κροατία – Βραζιλία - 
Στάδιο Education City, Ντόχα 

19:00 Ολλανδία - Αργεντινή - 
Λουσαΐλ Αϊκόνικ, Λουσαΐλ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 10/12 

15:00 Μαρόκο - Πορτογαλία 
- Στάδιο Αλ Τουμάμα, Ντόχα

19:00 Αγγλία - Γαλλία - Στάδιο
Αλ Μπαΐτ, Αλ-Κορ 

Έγραψε ιστορία το βράδυ της 
Τρίτης το Μαρόκο, το οποίο προ-
κρίθηκε για πρώτη φορά στην 
φάση των «8» του Παγκοσμίου 
Κυπέλλου, αποκλείοντας ένα από 
τα φαβορί της διοργάνωσης, την 
Ισπανία, στην διαδικασία των 
πέναλτι, με σκορ 3 – 0, με τον 
τερματοφύλακα των Αφρικανών, 
Γιασίν Μπόνο, να αναδεικνύεται 
ήρωας για την ομάδα του και να 
αποκρούει δύο πέναλτι. 

Η κανονική διάρκεια του αγώνα 
και η παράταση έληξαν 0 – 0. Τα 

χαμένα πέναλτι των Ισπανών  
είχαν ο Σαράμπια που βρήκε το 
δοκάρι, και οι Σολέρ και Μπου-
σκέτς τα οποία απέκρουσε ο 
Μπόνο. Από τους Αφρικανούς 
σκόραραν, με την σειρά εκτέλε-
σης των πέναλτι, οι Σαμπίρι,      
Ζίχιερ και ο Χακίμι. 

Στο πρώτο ημίχρονο ο αγώνας 
ήταν ισορροπημένος με το φαβορί 
του αγώνα, Ισπανία, να μην μπο-
ρεί να βρει ρυθμό και να απειλή-
σει τον αντίπαλο της. 

Ωστόσο, όλα άλλαξαν στο 
δεύτερο ημίχρονο με την Ισπανία 
να επικρατεί ολοκληρωτικά στον 
αγώνα. Παρά τις συνεχείς προ-
σπάθειες των Ισπανών να δια-
σπάσουν την άμυνα των αντιπά-
λων τους και να βρουν χώρο να 
απειλήσουν την αντίπαλη εστία, 
αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώς 
οι Μαροκινοί, ιδιαίτερα κινητικοί, 
έκλειναν κάθε κενό στην άμυνα 
τους, ενώ κατά διαστήματα απει-
λούσαν να πετύχουν και γκολ. 

Αποτέλεσμα της καλής αμυ-
ντικής λειτουργίας του Μαρόκου 
ήταν και το γεγονός ότι, παρά τα 
13 σουτ που έκαναν οι Ισπανοί, 
μόλις ένα ήταν εντός εστίας, ένα-
ντι 6 των Μαροκινών και 2 εντός 
εστίας. 

Ενδεικτικό της πλήρης επικρά-
τησης των Ισπανών είναι και το 
γεγονός ότι είχαν ποσοστό κατοχή 
της μπάλας 77%, έναντι μόλις 23% 
των Μαροκινών, ενώ κέρδισαν 
και 8 κόρνερ έναντι κανενός του 
αντιπάλου τους. 

Παρούσα σε προημιτελικό 
Μουντιάλ για δεύτερη συνεχόμενη 
φορά (στα γήπεδα της Ρωσίας 

το 2018 έφτασε μέχρι την τετράδα) 
θα είναι η Αγγλία, η οποία στο 
τέταρτο χρονικά ματς της φάσης 
των «16» της διοργάνωσης του 
Κατάρ επικράτησε χθες βράδυ 
άνετα με 3-0 της Σενεγάλης στο 
Αλ Μπαΐτ της Αλ Κορ.  

Με τους Τζουντ Μπέλινγχαμ και 
Φιλ Φόντεν να μοιράζουν ασίστ 
και τους Χέντερσον, Κέιν, Σάκα 
ν΄αξιοποιούν τις πάσες των συ-
μπαικτών τους, τα «Τρία Λιοντά-
ρια» κατάφεραν να προκριθούν 
εύκολα στους προημιτελικούς, 
όπου τους περιμένει η παγκόσμια 
πρωταθλήτρια, Γαλλία (Σάββατο 
στις 21:00). 

Η προσπάθεια της Σενεγάλης 
να περάσει στους «8» του Παγκο-
σμίου Κυπέλλου μετά από 20 
χρόνια δεν στέφθηκε με επιτυχία. 
Το συγκρότημα του Αλιού Σισέ 
στάθηκε πολύ καλά στον αγω-
νιστικό χώρο για 38 λεπτά, αλλά 
από τη στιγμή που δέχθηκε το 
πρώτο γκολ, κατέρρευσε και 
παραδόθηκε άνευ όρων. 

Η αφρικανική ομάδα απείλησε 
στο 4ο λεπτό, με τον Ντιά να 
εφορμά προς την εστία του Πίκ-
φορντ, αλλά την τελευταία στι-
γμή έχασε τον έλεγχο της μπά-
λας πριν προλάβει να πλασάρει. 

Το ματς είχε αργό τέμπο, καθώς 
οι παίκτες της Αγγλίας προσπα-
θούσαν, κρατώντας περισσότερη 
ώρα τη μπάλα στα πόδια τους, 
να επιβάλλουν το ρυθμό τους. 
Έξω από την περιοχή της Σενε-
γάλης, όμως, τα πάντα τελείωναν 
για τα «Τρία Λιοντάρια», καθώς 
εκτός του Μπέλινγχαμ, οι υπόλοι-
ποι παίκτες της μεσαίας γραμμής 

και της επίθεσης δεν μπορούσαν 
να "βρεθούν" μεταξύ τους. 

Πέρασαν 21 λεπτά χωρίς τελική 
στο ματς για τις δύο ομάδες, με 
την Αγγλία να κάνει τη πρώτη, 
αλλά η κεφαλιά του Στόουνς μετά 
το κόρνερ του Φόντεν έφυγε 
άουτ. Δύο λεπτά μετά η Σενεγάλη 
έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαι-
ρία στο παιχνίδι.  

Από το λάθος του Μαγκουάιρ 
έξω από την περιοχή, βγήκε η 
σέντρα στην καρδιά της άμυνας 
των Άγγλων, ο Ντιά προσπάθησε 
με σουτ στην κίνηση να απειλή-
σει, αλλά η μπάλα σταμάτησε 
στο σώμα του Στόουνς. 

Στην πρώτη της οργανωμένη 
επιθετική προσπάθεια η ομάδα 
του Σαουθγκέιτ άλλαξε ωραία τη 
μπάλα, ο Κέιν έδωσε στον Μπέ-
λινγχαμ κι ο τελευταίος με ασίστ 
έδωσε την ευκαιρία στον Χέντερ-
σον να πλασάρει υποδειγματικά 
τον Μεντί (1-0) από το σημείο του 
πέναλτι. 

Το γκολ έδωσε «φτερά» στους 
Άγγλους, που πέτυχαν και δεύ-
τερο γκολ στις καθυστερήσεις του 
πρώτου μέρους (45΄+3), με τον 
Χάρι Κέιν ν  ́«ανοίγει λογαριασμό» 
στη διοργάνωση.  

Σε γρήγορη αντεπίθεση, ο 
Μπέλινγχαμ έδωσε στον Φόντεν, 
ο οποίος «σέρβιρε» έτοιμο γκολ 
στον αρχηγό της Εθνικής και ο 
τελευταίος δεν αστόχησε. Ο Κέιν 
έφτασε τα 52 γκολ σε 79 συμμε-
τοχές με το αντιπροσωπευτικό 
συγκρότημα της χώρας του. Η 
Αγγλία κυριάρχησε στον αγωνι-
στικό χώρο στο β΄ μέρος και δεν 
άργησε να κάνει το 3-0 και να 

τελειώσει το ματς. Πάλι από ασίστ 
του Φόντεν, στο 57΄, ο Σάκα ανέ-
βασε το δείκτη του σκορ, με το 
τρίτο του τέρμα στη διοργάνωση. 

Την πρόκριση για τους "8" των 
προημιτελικών του Παγκόσμιου 
Κυπέλλου κέρδισε η Γαλλία, μετά 
τη νίκη της με 3-1 κατά της Πολω-
νίας. 

Με τον Ζιρού να ανοίγει το 
σκορ στο 44ο λεπτό, ακολούθησε 
ο Εμπαπέ στο 74' κάνοντας το 
2-0, για να το επαναλάβει στο 90' 
και να κλειδώσει την πρόκριση 
για τη Γαλλία. 

Στο 8ο λεπτό των καθυστερή-
σεων του δεύτερου ημιχρόνου η 
Πολωνία έκανε το 3-1 με τον 
Λεβαντόφσκι. 

Οι Ιάπωνες οι οποίοι στάθηκαν 
για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετά 
καλά στο γήπεδο, επέλεξαν τις 
αντεπιθέσεις και απείλησαν    
αρκετές φορές στο πρώτο ημί-
χρονο την Κροατία, η οποία είχε, 
ωστόσο, τον έλεγχο της μπάλας. 
Αποτέλεσμα αυτού, ήταν σε μια 
αντεπίθεση, ο Μαέντα να δώσει 
το προβάδισμα στην Ιαπωνία 
στο 43’. 

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Κροα-
τία έλεγξε πλήρως τον ρυθμό και 
κατάφερε να ισοφαρίσει με τον 
Πέρισιτς στο 55΄ με φοβερή    
κεφαλιά, χωρίς, ωστόσο, μέχρι 
τη λήξη του αγώνα να πετύχει 
δεύτερο γκολ με αποτέλεσμα ο 
αγώνας να οδηγηθεί στην διαδι-
κασία των πέναλτι. 

Η κατοχή της μπάλας για την 
Κροατία ανήλθε στο 59% και της 
Ιαπωνίας στο 41%, με τους Κροά-
τες να έχουν 17 σουτ (4 στην εστία) 

έναντι 13 των Ιαπώνων (4 στην 
εστία). Οι Ιάπωνες κέρδισαν 8 
κόρνερ έναντι 5 των Κροατών. 

Στην διαδικασία των πέναλτι 
αναδείχθηκε ήρωας ο τερματο-
φύλακας της Κροατίας, Λιβάκο-
βιτς, ο οποίος απέκρουσε το 1ο, 
το 2ο και το 4ο πέναλτι. 

Η απουσία του Κριστιάνο 
Ρονάλντο από το αρχικό σχήμα 
(πέρασε αλλαγή στο 73΄), όχι μόνο 
δεν εμπόδισε την Πορτογαλία 
να παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο 
και να προκριθεί θριαμβευτικά 
στους προημιτελικούς του Μου-
ντιάλ 2022, για τρίτη φορά στην 
ιστορία της (1966 και 2006 οι 
προηγούμενες), αλλά έδωσε την 
ευκαιρία στον 21χρονο Γκονσάλο 
Ράμος να λάμψει με το χατ τρικ 
που πέτυχε (πρώτο στη διοργά-
νωση), στο εμφατικό 6-1 επί της 
Ελβετίας στο στάδιο «Λουσαΐλ 
Αϊκόνικ».  

Με άνεση η Βραζιλία επικρά-
τησε της Νότιας Κορέας στην 
Ντόχα. Με υποδειγματικό παιχνίδι, 
το φαβορί του αγώνα κατάφερε 
τέσσερα διαδοχικά γκολ από το 
πρώτο ημίχρονο, πετυχαίνοντας 
την πρόκριση στους «8» του 
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. 

Το πρώτο γκολ πέτυχε ο Βινί-
σιους μόλις στο έβδομο λεπτό, 
ακολούθησε το γκολ του Νεϊμάρ 
στο δέκατο τρίτο, ενώ ο Ρίτσαρ-
λίσον και ο Λούκας Πακέτα 
έφεραν ο τρίτο και το τέταρτο, στο 
εικοστό ένατο και στο τριακοστό 
έκτο λεπτό, αντίστοιχα. Για τη 
Νότια Κορέα το μοναδικό γκολ 
πέτυχε στο εβδομηκοστό έκτο 
λεπτό ο Σεούνγκο Πάικ.

Πάφο σκόνταψε απέναντι στον ουραγό Ολυμπιακό
Η Πάφος FC έμεινε στο 1-1 

εντός έδρας με τον Ολυ-
μπιακό, για την 13η και 

τελευταία αγωνιστική του α  ́γύρου 
του πρωταθλήματος. Απρόσμε-
νες βαθμολογικές απώλειες για 
την γηπεδούχο ομάδα, πρώτες 
εντός έδρας. Ο Ψύχας άνοιξε το 
σκορ στο 58΄ για τον Ολυμπιακό, 
ο Ζάιρο διαμόρφωσε το τελικό 
1-1 στο 61΄.

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο Άρης,
ο οποίος ανέβηκε στην 3η θέση, 
ένα μόλις βαθμό πίσω από το 
ΑΠΟΕΛ που συνέχισε και αυτή τη 
βδομάδα το νικηφόρο του σερί, 
και 2 πίσω από την Πάφο που 
σκόνταψε απέναντι στον ουραγό 
Ολυμπιακό. 

Με 0-2 επικράτησε ο Άρης 

της Ανόρθωσης στο "Αντώνης 
Παπαδόπουλος", στην 13η Αγω-
νιστική του Πρωταθλήματος 
ποδοσφαίρου. 

Το πρώτο γκολ σημείωσε ο 
Καζού στο 29ο λεπτό και το 
δεύτερο ο Μπαμπίκα στο 48΄. 

Στο «Τάσος Μάρκου» η ΑΕΚ 
επικράτησε 2-0 της ΕΝΠ με τους 
Λαρνακείς να ανοίγουν το σκορ 
στο 29ο λεπτό όταν ο Φαράζ 
έκανε την μπαλιά από δεξιά, ο 
Τρισκόφσκι έπιασε την κεφαλιά, 
απέκρουσε ο Κόστιτς και ο Λόπες 
με ανάποδο ψαλίδι έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα. 

Το 2-0 ήρθε στο 67’, όταν ο 
Σανχούρχο με όμορφο σουτ εκτός 
περιοχής έστειλε την μπάλα στην 
δεξιά γωνία του Κόστιτς. 

Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, 
η Δόξα Κατωκοπιάς επικράτησε 
2-0 του Ακρίτα.

Η Ομόνοια επικράτησε εύκολα
στο ΓΣΠ με 4 – 0 της Καρμιώ-
τισσας για τη 13η αγωνιστική του 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 
Cyta Α΄ Κατηγορίας. 

Η Ομόνοια προηγήθηκε στο 
23΄ με αυτογκόλ που πέτυχε ο 
Τάντι στην προσπάθεια του να 
επιστρέψει την μπάλα στον τερ-
ματοφύλακα του. Οι «πράσινοι» 
έκαναν το 2 – 0 στο 56΄ με τον 
Λέζιακς και το 3 – 0 στο 68΄ με 
τον Λοϊζου. Το σκορ έκλεισε στο 
86΄ ο Κακκουλής. 

Ο ΑΠΟΕΛ πέρασε από την 
έδρα της Σαλαμίνας κερδίζοντας 
3-1 χάρη στα γκολ των Μπλουμ, 

Μαρκίνιος και Κοσταντίνοφ. 
Κομβικός Μπέλετς στα τελευταία 
λεπτά που έκανε σπουδαία από-
κρουση και κράτησε το 2-1 μετά 
από κεφαλιά του Άδωνη.  

Πρωταθλήματος Cyta μεταξύ 
του Απόλλωνα και της ΑΕΛ, δεν 
ξεκίνησε λόγω του ότι η Αστυνο-
μία δεν μπορούσε να εγγυηθεί την 
ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. 

Σύμφωνα με την ΚΟΠ, για την 
τύχη του αγώνα, θα αποφασίσει 
ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ. 

Τα αποτελέσματα της αγωνι-
στικής είναι:  

Δόξα - Ακρίτας 2-0, Ε.Ν. Παρα-
λιμνίου - ΑΕΚ 0-2, Πάφος FC - 
Ολυμπιακός 1-1, Νέα Σαλαμίνα 
- ΑΠΟΕΛ 1-3, Ανόρθωση-Άρης
0-2. Ομόνοια-Καρμιώτισσα 4-0.

Βαθμολογία: 

Πάφος 31, ΑΠΟΕΛ 30, Άρης 
29, ΑΕΚ 28, Απόλλων 19 (12 αγ.), 

Ομόνοια 19, Ανόρθωση 17, Νέα 
Σαλαμίνα 16, Καρμιώτισσα 15, 
ΑΕΛ 14 (12 αγ.), Δόξα 11, ΕΝΠ 
11, Ολυμπιακός 7, Ακρίτας 7.
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UK economy forecast to 
shrink in 2023

Britain’s economy is on 
course to shrink 0.4 per 
cent next year as infla-

tion remains high and compa-
nies put investment on hold, 
with gloomy implications for 
longer-term growth, the Confe-
deration of Business Industry 
forecast on Monday. 

In a bleak economic forecast 
the leading business lobby group 
said that three quarters of com-
panies are struggling to find the 
skills and workers they need.      
It urged changes in government 
policy, including a more flexible 
immigration system and tax 
breaks to boost investment. 

“Britain is in stagflation -     
with rocketing inflation, negative 
growth, falling productivity and 
business investment. Firms see 
potential growth opportunities  but 
a lack of ‘reasons to believe’ in the 
face of headwinds are causing 
them to pause investing in 2023,” 
CBI director general Tony Danker 

said in a statement.  
“We will see a lost decade of 

growth if action isn’t taken. GDP 
is a simple multiplier of two      
factors: people and their produc-
tivity. But we don’t have people 
we need, nor the productivity,” 
Danker added. 

The United Kingdom is the 
only G7 economy that still hasn’t 
recovered fully from the pandemic. 
Soaring energy and food costs 
drove inflation to a 41-year high 
in October. Widespread strikes 
have become the norm in recent 
months as workers feel the sting 
of a worsening cost-of-living crisis. 

10,000 ambulance workers,      
including paramedics, control room 
staff and support workers, will 
strike across most of England and 
Wales on 21 and 28 December, 
it was announced on Tuesday. 

The walkout by the three 
main ambulance unions - Unison,      
GMB and Unite - will affect non-
life threatening calls only. All the 

unions have asked for above-
inflation pay rises. 

Nurses are scheduled to walk 
off the job on 15 and 20 December 
in England, Wales and Northern 
Ireland. It’s set to be the largest-
ever strike by nursing staff, with 
the National Health Service already 
facing a huge backlog of cases for 
care. The Royal College of Nurses 
wants a rise of 5% above the 
Retail Price Index (RPI) measure 
of inflation - currently 14%. 

Over the next month, rail and 
Eurostar workers, Royal Mail 
postal staff, teachers in Scotland 
and even driving test examiners 
will also go on strike.  

Britain’s train network has 
been brought to a near standstill 
already several times this year. 
This week, the main rail union 
announced walkouts starting on 
Christmas Eve, in addition to two 
48-hour strikes next week. The 
National Union of Rail, Maritime 
and Transport Workers (RMT) 
wants a pay offer reflecting the 
rising cost of living - and a guaran-
tee of no compulsory job losses 

Postal workers plan strikes on 
9, 11, 14, 15, 23 and 24 December, 
which will affect Christmas deli-
veries. Royal Mail has offered a 
pay deal it says is worth up to 9% 
over 18 months - but with inflation 
at 11.1%, the Communication 
Workers Union wants more. The 
CWU also objects to proposed 
changes to working conditions, 
including Sunday working. 

Teachers in Scotland walked 

out on 24 November, with further 
strikes in December, January and 
February. A 6.85% increase for 
the lowest paid was rejected, with 
teachers arguing for 10%. Teach-
ing unions in England and Wales 
are balloting members over pay, 
which could mean further strikes. 

Tens of thousands of staff at 
150 UK universities walked out 
on three days in November. The 
University and College Union 
wants a pay rise worth either 2% 
above RPI inflation, or 12%, which-
ever is higher, pension benefits 
restored and "excessive work-
loads" tackled. 

Ground-handling staff for 
Menzies Aviation at Heathrow 
Airport will strike for 72 hours from 
16 December. The Unite union 
says cargo workers were offered 
a backdated 9.5% pay increase 
and a further 1% from January 
2023, but baggage handlers 
have been offered only a flat-rate 
increase and face a real-terms 
pay cut. 

Driving examiners will hold 
rolling strikes from 13 December 
to 16 January. The Public and 
Commercial Services Union is 
calling for a 10% pay rise, better 
pensions, job security and no 
cuts to redundancy terms. 

Meanwhile, strike action          
involving more than 2,000 bus 
drivers in south and west London 
was called off yesterday after the 
workers accepted an improved 
pay offer.

An amber cold weather 
alert, warning of severe 
and icy conditions, has 

been put in place for England 
as a chilly snap sweeps the 
country. 

The Met Office said air from 
the Arctic will spread south  
across the country, with very 
cold nights expected as well 
as frosts. It brings the risk of 
wintry showers in coastal areas 

as well as the threat of icy 
patches on roads. 

Forecasters warned that 
overnight temperatures could 
plunge below -8C (17.6F) in 
parts of the UK. 

The Met Office expects the 
cold weather to last around a 
week, as the northerly flow will 
linger and there may be some 
showers, though it will be largely 
dry and cold.

Weather warning as 
Arctic blast hits UK

The fate of over 750 missing persons is still unknown

Despite our efforts, over 
750 or our compatriots 
remain missing since 

the Turkish invasion of 1974 and 
the 194-64 period, Presidential 
Commissioner, Photis Photiou 
said on Tuesday. 

Speaking during a meeting with 
high school students and teachers 
in Nicosia, Photiou noted that the 
families of the missing persons 
continue to experience the pain 

of not knowing the fate of their 
beloved persons, and Turkey 
should not be allowed to continue 
this brutal and inhumane treat-
ment of the families.  

He noted that while the     
Committee on Missing Persons 
in Cyprus (CMP) project for the 
exhumation, identification, and 
return of remains of the missing 
persons has been going on for 
more than 17 years, however the 

fate of more than 750 missing 
persons remains unknown, a 
number that represents 50%       
of the cases reported to the 
Committee. 

Photiou said that the occupa-
tion army continues not to allow 
access to its archives, where,  
as he noted, "there is for sure 
information about the missing 
persons as well as information 
about the serious case related to 
the on purpose relocation of    
remains from the initial burial 
sites to other areas which remain 
unknown to us." 

He noted that this relocation 
aimed at concealing the guilt 
and the truth about the massive 
killings of people who were cap-
tured and killed in cold blood. 
Moreover he said that due to this 
barbaric policy, many families of 
missing persons receive just one 
or some bones of their beloved 
ones for burial, stressing that this 

is inhumane and unacceptable.  
The Presidential Commissioner 

said that there are also other 
serious reasons that the desired 
progress in resolving the issue 
of missing persons has not been 
achieved as for example the     
refusal of the occupation troops 
for many years to allow in an 
unhindered way excavations in 
places within the so called mili-
tary zones in the occupied areas 
and the refusal of Turkey to indi-
cate the massive graves where 
people that were collected from 
the battle fields were buried.  

Photiou underlined that "on our 
part, despite Turkey's refusal to 
cooperate and the obstacles and 
difficulties that it continuously 
creates, we are not complacent 
and we will not give in to the 
schemes of the occupation force 
to bring this issue to an end with-
out establishing the fate of each 
missing person." 

WE’RE HIRING 
 
 
 

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

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

develop new skills across different platforms. 
 

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

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

 
FULL or PART TIME 

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

 
We look forward to hearing from you! 

A five-year-old girl died 
from Strep A on Tuesday, 
taking the total number 

of fatalities to nine. 
The girl from Black Mountain 

Primary School in Northern      
Ireland, who fell seriously ill last 
week, was under treatment at 
the Royal Belfast Hospital for 
Sick Children. 

Schools minister Nick Gibb 
said all schoolchildren could be 
given antibiotics in a bid to halt 
the outbreak. 

The Public Health Agency is 
asking parents to be vigilant. 

Authorities are working 
closely with those schools that 
are affected. 

Community groups are also 
being contacted about affected 

children who may have used 
their facilities. 

Group A streptococcus (GAS) 
or Strep A, is a type of bacteria 
often found in the throat and on 
the skin. It can be spread through 
coughs and sneezes as well as 
skin-to-skin contact.

Ninth child dies with Strep A



Βy Yannis Andritsopoulos 
 
George Osborne, the chair of 

the British Museum, has been 
holding secret talks with Greek 
Prime Minister Kyriakos Mitso-
takis over the last 13 months to 
negotiate the possible return of 
the Parthenon Marbles, Greek 
daily newspaper Ta Nea can  
exclusively reveal. 

The behind-the-scenes meet-
ings have been taking place in 
London since November 2021. 
Osborne has also met with two 
senior Greek government minis-
ters. 

At least two of those meetings 
were held at the Greek ambas-
sador's residence in Mayfair. 
Another one was held as recently 
as last week at a hotel in 
Knightsbridge. 

The discussions have been 
kept out of the public eye. The 
chair of London's largest museum 
first visited the ambassador's 
residence, at 51 Upper Brook 
Street, in mid-November 2021, 
to hold “exploratory talks” with 
Mitsotakis about the fate of the 
2,500-year-old sculptures. 

In October this year, he met 
at the same venue with Greek 
Foreign Minister Nikos Dendias. 
In the meantime, he held talks 
with Greek State Minister Giorgos 
Gerapetritis, one of Mitsotakis's 
closest aides. 

Last week, the former Chan-
cellor of the Exchequer visited 

the five-star Berkeley hotel in 
Knightsbridge to meet the Greek 
premier, a year after their first 
secret encounter. 

The return of Phidias’s master-
pieces to Greece was the only 
topic on the agenda of these 
meetings. 

Mitsotakis was in London to 
promote Greek business and 
economic interests in Britain. He 
met with King Charles III, spoke 
at an investment conference, and 
took part in a talk at the London 
School of Economics. While those 
engagements were made public, 
his meeting with Osborne was 
meant to be kept secret. 

Insiders have said negotiations 
between Osborne and the Greek 
prime minister are at ‘an advanced 
stage’. However, an agreement 
has yet to be finalised and Greek 
officials cautioned that “we can-
not rule out that talks might hit 
a stalemate at the eleventh hour, 
as is the case with any delicate 
negotiation.” 

“The devil is in the details,” a 
Greek source said. “An agree-
ment is 90 percent complete,     
but a critical 10 percent remains  
unresolved. It's hard to get there, 
but it’s not impossible.” 

“Significant progress has been 
made. We will see in the coming 
months if that progress is enough 
to reach an agreement," they 
added. 

The behind-the-scenes nego-
tiations intensified in November 

last year, when Mitsotakis visited 
London to meet Boris Johnson. 

In an exclusive interview     
with Ta Nea published in March     
2021, Johnson claimed that the           
Parthenon Marbles “were legally     
acquired by Lord Elgin under the 
appropriate laws of the time and 
have been legally owned by the 
British Museum’s Trustees since 
their acquisition.” 

When the then Prime Minister 
met his Greek counterpart in No 
10, he again rebuffed his request 
for the Marbles to be repatriated. 

Mitsotakis did not lose hope, 
though. During his stay in London, 
he scheduled a meeting with 
Osborne, who formally became 
chairman of the British Museum 
in October last year. 

“The meeting went very well,” 
a source said. It was followed by 
talks between Gerapetritis and 
Osborne in 2021 and this year, 
either in person or remotely. 

 
'Deal to be done' 

  
Speaking in June, the British 

Museum’s chair suggested in 
an interview with LBC that “there 
is a deal to be done” over the 
Parthenon Marbles, if both Bri-
tain and Greece “approach this  
without a load of preconditions,  
without a load of red lines.” 

On October 13 this year,      
Osborne visited the Greek       
ambassador’s residence again, 
this time to meet Dendias. 

The latest round of negotiations 
took place on Monday,  November 
28, two hours before Mitsotakis 
was received by King Charles at 
Windsor Castle. 

That afternoon, the Greek Prime 
Minister was at the ambassador’s 
residence with Alex Patelis, his 
chief economic adviser, meeting 
investors and businesspeople. 

The initial plan was for the 
Parthenon talks to take place at 
the residence – as on previous 
occasions. However, Mitsotakis 
thought that the secrecy of the 
meeting was not guaranteed 
given that too many people were 
in the building at the time, so he 

decided to meet the Museum’s 
chair at The Berkeley hotel         
instead. 

“The discussion went well. 
We've come a long way. However, 
some matters remain pending. 
We agree on a lot, but there are 
also points of disagreement,” the 
official said. 

 
Talks progressing 

 
The aim is to reach a win-win 

solution that will be mutually bene-
ficial to both Greece and Britain. 

The two sides have been nego-
tiating the possibility of a “long-
term cultural partnership” between 
the British Museum and Greece. 
This will allow the sculptures’ 
reunification in the Acropolis 
Museum in Athens, while enabling 
the museum in London to host 
rotating exhibitions of Greek 
treasures never seen before    
outside Greece. 

Speaking last Monday at the 
LSE, four hours after his meeting 
with Osborne, Mitsotakis said   
that the return of the Marbles is 
‘possible.’ He also noted that he 
had seen ‘progress’ on the issue. 

“A win-win solution can be 
found that will result in the reuni-
fication of the Parthenon Sculp-
tures in Greece, while at the same 
time taking into account concerns 
that the British Museum may 
have,” the Greek premier added. 

Greece’s Ministry of Culture has 
also been working on a ‘reunifica-
tion strategy’ under the supervi-
sion of Minister Dr Lina Mendoni. 

In October, Lord Vaizey, Britain’s 
longest-serving arts minister, was 
appointed chair of the Parthenon 
Project’s advisory board, an orga-
nisation which seeks the return 
of the artefacts “in their home city 
of Athens” under a “cultural part-
nership” between the UK and 
Greece. He was joined last month, 
by former Culture Secretary Ben 
Bradshaw. Actor Stephen Fry, 
journalist Sarah Baxter and Con-
servative peers Baroness Meyer 
and Lord Dobbs also sit on the 
advisory board of the Parthenon 
Project which was formed earlier 
this year by Greek businessman 

John Lefas. 
The British Museum houses 

15 metopes, 17 pedimental figures 
and more than 75 metres of the 
Parthenon frieze. 

Greece has campaigned to 
have the 2,500-year-old sculp-
tures returned from the Museum 
since they were removed by Lord 
Elgin in the early 19th century 
when he was Britain’s ambassa-
dor to the Ottoman Empire. At the 
time, Greece was under Ottoman 
rule. Lord Elgin sold the treasures 
to the British government in 1816. 

A Greek official said that senior 
British Museum figures have  
privately conceded that the sculp-
tures will eventually be restored 
to Athens as a single work of art. 
If that happens, Greece intends 
to lend the British Museum rare 
ancient Greek artefacts. 

The official said that several 
solutions are being considered 
that could ‘set aside’ the owner-
ship issue in a possible deal. They 
added that there are ways to 
avoid mentioning ownership in an 
agreement on the Marbles’ return. 

The British Museum claims to 
have legal title to the fifth-century 
B.C. antiquities. Greece, however, 
maintains that the museum is not 
the legal owner of the sculptures. 

The museum’s trustees have 
always insisted that the accept-
ance of the lending institution’s 
ownership is a ‘precondition’ for 
any loan. However, when ques-
tioned by Ta Nea in February, its 
spokesperson stopped short of 
reiterating the word “precondition”, 
used by the museum for many 
years. Instead, they replaced it 
with the word “normally”.  

“Borrowers also normally       
acknowledge that the lender has 
title to the objects they want to 
borrow,” the spokesperson said. 

“They're not saying that it is       
a precondition anymore. So,  
what you are seeing is a massive      
shift. They're opening the door,” 
leading cultural property lawyer 
Mark Stephens told Ta Nea. 

In repeated polls, Britons have 
voiced support for the repatria-
tion of the carvings. 

Palermo model 
 
A solution under consideration 

is the so-called ‘Palermo model’. 
A marble fragment of the Parthe-
non temple, known as the Fagan 
fragment, was ‘deposited’ to the 
Acropolis Museum in January for 
four years by the Antonino Sali-
nas Archaeological Museum in 
Palermo, with a renewal option 
for another four years. 

However, five months later, 
Greek Culture Minister Mendoni 
announced that the fragment      
will permanently stay in Athens, 
after having reached a deal with 
the Sicilian government and   
Italy's culture ministry. A similar 
model could be applied to the 
return of the Marbles currently 
in London. 

It is understood that British  
officials have proposed a ‘partial 
return’ of the Marbles. They have 
also mooted the idea that London 
and Athens could ‘share’ the 
sculptures. A Greek official said 
that Athens has not signed up 
to such ‘solutions’. 

Asked what to expect from 
the talks between Osborne and 
Mitsotakis regarding the future of 
the Sculptures, a British Museum 
spokesperson told Ta Nea: “Deep-
ening public access and under-
standing, creating new ways and 
opportunities for collections to      
be shared and understood right  
across the world, and forging 
connections between the present 
and the past, remain at the core 
of what the British Museum seeks 
to achieve.” 

A Conservative MP told Ta Nea 
that “if the Parthenon Marbles go 
to Athens, they are not coming 
back to London.” 

Bradshaw expressed a similar 
view. “I don't think anyone is  
seriously thinking that when the 
Marbles go back (to Athens) they 
won’t go back permanently,” he 
told Ta Nea. 

  
This news report was 

 published in the Greek 
daily newspaper Ta Nea on  

3 December 2022.
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Head of British Museum held secret talks with Greek PM, 
officials to agree deal for Parthenon Marbles’ return
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Minister for Europe reaffirms support for 
Cyprus Missing Persons committee

Cypriot Community Centre scoops  
Haringey Community Expo 2022 Award

Congratulations to the Cyp-
riot Community Centre in 
Wood Green for winning 

the Haringey Community Expo 
2022 Award. 

Christalla Evdokimou (above 
centre), Christina Kalou (above 
right) and Suzie Constantinides 
MBE (above left), from the Centre, 
were presented with the award 
at a ceremony in Tottenham. 

The Cypriot Community Cen-
tre was first established in 1979 

by 12 founder organisations, 
comprising of the main Cypriot 
organisations (both Greek and 
Turkish) of Haringey. There are 
now 15 affiliated organisations in 
total. Many other non-affiliated 
organisations, local authorities, 
health services, statutory and non-
statutory agencies also use the 
Centres services and facilities. 

The Centre: 
- Provides a base where the 

Cypriot community can maintain 

and develop its own identity.  
- Provides a bridge of commu-

nication between all sections 
and religious denominations with 
the Cypriot community – Greek, 
Turkish, Maronite, Armenian, 
Latin, Mixed Marriages and also 
other communities. 

- Strengthens the links amongst 
all generations of the family unit 
of the Cypriot community. 

- Develops appropriate ser-  
vices, activities and facilities and 

also provides access to services 
for the Cypriot community and 
for anyone else who feels they 
can benefit from them. 

The Cypriot Centre operates 
a comprehensive Day Centre 
provision, from Monday – Friday, 
which caters for the cultural,      
linguistic and religious needs     
of young adult /elderly disabled 
clients of all backgrounds. 

The Day Centre has its own 
fleet of tail-lift minibuses which 

can collect clients, including 
those in wheelchairs from local 
areas, and offers a wide range 
of holistic activities designed        
to stimulate clients’ physical,       
emotional and mental needs. A 
weekly activities program is       
provided. 

For further information on the 
full range of services or how to 
make a referral please contact:-
Day Service Manager – Christina 
Kalou or Senior Support Officer 
– Shenkay Ahmet on 020 8881 
2329 or email: cccdayservices@ 
gmail.com

Members of the Board     
of British Cypriots and 
Conservative Friends of 

Cyprus hosted a dinner in the 
House of Commons in honour 
of Theresa Villiers, Conservative 
MP for Chipping Barnet, where 
thanks and appreciation was 
expressed for her hard work over 
the past 23 years in keeping the 
issue and challenges Cyprus      
is facing alive, either in Parlia-
ment or within the British Govern-
ment. 

Opening remarks by Doros 
Partasides marked the importance 
of restarting negotiations that 
will lead to a workable solution 
according to UN resolutions, the 
human tragedy of the missing 
people and the unjust develop-
ment of the town of Famagusta.  

Marie Parisinou-Nicholsby, 
President of Akionides UK, spoke 
about the work of the charity 
which provides free accommo-
dation and moral support to     
patients, sent privately by the 
government of Cyprus to UK 
hospitals for urgent medical care.  

Andre Chris, executive officer 
of the Conservative Friends of 
Cyprus, informed those present 
about the activities of the asso-
ciation in the UK and in Cyprus.  

Yiannis Stergides from Fama-
gusta, and an active member of 
the Board and the Famagusta 
Association, very emotionally 
spoke about 'his' Famagusta, 
the town he grow up in, which is 
now under Turkish occupation.  

Spyros Neophytou, founder 
member of the Board of British 

Cypriots, spoke about how the 
financial settlement is working.  

Furthermore, Stella Dinenis, 
chair of the English School      
Association, presented Theresa 
with a necklace, a copy from a 
Lambousa original in the British 
Museum.  

Dr Alan Nicholsby mentioned 
the high respect and friendship 
his family has for Theresa, and 
finally, Doros offered the guest 
of honour a book edited by Lady 
Iro and Sir David Hunt on the 
Gothic Art of Renaissance, intro-
ducing some of the rich culture 
of the island. 

In response, Theresa Villiers 
promised once again, among 
other things, that she will conti-
nue to raise her voice until Cyprus 
is reunited again.

Villiers: I will continue supporting the 
Cyprus issue until the island is united 

Marking the Missing Persons Day in Cyprus 
(October 29th), the President of the     
National Federation of Cypriots in the UK, 

Mr Christos Karaolis, sent a letter to Prime Minister 
Liz Truss, urging the UK Government to play a 
leading role in the ongoing humanitarian issue of 
Cyprus’ 975 Missing Persons to provide closure for 
their families, friends and compatriots. The Fede-
ration’s President also sent a letter to Rishi Sunak 
on November 15th, to mark the illegal Unilateral 
Declaration of Independence (UDI) by the occupa-
tion regime.  

The letter to Prime Minister Truss urged the 
British government to call upon Turkey to guaran-
tee access to military sites in the occupied territo-
ries for the purposes of exhumations as well as 
information on burial sites and military records. The 
letter to Prime Minister Sunak subsequently urged 
the British Government to reject the calls from 
Turkey and the Turkish Cypriot leader for partition, 
supporting a free, united Cyprus as a bizonal,  
bicommunal federation, in line with UN Security 
Council resolutions.  

Minister for Europe, Leo Docherty MP, responded 
to the letters on 1 December 2022. On the issue of 
Cyprus Missing Persons, Mr Docherty reinforced 
the continued UK support saying that, “The UK 
maintains close contact with the Committee on 
Missing Persons as the entity mandated to search 
for, recover, identify and return to their families, 
the remains of Cypriots from both communities.” 

The Government, Mr Docherty added, “ensured 
language was included in the renewal of the man-
date for the UN Peacekeeping Force in Cyprus, 
calling on all parties to enhance their cooperation 
with the Committee on Missing Persons, explicitly 
through providing full access, without delay, to all 
areas and responding in a timely manner to requests 
for archival information on possible burial sites.” 

Addressing the concerns raised in the letter sent 
on November 15th, Mr Docherty said that the UK 
has been consistently calling for all sides to avoid 

any actions or statements that could damage  
the prospects for a settlement and reiterated the 
Government's commitment to “continue to contri-
bute to a settlement, through advocating a solu-
tion in line with UN parameters based on the 
model of a bi-zonal, bi-communal federation – a 
model that is internationally accepted and one that 
we believe to be broad enough to address the 
concerns of both sides.” 

The Minister for Europe added that the       
Government’s commitment otherwise consists of 
‘our deployment of military personnel to the UN 
Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), and 
our support for the UN-led Settlement Process.’  

The visit of the Republic of Cyprus Minister of 
Foreign Affairs, Mr Ioannis Kasoulides on Nov-
ember 15th, was also referred to in the Minister’s 
letter, noting his meeting with UK Foreign Secre-
tary James Cleverly. Mr Docherty said that the 
two Ministers agreed to work closely together for 
a just and lasting solution to the Cyprus settle-
ment process within the UN parameters.  

In closing, Mr Docherty said, “The Minister of 
State responsible for the United Nations, Lord 
Ahmad of Wimbledon, also met the Cypriot Foreign 
Minister, to discuss strengthening our cooperation 
at the UN and our shared commitment to securing 
a lasting peace in Cyprus.” 
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Join UK Cypriot poet        
Anthony Anaxagorou for an 
intimate evening of poetry, 

music and traditional Cypriot 
dance to celebrate the release of 
his most recent poetry collection 
Heritage Aesthetics, on Friday 9 
December 2022, 7pm – 11pm, at 
the Cypriot Community Centre, 
Earlham Grove, Wood Green, 
London N22 5HJ. 

The night will also feature  
poetry from Maria Christodoulou 
and Maria Taylor, music and  
traditional Cypriot dance from 
The Elites - Greek Dance Troupe. 

Complimentary food and wine 
will be available. 

The evening will be hosted 
by Kerry Kyriacos Michael MBE.  

Tickets £20, can be purchased 
online at www.eventbrite.com/ 
e/a-celebration-of-poetry-music-
and-dance-from-the-cypriot-     
diaspora-tickets-451633276287 

Anthony Anaxagorou is a 
British-born Cypriot poet, fiction 
writer, essayist, publisher and 
poetry educator. His poetry has 
been published in POETRY, The 
Poetry Review, Poetry London, 
New Statesman, Granta, and 
elsewhere.  

His work has also appeared 
on BBC Newsnight, BBC Radio 
4, ITV, Vice UK, Channel 4 and 
Sky Arts. 

His second collection, After 
the Formalities, published with 
Penned in the Margins is a Poetry 
Book Society Recommendation 
and was shortlisted for the 2019 
T.S Eliot Prize along with the 2021 
Ledbury Munthe Poetry Prize 
for Second Collections. It was also 
a Telegraph and Guardian poetry 
book of the year. 

In 2020 he published How To 
Write It with Merky Books; a 
practical guide fused with tips 
and memoir looking at the politics 
of writing as well as the craft of 
poetry and fiction along with the 
wider publishing industry. 

He was awarded the 2019      
H-100 Award for writing and pub-
lishing, and the 2015 Groucho 
Maverick Award for his poetry 
and fiction. In 2019, he was made 
an honorary fellow of the Univer-
sity of Roehampton. 

In 2022, he founded Propel 
Magazine, an online literary      
journal featuring the work of 
poets yet to publish a first collec-
tion.  

Anthony is artistic director of 
Out-Spoken, a monthly poetry 
and music night held at London’s 
Southbank Centre, and publisher 
of Out-Spoken Press. 

His poetry collection Heritage 
Aesthetics was published in  
November 2022 by Granta.

An evening of poetry, 
music and Cypriot dance 
with Anthony Anaxagorou

Morrissey’s idol: Celebrating Shelagh Delaney

Shelagh Delaney was  
born in 1938 and raised 
in Salford, and wrote a 

successful West End play as a 
teenager.   

 ‘A Taste of Honey’ premiered 
in 1958, and was an instant suc-
cess in both London and New 
York. It was made into a Bafta-
winning film in 1961. She wrote 
it in just two weeks, reworking 
material she had written for a 
novel. The play, considered one 
of the era's "kitchen sink" dramas, 
portrayed working class life in 
Salford. 

The daughter of a bus inspec-
tor, Delaney attended Broughton 
Secondary Modern before trans-
ferring to a grammar school. She 
failed her eleven plus exam four 
times, but she was ambitious 
and ‘cheeky’. 

Speaking to the New Musical 
Express in 1986, Morrissey said: 
"I've never made any secret of 
the fact that at least 50 per cent 
of my reason for writing can be 
blamed on Shelagh Delaney." 

TV scriptwriter Tony Warren 
was also influenced by Delaney's 
work, and drew on its themes in 
his best-known creation, Corona-
tion Street. The famous soap 
opera was first screened two 
years after A Taste of Honey hit 
the stage. 

Morrissey used A Taste Of 
Honey as lyrical inspiration with 
his band The Smiths and as a 
solo artist, including lines lifted 
from Delaney: –  

- And I'll probably never see 
you again – from the song, 
Hand In Glove 

- I dreamt about you last night 

/ and I fell out of bed twice     
and You're the bees knees /     
but so am I - Reel Around The 
Fountain 

- The dream's gone / but the 
baby's real enough - This Night 
Has Opened My Eyes 

- Six months is a long time - 
Shoplifters Of The World Unite 

- It's my life / to ruin / my own 
way - Alma Matters 

Dr Christopher Lee, historian 
at the University of Salford, said 
the success of Delaney's work 
is rooted in its controversy.   

"At the time scripts were 
heavily censored. You couldn't 
swear, or portray homosexuality. 
A Taste of Honey was a story 
about a pregnant schoolgirl in a 
relationship with a black sailor. 
It was real life - that was so     
special." 

Delaney evaded the censors 
through "implying rather than 
stating, much to the annoyance 
of middle class playwrights of the 
time. Here was this schoolgirl 
living near the docks and beating 
them at their own game." 

Dr Lee says Delaney's rise 
was hindered by the conserva-
tive attitudes of the time, and 
because of her gender. 

"She tried to open an arts 
centre, and was side-lined -     
because she was a woman, and 

should have been at home       
having babies. 

"But she is up there with the 
greats. She was one of the most 
influential playwrights of the 
century. Her influence is still felt 
today." 

For fans of The Smiths,         
Delaney needs no introduction. 
She was a huge influence on 
lead singer Morrissey, and she 
graces the cover of the band's 
1987 album, Louder Than Bombs. 

Manchester music historian 
Paul Wild says Morrissey had 
huge respect for the kitchen sink 
dramas of the time. "Morrissey 
is from Stretford, and they were 
a backdrop to his life," he said. 

"He related to all the 'black 
and whiteness' - it became his 
style. Even the name The Smiths 
is bland and everyday. He cele-
brated the bleak." 

Delaney was elected a fellow 
of the Royal Society of Literature 
in 1985.  

The National Theatre revived 
the play in 2019, and it success-
fully transferred to Trafalgar  
Studios in 2020.   

 (Picture:  Delaney in New 
York, 1961, with Irish playwright 
Brendan Behan, during a run of 
her play on Broadway.) 

 
James Neophytou

Archdiocese of Thyateira & GB Christmas concerts

The choir of the School of 
Byzantine Music, under 
the direction of The Rev. 

Protopresbyter Joseph Paliouras, 
invites you to the following Christ-
mas concerts with nativity hymns 
and carols. 
 
Saturday 10 December, 6pm 
- St. Demetrios Church,  
Edmonton N9 0LP 

An evening of superb Christ-
mas carols to celebrate the birth 
of our Lord, Jesus Christ.  

Festive refreshments and 
drinks will follow in the church 
hall. 

A Christmas Bazaar will also 
be taking place at the community 
hall after the Divine Liturgy on 
Sunday 11 December at 12 noon. 

For further information, please 
call 020 8803 4411. 

 
Friday 16 December, 7pm – 
The Twelve Apostles Church, 
Brookmans Park AL9 6NG 

Archimandrite Zacharias from 
the Holy Stavropegic Monastery 
of Saint John the Baptist in Essex 
will be giving a talk about Christ-
mas. The byzantine choir will then 
sing various Christmas hymns. 

The church’s Christmas bazaar 
will take place at the end of the 
Sunday Service on 18 December. 

 
Saturday 17 December, 6pm 
– Cathedral of the Dormition 
of St Mary’s, Wood Green 
N22 8LB 

His Grace Bishop Iakovos of 
Claudiopolis, the Clergy, the 
Trustees and Committees of the 
Community of St Barnabas, look 

forward to welcoming you to a 
Christmas concert at St Mary’s 
Cathedral, to enjoy carols with 
religious and traditional style.  

 
Sunday 18 December, 3pm – 
Archdiocesan Cathedral of 
Haghia Sophia (the Divine 
Wisdom), Bayswater W2 4LQ 

A Christmas Concert - In the Joy 
of the Incarnation - generously 
sponsored by Christos Lazari 
Foundation. Featuring the Arch-
diocesan School of Byzantine 
Music Choir, the Protection of the 
Virgin Mary Ukrainian Orthodox 
Parish Choir, The Mosaic Choir 
and The Choir of St. James's 
Sussex Gardens. 

The event will be followed      
by Archdiocesan Christmas 
Open-house at 5.00-7.30pm at       
Thyateira House, 5 Craven Hill, 
W2 3EN.

Step into Christmas...
…the admission’s free. Not quite, especially if you are facing 

tough times and right now many are finding it hard to make ends 
meet. Remember there’s no shame in asking for help. This week 
I want to sign post you to free events that will warm your cockles 
(it’s gonna be freezing the next few days) and bring some festive 
cheer. As my mother used to say, “if it’s free it tastes better,” - 
more funny and poignant when said in a strong Cypriot accent!  

Several charities, churches and other organisations hold their 
annual Carol services in the next couple of weeks (free entry and no 
obligation to donate). Here are a few worth considering – The Mayor 
of London’s Christmas Carol Service (Southwark Cathedral – 
14 December), The Food Chain (Actor’s Church, Covent Garden 
– 20 December), Dickensian Carol Service (St Bartholomew the 
Great – 22 December) and the one I go to every year, Nine Lessons 
and Carols (St Martin in the Fields – 11 December).  

There are countless others all over the country. I remember going 
to one at Ripon Cathedral and singing in candlelight at Fountains 

Abbey, both beautiful experiences. And no you don’t have to be 
“religious”, singing is good for the soul. 

Finally, the service from King’s College Cambridge, Carols from 
Kings, screened on BBC Two on Christmas Eve. It is described by 
millions as their real start to Christmas when the treble chorister sings 
the opening line to Once in Royal David’s City. Happy Christmas 
to you all. 

Barney Efthimiou

Epione Wellbeing Centre 
New Year’s Eve party

Epione Wellbeing Centre (formerly Greek Cypriot Women's       
Organisation) in Wightman Road, Wood Green, are hosting a New 
Year’s Eve Party.  

Join us in welcoming 2023 Greek style! It’s an event not to be 
missed.  

Tickets only £40, includes food and live music. To book yours, or 
for further information, please call 07459 887 198 / 07940 419 569.
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How to look after your 
home this Winter

Andy Patikis 
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With winter now upon 
us and temperatures 
dropping, now is the 

time to give your home the 
care and attention it needs to 
help protect it from the damage 
that the coldest months can 
cause. 

By carrying out a few simple 
home maintenance tasks each 
year before the worst of the 
winter weather kicks in, you 
could potentially save yourself 
damage and money. It can help 
prevent the sudden need for 
costly repairs due to frozen pipes 
bursting or boilers breaking 
down. And, in the longer term, 
it will save you from needing 
even more expensive work to 
correct issues such as damp 
and structural damage to walls 
and roofs. 

Boilers often run at maximum 
capacity during winter, putting 
them under higher levels of 
stress than at other times of the 
year – which makes your boiler 
more vulnerable to breaking 
down when you need it most! 
Heating engineers recommend 
an annual service, which should 
ensure your boiler gets through 
the coldest months without a 
hitch and will help prolong its  
lifespan.  

Always use a qualified, Gas 
Safe registered engineer when 
it comes to carrying out any 
checks on your boiler.  

Bleeding your radiators is         
a relatively quick and easy      
job, allowing excess air that 
has built up over the summer 
months to be released, helping 
your radiators to work more      
effectively. If you don’t feel 
comfortable doing this yourself, 
it’s something a plumber can 
do. 

Over the autumn months, 
excess rain and leaves falling 

from trees can result in gutters 
becoming clogged with debris. 
That’s why it’s important to 
clear your gutters and drains 
properly before winter hits, as 
any blockages could result in 
rainfall overflowing into render 
and brickwork, getting into loft 
areas or splitting the pipework 
when water freezes. 

Water-carrying pipes in 
colder areas such as lofts and 
garages should have a good 
level of insulation cover, known 
as ‘lagging’, as it helps prevent 
them from freezing in cold 
spells. 

Lagging can be purchased 
from most DIY retailers and is 
easily cut to size and placed 
around piping. 

Your home’s stopcock is what 
controls your home’s water 
supply. In the event of a leak or 
burst pipe, you’ll want to know 
exactly where this is located so 
you can quickly access it and 
turn it off, helping to keep water 
damage to a minimum. 

The stopcock is usually under 
or near the sink – in older 
houses it is often close to the 
front door. 

Increased wind speeds       
during winter storms could       
result in loose fence panels or 
gates being blown off their 
hinges, resulting in damage to 
your property, your car or the 
surrounding areas. Reduce the 
chances of this happening by 
checking for any weakened or 
broken fence panels and gates, 
and fix any problem areas using 
new posts, fence panels and 
hinges where necessary. Sheds 
should be firmly fixed in place, 
with the roof and door securely 
fitted.  

Rainwater that gets into 
cracks in external walls, drive-
ways and patios and then 

freezes can, over time, lead to 
damp and structural damage, 
which can become very costly 
to put right. 

It is normal to find small, fine 
cracks in external stonework 
and render, but larger ones 
need to be repaired by filling 
them with the correct type of 
mortar or concrete. If you have 
any concerns about potential 
structural damage you should 
contact a reputable, qualified 
tradesperson to assess them 
before agreeing to have any 
work completed. 

Your roof is one of the most 
vulnerable parts of your home 
and becomes an easy target 
for cold and windy weather 
during winter. If you notice loose 
or missing tiles on your roof,       
or cracks around parapets      
and chimneys, we recommend 
contacting a registered roofing 
contractor to inspect any poten-
tial damage. The longer roof 
damage goes unnoticed, the 
worse the damage is likely to 
become, so it’s best to act now 
and avoid unexpected costs. 

Your garden may have been 
in full bloom in the summer,  
but in the winter it’s worth  
looking around your property  
to assess if any trees have      
become overgrown and may 
now need cutting back. During 
heavy storms, this could help 
prevent a tree and its branches 
from blowing around, breaking, 
and causing damage to your 
home. 

We have been facing increas-
ingly uncertain weather condi-
tions over the past few years. 
Carrying out the above checks 
will hopefully help to give you 
the peace of mind needed to 
enjoy winter knowing that your 
home is safe, secure and       
protected.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Government could bring in 
military to ease strikes

Britain’s government is 
looking at bringing in     
the military to help keep 

public services running if key 
workers, including in the state-
run National Health Service, take 
strike action, the chairman of the 
governing Conservative Party 
said on Sunday. 

Britain is already grappling 
with industrial action in a range 
of sectors, but now faces strikes 
by thousands of nurses in Eng-
land and ambulance workers in 
England and Wales who plan 
to walk out later this month over 
pay and conditions. 

The government has repeatedly 
called on workers to halt strike 
action, saying it could not afford 
pay rises to cover inflation and 
that, even if it could meet their 
demands, such increases would 
further fuel inflation. 

“Our message to the unions is 
to say ‘this is not a time to strike, 

this is a time to try and negotiate’. 
But in the absence of that, it is 
important for the government… to 
have contingency plans in place,” 
Nadhim Zahawi told Sky News. 

“We’re looking at the military, 
we’re looking at a specialist res-
ponse force… a surge capacity,” 
he said, adding that the military 
could be brought in to drive  
ambulances. 

Alex Baldock, chief executive 
of British electricals retailer  
Currys, said his company would 
not use Royal Mail “for now” to 
reduce any strike impact. 

Workers at post and parcel 
company Royal Mail have held 
several rounds of strikes this year 
in a dispute over pay and work-
ing conditions and more strikes 
are planned this month. 

Prime Minister Rishi Sunak, 
in power for just over a month, 
faces a raft of problems, including 
what could prove to be a lengthy 

recession in the run-up to an 
election that opinion polls sug-
gest the Conservatives will lose. 

The Sunday Times newspaper 
reported that Sunak could revive 
plans to curb the right to strike 
for public sector workers, includ-
ing NHS staff, teachers and fire-
fighters, while the Sunday Tele-
graph said pharmacists could be 
drafted in to help patients if health 
workers strike later this month. 

The main opposition Labour 
Party called on the government 
to negotiate with public sector 
workers, with Bridget Phillipson, 
Labour’s education policy chief, 
saying teachers were “right to 
argue for a better deal in terms 
of pay.” 

Teachers across Scotland have 
carried out strike action for the 
first time in almost 40 years after 
talks on a pay deal broke down, 
and hundreds of thousands of 
teachers and education staff in 
England and Wales are voting 
on whether to strike in a dispute 
over pay and funding. 

Zahawi again blamed Russian 
President Vladimir Putin’s inva-
sion of Ukraine for fuelling energy 
price rises and double-digit       
inflation, calling on public sector 
workers to “come together.” 

“There is a minimum safety 
level of delivery in place already, 
but the NHS will look at all     
contingency planning,” he said.

Drug may slow Alzheimer’s progression 
Experts have hailed the 

“beginning of the end” in 
the search for effective 

Alzheimer’s treatments, after a 
new drug reduced memory      
decline among patients with 
early stages of the disease. 

Lecanemab, which is designed 
to target and clear amyloid –     
one of the proteins that builds 
up in the brains of people with 
Alzheimer’s – was found to slow 
decline in patients’ memory and 
thinking. 

The phase three clinical trial 
results have been reported by 

Eisai, a Tokyo-based pharmaceu-
tical company that has partnered 
with US biotech firm Biogen to 
develop Lecanemab. 

Eisai reported initial results in 
September from a trial on 1,795 
participants with early Alzheimer’s 
disease. Scientists found that 
after 18 months the drug slowed 
the disease progression by 27% 
compared with patients taking 
the placebo. 

Full results from the study have 
since been published in The New 
England Journal of Medicine, 
with experts hailing it as long-

awaited proof that Alzheimer’s 
disease can be treated. 

Experts warned however, that 
UK officials have much to do to 
prepare to deliver the drug, pro-
vided it gets regulatory approval. 
Unless there are big changes in 
diagnostic services, people could 
become ineligible for Lecanemab 
treatment while on the waiting list 
for diagnosis because it can only 
be given to patients with mild 
disease – if their disease progres-
ses to a moderate stage while     
on the waiting list, they will no 
longer be eligible for treatment.



Fans of on stage visual 
spectacle – think War 
Horse, Life of Pi and The 

Lion King to take but three –  
will be awestruck by the theat-
rical magic served in The Lion,    
The Witch and The Wardrobe  
(Gillian Lynne Theatre). Tom 
Paris’s set is dominated by an 
enormous clock face with a circle 
in the centre. It’s prominence is 
used to great effect throughout 
as a symbol, Dr Who like, of entry 
into another universe. Narnia, 
land of the White Witch, Aslan 
et al. This timeless CS Lewis 
fantasy tale - I spent many a day 
walking in and out of wardrobes 
at home and friends’ houses 
after seeing it as a child – remains 
a thing of wonder for children 
but Michael Fentiman’s touring 
production has a much darker 
and haunting side, the horrible 
reality of the impact of war. It 
hangs like the dense London 
smog over the lives of Pevensie 
siblings, Lucy, Peter, Edmund 

and Susan, who to the poignant 
singing of We’ll Meet Again   
during the opening moments, 
are evacuated onboard a cleverly 
evoked train from London to      
Inverness during the Blitz.  

Much of the action takes place 
in fantastical Narnia, a land of 
talking animals and mythical 
creatures where the four sibling 
- led by audacious Lucy, whose 
first foray into a magical ward-
robe takes her there – embark on 
an adventure to save themselves 
and Narnia, thereby fulfilling an 
old prophecy. The connections 
to Christianity are manifold espe-
cially when the great lion Aslan 
gives his life to save one of the 
children, then rises from the dead, 
vanquishes the White Witch and 
crowns the children Kings and 
Queens of Narnia. Throughout, 
the realities of war surround them 
and as the struggle between 
good (Aslan) and evil (the White 
Witch) reaches a pulsating climax, 
the refrain of “war is upon us” acts 

as a constant echoing cry of those 
lives extinguished in conflict. 

Despite moments when the 
pace and ethereal qualities of 
the production become challeng-
ing for the younger children in 
the audience their eyes imme-
diately light up at the sight of 
Aslan, both a magnificently 
created puppet and an actor in 
a deliciously furry coat and 
marvellous mane of golden hair. 
Actor Chris Jarred looks and 
sounds the part but is upstaged 
by puppeteers Oliver Grant, Sean 
Lopeman and Shaun McCourt 
who bring the creature to life with 
superbly skilled manipulation. 
Puppetry designer Max Humphries 
and puppetry director Toby Olié 
achieve something special with 
so many of the characters and 
when that is combined with Chris 
Fisher’s illusions you have a 
spectacle that is bewitching and 
magical.  

The cast, including a scowling 
and permanently on the verge  

of nastiness White Witch, played 
by Samantha Womack, portray 
the array of characters well but 
it is the audio visuals that rule the 
roost and the surprising musical-
ity with songs and live musicians 
giving the production an extra 
layer of colourful storytelling. That 
same evening I walked into a 
wardrobe…and banged my 
head. Ah well.  

Meanwhile Stellaria Embellou 
loves the fragile male ego… 

Beware the man scorned. Trite 
comments about men, their egos 
and thinking via their appendages 
all come home to roost in James 
Graham’s scintillating Best of 
Enemies (Noel Coward Theatre). 
Two men spar in an ABC TV 
studio. They are liberal leftie 
Gore Vidal (Zachary Quinto) and 
staunch conservative Willliam  
F Buckley Jr (David Harewood) 
who give sharply contrasting 
views as they assess the Demo-
cratic and Republican conven-
tions leading up to the 1968 

presidential election. This is not 
a case of sparks flying but more 
a pyrotechnic display of fighting 
cocks. It begins with faux polite-
ness but gently bubbling beneath 
the surface is a distinctive dislike 
for each other and soon enough 
it descends into vitriol and may-
hem. Machismo in meltdown. 

Adding spice to an already 
heated debate Graham throws 
in influential characters from the 
period including Enoch Powell, 
Aretha Franklin and Andy Warhol 
who interject sporadically. More 
effective are the fictional conver-
sations with heavyweights Walter 
Cronkite and James Baldwin. If 
you’ve never seen it check out 
on social media the Baldwin v 
Buckley Cambridge Union race 
debate in 1965. They don’t make 
‘em like that anymore. The onstage 
chemistry between Harewood 
and Quinto is dynamite and when 
it becomes visceral the intellec-
tual sniping is captivating enter-
tainment. A word too about the 
incredible set by Bunny Christie 
which makes it like we are watch-
ing the whole thing on a TV screen 
with video projections giving polit-
ical context to the period. Great 
stuff.   

And Davit Bratwurst is over-
whelmed with emotion… 

Jonathan Kent’s production of 
Tosca (Royal Opera House), 
now in its twelfth revival is 
packed with powerful emotion, 
consummate singing and superb 
musicianship. Puccini’s score, 
this is the third time hearing it 
live for me, is extraordinary in 
the way it takes you on a journey 
with passages of great emotional 
intensity with moments of deli-
cate lyrical pathos. It may not 
have the melodies of Madama 
Butterfly or poetic colouring of La 
Bohème but it leaves an indelible 
mark that stays with you. It is a 
tale of brave artists who become 
embroiled in a struggle against 
a corrupt political system which 
takes place on a set by Paul 
Brown that is like an enormous 
Caravaggio painting depicting a 
chapel, an artist’s studio and the 
imposing Castel Sant’Angelo. 

The dramatic unfolding of the 
plot  by an altogether excellent 
cast. Malin Byström is simply 
wonderful as Floria Tosca, at both 
ends of the register strong, clear 
and poignant. Similarly Gabriele 
Viviani is forceful and authorita-
tive as the nefarious Baron. How-
ever, it is Gwyn Hughes Jones 

who creates the greatest impres-
sion as Cavaradossi. His inter-
pretation of the various arias is 
extraordinary in both tone and 
volume, unrelenting power com-
bined with wonderful lyricism. His 
curtain call was dominated by 
cheers and unrelenting applause. 
Giving the performers excellent 
and not overpowering support, 
which can and does happen, 
are the orchestra conducted by 
Daniel Orin. A night to remember. 

Finally, Sotira Kyriakides kicks 
off our pantomime season… 

Greenwich Theatre's stage 
has become Sherwood Forest, 
with the proscenium arch painted 
and lit up in all the colours of the 
rainbow, mirroring the vibrancy 
of this joyful production of Robin 
Hood. The buoyant on stage band 
(Steve Markwieck, Chris Wyles 
and Gordon Parrish) all multi-task 
with several instruments apiece, 
and are integral to the action. The 
chosen songs, some with adapted 
lyrics, are absolutely relevant to 
the story. These include 'The Boys 
are Back in Town' as the 'theme 
tune' to the Merry Men; 'I Want 
it All' for the Sheriff; and 'You 
don't Impress me much' when 
Marion meets Robin. 'Dancing 
in the Moonlight' is a glorious 
episode. 

Anthony Spargo deserves 
special mention as the Sheriff 
of Nottingham and also having 
written the show, not keeping 
all the best lines for himself. His 
'lapdog' Mutley is energetically 
and hilariously played by Louise 
Gielecki. Robin Hood, played 
by David Breeds, is absolutely 
charming, Amy Bastani a very 
modern Maid Marion, whose 
'governess' Little Joan, is camped-
up gloriously by Phil Sealey and 
is, in his excess, a foil to Robin 
Hood, who is necessarily serious 
in his fight to rob (from) the rich 
and feed the poor. 

Of course, the bad are chas-
tised and the good rewarded, 
but this is pantomime and no-one 
is harmed. The show is really very 
funny - go and be uplifted! 

 
The Lion, The Witch’ – 

www.lionwitchonstage.com 
 

Best of Enemies –  
www.bestofenemiesplay.com 

 
Tosca - www.roh.org.uk 

 
Robin Hood –  

www.greenwichtheatre.org.uk

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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The land that time remembers
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Rimini 
 
Ulrich Seidl, the acclaimed Aus-

trian director of IMPORT EXPORT 
and the PARADISE trilogy, brings 
to the screen another dark comedy 
that will brighten your day despite 
its occasional lapses into heavy 
bleakness. Seidl never shies away 
from controversy and here he does 
it again. He tells the story of Richie 
Bravo (Michael Thomas), a has 
been pop star who returns to his 
hometown in Lower Austria in order 
to attend his mother’s funeral. His 
father, probably a Nazi youth, is 
now in an old people’s home and 
once the ceremony ends Richie 
goes back to his adopted home in 
Rimini, a run-down seaside resort 
in Italy - the birthplace of Federico 
Fellini.  

It is midwinter and the beach is 
deserted apart from a few refugees 
and asylum seekers while Richie 
performs his old songs to groups 
of elderly German tourists. He is      
a bit of a celebrity especially to 
the ladies who find him irresistible 
and often pay for his services. He 
appears to be contended with his 
life until a young, attractive woman 
arrives at the hotel he is perform-
ing… 

It is a brilliant film with sexually 
explicit scenes and a tremendous 
performance from Michael Thomas 
as the ageing pop star. He worked 
with Seidl before, but now he gets 
the role of a lifetime and deserves 
awards for his creation.  

 

The Silent Twins 
 

This remarkable film tells the 
incredible true story of twin sisters 
June (Letitia Wright) and Jennifer 
Gibbons (Tamara Lawrance), who 
spoke to no one and only commu-
nicated with one another. When 
they were children in Wales, they 
were impossible at school and 
growing up as young adults they 
become a nightmare to anyone 

around them.  
Wright and Lawrance work  

brilliantly together as THE SILENT 
TWINS, the inseparable sisters 
who invented their own world in 
order to escape reality.  

This weird situation is high-
lighted by inventive animation and 
Agnieszka Smoczynska’s imagi-
native direction. 

 

Nocebo 

Lorgan Finnegan made an     
impression a couple of years ago 
with his VIVARIUM and he now 
delivers another intriguing feature. 
Christine (Eva Green) is a success-
ful fashion designer until she begins 
to suffer from a mysterious illness. 
Almost miraculously a young Filipino 
carer called Diana (Chai Fonacie) 
arrives at her doorstep offering help. 
Christina allows her to move in des-
pite objections from her husband 
Felix (Mark Strong) and small 
daughter Bobs (Billie Gadsdon)…  

The main premise reminded me 
of the horror SLAXX but this is a 
much more sophisticated affair. 
The acting is strong particularly 
from Filipino star Chai Fonacie, 
who threatens to steal the movie 
as the mysterious stranger with a 
deep secret.  

 

Lady Chatterley’s 
Lover 
 

The D. H. Laurence classic 

novel has been adapted for the 
small as well as the big screen  
on numerous occasions. This        
time Laure de Clermont-Tonnerre      
tells the story of Lady Chatterley 
(Emma Corrin), a passionate young 
woman, who is encouraged by 
her husband to find a lover follow-
ing his serious injuries during the 
Great War. She immediately feels 
a strong attraction after she meets 
Oliver Mellors (Jack O’Connell), 
the estate’s new gamekeeper… 

It is an sensual film with careful 
production values and a winning 
chemistry between the two lovers. 
Joely Richardson, who previously 
played Lady Chatterley in a contro-
versial BBC production opposite 
Sean Bean, makes a fine contri-
bution. (Netflix) 

 
Anonymous Club 

Danny Cohen’s illuminating 
documentary follows Melbourne 
singer/songwriter Courtney Bar-
nett on tour as well as at home. 
How refreshing to see a totally 
unpretentious performer unafraid 
to show vulnerability and whose 
only pre-occupation is her work. 
She is kind to her fans when she 
is touring and as a perfectionist, 
she talks with raw honesty about 
the struggles she faces when she 
is writing her songs.  

An intimate film about a modest 
performer, with a powerful voice 
very much worth getting to know!  

Quintessentially 
British 

Frank Mannion follows his 
SPARKLING: THE STORY OF 
CHAMPAGNE with another enga-
ging documentary. This time he 
sets to explore as well as celebrate 
what is best in being British. He 
interviews many celebrities includ-
ing Ian McKellen and Judi Dench 
who inevitably sing their praises for 
Shakespeare. McKellen enthuses 
“the most famous person in Eng-
land is not a king or a politician or 
an athlete but an actor.”  

The Beatles and the Rolling 
Stones get a mention before James 
Bond enters the debate along 
with the Umbrella Shop. The panel 
talk about irony and the British 
sense of humour and just before 
it all becomes a British propaganda 
feature Mannion sees sense and 
invites the immigrants to join in. 
Enjoyable! 

 
CONFETTI: This gentle film is 

sensitively written and directed  
by Ann Hu, who tells the story of  
Lan (Zhu Zhu), a happily married 
woman living with a young daugh-
ter called Meimei in a small town 
in China. But when Meimei is diag-
nosed with dyslexia by an Ameri-
can teacher Lan has no alternative 
but to pack her bags and head  
for America…Hu’s honourable film 
avoids sentimentality and boasts 
graceful performances.  

 
DARK WINDS: This brilliant 

series, produced by Robert Red-
ford, is set in 1971 on a remote 
outpost of the Navajo Nation near 
Monument Valley. Lieutenant  
Joe Leaphorn (Zann McClarnon) 
works for the Tribal Police and is 
confronted with many unsolved 
crimes but the more he struggles 
to find the truth the deeper he 
sinks into his own demons of the 
past…Like Australia’s MYSTERY 
ROAD where the main prota-
gonist is Aboriginal it’s good to      
see here a series seen from the 
Navajos’s point of view. Strong 
and unpredictable! (AMC+) 

 
SOUND OF THE FUTURE: I 

first saw Matt Hulse’s self-indul-
gent documentary at the 2020 
virtual London Film Festival. In 
1979, when Matt was 11 along 
with his brother and sister formed 
THE HIPPIES a post punk group 
and now, he begins casting chil-
dren in order to reproduce those 
years…Avoid this pointless ego-
tistical film about nothing!  

Any feedback is welcome: 
georgesavvides@hotmail.co.uk

George Savvides 

A four-episode UK series 
is due to be filmed in 
Cyprus, national invest-

ment agency Invest Cyprus 
announced last week, welcom-
ing yet another international 
production that has chosen to 
shoot on the island. 

Channel 5, the third largest 
commercial TV station in the UK, 
and owned by leading global 
media and entertainment com-
pany, Paramount Global, recently 
announced the commission of 
Love Rat, an escapist fantasy 
which transforms into a terrify-
ing psychological thriller, made 
by Chalkboard’s scripted sister 
company, Clapperboard, and 
distributed internationally by 
Entertainment One (eOne). 

Clapperboard Studios is  the 
scripted label and partner com-
pany of Chalkboard, who pre-
viously produced Cold Call in 
2019, and Storyboard Studios 
in Scotland. In addition, Clapper-
board has produced a diverse 
range of dramas, including the 
critically acclaimed The Teacher, 
the ratings-winning Intruder and 
the hit comedy-drama The 
Madame Blanc Mysteries for 
Channel 5. 

Love Rat has been preap-
proved for the Cyprus Film 
Scheme, often referred to as 
Olivewood. 

The production begins filming 
in Cyprus this month and is due 
to air on Channel 5 in 2023. 

Sally Lindsay is leading the 
ensemble cast, joined by Neil 
Morrissey, Alexis Georgoulis 
and Ramon Tikaram. 

The series will follow recently 
divorced Emma, played by Sally 
Lindsay (The Madame Blanc 
Mysteries) as she enjoys a 
whirlwind holiday romance with 
charming hotel proprietor, Niko, 
played by Alexis Georgoulis 
(The Durrells) on the paradise 
island of Cyprus. 

When she realises that  
Niko and his partner-in-crime 
George, played by Ramon      
Tikaram (Pennyworth, Brassic, 
The Great), have scammed her 
out of her life savings, she em-
barks on a dangerous mission 
to get her money back, aided 
by ex-husband Pete, played 
by Neil Morrissey (Line of Duty, 
Unforgotten). 

“Love Rat is a brilliantly      
entertaining story, full of twists 
and surprises; it really turns 
the topic on its head which is 
what drew me to the project,” 
Sally Lindsay said upon joining 
the cast. 

“Emma is an interesting and 
layered character that every-
one will be rooting for as she 
takes control of her situation 
and her destiny,” she added. 

On the new addition to 
Channel 5’s slate, Sebastian 
Cardwell, Deputy Chief Content 
Officer, Paramount UK said that 
“I’m really happy to work once 
more with the creative and  
talented team at Clapperboard 
Studios to bring Love Rat to 
screens, and with a stellar cast 
including Sally Lindsay, who our 
viewers know and love as Jean 
White in The Madame Blanc 
Mysteries and in Cold Call prior 
to that.” 

“Expanding Channel 5’s orig-
inal drama slate, this psycho-
logical thriller promises to be 
one to remember,” he added. 

Mike Benson, Managing Di-
rector, Clapperboard explained 
that “in developing Love Rat, we 
were determined to avoid some 
of the cliches and tropes you 
might expect when exploring 
such a provocative subject 
matter.” 

“Polly and the team have 
done a brilliant job adding     
nuance, surprise and authen-
ticity to the story and characters 
– and of course, it’s lovely to 
be working once more with the 
multi-talented Sally Lindsay,” 
he added. 

Meanwhile, Lefteris Elefthe-
riou, Head of Invest Cyprus’ 
Filming unit, expressed his  
immense satisfaction that the 
production chose Cyprus as a 
filming location. 

“We are thrilled that Channel 
5 and Paramount have approved 
and are now supporting a pro-
duction in Cyprus,” Eleftheriou 
said. 

“Olivewood is steadily gain-
ing traction as an audiovisual 
production destination. Invest 
Cyprus will continue to promote 
and support international pro-
ductions that recognise Cyprus’ 
benefits and choose it over many 
other locations,” he concluded. 

UK drama set to begin 
filming in Cyprus
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Getting ready for all      
those festive celebrations 
means facials, nails and 

hair all need to be in order and 
styled accordingly to compliment 
any chosen outfit. 

Keeping hair in tip top condi-
tion doesn't take a lot of hard 
work, but it does need the use 
of some good quality products 
and a little tlc.  

Having hair cut regularly to 
keep any split ends at bay or 
working their way up the hair 
strands, further helps.  

Using rollers with a little gentle 
heat to start off the drying process 
and then allowing hair to dry 
naturally is far more kind than 
having directional heat blasted 
constantly onto the hair to dry it. 
Besides, the hair rollers of today 
are far more glamourous, comfor-
table and fun with lots of Essex 
sparkle. 

Of course, thicker hair needs 
more drying time, but rolling  
the hair up in some rollers when 

slightly damp and sprayed with 
some flexible setting spray really 
can do the trick, enough to avoid 
damage to the hair that can 
happen with blow-drying the hair 
far too often using direct heat; 
even weekly is too much.  

Using hot hair appliances like 
straighteners or curling tongs 
should be reserved for those ab-

solute important days of neces-
sity. For those that are trying to 
grow their hair, this simple switch 
from drying and styling technique 
can make a big difference. Com-
bine this with some top-quality 
products and see for yourself.  

Using a good shampoo and 
conditioner is a great start, there 
are so many to choose from but 
don't think any old shampoo will 
do or that they are all the same 
because they really are not. If you 
choose to use a store-bought 
soap based one, then the L'Oreal 
range is a good option and there 
is always one to suit most hair 
types, however, if you want to 
use a soap free shampoo which 
is more natural and non-lathering, 
then once again a natural range 
is a good option.  

Use a good serum, especially 
if there is a tendency for weak, 
dry, or frizzing out type hair. I 
cannot express this enough; a 
good conditioning leave-in serum 
or product can make the differ-

ence between brittle breakage 
or stronger growth and longer 
lasting hair length.  

A shop bought serum like OGX 
Coconut oil will do the trick for 
basic protection and smoothing, 
or for a more natural and multi-
vitamin treatment, along with 
protection, that can be used daily 
to help stimulate hair growth, the 
award-winning HCR Gold Hair 
and Scalp treatment is claimed 
to work wonders with its vitamins 
and Amino acids, which makes 
sense since keratin is what our 
hair is made up of. 

 
Extra care 

 
Use conditioning hair masks 

regularly - obviously being pam-

pered at a salon is ideal but since 
we do not all have the time to 
do that, a little home pampering 
of indulgence at our own leisure, 
can be just as effective. The   
important part is the massage 
as this stimulates the blood 
supply to the surface of the skin, 
which in turn feeds the hair  
with all the nutrients that travels 
through the blood.   

Make a home oil mask with 
50% glycerin, 25% almond oil 
and 25% coconut oil melted and 
mixed together, apply to hair, 
massaging through at scalp and 
to the ends. Use small circular 
movements with your fingertips 
gently around the scalp for a few 
minutes, then apply a shower 
cap for ten minutes to steam  

up and allow pores to open and 
absorb the oils. Repeat the mas-
sage for another few minutes 
and then rinse out by first apply-
ing a shampoo neat to lather up, 
so as to be able to remove all 
the oil.  

Repeat shampoo and rinsing, 
then usual conditioner rinse and 
styling with serum and setting 
sprays, to complete those beau-
tiful glossy glowing locks. 

 
Go shine! 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Hair beautiful

Cooking with Loulla Astin 
Sesame bread rings stuffed with olives

This is the perfect Greek snack for Lent. 
Warning: They are very moreish and you will 
not be able to stop at just one! Double the 

recipe to make more. 
 

Ingredients (makes 4):  
500g strong / bread flour 
25g fine semolina  
1 tsp instant dry yeast 
1/2 tsp cinnamon  
1 tsp sugar 
1 tsp salt 
60ml olive oil 
150ml orange juice 
150ml lukewarm water  
Sesame seeds (for the topping) 
 

For the filling: 
1 tbsp olive oil 
2  shallots, finely chopped 
4 spring onions, chopped  
4 tbsp black olive paste (tapenade)  
500 pitted black olives, chopped in half  
2 -3 tbs chopped coriander  
2 -3 tbs fresh chopped mint  
Ground black pepper  
 

Method: 
To make the dough, place the flour, semolina, 

yeast, cinnamon, sugar, salt and olive oil in a food 
processor fitted with a dough hook. Start mixing 
and then pour in the orange juice and water. Keep 
mixing until dough starts to come together to 
form a ball and is soft and elastic. You may need 
to add more water. You can also make the dough 
by hand. Place dough into an oiled bowl, cover 
with clingfilm and leave to proof for 1 hour. 

Next prepare the sesame seeds. Place sesame 
seeds in a small saucepan, cover in water, bring 
to the boil, then put in a sieve to drain. Spread 

them out onto a tea towel. 
To prepare the filling, sauté the chopped onion 

in olive oil over a medium heat until soft and 
golden. Place in a bowl and allow to cool. Mix in 
the chopped spring onion, chopped olives and 
herbs, and season with ground black pepper. 

Preheat oven to 170c. Divide dough into 4 equal 
pieces and shape into balls. Roll each into rectan-
gles about 21x31cm. Spread some olive paste and 
scatter with the olive filling. Roll the dough into a thick 
sausage shape encasing the filling, then shape into 
a fat ring (koulouri) sealing the two ends together. 

Roll them in sesame seeds and place on a 
baking tray lined with parchment paper. Using a 
small, sharp knife, or scissors, make 6 small slits 
on the perimeter of the koulouri. Repeat process 
with the other pieces of dough. Cover them with 
a tea towel and allow to rise for 20 minutes. 

Bake in the preheated oven for 40 minutes or 
until golden. Καλή όρεξη!  

Follow Loulla on Facebook: www.facebook. 
com/groups/ 1250641761674966



Girls Aloud’s Nicola Roberts joins  
Strictly Christmas Special line-up 

Girls Aloud star Nicola Roberts is the latest celebrity to be 
confirmed for the Strictly Come Dancing Christmas Special. 

The 37-year-old singer will be partnered with professional 
dancer Giovanni Pernice as she seeks to claim victory in the 
festive version of the BBC One show. 

The news of her Strictly appearance was revealed on Zoe 
Ball’s BBC Radio 2 Breakfast Show on Friday. 

Nicola said: “It’s truly an honour to be part of Strictly, but to be 
invited on to the prestigious Christmas Day episode is something 
very special indeed. 

“They’ve promised me extra glitter, sparkle and frosting, all 
wrapped up together with a big bow on top. What more could a 
girl wish for at Christmas?!” 

Nicola is the fifth contestant to be announced for the festival 
special, joining actor Larry Lamb with professional dancer Nadiya 
Bychkova; soap actress Alexandra Mardell with Kai Widdrington; 
DJ Rickie Haywood-Williams with Luba Mushtuk; and podcaster 
Rosie Ramsey who will be partnered with Neil Jones. 

The show will see six couples perform festive-inspired routines 
in a bid to be crowned Christmas champion 2022. 

Judges Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke 
and Shirley Ballas will also return for the special episode. 

The Strictly Come Dancing Christmas Special will air on BBC 
One and BBC iPlayer on Christmas Day.
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Andrea Georgiou 

Greek American 
comedian Basile 
is heading back 
to the UK! 
 

Yes he’s coming back! Inter-
nationally acclaimed Basile, the 
hilarious Greek American come-
dian, is returning to the UK with 
his brand new Greek Mystique 
world tour show on Sunday 5th 
March 2023, 7.00pm, courtesy 
of 1 To One Events Ltd, at the 
Millfield Theatre, (Silver Street, 
Edmonton, London N18 1PJ), 
where he sold out shows in 2016, 
2018 and 2019. 

The same crazy Basile, with 
a completely crazy new twist on 
his life, will be telling stories of 
surviving Covid, marriage, chil-
dren and an irascible mother-in-
law who lives with his family; all 
being under the same roof for 
two years, he just had to escape 
and produce a new show!  

His Hellenic heritage is a 
large part of his comedy shows 
where he continues to share his 
personal life experiences, albeit 
hilarious ones.  

Explosive, dynamic and       
original are the words describing 
one of the most powerful enter-
tainers on stage today. Basile is 
now more popular than ever with 
over 4 million views on all of his 
YouTube videos – a rise of over 
1.5 million since Covid and still 

rising, and over 1 million Insta-
gram views from his Las Vegas 
show and 215,795 Tik Tok views. 

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

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

Special guest at the Millfield 
Theatre is Mario Kombou who 
is currently touring the UK and 
Europe in his own production of 
The Elvis Years. 

Mario trained as an actor  
and has appeared in film and 
television around the world.  

He was chosen to perform  
the 1000th UK number 1 on 
Top of the Pops and is the only 
Elvis tribute artist to have been 
endorsed by Elvis’ first cousin 
Donna Presley of Elvis Presley 
Enterprises (EPE), managed and 
run by the Presley family. 

He was the 1st European to 
win The Images of the King 
Contest World Championship in 
Memphis, Tennessee, which is 
the longest running contest and 
has been running for over 30 
years. 

Mario appeared in the lead role 
of Vince Everett in the hit West 
End production of Jailhouse Rock 
which ran for a year and a half 

at the Piccadilly Theatre.  
Tickets for the Greek Mystique 

show at the Millfield Theatre are 
priced £25 - £40 - book online 
at www.millfieldtheatre.co.uk 

or https://1tooneevents.co.uk 
For accessible seats, please 

contact the Millfield Theatre  
box office direct on 020 8807 
6680.
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Michael Yiakoumi

Cyprus Football

Results 
Pafos 1 Olympiakos 1, Omonia 4 Karmiotissa 0, Nea Salamina 1 
Apoel 3, Paralimni 0,, AEK 2,Doxa 2 Akritas 0. Anorthosis o Aris 2 
Standings 
Pafos, 31 Apoel 30, Aris 29, AEK, 28, Apollon 19, Omonia 19             
Anorthosis 17, Nea Salamia 16,  Karmiotissa 15,AEL 14, Paralimni 
11, Doxa 11, Olympiakos 7, Akritas 47

Three UK Cypriots 
run Palermo  
Marathon in Sicily

John Lingi (aged 31), Costas 
Adamou, and Georgina 
Kassiras  took part in the 

historic city of Palermo Marathon 
in Sicily on Sunday 20th Novem-
ber.   

It was Costas’ fifth Marathon 
(in 5 years) and John’s first, whilst 
it was Georgina’s first Half Mara-
thon. The course ran through 
the beautiful old city and around 
the new city. 

John crossed the finish line in 
a fantastically impressive 4 hours 
and 10 minutes, with Costas fin-

ishing in 5 hours 24 minutes in 
extremely difficult running con-
ditions, with the last hour or so 
run in torrential rain.   

Georgina had no previous 
running experience whatsoever, 
and so her time of 2 hours 49 
minutes was equally impressive. 

Costas has previously run      
Marathons in Edinburgh and 
Athens (both in 2017), and        
Limassol and New York (both in 
2019). 

The trio are now contemplating 
the Paris marathon in Spring!

AEK Youth The Fight Factory 
Charity White Collar 
boxing fight night 

Fight factory Charity White Collar boxing fight night took place 
on Saturday 3rd December 2022 at the Selby Centre in Tottenham. 

It was a massive success arranged by the Evangelou Brothers 
from the Fit Factory in Cockfosters, raising money for local charities. 
Several local fighters took part, making it a major success.

Peter Demetriou (far right), George Leonidas        
(2nd from right) and sons at the boxing

Danny Dionissiou with his sons

Evangelou Brothers from the Fit Factory

New Salamis fail to 
hold on to lead and 
draw in added time 
New Salamis drew against 

a tough team away from 
home they were leading 

1-0 with a goal from Zenon      
Stylianides in the 54th minute 
and were down to 10 men when 
Taufee Skandari was sent on  
receiving a yellow card. 

Stowmarket equalised in the 
76th minute through Bullard. 
Then New Salamis retook the 
lead in the 90th minute through 
Albert Adu Donyinah and just 
when New Salamis thought they 
had won the game, up popped 
Stowmarket forward Olo Soto-

yimbo to equalise with the last 
kick of the game. 

Playing his 100th game for 
New Salamis was Luke Foster.

AEK Youth U14’s beat Ashford 8-0 to seal their spot 
in the quarter finals

Omonia Youth

Omonia Youth Under 15 Girls again showed their 
quality to register another victory

Omonia Youth Under 13 Girls were deserved 3-0 
winners even though they played without substitutes 
or their regular goalkeeper

Omonia Youth Under 18 Gold plundered the goal 
against their opposition to win 9-2



Michael Yiakoumi

Fixtures : 
Friday 9th December 2022 
World Cup Quarter Finals 
Croatia  v Brazil 15.00pm (QTR FINAL 1) BBC 1 
Netherlands v Argentina 19.00pm (QTR FINAL 2) BBC 1 
Cyprus football 
Pafos v APOEL 
Doxa v AEK Larnaca 
Saturday 10th December 2022 
World Cup Quarter Finals 
Morocco v Portugal 15.00pm (QTR FINAL 3) ITV  
England v  France 19.00pm (QTR FINAL 4) ITV 
League Two 
Crewe v Leyton Orient 15.00pm 
Vanarama National League 

Halifax v Barnet 15.00pm  
Isthmian League North 
New Salamis v East Thurrock 15.00pm White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
Spartan South Midlands League 
St Panteleimon FC v Baldock15.00pm Hertford Town FC Herting-
fordbury Park West Street Hertford Hertfordshire SG13 8EZ. 
Cyprus Football 
Anorthosis v Olympiakos Nicosia 
Enosis v Apollon 
Sunday 11th December2022 
Isthmian League Premier 
Cray Wanderers v Haringey Borough 15.00pm 
Cyprus Football 

Omonia Nicosia v Akritas 
AEL v Aris Limassol 
Monday 12th December 2022 
Cyprus Football 
New Salamis v Karmiotissa 
Tuesday 13th December 2022 
World Cup Semi Finals 
Quarter-Final 1 Winner v Quarter-Final 2 Winner 19.00pm 
Vanarama National League 
Barnet v Yeovil 19.45pm The Hive, Camrose Avenue, Edgware 
HA8 6AG 
Wednesday  14th December 2022 
World Cup 
Quarter-Final 3 Winner v Quarter-Final 4 Winner 19.00pm
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Achraf Hakimi calmly con-
verted a penalty to send 
Morocco through to the 

World Cup quarter-finals for the 
first time with a 3-0 shootout win 
over former champions Spain 
after a cagey last-16 clash ended 
goalless on Tuesday. 

The Spanish-born Hakimi 
chipped in the decisive penalty, 
prompting a deafening roar of 
joy and celebration from the 
Morocco supporters, after their 
side became the first Arab nation 
ever to qualify for the tourna-
ment's quarter-finals. 

Morocco goalkeeper Yassine 
Bounou, who plays for Spain's 
Sevilla, saved spot-kicks from 
Carlos Soler and Sergio Bus-
quets after Pablo Sarabia had hit 
the post and Hakimi, a product 
of the Real Madrid youth system, 
held his nerve to earn his team 
a quarter-final against either       
ortugal. 

Morocco became only the 
fourth African nation to reach 
the last eight of the tournament, 
12 years after Ghana did so in 
South Africa. 

After a scrappy match finished 
0-0 after extra time with few shots 
on target for either side, Morocco 
fed off the raucous support of their 
red-clad fans in the shootout as 
Spain crumbled. Spain enjoyed 
more than 75% of possession and 
completed almost 1000 passes 
but Morocco caused problems for 
them on the counter-attack and 
goalkeeper Unai Simon made 
some good saves. 

Clinical England overcame      
a pedestrian start to surge to a 
comfortable 3-0 victory over 
Senegal on Sunday as high-
quality goals by Jordan Hender-
son, Harry Kane and Bukayo 
Saka swept them into a mouth-
watering World Cup quarter-final 
clash with France. 

England took a long time to 
impose themselves on the Afri-
can champions, a team they had 
never faced before, two goals 
late in the first half changed the 
feel of the night and it was no 
contest after the break. 

The impressive victory exten-
ded their all-time unbeaten run 
against African teams to 21 

games, They now face France 
in the quarter finals. 

The World Cup knockout 
phase in Qatar will continue with 
the quarter-finals on Friday and 
Saturday. Below are the teams 
who made it into the last eight. 

 
ARGENTINA 

Argentina beat off a frenzied 
Australia fightback to win 2-1 and 
reach the quarter-finals, where 
they will face the Netherlands on 
Friday. 

Captain Lionel Messi, who has 
said he intends to retire from the 
national team after the tourna-
ment, scored his first goal in a 
World Cup knockout round in 
his 1,000th matchto beat Diego 
Maradona's tally of eight World 
Cup goals. 

La Seleccion won the World 
Cup in 1978 and 1986, and 
reached the final on three more 
occasions, most recently in 2014 
when they lost against Germany. 

Group performance: 
Argentina 1-2 Saudi Arabia 
Argentina 2-0 Mexico 
Poland 0-2 Argentina 

Round of 16: 
Argentina 2-1 Australia 
 

BRAZIL 
Brazil stormed into the quarter-

finals with an overwhelming 4-1 
victory over South Korea, scoring 
all their goals in the first 36       
minutes. They next face Croatia 
in the first match of the quarter-
finals on Friday at 1500 GMT. 

The Selecao have lifted the 
World Cup five times and are the 
pre-tournament favourites to win 
a record-extending sixth title. 

Brazil have played in every 
World Cup since 1930 but have 
not reached the final since they 
last won the title in 2002. 

Group performance: 
Brazil 2-0 Serbia 
Brazil 1-0 Switzerland 
Cameroon 1-0 Brazil 
Round of 16: 
Brazil 4-1 South Korea 
 

CROATIA 
Goalkeeper Dominic Livakovic 

saved three spot-kicks as Croa-
tia beat Japan 3-1 in a penalty 
shootout after an enthralling 
120-minute contest finished 
deadlocked at 1-1. 

The Croats will next face Brazil 
on Friday. This is the sixth World 
Cup for Croatia, who reached the 
final in 2018 when they lost to 
France. 

Group performance: 
Morocco 0-0 Croatia 
Croatia 4-1 Canada 
Croatia 0-0 Belgium 
Round of 16: 
Croatia 1-1 Japan (3-1 on 

penalties) 
 
ENGLAND 

England secured a spot in the 
quarter-finals with a 3-0 win over 
African champions Senegal in 
another emphatic victory after 
comfortably beating Wales and 
Iran in the group stage. 

The Three Lions are set to 

meet reigning champions France 
on Saturday. 

England have won the World 
Cup only once in 1966, and      
finished fourth in 2018. 

Group performance: 
England 6-2 Iran 
England 0-0 United States 
Wales 0-3 England 
Round of 16: 
England 3-0 Senegal 
 

FRANCE 
Another one of the book-

makers' favourites to win the 
title, France beat Poland 3-1 to 
advance to the quarter-finals. 

Led by Olivier Giroud - who 
surpassed Thierry Henry as 
France's all-time top scorer with 
52 goals - and current tourna-
ment top marksman Kylian 
Mbappe, Les Blues will meet 
England on Saturday. 

France have won the World 
Cup twice, in 1998 and 2018. 

Group performance: 
France 4-1 Australia 
France 2-1 Denmark 
Tunisia 1-0 France 
Round of 16: 
France 3-1 Poland 
 

MOROCCO 
Morocco reached the quarter-

finals for the first time with a 3-0 
penalty win over Spain and will 
face Portugal on Saturday. 

Spanish-born Achraf Hakimi 
scored the decisive spot-kick for 
Morocco, following a 0-0 draw 
over 120 minutes. 

They are playing in their sixth 
finals, having reached the last 
16 once before in 1986. 

The only African side still in the 
running, Morocco failed to qualify 
for the knockout stage in 2018 
with one point. 

Group performance: 
Morocco 0-0 Croatia 
Belgium 0-2 Morocco 
Canada 1-2 Morocco 
Round of 16: 

Morocco 0-0 Spain (3-0 on 
penalties) 

 
NETHERLANDS 

The Netherlands advanced to 
the quarter-finals with a 3-1 win 
over the United States on Satur-
day, and will face Messi's Argen-
tina on Friday. 

The Dutch - unbeaten in 19 
games after their elimination at 
Euro 2020 - have been the runners 
up at three World Cups in 1974, 
1978 and 2010. 

This year marks their return to 
the global stage after failing to 
qualify in 2018. 

Group performance: 
Senegal 0-2 Netherlands 
Netherlands 1-1 Ecuador 
Netherlands 2-0 Qatar 
Round of 16: 
Netherlands 3-1 United States 
 

PORTUGAL 
Portugal's Goncalo Ramos 

netted a hat-trick on his first World 
Cup start in a 6-1 demolition of 
Switzerland, sending his side 
through to the quarter-finals for 
the first time since 2006. 

Coach Fernando Santos took 
the brave call to bench Cristiano 
Ronaldo and was rewarded with 
an artful display from his side as 
they set up a last-eight clash with 
Morocco on Saturday. 

Portugal's best World Cup   
result is a third place in 1966. 
Most recently, they won the Euro 
2016 in France. 

The run-up to the last-16 match 
was marked with speculation 
regarding the future of Ronaldo, 
who left Manchester United by 
mutual consent last month, and 
his outburst following his substi-
tution against South Korea. 

Group performance: 
Portugal 3-2 Ghana 
Portugal 2-0 Uruguay 
South Korea 2-1 Portugal 
Round of 16: 
Portugal 6-1 Switzerland 

World Cup quarter-finals 2022: Which teams qualified and review: 

Morocco advance as Spain flop in shootout 
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(από την περιοχή Αγίου Λουκά της Λευκωσίας, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Στέλιος (Στιβ) Στυλιανού
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
Stelios (Steve) Stylianou on Tuesday 22nd November 2022, at the age of 87.  

He leaves behind his wife Loukia, sons Andy and Stavro,  
daughters-in-law Rena and Ingrid, grandchildren, Theo, Stelios, Luke, Alex 

and Oliver, brothers and sisters Victoria, Maro, Louka, Andro and Kassiani.  
 

The funeral will take place on the 13th December 2022, at St Demetrios 
Greek Orthodox Church, corner of Logan Road & Town Road, London,  
N9 OLP, at 12.30pm, and the burial will follow at Edmonton Cemetery, 
Church Street, London, N9 9HP, at 2pm. The wake will be held directly  

afterwards at the family home, 257 Hedge Lane, Palmers Green, London, 
N13 5DE. Should you wish to make contact with the family,  

please contact Rena on 07949 278709.

Stelios (Steve) Stylianou

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας  
Στέλιου (Στιβ) Στυλιανού την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 87 ετών. 
Αφήνει τη σύζυγο του Λουκία, τους γιους του Άντι και Σταύρο, τις νύφες 
του Ρένα και Ingrid, τα εγγόνια του Theo, Στέλιο, Λούκ, Άλεξ και Όλιβερ, 
καθώς και τα αδέρφια του Βικτώρια, Μάρω, Λουκά, Άντρο και Κασσιανή. 

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022, από την 

 Ελληνική Ορθόδοξη Eκκλησία του Αγίου Δημητρίου, corner of Logan 
Road & Town Road, Λονδίνο, N9 OLP, στις 12.30μμ,  και θα ακουλουθήσει 
η ταφή στο Edmonton Cemetery, Church Street, London, N9 9HP, στις 

2μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί αμέσως μετά στο σπίτι της οικογένειας,  
257 Hedge Lane, Palmers Green, London, N13 5DE. Εάν επιθυμείτε να 
 επικοινωνήσετε με την οικογένεια, καλέστε την Ρένα στο 07949 278709.

(From Ayios Loukas, Parish of Nicosia, Cyprus)

26/8/1935 – 22/11/2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ειρήνη Άδωνις

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας  
Ειρήνης Άδωνις, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, στο σπίτι της,  

περιτριγυρισμένη  από την οικογένεια της, σε ηλικία 78 ετών. Αφήνει τον 
σύζυγο της Γιώργο Άδωνη, τα παιδιά της Φραντζέσκα και Νικόλα, 

τα δύο εγγόνια της Ηλία και Οφέλια, συγγενείς και φίλους.  
 
 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022,  
από τον Ιερό Ναό Απόστολου Ανδρέα, Kentish Town Road NW1 9QA,  
στις 11:00 π.μ., και θα ακολουθήσει η αποτέφρωση στο New Southgate 
Crematorium. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Greek Cypriot Brotherhood, 
 2 Britannia Road, London N12 9RU. Παρακαλούμε αντί για λουλούδια, 

 να γίνουν εισφορές για το Motor Neuron Disease (MND),  
στο κουτί εισφορών, την ημέρα της κηδείας.

(Από Γλασκώβη - Σκωτία)

Irene Adonis

It is with great sadness we announce that Irene Adonis sadly passed 
away peacefully at her home, surrounded by her family on Sunday 

27th November 2022, at the age of 78. She leaves behind her  
husband George Adonis, her two children Francesca and Nicholas 
and her two grandchildren Elias and Ophelia, relatives, and friends. 

  
 
 

The funeral service will be held on Friday the 16th of December 
2022, at St Andrews Greek Orthodox   Church, Kentish Town Road 
NW1 9QA, at 11am, followed by the cremation at New Southgate 

Crematorium and wake will be held at the Greek Cypriot  
Brotherhood, 2 Britannia Road, London N12 9RU.We ask instead  

of flowers, for donations for Motor Neuron Disease (MND),  
a donation box will be available on the day of funeral.

(From Glasgow - Scotland)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

We are deeply saddened to announce that Andreas Solonos passed away  
on the 27th of November 2022, at the age of 81. Andreas leaves behind  

wife Ntina, children Maria and Chris, son-in-law Savvas,  
daughter-in-law Sarah, grandchildren Andrew, Elena and Kati,  

4 sisters, 1 brother, 4 great-grandchildren.  
Our father was a man that loved all his family and friends. 

Always there to help, putting everyone else first. 
He will be dearly missed by everyone.  

The funeral will be held on Thursday 15 of December 2022,  
at St. Mary’s Greek Orthodox Cathedral, SE5 0TF, at 11:30 am.  

The burial will take place at Camberwell Old Cemetery, SE22 0RU.  
The wake will follow at St. Mary’s Greek Orthodox Cathedral. Floral 

tributes are welcomed but the family would prefer donations to either  
Alzheimer's Research UK or St Christopher's Hospice.

Andreas Solonos
† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας Ανδρέα 
Σόλωνος, την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 81 ετών. Ο Ανδρέας 
αφήνει τη σύζυγο του Ντίνα, τα παιδιά του Μαρία και Χρήστο, τον γαμπρό 
του Σάββα, τη νύφη του Σάρα, τα εγγόνια του Ανδρέα, Έλενα και Kati, 

5 αδέρφια και 4 δισέγγονα.  
Ο πατέρας μας ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πολύ την οικογένεια και 

τους φίλους του. Πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και να εξυπηρετήσει 
τον συνάνθρωπό του. Θα λείψει πολύ σε όλους μας.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, από τον  
Καθεδρικό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου, 305 Camberwell New Road, 

 London SE5 0TF, στις 11:30 π.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή στο  
Camberwell Old Cemetery, Forest Hill Rd, London SE22 0RU.  

Η παρηγοριά θα δοθεί σε αίθουσα της εκκλησίας. Τα λουλούδια είναι 
ευπρόσδεκτα, ωστόσο η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν εισφορές για 
το Alzheimer's Research UK ή το St Christopher's Hospice.

Ανδρέας Σόλωνος

3/11/1941 – 27/11/2022

(From Karavas, Cyprus)(από τον Καραβά, Κύπρος)
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The 6 month - memorial service of our 

 beloved mother, grandmother and great 

grandmother Vasiliki Paschali 

from Komi Kebir will take place  

on Sunday 11 December 2022,  

at St Nicholas Church, 60 Godolphin 

Road, Shepherds Bush, W12 8JW.   

Family and friends are welcome. 
 

Family: children Pas, Christine  

and Pavlo and their families. 

† MEMORIAL

The 9 Month Memorial of our beloved and dearly missed Anna 

Eleni Antoniou, will be held on Sunday 18th December 2022, 

at St. Mary's Church, Trinity Road, London N22 8LB. 
 

 We invite all who wish to honour her memory. 

Anna Eleni Antoniou
† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την  Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, το 9μηνο  

μνημόσυνο της πολυαγπημένης μας Άννας Ελένης Αντωνίου  

στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, London N22 8LB.  
 

Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της, όπως παρευρεθούν. 

† MEMORIAL

(from Agios Andronikos, Cyprus)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας Νίκου Εροδότου την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022,  

σε ηλικία 80 ετών. Ο Νίκος αφήνει τα παιδιά του Ανδρούλλα, 
Μαρία και Ηρόδοτος, την νύφη του Χριστίνα, τον γαμπρό 
του Άντριου, τα εγγόνια του Μαργαρίτα και Χριστόφορο. 

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, 
στις 13:00, στο παρεκκλήσι του κοιμητηρίου του Sutton, A17 

Alcorn Cl, Sutton SM3 9PX.  Η παρηγοριά θα δοθεί στην 
οικία του εκλιπόντος, 49/51 the Avenue, Worcester Park KT4 
7HU. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα ενώ θα υπάρχει κουτί 
εισφορών στην εκκλησία και στο κοιμητήριο με όλα τα έσοδα  

να πηγαίνουν στο Princess Alice Hospice.

It is with great sadness that I announce the passing of my  
beloved father, Christos Kyriacou on the 15th of November 

2022, aged 90. He leaves behind his daughter Ourania, sister 
Christina, brothers George, Sotiris, and many family members. 

 
The funeral will be held on the 13th of December 2022,  

at Saints Constantine and Helen Greek Orthodox Church, 
69A Westow St, London SE19 3RW, at 12.00 pm, and the burial 

will follow at Croydon cemetery, Mitcham Rd, London CR9 
3AT. The wake will be held at Miller and Carter, 1 Windmill Rd, 

Mitcham CR4 1HT. We would respectfully request that any 
flowers to be delivered to Alfred Smith funeral directors,  

15 Rowan Rd, London SW16 5JF, before 10am, on the day  
of the funeral. There will be a donation box in memory  
of Christos which will be given to Marsh & Willow  

Day Centre and the Alzheimer's Society.

Christos Kyriacou
(From Agios Epiktitos, Kyrenia)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

20/08/1932 - 15/11/2022

Νίκος Εροδότου 
(από την Αμμόχωστο, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

It is with great sadness that we announce the death of our  
beloved Gavriel Haralambous, aged 86. He leaves behind his 

daughter Angela, his brother Andreas and Theodoros, 
grandchildren Chris, Maria, and Gabriella, six great  

grandchildren and many other family members and friends.  
 

The funeral will take place on Tuesday 13th December 
2022, at St Mary's Greek Orthodox Church,  

21 Trinity Road, London N22 8LB, at 11am. Followed  
by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Road, 

London N11 1JJ. If friends and family prefer, instead  
of floral tributes there will be a donation box at the funeral  

- all proceeds will go to the Multiple Sclerosis Society.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Gavriel Haralambous 

20/11/1935 - 19/11/2022

(From Kalo Chorio - Limassol) 

Άννα Ελένη Αντωνίου
(από τον Άγιο Ανδρόνικο, Κύπρος)

21/12/1947 – 26/3/2022
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† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Ανδρούλλα Τσιάτταλου

 Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, στην εκκλησία 

Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, 

το 5ο ετήσιο μνημόσυνο  της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας 

συζύγου, μητέρας, γιαγιάς και αδελφής Αντρούλλας Τσιάτταλου. 

Θα ακολουθήσει το τρισάγιο στο κοιμητήριο. 

 

Ο σύζυγος Μιχάλης, κόρη Lefi- σύζυγος Franco, εγγόνια: Αντριάνα 

και Μιχάλης, αδέλφια: Χρυσή και Κοκής, αδελφότεκνες:  

Μάρω, Μέλανη και Άντρη. 

It’s so hard to believe that it’s been 5 years  
Still I fight every day to hold back the tears 

5 years 5 minutes makes no difference to me 
Surrounding me with your love you’ll always be 

 
From above you continue to provide me royalties 
Your gifts to me never ending whilst others freeze 
Mum how I miss you and why were you so young 
There was still many a story and song to be sung 

 
No fear, for I will tell the stories that need to be told 

For gold they sold were cold and they did fold 
Although the bread is no longer on the lines 

Your legacy lives on forever through all our minds 
 

You’re my guide, my light and you walked on water  
Your bread has turned into bricks and mortar  

For what’s right is right and what’s wrong is wrong 
And God will forever hear me sing your song 

  
And now for an update on what’s going on with us 
Your namesake granddaughter doesn’t want a fuss 

But she’s trying to reach for you although you’re far 
To tell you that in her A-Levels she achieved 3 A Stars 

 
Your grandson, Dad’s namesake completed his G’s 
And overall got 10 A’s and A-Stars with a breeze 

How proud you’d be of them and how hard they work 
Like you they’re strong and honest and don’t shirk 

 
AMMA is your legacy and is doing fantastically well 
With you always on her mind and beginning to swell 

Thank you for love, strength and the basis of law 
Grateful to you always for always giving me more 

 
It goes without saying that you always have my love 

I always feel you watching over all us from above 
Dad’s well looked after and doing as well as expected 
He misses you and remains protected and respected

(από το Πατρίκι, Κύπρος)

ΑΜMA Mou 
5 years 
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ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ  ΣΤΟ  ΓΙΩΡΓΟ ΑΔΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ  
ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ  

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΗΒ 
 

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, και ο Πρόεδρος και η 
 Γραμματεία της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ εκφράζουν στον αγαπητό τους φίλο και συνεργάτη,   
Γιώργο Άδωνη, τα παιδιά του Φραντζέσκα και Νικόλας και τις οικογένειες τους και όλους τους συγγενείς, θερμά 
και εγκάρδια συλλυπητήρια για το θάνατο της πολυαγαπημένης τους συζύγου και μητέρας Ειρήνης που επήλθε το 
πρωί της Τετάρτης 30 Νοεμβρίου 2022. Αυτές τις δύσκολες μέρες του πένθους, του πόνου και της θλίψης, και του 
αποχωρισμού  από την αείμνηστη  Ειρήνη, ενώνουμε τις προσευχές με το φίλο Γιώργο για αιωνία ανάπαυση της 
της ψυχής της και  ευχόμαστε  όπως ο Κύριος του χαρίζει κουράγια, δύναμη, αντοχή και υπομονή. Αιωνία της  

η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάσει. Η κηδεία θα τελεσθεί από την Εκκλησία  
Αποστόλου Ανδρέα,  Kentish Town Road, London NW1 8QA  την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στις 11.00πμ.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, Britannia Road, North Finchley, 

 N12 9RU (Tel 020 84457070). 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ελένη Χρήστου (Ελλού)

4/2/1937-21/11/2022

(από το Κάτω Δίκωμο, Κύπρος)

(από την Μηλιά Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χριστίνα Δημητρίου 
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our much-loved mother, 
grandmother and great grandmother Christina Demetriou who left us on  

1st December 2022, at the age of 86. She leaves behind her sons - Marinos, 
Jimmy, George and Andrew and daughter Katerina. She has 15 beloved 

grandchildren and 10 precious great-grandchildren, siblings, family, and many 
friends who will miss her dearly. Our beloved Christina has left us to join her  
husband Demos and son Sotiris (deceased) Christina was a kind, gentle lady 

who loved nothing more than doting on her cherished grandchildren,  
whom she loved to see and spend time with.    

Her funeral will take place on Thursday 15th December 2022,  
at Ayios Demetrios, 2 Logan Rd, London N9 0LP, at 12:00 pm. The burial  
will follow at New Southgate Cemetery, at 2:00pm, followed by a wake  

at the Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road, N11 1NL.  
All are welcome to attend. The family welcome donations to St Christophers 

Hospice, a donation box will be available at the funeral.

Christina Demetriou 
(From Milia, Famagusta – Cyprus)

5/7/1936 -  1/12/2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, 
γιαγιάς και προγιαγιάς Χριστίνας Δημητρίου, η οποία απεβίωσε την 

1η Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 86 ετών. Αφήνει τους γιους της Μαρίνο, Τζίμι, 
Γιώργο και Ανδρέα, την κόρη της Κατερίνα, 15 εγγόνια, 10 δισέγγονα, 
αδέρφια, συγγενείς και πολλούς φίλους στους οποίους θα λείψει πολύ.  

Η αγαπημένη μας Χριστίνα μας άφησε για να ανταμώσει με τον σύζυγό της 
Δήμο και τον γιο της Σωτήρη. Η Χριστίνα ήταν μια ευγενική, καλόκαρδη 

κυρία που δεν της άρεσε τίποτα περισσότερο από το να περνάει χρόνο με τα 
αγαπημένα της εγγόνια, τα οποία λάτρευε τόσο πολύ.  

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022, από την εκκλησία 
του Άγιου Δημητρίου, 2 Logan Rd, London N9 0LP, στις 12:00 μ.μ.  

Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριου του New Southgate, στις 14:00  
και η παρηγοριά στο Penridge Banqueting Suite, 470 Bowes Road, N11 1NL. 

Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να παραστούν. Τα έσοδα από τις εισφορές 
θα δοθούν στο St Christophers Hospice.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Eleni Christou (Ellou)
(From Kato Dikomo, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
Ελένης Χρήστου (Ελλού), στις 21 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. 

 
Η Ελένη αφήνει τον γιο της Ανδρέα, τον εγγονό της Damien 

και πολλά ανίψια.   
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022,  

στις 12 μ.μ., από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη 
του Βαπτιστή, Wightman Rd, London N8 0LY,  και η ταφή 
στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 

New Southgate N11 1JJ. Οι φίλοι και οι συγγενείς προσκαλούνται  
στην παρηγοριά, η οποία θα δοθεί στο The Ariana Banqueting Suite,  

North London Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
Eleni Christou (Ellou), on 21st November 2022, at the age of 85. Eleni leaves  

behind her son Andrew, grandson Damien and was an aunty to many.   
 

The funeral will take place on Monday 19th December 2022, at 12pm,  
at St John the Baptist Greek Orthodox Church, Wightman Rd, London 

N8 0LY, and the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, 
New Southgate N11 1JJ. Friends and relatives are invited  

to the wake, which will take place at The Ariana Banqueting Suite, 
 North London Business Park, Brunswick Park Road, London N11 1GN.

(από το χωριό Ξερός, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Μυροφόρα Χαραλάμπους  
Κοκκίνου

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved  
Myrofora Charalambous Kokkinou, also known as Miranda, on Monday  

28th November 2022, at the age 95. She leaves behind son Savvakis,  
his wife Jo, grandchildren Christopher, George, Stephen and Laura,  

great grandchildren Luca, Leone. 
 

The funeral will take place on Wednesday 14th December 2022,  
at 12:30pm, at St. Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Rd, 

 London N22 8LB, and burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park 
Rd, London N11 1JJ, at 2:30pm. Flowers are welcome and can be  

delivered to Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton 
Rd, London N22 8NG, on the 13th of December 2022, from 10am to 4pm. 

Myrofora Charalambous  
Kokkinou 

(From Xeros, Cyprus)

3/01/1927 -  28/11/2022 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
Μυροφόρας Χαραλάμπους Κοκκίνου, γνωστής και ως Μιράντα, τη Δευτέρα 
28 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 95 ετών. Αφήνει τον γιο της Σαββάκι και την 

γυναίκα του Jo, εγγόνια Χριστόφορο, Γιώργο, Στίβεν, Λάουρα,  
δισέγγονα Λουκά και Λέων. 

 
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, στις 12:30μ.μ., 
από την εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd, London N22 8LB και η ταφή 
στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, 

στις 2.30μμ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να παραδοθούν 
στο γραφείο κηδειών Demetriou & English, 131-133 Myddleton Rd, 

London N22 8NG, στις 13 Δεκεμβρίου 2022, από τις 10 π.μ. έως τις 4 μ.μ.
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