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Τον θεμέλιο λίθο για το εξαιρετικής 
σημασίας έργο μεγάλων διαστά-
σεων στο δήμο του Enfield κατέθε-
σαν πρόσφατα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, τα οποία υπογράμμι-
σαν ότι το μέλλον... 

Σελ. 12 

Εnglish Section 21-29

ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΧΩΡΑ

Την αντίδραση της Καθηγήτριας 
Νομικής του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας, Ειρήνης Σταματούδη, προ-
κάλεσε η δήλωση του πρωθυπουρ-
γού Σούνακ περί αλλαγής της 
νομοθεσίας... 

Σελ. 2 & 9

Ακριβώς όπως αναμενόταν άρ-
χισε να διαγράφεται το πολιτικό 
σκηνικό ενόψει των προεδρικών 
εκλογών του Φλεβάρη του 2023. 
Όσο προσεγγίζουμε στις εκλογές 
και ανεβαίνει..... 

Σελ. 5

Άνεμος αισιοδοξίας

Χιονιάς - φονιάς

Έργο πνοής στο Enfield Νέες αντιδράσεις

ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΟΥ ΥΠΕΞ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΒ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΜΕΣΩ... ΤΟΥΡΚΙΑΣΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πάγωσε» η οικονομία

QatarGate και «σεισμός» 
στο ευρωκοινοβούλιο
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«Έφυγε»  ο Νουρετίν
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ΟΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Μεγάλη ταλαιπωρία για δεκάδες Κύπριους που «εγκλωβίστηκαν» στο Stansted
Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστηκαν εκατοντάδες Κύπριοι ταξιδιώτες που ταξί-

δευαν από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες μέρες, εξαιτίας των 
μαζικών ακυρώσεων πτήσεων λόγω του πάγου και των χιονιών στους δίαυ-
λους αεροδρομίων σε Λονδίνο και Μάντσιεστερ. 
Στην πιο δύσκολη θέση φαίνεται ότι βρέθηκαν περίπου 30 συμπατριώτες 

μας, οι οποίοι ταξίδευαν από το Stansted του Λονδίνου στην Πάφο με πτήση 
της Ryanair. Λόγω της κατάστασης που δημιουργήθηκε, αναγκάστηκαν να 
παραμείνουν για περισσότερες από 24 ώρες στην αίθουσα αναμονής του αε-
ροδρομίου.  
Ενδεικτική των όσων βίωσαν είναι η μαρτυρία επιβάτιδας στην κυπριακή 

ενημερωτική ιστοσελίδα ‘ThemaOnline’. «Οι περισσότεροι κοιμόντουσαν στο 
πάτωμα, μέχρι και στις τουαλέτες. Είχαν τελειώσει τα φαγητά στα ράφια και 
τρώγαμε ό,τι βρίσκαμε. Τα μωρά έκλαιγαν όλο το βράδυ. Έκανε πολύ κρύο 

και δεν μας έδωσαν ούτε κουβέρτες». Μάλιστα, οι επιβάτες αναγκάστηκαν να 
κοιμούνται με… «βάρδιες» αφού κάποιοι έπρεπε να παραμείνουν ξύπνιοι για 
να προσέχουν τα υπάρχοντά τους. 
Όπως τους είχε ενημερώσει η αεροπορική εταιρεία, δεν μπορούσαν να με-

ταφερθούν σε ξενοδοχεία πλησίον του αεροδρομίου καθώς ήταν όλα υπερ-
πλήρη, αφού είχαν προηγηθεί πολλές άλλες ακυρώσεις πτήσεων. 
Η ταλαιπωρία τους έλαβε τέλος την επόμενη μέρα όταν η πτήση προς Πάφο 

επαναπρογραμματίστηκε. 
Καλύτερα ήταν τα πράγματα για αρκετούς Αγγλοκύπριους, οι οποίοι ταξί-

δευαν από την Κύπρο προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αφού οι αεροπορικές εται-
ρείες φρόντισαν να τους εξασφαλίσουν έγκαιρα διαμονή σε ξενοδοχεία ώστε 
να αποφύγουν κι΄άλλη ταλαιπωρία στις αίθουσες αναμονής των αεροδρο-
μίων. 

Το όνομά του, ήταν γραμμένο και υπογραμμι-
σμένο στη λίστα θανάτου των ακραίων εξτρεμιστι-
κών στοιχείων της ΤΜΤ που «φώλιαζαν» στην Κύ-
προ με στόχο τη διασπορά της διχόνοιας μεταξύ 
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Το γνώριζαν 
οι μυστικές υπηρεσίες των βρετανών, αλλά και ο 
ίδιος. 
Ο Νουρετίν Μεχμέτ Σεφέρογλου, ο οποίος γεν-

νήθηκε στις 15 Μαΐου του 1933 στο μικτό χωριό 
Ποταμιά της επαρχίας Λευκωσίας, ήξερε ότι ο κοι-
νός του αγώνας με τους Ελληνοκύπριους και Τουρ-
κοκύπριους συντρόφους του στην ΠΕΟ, είχε δη-
μιουργήσει θανάσιμους εχθρούς σε μια εποχή που 
οι πολιτικές δολοφονίες ήταν καθημερινό φαινό-
μενο. 
Η ιδέα της ειρηνικής συνύπαρξης των δύο κοι-

νοτήτων σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο νησί, προ-
κάλεσε στα μέσα της δεκαετίας του 1950 (και δη-
μόσια) την οργισμένη αντίδραση ένοπλων ομάδων 
και από τις δύο πλευρές, που είχαν στο μυαλό 
τους την ένωση με την Ελλάδα από τη μια, και το 
«τακσίμ» (διαίρεση - αυτοδιάθεση της τ/κ κοινότη-
τας) από την άλλη. 
Οι σύντροφοί του, τον συμβουλεύουν τότε να 

μεταναστεύσει στην Αγγλία για να σωθεί. Όπερ 
και εγένετο. Το 1958 φτάνει στην Αγγλία, όπου συ-
νεχίζει τον αγώνα για ειρήνη και ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια, μέσω των κυπριακών οργανώσεων της 
Αριστεράς και των εργαζομένων στο Λονδίνο. Άλ-
λωστε, ήταν πάντοτε, από τους πρώτους στον 
αγώνα. 
Η δράση του στην εργατική ομοσπονδία της 

ΠΕΟ, είχε ξεκινήσει αμέσως μετά την επιστροφή 
του στην Κύπρο από την Αίγυπτο, όπου τον είχε 

διορίσει ως μεταφραστή η βρετανική διοίκηση. Αυτό 
έγινε το 1951, όταν οι βρετανοί αποικιοκράτες είχαν 
αναγνωρίσει το γεγονός ότι ήταν πολύ καλός γνώ-
στης της τουρκικής, της ελληνικής και της αγγλικής 
γλώσσας. Σε αυτό συνέβαλε και το ότι ήταν από 
τους λίγους Κύπριους που την εποχή εκείνη είχαν 
αποφοιτήσει από τη Σχολή Τέρρα Σάντα στη Λευ-
κωσία, γι’ αυτό και του «κόλλησαν» το παρατσούκλι 
«Χότζας». Επειδή «ήξερεν γράμματα», όπως έλε-
γαν συγχωριανοί και φίλοι του. 
Στον «τόπο εξορίας του» όπως συνήθιζε να απο-

καλεί (μεταξύ σοβαρού και αστείου) την Αγγλία, 
βρίσκει την ευκαιρία να σπουδάσει Ιστορία και Νο-
μική. Η «δίψα» του Νουρετίν για γνώση, ήταν αστεί-
ρευτη, αφού ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή 
του συνέχισε τις σπουδές του στο ΗΒ για το master 
του. 
Παράλληλα, κατάφερε να εκπληρώσει και έναν 

άλλο στόχο του. Να παντρευτεί τη γυναίκα της 
ζωής του, την οποία είχε αποχωριστεί αναγκαστικά 
όταν έφυγε κυνηγημένος από τον τόπο του. Την 
Φατμά. Το 1961, η Φατμά καταφέρνει να μετακο-
μίσει στο Λονδίνο, όπου και παντρεύτηκαν. Όπως 
ανέφερε σε συνέντευξη του στον βρετανό δημο-
σιογράφο David Handson, «Εν της εδιούσασιν δια-
βατήριο διότι εθέλαν την τζιαι άλλοι. Αρνήθηκεv 
τζιαι ήρτεν εις την Αγγλία τζιαι επαvτρευτήκαμεv. 
Στην Κύπρο, επέψαμεν προξένια στους δικούς της. 
Τζιαι ποιος ήταν ο μεσίτης; Ο Αvαστάσης που εμί-
λαν απταίστως τα τούρτζικα, τζιαι ετραγούδαν. 
Ήταν καλός τραγουδιστής. Εβάλαν την φωτογρα-
φία μας τζιαχαμέ τζιαι ετελλιώσαν τα». 
Το 1965, εν μέσω ενός έντονα φορτισμένου πο-

λιτικού κλίματος, μεταβαίνει στην Κύπρο με παρό-
τρυνση του ΑΚΕΛ, για να συμβάλει στις προσπά-
θειες για ειρήνη. Τα πράγματα, όμως, 
εξακολουθούσαν να ήταν δύσκολα για τον Νουρε-
τίν. Οικογενειάρχης πιά, και για διαφορετικούς λό-
γους αυτή τη φορά, επιστρέφει στη Βρετανία το 
1968. 
Έκτοτε, η σχέση του με το ΑΚΕΛ Βρετανίας και 

τις τουρκοκυπριακές οργανώσεις στο Λονδίνο, πα-
ρέμειναν ιδιαίτερα στενές μέχρι τα βαθιά γεράματά 
του. 
Την περασμένη Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου, ο άν-

θρωπος που αφιέρωσε τη ζωή του στο λαϊκό κί-
νημα της Αριστεράς και της εργατικής τάξης, άφησε 
την τελευταία του πνοή σε ηλικία 89 ετών. Όμως, 
η παρακαταθήκη του τουρκοκύπριου, λαϊκού αγω-
νιστή της ειρήνης, ο οποίος δεν δίστασε να θέσει 
σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του για το καλό του τό-
που του, παραμένει ζωντανή. Τα όσα ανέφερε στο 
πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εφη-
μερίδα «Χαραυγή» στην έκδοση ημερομηνίας 
10/4/2011 για τη δολοφονία των συντρόφων και 
συναγωνιστών του, Μισιαούλη και Καβάζογλου, 
όχι μόνο παραμένουν επίκαιρα, αλλά θα αποτελούν 
σημεία αναφοράς για την ιστορία της Κύπρου. Ως 
ένδειξη τιμής προς τον αγαπητό Νουρετίν, παρα-
θέτουμε αυτούσια τη συνέντευξη στον Κώστα Μη-
λικούρη. 

 
«Γνωρίζουμε του δολοφόνους» 
Ο Νουρετίν Μεχμέτ Σεφέρογλου κατάγεται από 

την Ποταμιά και τη δεκαετία του ’50 ως στέλεχος 
της ΠΕΟ ανέπτυξε έντονη δράση μαζί με τον Ντερ-
βίς Αλί Καβάζογλου και άλλους συντρόφους Τουρ-
κοκύπριους για να γίνει πράξη το κοινό όραμα της 
κοινής πατρίδας, της συνεργασίας Ελληνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων, της βελτίωσης των συνθηκών 
όλων των Κύπριων εργαζομένων. 
Σε μια από τις πρωτομαγιάτικες πορείες της επο-

χής εκείνης, όπως μας περιγράφει, «είχαμε το 
θάρρος να παρελάσουμε με τις τουρκικές και 
τις ελληνικές σημαίες. Αυτό, οι εχθροί της Κύ-
πρου ποτέ δεν μας το συγχώρησαν», τονίζει 
σημειώνοντας ότι... 

 
συνέχεια σελ 11

«Έφυγε» ο άνθρωπος - σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης Ε/κ και Τ/κ, Ν. Σεφέρογλου 
Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΕΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Τ/ΚΥΠΡΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΙΔΕΩΔΗ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

«ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

«Η κατάρα της Αθηνάς» του Byron, τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και ο Σούνακ
Άμεση ήταν η αντίδραση της Δικηγόρου και Κα-

θηγήτριας Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
Ειρήνης Σταματούδη, στα όσα έσπευσε να δηλώσει 
ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, προδικάζοντας 
την ευφορία που δημιούργησε στην Ελλάδα η απο-
κάλυψη της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» και του δημο-
σιογράφου Γιάννη Ανδριτσόπουλου, περί μυστικών 
συναντήσεων μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και 
Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά του Παρθε-
νώνα. Ο Ρίσι Σούνακ διαμήνυσε ότι δεν σκοπεύει 
να αλλάξει τον νόμο που απαγορεύει στο Βρετανικό 
Μουσείο να απεκδύεται αντικείμενα από τις συλ-
λογές του εκτός «περιορισμένων περιπτώσεων». 
Πρόσθεσε, επίσης, ότι η στάση της βρετανικής 

κυβέρνησης δεν έχει αλλάξει. Οι αποφάσεις για 
την φροντίδα και τη διαχείριση των συλλογών του 
Μουσείου ανήκουν στο ίδιο και στους Εφόρους 

του (Trustees). Για την ακρίβεια είπε επί λέξει ότι 
«τα Μάρμαρα του Παρθενώνα ανήκουν νομίμως 
στο Μουσείο και στους Εφόρους, οι οποίοι είναι 
λειτουργικά ανεξάρτητοι από την Κυβέρνηση». 
Η κ. Σταματούδη, με άρθρο της στα «ΝΕΑ» ανα-

φέρει ότι «οι δηλώσεις του Βρετανού πρωθυπουρ-

γού, ο οποίος είναι νέος ακόμη στο αξίωμα, φαίνε-
ται να παραγνωρίζουν ορισμένα σημεία. 

 
Σημείο πρώτο: 
Οι αλλαγές νομοθεσίας που διενήργησε η Βρε-

τανική Κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια διευκόλυναν 
επιστροφές «περιορισμένων περιπτώσεων». Ανα-
φέρομαι συγκεκριμένα στον νόμο «για τους αν-
θρώπινους ιστούς» (Human Tissue Act 2004) που 
διευκόλυνε την επιστροφή από Βρετανικά μουσεία 
υπολειμμάτων Αβοριγίνων σε Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία και στον νόμο για το ολοκαύτωμα (Holo-
caust Act 2009), η οποία έδινε άδεια σε 17 Βρετα-
νικά μουσεία να επιστρέψουν στους ιδιοκτήτες τους 
έργα τέχνης που είχαν απομακρυνθεί παράνομα 
από τους Ναζί την περίοδο 1933-1945. 
Κατά τα λοιπά οι συγκεκριμένοι νόμοι δεν άλλα-

ξαν τον τρόπο λειτουργίας που διέπει τα βρετανικά 
μουσεία. 

 
Σημείο δεύτερο: 
Δεν χρειάζεται να αλλάξει ο Βρετανικός νόμος 

που διέπει το Βρετανικό Μουσείο (Museums Act 
1963) προκειμένου να επιστραφούν στην Ελλάδα 
τα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Η επιστροφή μπορεί 
να διενεργηθεί στη βάση του νόμου περί φιλαν-
θρωπίας (Charity Act 2011, όπως τροποποιήθηκε 
το 2022), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε και για την 
επιστροφή των «Μπρούτζινων του Μπενίν», χάλ-
κινων έργων τέχνης από τη Νότια Νιγηρία που εί-
χαν λεηλατηθεί το 1897 από βρετανούς στρατιώτες. 
Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο, μουσεία μπο-
ρούν να επιστρέψουν... 

συνέχεια σελ 9
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Επηρεασμένος, προφανώς, και από το - όχι και 
τόσο ευχάριστο- θέαμα των εκατοντάδων Αλβανών 
που είχαν ξεχυθεί τις προάλλες στους δρόμους του 
Λονδίνου, για να πανηγυρίσουν την ημέρα Ανεξαρ-
τησίας της χώρας τους, ο Ρίσι Σούνακ δήλωσε σή-
μερα ότι στο εξής θα αποτρέψει την παραμονή στη 
Βρετανία των παράτυπων μεταναστών που κατα-
φθάνουν μέσω Μάγχης.  
Αρκετά πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 14/12 υπο-

γραμμίζουν  τη δέσμευση του Ρίσι Σουνάκ να  
ξεκαθαρίσει το πρόβλημα των καθυστερημένων  
αιτήσεων ασύλου. Σύμφωνα με τους Times, ο 
πρωθυπουργός έχει "ποντάρει το πολιτικό του μέλ-
λον" στην επίλυση του ζητήματος. 
Σε συνέντευξή του στη Mail, ο κ. Σούνακ χαρα-

κτηρίζει το ισχύον σύστημα ως "όχι δίκαιο" και "όχι 
σωστό" και υπόσχεται να μειώσει αυτό που απο-
καλεί "τρομακτικό" κόστος στέγασης των μετανα-
στών σε ξενοδοχεία, ενώ περιμένουν την αξιολό-
γηση των υποθέσεών τους. 
Στην Telegraph, ο Ρίσι Σούνακ  δηλώνει ότι οι 

μετανάστες που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
"εξαπατώντας" θα αποκλείονται από το να ζητή-
σουν άσυλο. 

 
Στη δίνη των εργατικών κινητοποιήσεων   ▪

Η Telegraph γράφει ότι εκφράζονται φόβοι ότι 
δεν θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο να 
ακυρωθούν επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις 
για καρκίνο. Αλλά η εφημερίδα σημειώνει ότι το 
συνδικάτο των νοσηλευτών, το RCN, απέρριψε αυ-
τούς τους φόβους ως "πολιτικά υποκινούμενη λά-
σπη από μια κυβέρνηση που απογοητεύει τους 
ασθενείς". 
Η Mirror αναφέρει ότι η συνδικαλιστική ένωση 

RCN απηύθυνε έκκληση για δημόσια υποστήριξη 
ενόψει της αποχής από την εργασία, επιμένοντας 
ότι αγωνίζεται “για την προστασία του NHS για 
όλους”.  
Σε ειδικό ρεπορτάζ, ο Guardian αφιερώνει πέντε 

σελίδες για να εστιάσει στις πιέσεις που αντιμετω-
πίζει ένα πολυσύχναστο νοσοκομείο του Λονδίνου. 

"33 ώρες μέσα σε ένα NHS στο χείλος του γκρεμού" 
- ο τίτλος. Η εφημερίδα αναφέρεται σε " ασφυκτικά 
γεμάτα" τμήματα επειγόντων περιστατικών, σε " 
στρυμωγμένους" θαλάμους και σε " εξουθενωμέ-
νους" γενικούς γιατρούς, καταλήγοντας στο συμπέ-
ρασμα ότι το δημόσιο σύστημα υγείας (NHS) βρί-
σκεται " σε οριακό σημείο". 

 
Με τον τίτλο "Το έχασες, Λιντς", η Sun υποστηρίζει 

ότι ο ηγέτης του συνδικάτου που εκπροσωπεί τους 
σιδηροδρομικούς , του  RMT,  διαπίστωσε την Τρίτη 
την υποστήριξη για τις απεργίες του κλάδου "να 

εξαντλείται". Η εφημερίδα εκτιμά ότι ο Μικ Λιντς 
"χάνει τη συμπάθεια του κοινού" για τις στάσεις ερ-
γασίας, καθώς "συσσωρεύεται δυστυχία" μετά από  
εβδομάδες απεργιακής δράσης όπως έχει προ-
γραμματίσει το RMT.     
Συνδικαλιστικές πηγές ανέφεραν στην Telegraph 

ότι αρουραίοι και αλεπούδες ροκανίζουν τα χρι-
στουγεννιάτικα δέματα και τις επιστολές που αφή-
νονται έξω από τις αποθήκες κατά τη διάρκεια των 
απεργιών των ταχυδρομικών υπαλλήλων. Εκπρό-
σωπος του συνδικάτου CWU υποστήριξε  ότι "θα 
χρειαστεί τουλάχιστον ένας μήνας για να εκκαθα-

ριστούν δέματα και επιστολές", αλλά η 
Royal Mail επιμένει ότι η διανομή  θα προ-
χωρήσει "πολύ γρήγορα" στο επόμενο στά-
διο όταν λήξει η απεργία . Η εταιρεία δεν 
απάντησε στους ισχυρισμούς σχετικά με 
τους αρουραίους και τις αλεπούδες. 

 
Παραλύει η ▪

χώρα  από το χιόνι 
και τις απεργίες   
Την Τρίτη 13/12 

πληροφορηθήκαμε 
ότι σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία, ο 
αριθμός των εργάσι-
μων ημερών που 
χάθηκαν λόγω 
απεργιών τον Οκτώ-
βριο ανήλθε στο 
υψηλότερο επίπεδο 
της τελευταίας δε-
καετίας. 
Περίπου 417.000 

εργάσιμες ημέρες 
χάθηκαν λόγω εργα-
τικών διαφορών τον 
Οκτώβριο του 2022 
- το υψηλότερο πο-
σοστό από τον Νο-
έμβριο του 2011. 

Η Daily Telegraph αναφέρει ότι η κυβέρνηση 
εξετάζει το ενδεχόμενο να δεσμεύσει ταξί για να τα 
χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια απεργίας των 
ασθενοφόρων αργότερα αυτό το μήνα. Τα ταξί θα 
χρησιμοποιούνται για τα λεγόμενα περιστατικά 
υγείας , κατηγορίας τρία και τέσσερα - όπως όταν 
ένας ηλικιωμένος έχει πέσει.  
Η i γράφει ότι τα ταξί θα πληρώνονται εκ των 

προτέρων από το NHS ή την κυβέρνηση. Ωστόσο, 
η εφημερίδα επισημαίνει ότι η σχετική πρόταση εί-
ναι πιθανό να "αυξήσει τις εντάσεις" με τα συνδι-
κάτα, καθώς οι οδηγοί ταξί θα περνούν τις γραμμές 
περιφρούρησης των απεργών για να παραδώσουν 
ασθενείς με μη επείγοντα προβλήματα υγείας.   
Ο Guardian αναδεικνύει μιας έκθεση που υπο-

στηρίζει ότι μια "δεκαετία παραμέλησης" από δια-
δοχικές συντηρητικές κυβερνήσεις έχει αποδυνα-
μώσει το NHS σε σημείο που δεν θα είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει τη λίστα αναμονής για περίθαλψη 
στην Αγγλία. Η έκθεση, από τη δεξαμενή σκέψης 
The King's Fund, αναφέρει ότι το NHS έχει πολύ 
λίγο προσωπικό, υπερβολικά ελάχιστο εξοπλισμό 
και πάρα πολλά απαρχαιωμένα κτίρια. Ο Guardian 
επισημαίνει ότι τα ευρήματα είναι "ιδιαίτερα ενο-
χλητικά" επειδή η έκθεση ανατέθηκε από το υπουρ-
γείο Υγείας πέρυσι.  

"Η παγωμένη Βρετανία ακινητοποιείται", είναι ο 
τίτλος της Daily Mail. Έχει ως κύριο θέμα τον χει-
μωνιάτικο καιρό. Γράφει ότι οι αυτοκινητιστές δεν 
μπορούν να κάνουν τίποτα. Ατελείωτες ώρες ανα-
μονής στους αυτοκινητόδρομους. "Πού είναι οι εκ-
χιονιστικές μηχανές;", αναρωτιέται η εφημερίδα. 
Καθυστερήσεις έως και οκτώ ωρών στο χιόνι, δια-
βάζουμε στην Daily Mail.  
Η εφημερίδα The Guardian γράφει ότι η National 

Highways έριξε στους δρόμους 960 τόνους αλάτι. 
Η i υποδηλώνει ότι η έλλειψη εκχιονιστικών θα μπο-
ρούσε να διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστημα 
λόγω της έλλειψης προσωπικού στα φορτηγά αυ-
τοκίνητα (HGV).

Ο Ρίσι Σούνακ «κόβει τη φόρα» στους παράτυπους μετανάστες

Προσπαθώντας να σώσει τα παιδιά πέθανε ο 10χρονος στη λίμνη του Σόλιχαλ
Λεπτομέρειες για τις συνθήκες του δυστυχήματος 

στην παγωμένη λίμνη του πάρκου Babbs Mill στο 
Σόλιχαλ της κεντρικής Αγγλίας, όπου τρία παιδιά έχα-
σαν τη ζωή τους το απόγευμα της Κυριακής, έχουν 
αρχίσει να γίνονται γνωστές από αυτόπτες μάρτυρες 
και από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Το πρώτο από τα τρία αγόρια που έχει κατονομα-

στεί, ο 10χρονος Τζακ Τζόνσον, πιστεύεται ότι έτρεξε 
προς βοήθεια τριών άλλων αγοριών που έπαιζαν 
στον πάγο που είχε σχηματιστεί στην επιφάνεια της 
λίμνης πριν τελικά και τα τέσσερα πέσουν στο πα-
γωμένο νερό. 
Σύμφωνα με ανάρτηση της θείας του σε μέσο κοι-

νωνικής δικτύωσης, ο Τζακ δεν γνώριζε καν τα τρία 
άλλα αγόρια. «Αυτό συνοψίζει το ποιος ήταν, ήταν 

καταπληκτικός», έγραψε η θεία του δεκάχρονου, κά-
νοντας λόγο για «εφιάλτη». 
Ο παππούς του Τζακ έτρεξε για να σώσει τα παι-

διά, όπως και ένας αστυνομικός που προσπάθησε 
να σπάσει τον πάγο με γροθιές, αλλά δυστυχώς μαζί 
με τον Τζακ ένας 8χρονος και ένας 11χρονος κατέ-
ληξαν έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή. 
Ένα ακόμα αγόρι ηλικίας έξι ετών, που επίσης 

υπέστη καρδιακό επεισόδιο, εξακολουθεί να νοση-
λεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. 
Ένας 10χρονος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως 

ένα από τα αγόρια «κόλλησε» στον πάγο και τα υπό-
λοιπα πήγαν να τον βοηθήσουν, πριν την τραγική 
κατάληξη.  
Εν τω μεταξύ, το πρωί της Τρίτης οι έρευνες για 

τον εντοπισμό τυχόν άλλων παιδιών που έπεσαν 
στη λίμνη συνεχίζονταν, μετά από τις αναφορές μαρ-
τύρων για έξι παιδιά που έπαιζαν στον πάγο. 
Ωστόσο, η τοπική αστυνομία σημειώνει πως κανείς 

δεν έχει αναφέρει αγνοούμενους, κάτι που κάνει τις 
αρχές να ελπίζουν ότι είτε οι μαρτυρίες ήταν λανθα-
σμένες είτε ότι τα άλλα δύο παιδιά πρόλαβαν να φύ-
γουν πριν από το δυστύχημα. 
Υπενθυμίζεται ότι πριν την άφιξη διασωστών στο 

σημείο, αστυνομικοί και περαστικοί είχαν βουτήξει 
στη λίμνη για να σώσουν τα παιδιά. Ένας αστυνομι-
κός διακομίστηκε στο νοσοκομείο με ελαφριά υπο-
θερμία. Οι Αρχές προειδοποιούν για την επικίνδυνό-
τητα πολλών τέτοιων σημείων στο ΗΒ που εύκολα 
μπορούν να μετατραπούν σε παγίδες θανάτου.
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Βρετανοί γιατροί υπερασπίστηκαν την αποτελε-
σματικότητα καινοτόμας θεραπείας κατά επιθετικής 
μορφής λευχαιμίας, η οποία είναι η πιο συνηθι-
σμένη μορφή καρκίνου στα παιδιά, αφού παρατη-
ρήθηκε ύφεση στην πρώτη ασθενή που 
επωφελήθηκε από αυτήν. 
Η Αλίσα, μια 13χρονη έφηβη, διαγνώστηκε με 

οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία T το 2021. Ωστόσο 
ο καρκίνος του αίματος που είχε δεν ανταποκρί-
θηκε στις συμβατικές θεραπείες. Ως εκ τούτου, με-
τείχε σε κλινική δοκιμή του νοσοκομείου παίδων 
Great Ormond Street Hospital for Children του Λον-
δίνου για μια νέα θεραπεία που χρησιμοποιεί γενε-
τικά τροποποιημένα κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος που προέρχονται από υγιή εθελοντή. 
Σε 28 ημέρες παρουσίασε ύφεση, η οποία της επέ-
τρεψε να υποβληθεί σε δεύτερη μεταμόσχευση 
μυελού των οστών. Έξι μήνες αργότερα, η Αλίσα 
"είναι καλά" και έχει επιστρέψει στο σπίτι της.

Σε επιφυλακή παγκοσμίως, βρίσκονται οι υγει-
ονομικές Αρχές, για όσους επιστρέφουν από το 
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Κατάρ, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της «γρίπης 
της καμήλας». Για την υγειονομική απειλή που 
προκαλείται από τον ιό του αναπνευστικού συν-
δρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS) αλλά και μια 
νέα, φονική απειλή, που στοίχισε τη ζωή σε ένα 
τετράχρονο κοριτσάκι μίλησε στην ΕΡΤ η Kική Σο-
νίδου, διευθύντρια στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη 
στη Βρετανία. «Υπάρχει μια τρομερή έξαρση των 
ιώσεων που έχει ξεκινήσει εδώ και μερικούς 

μήνες» δήλωσε η πρόεδρος των Ελλήνων για-
τρών του ΗΒ, που ταλαιπωρείται από τα θανατη-
φόρα περισταστικά στρεπτόκοκκου σε παιδιά και 
αγωνιά για τους χιλιάδες Βρετανούς φιλάθλους 
που θα επιστρέψουν από το Κατάρ. «Αυτό που 
μας απασχολεί πολύ περισσότερο είναι ο στρε-
πτόκοκκος και ένας καινούριος ιός που εμφανί-
στηκε» πρόσθεσε η κ. Σονίδου τονίζοντας ότι ως 
γιατρός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης είναι 
πάρα πολύ προβληματισμένη για τους θανάτους 
παιδιών κάτω των 15 ετών. Μιλώντας για το πε-
ριστατικό που προκάλεσε το θάνατο ενός τετρά-

χρονου κοριτσιού δήλωσε πως πλέον οι γιατροί 
παρατηρούν ότι έχουν εμφανιστεί διάφοροι ιοί 
που προκαλούν αιφνίδιους θανάτους παιδιών. 
«Μέσα σε ένα τριήμερο έκανε πνευμονία, διασω-
ληνώθηκε και κατέληξε τη Δευτέρα το βράδυ. Οι 
οικογένειες όλες των παιδιών είναι πανικόβλητες. 
Φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχει διασπορά.  
Πλέον είναι εξαιρετικά σύνηθες να χάνεις παιδιά 

από αυτούς τους παλιούς ιούς, τους θεωρητικά λι-
γότερο επιθετικούς να αποδεκατίζουν παιδιά», 
πρόσθεσε η κ. Σονίδου. 

πηγή: ΕΡΤ

Ξαφνικός θάνατος παιδιού από νέο ιο και η ανησυχία για στρεπτόκοκκο

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 90% ΤΩΝ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Τριάντα εκ. κάτοικοι του ΗΒ υπολείπονται αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου
Τριάντα εκατομμύρια κάτοικοι του Ηνωμένου Βασι-

λείου δε θα μπορούν λόγω ακρίβειας και φτώχειας να 
εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης έως 
το τέλος του 2024, σύμφωνα με νέα έρευνα γνωστής 
δεξαμενής σκέψης. 
Το αριστερών πεποιθήσεων New Economics Foun-

dation (NEF) αναφέρει πως οι αυξανόμενες τιμές βασι-
κών προϊόντων και ενέργειας, οι αυξήσεις μισθών που 
υπολείπονται του ύψους του πληθωρισμού και η ανα-
μενόμενη αύξηση της ανεργίας θα οδηγήσουν το 43% 
των βρετανικών νοικοκυριών σε τέτοια ένδεια ώστε να 

μην έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν επαρκείς πο-
σότητες τροφίμων ή καινούρια ρούχα ή να κάνουν κά-
ποια δαπάνη για μη αναγκαία είδη. 
Πρόκειται για ποσοστό αυξημένο κατά 12% σε σχέση 

με το 2019. 
Η δεξαμενή σκέψης λέει πως σε δύο χρόνια το 90% 

των γονέων σε μονογονεϊκές οικογένειες και το 50% 
των απασχολούμενων με παιδιά θα βρίσκονται κάτω 
από το ελάχιστο εισόδημα που απαιτείται για ένα ικανο-
ποιητικό βιοτικό επίπεδο. 
Το NEF καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες 

διαβίωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο αποκαλύπτουν την 
ανάγκη μιας ριζικής αναδόμησης του συστήματος κοι-
νωνικής πρόνοιας. Προτείνει την αντικατάσταση του 
ισχύοντος συστήματος κοινωνικών επιδομάτων με ένα 
«εθνικό εισόδημα διαβίωσης» κάτω από το οποίο δε θα 
επιτρέπεται να πέσει κανένας πολίτης, είτε εργάζεται 
είτε όχι. 
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως αυτή τη στιγμή το 

22% των κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου ζει κάτω 
από το όριο της φτώχειας, δηλαδή έχει εισόδημα μικρό-
τερο του 60% του διάμεσου εισοδήματος.

Πρωτοπόρα θεραπεία κατά μορφής λευχαιμίας
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ «ΠΑΓΩΣΑΝ» ΚΑΙ ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές προκα-
λεί από το πρωί της Δευτέρας το πυκνό χιόνι που 
έπεσε τη νύχτα και έχει καλύψει το μεγαλύτερο 
μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος υποχώρησε 
στους -15,6 βαθμούς Κελσίου στο Μπρέμαρ της 
Σκωτίας, καθιστώντας τη χθεσινή την πιο κρύα 
νύχτα στη χώρα από τον Φεβρουάριο του 2021. 
Στην Αγγλία η θερμοκρασία υποχώρησε ακόμα και 
στο -12 σε κάποιες περιοχές, ενώ στο Λονδίνο 
έπεσε στους -3. Εκτός από τα αεροδρόμια, για 
«επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούνται και οι 
οδηγοί. Καλούνται να μη μετακινούνται αν δεν είναι 
απολύτως απαραίτητο.  
Σιδηροδρομικές εταιρείες αναφέρουν προβλή-

ματα κατά την ώρα αιχμής και προειδοποιούν για 
μεγάλες καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις στην εκτέ-
λεση δρομολογίων. Με μεγάλες καθυστερήσεις 
εκτελούνται τα δρομολόγια και σε πολλές γραμμές 
του υπογείου σιδηροδρόμου του Λονδίνου.

Χάος στις συγκοινωνίες λόγω της κακοκαιρίας 

ΜΕΤΑ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΘΑ ΚΑΛΥΨΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ NHS

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιβεβαίωσε ότι έχει υποβά-
λει αίτημα στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων του 
Ηνωμένου Βασιλείου για την εκπαίδευση στρατιω-

τών ώστε να καλύψουν θέσεις οδηγών ασθενοφό-
ρων σε δημόσια νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των 
απεργιών που έχουν εξαγγελθεί για τον τρέχοντα 
μήνα. Οι στρατιώτες θα ενεργοποιηθούν κατά τη 
διάρκεια των απεργιών των οδηγών ασθενοφόρων 
στις 21 και 28 Δεκεμβρίου. Ήδη κάποιοι στρατιώτες 
έχουν αρχίσει την εκπαίδευσή τους σε νοσοκομεία 
ώστε «να εξοικειωθούν με τα οχήματα» που θα 
κληθούν να οδηγήσουν, ανέφερε εκπρόσωπος της 
Kυβέρνησης. Ενδεχομένως να κληθούν να καλύ-
ψουν και άλλες θέσεις μη ιατρικού προσωπικού 
που θα κατέλθουν σε απεργία.

Στρατιώτες θα αναλάβουν τα ασθενοφόρα
ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥΝΑΚ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ

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.

Νέα, αυστηρά μέτρα για το μεταναστευτικό



Θα αρθεί η «απομόνωση» και θα έρθει η ανα-
γνώριση της «τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδο-
κράτος, υποστήριξε ο νέος «πρέσβης» της 
Τουρκίας στα κατεχόμενα, Μετίν Φεϊζίογλου, στην 
πρώτη του συνέντευξη από την ανάληψη των κα-
θηκόντων του που έγινε προς το τουρκικό κρατικό 
πρακτορείο ειδήσεων Αναντολού και το τ/κ «πρα-
κτορείο ειδήσεων». Σύμφωνα με το ΓΤΠ, στην συ-
νέντευξη ο κ. Φεϊζίογλου είπε ότι «πρέπει να γίνει 
αποδεχτό ότι αναμφίβολα θα σπάσει πλέον η 
απομόνωση κατά της τδβκ, θα αρθεί και θα υλο-
ποιηθεί και η αναγνώριση με τον καιρό». 
Όνειρό του είναι να έρθει στα κατεχόμενα ηλε-

κτρισμός μέσω καλωδίων, μετά το νερό από την 

Τουρκία, και θα καταβάλλει προσπάθεια γι’ αυτό, 
συνέχισε. 
Αναφερόμενος στο άνοιγμα της περίκλειστης 

πόλης της Αμμοχώστου και υποστηρίζοντας ότι το 
Βαρώσι είναι υπό την κυριαρχία του ψευδοκρά-
τους, ο κ. Φεϊζίογλου είπε ότι σε αυτή την διαδικα-
σία η «επιτροπή ακίνητης περιουσίας» θα κάνει 
βήματα λαμβάνοντας υπόψη το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα παρέχει την στήριξη 
που χρειάζεται σε αυτό. «Η Κύπρος είναι εθνική 
υπόθεση για εμάς, όχι ένα ζήτημα» είπε. Σημει-
ώνοντας ότι η οικογένειά του έχει δεσμούς με την 

Κύπρο αφού ο παππούς του, Τουρχάν Φεϊζίογλου 
ήταν Αναπληρωτής Πρωθυπουργός, αρμόδιος για 
Κυπριακές Υποθέσεις, ο Φεϊζιογλου είπε ότι και ο 
ίδιος καθόταν πολλές φορές στο τραπέζι μαζί με 
τον παππού του και τον Ραούφ Ντενκτάς και εκεί 
είχε από μικρό παιδί την ευκαιρία να ακούει τις συ-
νομιλίες των μεγάλων για την Κύπρο. 

«Και ως πρόεδρος της Ένωσης Δικηγορικών 
Συλλόγων σκεφτόμασταν ‘τι μπορούμε να κάνουμε 
για την Κύπρο’. Προβληματιστήκαμε πώς μπορεί 
να προωθηθεί διεθνώς πιο πολύ η τδβκ, πώς μπο-
ρεί να σπάσει η απομόνωση, πώς μπορεί να τερ-
ματιστεί αυτή η απάνθρωπη παραβίαση ανθρω- 
πίνων δικαιωμάτων που εφαρμόζεται στους Τ/κύ-

πριους, αυτή η παραβίαση που συνεχίζεται με το 
παραχάιδεμα των Ελληνοκυ-
πρίων» είπε. 
Υπενθυμίζοντας ότι κατά 

την διάρκεια της προεδρίας 
του η Ένωση Δικηγορικών 
Συλλόγων Τουρκίας διοργά-
νωσε 5 μεγάλες διεθνείς δια-
σκέψεις ο Φεϊζίογλου είπε ότι 
κατά την διάρκεια αυτής της 
περιόδου είχε την ευκαι-
ρία να δουλέψει απευ-
θείας με τον Ταγίπ 
Ερντογάν.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
 
Ακριβώς όπως αναμενόταν άρχισε να διαγρά-

φεται το πολιτικό σκηνικό ενόψει των προεδρικών 
εκλογών του Φλεβάρη του 2023. Όσο προσεγγί-
ζουμε στις εκλογές και ανεβαίνει το ενδιαφέρον της 
κοινής γνώμης, με τους  υποψήφιους να εμφανίζο-
νται σε όλο και περισσότερες εκπομπές, διαφορο-
ποιείται και ο συσχετισμός δυνάμεων. 
Εκεί που συγκλίνουν τα αποτελέσματα των δη-

μοσκοπήσεων που πραγματοποιούν κόμματα και 
επιτελεία των υποψηφίων και οι εκτιμήσεις έμπει-
ρων αναλυτών είναι πως καταγράφεται και στατι-
στικά πλέον αναστροφή του προεκλογικού σκηνι-
κού. 
Σταθεροποιείται η τάση ανόδου των ποσοστών 

του Ανδρέα Μαυρογιάννη την ώρα που ξεφουσκώ-
νει «η φούσκα Νίκος Χριστοδουλίδης» και τον έτερο 
υποψήφιο του ΔΗΣΥ, τον Αβέρωφ Νεοφύτου με τα 
βαρίδια επίσης της αμαρτωλής διακυβέρνησης τους 
κατά την τελευταία δεκαετία, δεν μπορεί να «τρα-
βήσει» στις εκλογές με δυναμική νικητή. 
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών είναι γεγονός 

που διέγραψε μια πορεία συνεχούς αύξησης της 
δημοφιλίας του, πλην όμως αυτό γινόταν σταδιακά 
κατά τα τελευταία δυο με τρία χρόνια, από τότε 
που έλαβε τις αποφάσεις του, κατά πολλούς με  
ενθάρρυνση, έστω με την ανοχή του Προέδρου 
Αναστασιάδη, να διεκδικήσει την προεδρίας της 
Δημοκρατίας. « Έτρεχε μόνος του» αλλά από τη 
στιγμή που κατέβηκαν στο στίβο και άλλοι υποψή-
φιοι, άρχισαν τα δύσκολα για τον Ν. Χριστοδουλίδη. 
Πλέον τα κενά περιεχομένου λόγια δεν πιάνουν, 

ούτε και η επικοινωνιακά τρικ που κτίζουν εικόνες.  
Όσο ανεβαίνει ο προεκλογικός πυρετός και στην 

πολιτική αρένα δίνει συνεχώς την παρουσία του ο 
Ανδρέας Μαυρογιάννης χάνουν εκ των πραγμάτων 
το μονοπώλιο της προβολής από τα ΜΜΕ που εί-
χαν το προηγούμενο διάστημα ο Νίκος Χριστοδου-
λίδης ως υπουργός και ο Αβέρωφ Νεοφύτου ως 
αρχηγός κόμματος. 
Όσο κι αν είναι ελεγχόμενα από το κατεστημένο 

της Δεξιάς τα μεγάλα μέσα ενημέ-
ρωσης, ηλεκτρονικά και έντυπα, είναι 
αναγκασμένοι οι ιθύνοντες τους να 
κρατούν έστω τα προσχήματα και να 
δίνουν το λόγο και να προβάλλουν 
και τον ανεξάρτητο υποψήφιο Α. Μαυρογιάννη. 
Έτσι, όσο ο κόσμος τον γνωρίζει περισσότερο, 

βελτιώνεται συνεχώς η εικόνα του, ιδιαίτερα γιατί ο 
πολίτες με τις τηλεμαχίες κυρίως, είναι σε θέση να 
κάνει συγκρίσεις, όχι μόνο από το λέγειν αλλά να 
συγκρίνει πολιτικές και θέσεις, να διακρίνει ποιος 

από τους κύριους υποψηφίους μπορεί να είναι 
πραγματικά φορέας της αλλαγής.    

 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ 
Με αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων, στο Επιτε-

λείο του Ανεξάρτητου Υποψήφιου Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας για τελική νίκη 
και ανάδειξη του στην προεδρία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι οι άν-
θρωποι στους οποίους απευθύνονται προσωπικό-
τητες, οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας και πο-
λίτες, ανάμεσα στους οποίους και πλείστοι με 
εμπλοκή στα κοινά και επιρροές σε ευρύτερα στρώ-
ματα της κοινωνίας.  
Οι προοδευτικές, δημοκρατικές αντιλήψεις του 

κ. Μαυρογιάννη 
σε συνδυασμό 
με τις  ξεκάθαρες 
θέσεις του στο 
Κυπριακό και 
στα θέματα εσω-
τερικής διακυ-
βέρνησης, στην 
οικονομία, στα 
κοινωνικά ζητή-
ματα, στα θέματα 
που σχετίζονται 
με τη χρηστή δι-

οίκηση και της καταπολέμηση των φαινομένων της 
διαπλοκής και της διαφθοράς,  πείθουν όλο και πε-
ρισσότερους ανθρώπους από όλα τα πολιτικά φά-
σματα του τόπου ότι είναι ο άνθρωπος που μπορεί 
να εγγυηθεί την πραγματική αλλαγή την οποία τόσο 
πολύ ανάγκη έχει ο τόπος για να ξαναδεί άσπρη 

μέρα.  
Αντίθετα με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη που ξεδι-

πλώνει συνεχώς το πρόγραμμα διακυβέρνησης 
του δείχνοντας και το δρόμο της υλοποίησης του 
με την εμπειρία που διαθέτει αλλά και τη θέληση 
του, σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκονται οι κύριοι 
ανθυποψήφιοι του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μέχρι πρό-
τινος υπουργός  Εξωτερικών της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ, ο οποίος σε καμιά περί-
πτωση δεν έχει απεκδυθεί  την ιδιότητα του μέλους 
του κόμματος της συντηρητικής Δεξιάς και Ακρο-
δεξιάς. 
Το κλίμα αισιοδοξίας για την εκλογική νίκη και 

του Ανδρέα Μαυρογιάννη διαπιστώνεται με τον κα-
λύτερο τρόπο στις πολιτικές συγκεντρώσεις που 
πραγματοποιεί καθημερινά όπου επικρατεί μεγάλος 
ενθουσιασμός και συνεχώς ενισχύεται η πεποίθηση 
πως τον Φλεβάρη θα καταστεί δυνατό ο τόπος να 
απαλλαγεί από τη διακυβέρνηση της αμαρτωλής 
Δεξιάς κι Ακροδεξιάς και τον απερχόμενο πρόεδρο 
της θα διαδεχτεί ο  ανεξάρτητος υποψήφιος  
Ανδρέας Μαυρογιάννης, επικεφαλής των δυνά-

μεων της προοδευτικής αλλαγής. Για να τεθούν οι 
βάσεις για την Κύπρο του μέλλον, να αφήσουμε 
πίσω τη διακυβέρνηση του ρουσφετιού, της ημετε-
ροκρατίας, της διαπλοκής και της διαφθοράς.  
Για να αναληφθεί νέα, μεγάλη προσπάθεια για ν’ 
ανοίξει και πάλι ο δρόμος για λύση του Κυπριακού, 
απαλλαγή από την κατοχή και επανένωση της χώ-
ρας και του λαού της.  

ΟΣΟ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Ο ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ «ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ» ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ψευδοκράτος: Αναμένουν αναγνώριση από πολλές χώρες, λέει ο «πρόεδρος» της «βουλής»
Πέρα από την ένταξη του ψευδοκράτους στην Οργάνωση Τουρκικών Κρατών (ΟΤΚ) με το καθεστώς 

παρατηρητή, προσδοκία τους είναι ότι η «τδβκ» θα αναγνωριστεί την προσεχή περίοδο από πολλές 
χώρες, δήλωσε ο «πρόεδρος» της «βουλής», Ζορλού Τορέ. Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο τ/κ Τύπος ανα-
φέρει ότι σε δηλώσεις του στα πλαίσια συνάντησης με τον σύνδεσμο αλληλεγγύης πολιτισμού και Τουρ-

κίας-Αζερμπαϊτζάν, ο κ. Τορέ υποστήριξε ότι η καρδιά τους κτυπά μαζί με τον τουρκικό κόσμο και ότι 
μαζί με τη στήριξη της «μητέρα πατρίδας» Τουρκίας, νιώθουν πιο δυνατοί. Ο πρόεδρος του συνδέ-
σμου αλληλεγγύης και πολιτισμού Τουρκίας-Αζερμπαϊτζάν, Σεφέρ Καρακογιονλού εξέφρασε τη χαρά 
του για το γεγονός ότι η «τδβκ» έχει ενταχθεί ως παρατηρητής στην Οργάνωση Τουρκικών Κρατών.

Άνεμος αισιοδοξίας για νίκη και εκλογή στην προεδρία του Α. Μαυρογιάννη

«Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΘΝΙΚΗ� ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ, ΟΧΙ ΕΝΑ ΖΗ�ΤΗΜΑ» ΕΙΠΕ Ο ΝΕΟΣ «ΠΡΕΣΒΗΣ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

Η Άγκυρα στέλνει μηνύματα ότι θα αρθεί η «απομόνωση» και ότι θα έρθει η αναγνώριση



Η Εύα Καϊλή δεν είναι η κορυφή του παγόβουνου τό-
νισε ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου. Μι-
λώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ έκανε λόγο για 
φυτώριο ανάδειξης σκανδάλων και συστημικό κύκλωμα 
που επιτρέπουν την ανάπτυξη τέτοιων θλιβερών φαινο-
μένων. Επισήμανε ότι κάποιοι άνθρωποι ανακυκλώνονται 
και προβάλουν το ευρωπαϊκό όραμα, αλλά την ίδια στιγμή 
το υποσκάπτουν κατά κόρον, απαξιώνουν την πολιτική 
και ενισχύουν ακραίες καταστάσεις. 
Ο κ. Γεωργίου υπενθύμισε ότι πριν την περίπτωση 

της κ. Καϊλής ήταν τα pandora papers όπου αναδείχθηκαν 
ονόματα υπουργών, πρωθυπουργών και προέδρων που 
συμμετείχαν σε πάρτυ διαφθοράς, ενώ αναφέρθηκε και 
σε άλλες περιπτώσεις, όπως της πρώην Ολλανδής επι-
τρόπου για θέματα ανταγωνισμού που επί θητείας της 
είχε και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
Τηνν ίδια ώρα, ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς 

ανέφερε με δηλώσεις του σε κυπριακά και διεθνή ΜΜΕ 
ότι είχε προσεγγιστεί από την κ. Καϊλή για να περάσει 
τροπολογίες που αφορούσαν το Κατάρ. 
Εξήγησε ότι είχε προσεγγιστεί από την κυρία Καϊλή 

για να κάνει κάποιες τροπολογίες για την έκθεση που 
αφορούσε το Κατάρ η οποία ήταν καταδικαστική. «Αυτό 
συμβαίνει μεταξύ συναδέλφων. Όταν είδα τις τροπολογίες 

και αφορούσαν το Κατάρ, μπήκαν ψύλλοι στα αυτά μου 
και πήρα τηλέφωνο τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Εξωτερικών τον κ. Κορνηλίου και του είπε ότι σαν Κύπρος 
δεν πρέπει να ασχοληθούμε». 
Έκπληξη αποτελεί το μέγεθος του σκανδάλου Qatar-

gate, ανέφερε ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, 
ο οποίος έκανε λόγο για καραμπινάτη υπόθεση διαφθο-
ράς. Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ σημεί-
ωσε ότι αμαυρώνεται το όνομα του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Είπε ότι είχαν στενή συνεργασία με την κ. Καΐλή 
στην προηγούμενη θητεία, γιατί ήταν επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας του ΠΑΣΟΚ. 
Μάλιστα ανέφερε πως μετά την περιβόητη ομιλία της 

κ. Καϊλή στο ευρωκοινοβούλιο ότι το Κατάρ είναι εργα-

σιακός παράδεισος, την είχε συναντήσει στους διαδρό-
μους του σώματος και της ανέφερε ότι είχε το στοιχείο 
της υπερβολής η ομιλία της αλλά όπως είπε, η κ. Καϊλή 
προσπάθησε να τον πείσει με πολιτικά επιχειρήματα ότι 
είχε λάθος εντύπωση. Ανέφερε δε πως δεν πήγαινε το 
μυαλό του για το τι θα ακολουθούσε. 
Ο ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζιλγιουρέκ ση-

μείωσε ότι πρώτη φορά υπάρχει ένα τέτοιο σκάνδαλο 
στο Ευρωκοινοβούλιο του οποίου η αξιοπιστία έχει πλη-
γεί. «Δεν είμαστε στην ίδια θέση που είμασταν χθες ως 
Ευρωκοινοβούλιο», είπε.  
Το ερώτημα είναι, πρόσθεσε, τι μέτρα μπορεί να πάρει 

το Ευρωκοινοβούλιο για να αποφεύγονται  τέτοια φαινό-
μενα, δεδομένου ότι το Σώμα είναι περιτριγυρισμένο από 
λόμπι και από κυβερνήσεις με τον καθένα να πιέζει για 
τα συμφέροντά του. 
Άρα, σημείωσε, πρέπει να υπάρχει καλύτερη προστα-

σία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρέπει να ληφθούν πολύ 
σοβαρά μέτρα για να εκλείψει αυτό το φαινόμενο, όχι 
μόνο στο ΕΚ, αλλά και στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, 
όπου, όπως είπε, πολιτική και διαφθορά, «έχουν πα-
ντρευτεί» και ψάχνουμε το διαζύγιο. Είπε ακόμη ότι εάν 
δεν συνέβαινε αυτό το σκάνδαλο, θα περνούσε σήμερα 
η απελευθέρωση της βίζας για Κατάρ και Κουβέιτ.
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      Ειδήσεις σε 2’

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΕΝΘΕΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΤΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Σε πένθος βρίσκεται ο κυπριακός λαός  κατόπιν ανα-
κοίνωσης για το θάνατο τριών σπουδαίων και καταξιω-
μένων προσωπικοτήτων της Κύπρου. 
Συγκεκριμένα, απεβίωσε το βράδυ της παρασμένης 

Τρίτης στα 78 της χρόνια η γνωστή Κύπρια ηθοποιός, 
Δώρα Κακουράτου. Έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κηδεία της αναμένεται να 
τελεστεί στη Λεμεσό. Οι λεπτομέρειες της κηδείας θα ανα-
κοινωθούν σε κατοπινό στάδιο. Η Πρόεδρος και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής 

και το προσωπικό του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου 
εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για το γεγονός ότι έφυγε 
από τη ζωή μία από τις πιο χαρισματικές καλλιτέχνιδες 
του κυπριακού θεάτρου. 
Επίσης, έφυγε την περασμένη Δευτέρα από τη ζωή 

λόγω ανακοπής καρδίας, σε ηλικία 85 ετών, ο δημοσιο-
γράφος και λογοτέχνης Λεωνίδας Μαλένης, στιχουργός 
του άτυπου εθνικού ύμνου της Κύπρου «Χρυσοπράσινο 
φύλλο», που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Έγραψε 
ποιήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα, κριτική βιβλίου και 

θεάτρου κ.α. 
Μια ημέρα αργότερα, απεβίωσε σε ηλικία 70 ετών ο 

Σόλων Κασίνης. Το ΑΚΕΛ εξέφρασε τη θλίψη του για 
τον θάνατο του Σόλωνα Κασίνη, ο οποίος άφησε το τε-
χνοκρατικό αποτύπωμά του στην ενεργειακή πολιτική της 
χώρας υπηρετώντας για πολλά χρόνια από το πόστο του 
προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου 
Εμπορίου και Ενέργειας και από άλλα σημαντικά πόστα.  
Ο Σόλων Κασίνης υπηρέτησε επίσης την πολιτεία από 

τα έδρανα της Βουλής.

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ�Σ Λ. ΦΟΥΡΛΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟΝ ΕΙΧΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ Η ΕΥΑ ΚΑΪΛΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ

Κατάλαβαν αργά 
τι γίνεται στη ΜΒ

Από τις κάλπες των Αρχιεπι-
σκοπικών εκλογών της 18ης 
Δεκεμβρίου θα ξεκαθαρίσουν  
οι τρεις υποψήφιοι με τις πε-
ρισσότερες ψήφους που θα 
συγκροτήσουν το «τριπρό-
σωπο». Σε δημοσκόπηση του 
«ΣΙΓΜΑ», που παρουσιάστη-
κε την Τρίτη, σε δείγμα 1000 
επιτυχημένων συνεντεύξεων, 
η πρόθεση ψήφου κατανέ-
μεται ως εξής: Λεμεσού Αθα-
νάσιος: 26%, Ταμασσού Ησαΐ-
ας: 20%, Πάφου Γεώργιος: 
15%, Κωνσταντίας Βασίλειος: 
13%, Μόρφου Νεόφυτος: 5%, 
Κυρηνείας Χρυσόστομος: 3%.

Απεργίες εργαζομένων στα αεροδρόμια

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχω-
ρούν οι συντεχνίες που εκπροσωπούν το 
πρώην ωρομίσθιο κυβερνητικό προσω-
πικό που εργοδοτείται από την εταιρεία 
LGS στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πά-
φου. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέ-
δωσαν την Τρίτη οι ΠΑΣΕΥ – ΠΕΟ και 
ΣΕΚ, η οποία κοινοποιήθηκε στον Γενικό 
Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών 
και τους Διευθυντές της Μεσολαβητικής 

Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και 
της Hermes Airports, οι συντεχνίες προ-
χωρούν στη λήψη απεργιακών μέτρων 
στις 15/12 εξαιτίας της αδυναμίας εξεύρε-
σης λύσης ως προς τα αιτήματά τους.  
Παρά τη συζήτηση του όλου θέματος 

με την LGS τόσο κατ’ ιδίαν, όσο και στην 
παρουσία των αρμόδιων Υπουργείων Ερ-
γασίας και Μεταφορών, αλλά και της δια-
χειρίστριας εταιρείας Hermes Airports Ltd., 
δεν έχουν λάβει καμία απάντηση προς 
επίλυση του όλου θέματος. Επισημαίνουν 
πως για την προστασία των εργαζομένων 
ο μόνος τρόπος πλέον είναι η δυναμική 
τους αντίδραση, προσθέτοντας πως ανα-
μένουν γραπτώς την επίλυση του όλου 
θέματος πριν τις 15/12

Είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου τα όσα αποκαλύφθηκαν για το QatarGate

Η προθεσμία για τις αιτή-
σεις για το Πρόγραμμα Εγκα-
τάστασης Πολιτών ΕΕ στη 
Βρετανία έληξε στις 30/01/21, 
με εξαίρεση κάποιες πολύ 
συγκεκριμένες ομάδες αν-
θρώπων αναφέρει σε ανακοί-
νωση ο Κυπριακός Σύνδ. Εκ-
παιδευτικών Συμβούλων.  
Σε ανακοίνωσή, με αφορμή 
τα πολλά τηλεφωνήματα που 
δέχεται τις τελευταίες τέσσε-
ρις εβδομάδες από μαθητές 
και γονείς ο ΚΣΕΣ ξεκαθαρί-
ζει ότι η προθεσμία για τις αι-
τήσεις για το έχει λήξει με 
εξαίρεση κάποιες πολύ συ-
γκεκριμένες ομάδες ανθρώ-
πων, που κατέχουν τα δικαιο-
λογητικά.

Δύο στα τρία έργα μένουν στο... συρτάρι

Όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές αυ-
ξάνονται τα «δεσμεύομαι» των δύο υπο-
ψηφίων, οι οποίοι προέρχονται από τον 
ΔΗΣΥ και συμμετείχαν μαζί για εννέα χρό-
νια στην κυβέρνηση, σε σχέση με τα ανα-
πτυξιακά έργα. Παρά ταύτα, στοιχεία του 
Γενικού Λογιστηρίου τούς αφήνουν εκτε-
θειμένους, αφού δείχνουν ότι τα προηγού-
μενα έξι χρόνια (2016-2021) έμειναν στα 
συρτάρια 1,8 δις ευρώ, τα οποία αφορού-

σαν αναπτυξιακές δαπάνες, οι οποίες 
εγκρίθηκαν από τη Βουλή, αλλά δεν υλο-
ποιήθηκαν ποτέ, ενώ φέτος η κατάσταση 
ενδέχεται να σπάσει κάθε προηγούμενο 
ρεκόρ, καθώς μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 
το ποσοστό υλοποίησης των κεφαλαιουχι-
κών δαπανών ανήλθε μόλις στο 34%. Δη-
λαδή, σχεδόν δύο στα τρία έργα παραμέ-
νουν στο συρτάρι και προφανώς πολλά 
απ’ αυτά θα περάσουν στα νέα «δεσμεύο-
μαι». Πιο συγκεκριμένα, ο προϋπολογι-
σμός του 2022 περιλαμβάνει 1,1 δις ευρώ 
για αναπτυξιακές δαπάνες, αλλά στο τέλος 
Οκτωβρίου αξιοποιήθηκαν μόλις 434 εκατ. 
ευρώ ή ποσοστό 38%. Το ποσοστό υλο-
ποίησης ανήλθε μόλις στο 34% (από τα 
804,3 εκατ. ευρώ διαθέσιμα).

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Γ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΙ» 

Απεβίωσαν οι Δώρα Κακουράτου, Λεωνίδας Μαλένης και Σ. Κασίνης

Οικονομική βοήθεια 
για την Ουκρανία
Η Κύπρος στέκεται στο 

πλευρό του λαού της Ουκρα-
νίας, με το μεγαλύτερο πα-
κέτο ανθρωπιστικής βοή-
θειας στην ιστορία της, όπως 
αναφέρει το Υπουργείο Εξω-
τερικών, μετά την πραγματο-
ποίηση της Διάσκεψης για 
Αλληλεγγύη στον λαό της 
Ουκρανίας. Χώρες συγκε-
ντρώθηκαν στη Διάσκεψη για 
την Ουκρανία όπου δεσμεύ-
θηκαν για βοήθεια ύψους πε-
ρίπου €1 δις για να βοηθή-
σουν την χώρα.

Δημοσκόπηση για 
Αρχιεπισκοπικές
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Εν συντομία

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ

Predator / Ψάχνουν για κακουργήματα

Έφυγε ο Γιάννης  
Διακογιάννης
Την είδηση του θανάτου 

του γνωστού δημοσιογράφου, 
συγγραφέα, ραδιο-σχολιαστή 
και παρουσιαστή αθλητικών 
εκπομπών της τηλεόρασης 
έκανε γνωστή η ΕΡΤiefime-
rida. Από πολλούς θεωρή-
θηκε ως ο κορυφαίος του εί-
δους, λόγω των μεγάλων 
γνώσεών του πάνω στον κλα-
σικό αθλητισμό αλλά και στο 
ποδόσφαιρο, ενώ χαρακτη-
ριστικός ήταν ο τρόπος ανα-
μετάδοσης των αγώνων, κα-
θώς και η γλαφυρότητά του. 
Γνωστός και ως ο θρύλος 
της αθλητικής δημοσιογρα-
φίας, ή αλλιώς  «η φωνή που 
μας ενώνει και μας δονεί»

Εξελίξεις στη συγκλονι-
στική υπόθεση του Κολωνού, 
με τον βιασμό και την εκπόρ-
νευση της 12χρονης. Την 
σύλληψη του νεαρού άντρα 
που συνόδευε το 12χρονο 
κορίτσι στα «ραντεβού» σε-
ξουαλικής κακοποίησης του, 
διέταξε η αρμόδια ανακρίτρια 
με ένταλμα σύλληψης που 
εξέδωσε σε βάρος του. Πρό-
κειται για το όγδοο ένταλμα 
σύλληψης. Το ένταλμα που 
εξέδωσε η ανακρίτρια αφορά 
πρόσωπο που η ίδια η 
12χρονη έχει κατονομάσει 
ως «ο Μιχάλης»

Βιασμός  
12χρονης

Δεν εμφανίστηκε στην προανάκριση η Εύα Καϊλή - Στις 22/12 η απόφαση

Χωρίς την Εύα Καϊλή φαίνεται ότι έγινε η προανάκριση 
στο Palais du Justice, στις Βρυξέλλες για το Κατάρ Gate 
που έχει συγκλονίσει τις Βρυξέλλες. Η Εύα Καϊλή δεν 
ήταν παρούσα στη διαδικασία, ανέφερε αρχικά ο δημο-
σιογράφος ανταποκριτής στις Βρυξέλλες Jack Parrock. 
Ο δημοσιογράφος επικαλούμενος πληροφορίες από δι-

κηγόρο της υπόθεσης σημείωσε ότι η ευρωβουλευτής 
ζήτησε περισσότερο χρόνο για να καταθέσει ενώπιον του 
δικαστηρίου και η ακρόασή της θα γίνει στις 22 Δεκέμβρη. 
Η διαδικασία για τους υπόλοιπους τρεις κατηγορούμενους 
ολοκληρώθηκε κεκλεισμένων των θυρών υπό άκρα μυ-
στικότητα και οι κατηγορούμενοι φυγαδεύτηκαν από την 
πίσω πόρτα του δικαστηρίου. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια 
ήταν η έκβαση της απόφασης και αν θα αφεθούν ελεύθε-
ροι με περιοριστικούς όρους ή θα προφυλακιστούν οι 
υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι. Υπενθυμίζεται ότι η Εύα 
Καϊλή και ακόμα τρεις κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 
βαρύτατες κατηγορίες για διαφθορά, ξέπλυμα μαύρου 
χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.  

  
Όπως έχει επιβεβαιωθεί οι δύο ΜΚΟ που βρίσκονται 

στο επίκεντρο των ερευνών για το σκάνδαλο του Qatar-
Gate, είναι οι Fight Impunity και η No Peace Without Jus-
tice. Οι δύο οργανώσεις έχουν γραφεία στο ίδιο κτίριο 
στις Βρυξέλλες, στον αριθμό 41 της οδού Ducale.  

Την ίδια ώρα ο σύντροφός της Καϊλή, Φραντσέσκο 
Τζόρτζι, φέρεται να είπε στις δικαστικές αρχές σύμφωνα 
με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της La Repubblica, ότι οι 
ΜΚΟ χρησιμοποιούνταν για δωροδοκίες.  Η ιταλική εφη-
μερίδα υποστηρίζει ότι ο σύντροφος της καρατομηθείσας 
αντιπροέδρου του ΕΚ, άρχισε να «κελαηδάει» και να δίνει 
στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι μεταφορές 
των μαύρων χρημάτων από το Κατάρ αλλά και από το 
Μαρόκο, που μπαίνει για πρώτη φορά στο κάδρο. Σύμ-
φωνα με την La Repubblica, τα χρήματα μεταφέρονταν 
μέσω των των λογαριασμών της ΜΚΟ Fight Impunity, 
των Παντσέρι - Τζόρτζι.  

Η εφημερίδα παρουσιάζει έγγραφα του κατηγορητηρίου 
στα οποία αναφέρονται οι συλλήψεις των Παντζέρι, Τζιόρ-
τζι και Νικολό Φίγκα Ταλαμάνκα, το Νο1 μιας άλλης ΜΚΟ 
με την ονομασία No Peace without Justice ομάδα που 
σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα είχε ξεκινήσει τη δράση 
της, τουλάχιστον, από τον Ιανουάριο του 2021. 

FIGHT IMPUNITY ΚΑΙ NO PEACE WITHOUT JUSTICE ΟΙ ΔΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ

Στην ποινική αναβάθμιση της κατηγορίας 
του σκανδάλου των υποκλοπών από 
πλημμελήματα σε κακουργήματα προχώ-
ρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.  
Σύμφωνα με το documentonews.gr, αυτό 
προκύπτει από αίτημα για δικαστική συν-
δρομή που απέστειλε η Εισαγγελία Πρω-
τοδικών Αθηνών στις ΗΠΑ προκειμένου 
να εντοπιστούν τα «ψηφιακά ίχνη» του 
λογισμικού Predator. Κατά την ίδια πηγή, 
το αίτημα απεστάλη και αφορά στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις (URL) που είχαν 

«παγιδευτεί» με τo λογισμικό Predator οι 
οποίες εμφανίζονται να έχουν μια κοινή 
ψηφιακή διεύθυνση (IP), η οποία βρίσκεται 
στο Σιάτλ των ΗΠΑ και αφορά στη διε-
ρεύνηση δύο αδικημάτων κακουργηματι-
κού χαρακτήρα. Όπως προέκυψε από τη 
δημοσιογραφική έρευνα, δώδεκα παγι-
δευμένες με Predator ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις (URL) είχαν μία κοινή ψηφιακή 
διεύθυνση (IP), την 99.83.154.118, η 
οποία ανήκει στην Amazοn.com, Inc. 

 
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, για 

πιθανή διάπραξη αδικημάτων κακουργη-
ματικού χαρακτήρα ερευνώνται από τους 
εισαγγελείς και άλλα πρόσωπα που σχε-
τίζονται με τις παρακολουθήσεις, καθώς 
έχει ήδη διαταχθεί η άρση του τραπεζικού 
τους απορρήτου.

Στη δημοσιότητα έδωσε η βελγική αστυνομία φωτογραφία, 
που δείχνει τη βαλίτσα με τα 600.000 ευρώ, την οποία κου-
βαλούσε ο πατέρας της Εύας Καϊλή, όταν συνελήφθη έξω 
από το ξενοδοχείο στις Βρυξέλλες στην επιχείρηση της πε-
ρασμένης Παρασκευής. Πρόκειται για τη δεύτερη φωτογρα-
φία από τις έρευνες των βελγικών Αρχών που δίνεται στη 
δημοσιότητα, η πρώτη παρουσιάστηκε την Τρίτη 13/12.   

 
Η εξέλιξη αυτή επέτρεψε στους ανακριτές και τον ανακριτή 

να ερευνήσουν το σπίτι της κυρίας Καϊλή χωρίς να ζητήσουν 
άρση της βουλευτικής ασυλίας. Στην κατοικία αυτή βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται 
ότι της είχαν δοθεί από αξιωματούχους του Κατάρ, μαζί με 
άλλες τσάντες με χαρτονομίσματα. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με στοιχεία και φωτογραφικό 
υλικό που δημοσίευσε η βελγική Le soir συνολικά, περισ-
σότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά ανακαλύφθη-
καν στο σπίτι του πρώην Ιταλού ευρωβουλευτή Πιέρ Αντόνιο 
Παντζέρι και της Ελληνίδας ευρωβουλευτού Εύας Καϊλή. 

 
Κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του Παντζέρι στις Βρυ-

ξέλλες, οι ερευνητές της ομοσπονδιακής δικαστικής αστυ-
νομίας είχαν ανακαλύψει περίπου 600.000 ευρώ. Προσθέτο-
ντας τα χρήματα που βρέθηκαν στην κατοχή του πατέρα της 
Καϊλή και στο σπίτι της τελευταίας και του συντρόφου της, 
Φραντσέσκο Τζιόρτζι στις Βρυξέλλες, η τεράστια έρευνα 
αποκάλυψε περισσότερα από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Έπιασαν επ' αυτοφώρω τον πατέρα της Καϊλή

Η ακρίβεια θα 
σαρώσει το 2023

Η ακρίβεια που πνίγει 
ασφυκτικά τα νοικοκυριά θα 
οδηγήσει για το σύνολο του 
2022 τον επίσημο πληθωρι-
σμό στο 9,4% και το 2023 
δεν αναμένεται σοβαρή επι-
βράδυνση των ανατιμήσεων. 
Αντίθετα εκτιμάται ότι ο πλη-
θωρισμός για το σύνολο της 
επόμενης χρονιάς θα κλείσει 
στο 7,5%. Ο ελληνικός πλη-
θωρισμός θα επιστρέψει σε 
«κανονικά» επίπεδα κοντά 
στον στόχο της ΕΚΤ μόνο το 
2024, όταν υπολογίζεται στο 
1,5%

EΠΕΙΣΟΔΙΑ & ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Οργή για το θάνατο του 16χρονου 

Έκτακτα καλέσματα για διαδηλώσεις 
έχουν ανακοινωθεί μετά την είδηση του 
θανάτου του 16χρονου, Κώστα Φρα-
γκούλη ο οποίος πριν μερικές ημέρες δέ-
χθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από αστυ-
νομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης στη 
Θεσσαλονίκη. 

 
 Ογκώδης πορεία κατά της αστυνομικής 

βίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρί-
της (13/12) στο κέντρο της Αθήνας.  Άτομα 
του αντιεξουσιαστικού χώρου πέταξαν 

βόμβες μολότοφ κατά των δυνάμεων 
ασφαλείας, που απάντησαν με χειροβομ-
βίδες κρότου λάμψης και προχώρησαν σε 
δύο συλλήψεις και 26 προσαγωγές. 
Ένταση επικράτησε και στη Θεσσαλονίκη. 
Μετά την ολοκλήρωση της πορείας κου-
κουλοφόροι επιτέθηκαν με βόμβες μολό-
τοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων και 
εβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων.  

Οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλή-
ψεις και 32 προσαγωγές.  

 
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του αστυ-

νομικού που κατηγορείται ότι πυροβόλησε 
στο κεφάλι τον ανήλικο έχει ασκηθεί ποι-
νική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας 
με ενδεχόμενο δόλο και τέθηκε σε κατ’ οί-
κον περιορισμό, έπειτα από διαφωνία με-
ταξύ εισαγγελέα και ανακριτή.



Δέκα χρόνια μετά το κούρεμα ο Αβέρωφ Νεοφύ-
του κάνει προεκλoγική πρόταση για αποζημίωση 
καταθετών/κατόχων αξιογράφων. Μετά το κούρεμα 
ο κ. Νεοφύτου κατέθεσε σήμερα προεκλογική πρό-
ταση με «στόχο την αποζημίωση όσων επλήγησαν 
ως αποτέλεσμα των προβλημάτων στον τραπεζικό 
τομέα και της οικονομικής κρίσης του 2013 και την 
αποκατάσταση όσων καταθετών, κατόχων αξιογρά-
φων και μετόχων στήριξαν τις τράπεζες το 2013», 
όπως ανέφερε, σε δηλώσεις της, η εκπρόσωπος 
Τύπου του Κεντρικού Εκλογικού Επιτελείου του 
Αβέρωφ Νεοφύτου, Τζώρτζια Κωνσταντίνου-Πανα-
γιώτου. Είπε, παράλληλα, ότι η πρόταση του Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου στοχεύει στην ενίσχυση των πόρων 
του Ταμείου Αλληλεγγύης κατά 60 εκατομμύρια 
ευρώ κάθε χρόνο, μέσω της διάθεσης εσόδων, που 
αποκομίζει το κράτος από την ειδική φορολόγηση 

καταθέσεων των τραπεζών.Πιο συγκεκριμένα, 
όπως αναφέρεται, με βάση τις πρόνοιες περί Επι-
βολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος Νόμου 
του 2011, κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να 
καταβάλλει ειδικό φόρο επί των συνολικών καταθέ-
σεων που διατηρεί στη Δημοκρατία. 
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Μια σύντομη λύση του Κυπριακού είναι ρεαλιστική

Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗ�ΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πρώτη στην ιστορία των προεδρικών εκλογών 
στην Κύπρο δημόσια συζήτηση (debate) στην αγ-
γλική γλώσσα, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη 
Λεμεσό, με τη συμμετοχή των υποψηφίων Προ-
έδρων Ανδρέα Μαυρογιάννη, Αβέρωφ Νεοφύτου 
και Νίκου Χριστοδουλίδη, έχοντας στο επίκεντρο 
θέματα οικονομίας και δραστηριοποίησης των επι-
χειρήσεων. 
Κατά τη συζήτηση, που διοργανώθηκε από τον 

μη κερδοσκοπικό οργανισμό Techisland και το IMH, 
οι κ. Νεοφύτου, Μαυρογιάννης και Χριστοδουλίδης 
ανέπτυξαν τις θέσεις τους επί έξι θεμάτων που τέ-
θηκαν, με ακροατήριο ξένους στην πλειοψηφία τους 
επιχειρηματίες, διευθυντές και άλλα υψηλόβαθμα 

στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 
Κύπρο. Τα θέματα που τέθηκαν αφορούσαν, γενι-
κότερα την οικονομία, την ανάπτυξη της Κύπρου 
ως κέντρου έρευνας και τεχνολογίας, τις συνθήκες 
για δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών και εργαζο-
μένων, το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων, τα προ-
βλήματα εξεύρεσης στέγης και ξενόγλωσσης σχο-
λικής εκπαίδευσης όσων επιθυμούν να εργαστούν 
στην Κύπρο και την έλλειψη εξεύρεσης καταρτισμέ-
νου προσωπικού από την εγχώρια αγορά. Ο Αν-
δρέας Μαυρογιάννης ανέφερε ότι όραμα του είναι 
μια οικονομία αφενός βασισμένη στα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της χώρας μας και αφετέρου μια 
οικονομία που να είναι ανοικτή στον υπόλοιπο κό-

σμο. Μια Κύπρο που θα βρίσκεται στην υψηλότερη 
οικονομική βαθμίδα οραματίζεται, όπως είπε, ο Αβέ-
ρωφ Νεοφύτου, υποστηρίζοντας την ίδια ώρα ότι 
«πρώτη μου προτεραιότητα είναι να κάνω ό,τι 
μπορώ για να επανενώσω την Κύπρο, γιατί όταν 
μιλάμε για την οικονομία δεν μπορείς να έχεις μια 
σταθερή οικονομία αν δεν έχεις ασφάλεια στη χώρα 
σου». Σε δική του παρέμβαση για την οικονομία ο 
Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως όραμα του είναι 
να καταστεί η Κύπρος μια από τις καλύτερες χώρες 
της ΕΕ για να ζει, να εργάζεται και να δραστηριο-
ποιείται κάποιος.

Το πρώτο αγγλόγλωσσο debate μεταξύ των τριών βασικών υποψηφίων

Πρόταση Αβέρωφ για τους κουρεμένους
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Είναι πεποίθηση του 
ΑΚΕΛ ότι η μη λύση 
του Κυπριακού είναι 
επιζήμια και για την 
Κύπρο και τους αν-
θρώπους της, Ελληνο-
κύπριους και Τουρκο-
κύπριους, καθώς και 
για την Τουρκία και τη 
διεθνή κοινότητα ευρύ-

τερα. Είναι επιζήμια και 
για την ίδια την ΕΕ η 

οποία καλείται να διαχειριστεί τους κραδασμούς 
και τα προβλήματα που προκαλεί το σημερινό 
στάτους κβο του Κυπριακού, μέσα σ’ ένα περι-
βάλλον με διάφορα άλλα φλέγοντα προβλήματα 
και συγκρούσεις. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις 
επιπλοκές που προκαλούνται στις σχέσεις ΕΕ-
Τουρκίας, αλλά και στην τουρκική εργαλειοποίηση 
των ανοιχτών ζητημάτων που προκύπτουν από 
τη μη λύση, προσβλέποντας να επιβάλει τον ηγε-
μονικό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Περιτ-
τεύει να τονίσω ότι αυτό δεν συνάδει με τις σχέσεις 
καλής γειτονίας που προωθεί η ΕΕ και πολύ πε-
ρισσότερο με το καθεστώς της υποψήφιας για 
ένταξη χώρας.   
Από τα ζητήματα της ενέργειας, της οριοθέτη-

σης θαλασσίων ζωνών μέχρι την εκμετάλλευση 
της τραγικής ανάγκης των προσφύγων για να με-
τοικίσουν, από την παραβίαση του ψηφισμάτων 
του ΟΗΕ για τα Βαρώσια μέχρι τη δημιουργία 
νέων στρατιωτικών βάσεων στα κατεχόμενα 
εδάφη της Κύπρου, αυτές και άλλες ενέργειες της 
Τουρκίας συνθέτουν ένα εκρηκτικό μίγμα επιθετι-
κότητας, αλαζονείας και προσπάθειας επιβολής 
της θέλησης του ισχυρού και αυτό αναπόφευκτα 
επηρεάζει την ασφάλεια των πολιτών, τη σταθε-
ρότητα και την ευημερία στην ίδια την ΕΕ. Αν κάτι 
μπορεί να επηρεάσει θετικά τις εξελίξεις, αν κάτι 
μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία συνθηκών 
ομαλοποίησης, σταθερότητας και λιγότερης ανα-
σφάλειας στην περιοχή, κάτι που όλοι έχουμε 
ανάγκη –προφανώς με διαφορετικές διαβαθμί-
σεις- είναι η λύση του Κυπριακού. Όσο απομα-
κρυσμένος κι αν φαντάζει σήμερα αυτός ο στόχος, 
εμείς πιστεύουμε ότι παραμένει εφικτός. Πι-
στεύουμε ότι υπό τις σωστές προϋποθέσεις το 
Κυπριακό μπορεί να επιλυθεί σύντομα και μάλιστα 
πιο εύκολα από άλλες προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζει η διεθνής κοινότητα.  
Η κυπριακής ιδιοκτησίας διαδικασία που μας 

οδήγησε μισό μίλι πριν από τη λύση, κατά την 
προσφιλή έκφραση του ΓΓ του ΟΗΕ το 2017, μάς 
έχει κληροδοτήσει ένα διαπραγματευτικό κεκτη-
μένο που εύκολα μπορεί να οδηγήσει στη συνο-

λική λύση του προβλήματος αν υπάρξει η ανά-
λογη πολιτική βούληση. Παρά τα διαφορετικά 
αφηγήματα όσων μετείχαν στη Διάσκεψη, όλοι 
ανεξαιρέτως παραδέχονται ότι στο Κραν Μοντανά 
είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε λύση των βασικών 
πτυχών του Κυπριακού.  
Συνεπώς, αν συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε 

μείνει, μια σύντομη λύση του Κυπριακού είναι ρε-
αλιστική. Αυτή άλλωστε υπήρξε για τέσσερα χρό-
νια η θέση του κ. Γκουτέρες, του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, καθώς επίσης και των σχετικών  
ψηφισμάτων του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Για να πειστεί η Τουρκία να επανέλθει 
στις ράγες του Κραν Μοντανά θα πρέπει να επα-
ναβεβαιώσουμε εμπράκτως την προσήλωσή μας 
στις συγκλίσεις και να επιδιώξουμε όπως καταστεί 
στρατηγική συναντίληψη το Πλαίσιο Γκουτέρες 
χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις. Πρέπει 
να αξιοποιήσουμε το άτυπο έγγραφο για τον μη-
χανισμό εφαρμογής της λύσης που είχε στο επί-
κεντρο τον τερματισμό της Συνθήκης Εγγύησης 
και κάθε μονομερούς επεμβατικού δικαιώματος 
καθώς και την ταχεία αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων. Αλλά για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, 
θα πρέπει να δώσουμε και κάποια καλώς νοού-
μενα κίνητρα που ποτέ να μην ξεπερνούν τις κόκ-
κινες γραμμές μας, τόσο στους Τουρκοκύπριους 
όσο και στην Τουρκία, με εφαρμογή μετά τη λύση 
του Κυπριακού, όπως προνοεί με εντελώς συ-
γκεκριμένο τρόπο η πρόταση που εδώ και τρία 
χρόνια έχει υποβάλει το ΑΚΕΛ.  
Μια πρόταση που σήμερα έχει καταστεί ακόμα 

πιο επίκαιρη με την πρωτοφανή ενεργειακή κρίση 
ως αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία, 
αφού περιλαμβάνει την αξιοποίηση του παράγο-
ντα της ενέργειας και του φυσικού αερίου ως  
κινήτρου για λύση.Μπορεί η Τουρκία να επανέλθει 
στις ράγες του Κραν Μοντανά ή είναι οριστική η 
θέση της για λύση δύο κρατών; Μόνο ένας τρόπος 
υπάρχει για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα - να 
δοκιμαστεί η Τουρκία. Αυτή είναι η θέση του 
ΑΚΕΛ, αυτή είναι η θέση και του υποψήφιου προ-
έδρου που στηρίζει, του Ανδρέα Μαυρογιάννη.  
Ο υποψήφιος που στηρίζει το ΑΚΕΛ είναι δια-
πρύσιος κήρυκας της συμφωνημένης βάσης  
λύσης, σέβεται τις συγκλίσεις και δηλώνει έτοιμος 
αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
να εργαστεί για να δημιουργηθούν οι προϋποθέ-
σεις συνέχισης της διαπραγμάτευσης από το  
σημείο που είχε μείνει. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης 
δηλώνει έτοιμος να διανύσει με αποφασιστικότητα 
το τελευταίο μίλι προς τη λύση του Κυπριακού.

Του Στέφανου  
Στεφάνου ΓΓ ΑΚΕΛ
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      Ειδήσεις σε 2’

ΠΕΡΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Τέσσερις νεκροί 
μετανάστες 
στη Μάγχη

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους σε περιστατικό 
με μικρό σκάφος στη Μάγχη, 
όπως ανακοίνωσε η βρετα-
νική κυβέρνηση. Ο Βρετανός 
πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ 
εξέφρασε τη λύπη για το θά-
νατο των τεσσάρων ανθρώ-
πων. «Είμαι σίγουρος ότι όλο 
το Σώμα θα συμμεριστεί τη 
λύπη μου για την ανατροπή 
μικρού σκάφους στη Μάγχη 
νωρίς σήμερα το πρωί και 
την τραγική απώλεια ανθρώ-
πινων ζωών», δήλωσε ο Σού-
νακ στο Κοινοβούλιο.

Η Μεγάλη Βρετανία «επιστρέφει» στη Μεσόγειο, αλλά μέσω... Τουρκίας
Προβληματισμό σε Αθήνα και Λευκωσία προκαλεί ο 

νέος ρόλος που φιλοδοξεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο 
Βασίλειο στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς, όπως φαίνε-
ται, το Λονδίνο αντιλαμβάνεται την παρουσία του στην 
περιοχή ανταγωνιστικά προς την Ε.Ε. και δη τις δυνάμεις 
που είναι περισσότερο ενεργές σε αυτήν, όπως η Γαλλία. 
Αυτό αναφέρει δημοσίευμα της ελλαδικής εφημερίδας 
«Καθημερινή», το οποίο υπογράφει ο Βασίλης Νέδος. 
Όπως γράφει, οι Βρετανοί επιχειρούν να αναδομήσουν 

τη γεωπολιτική παρουσία τους σε κρίσιμες περιοχές της 
ευρύτερης ευρωπαϊκής περιφέρειας και στην Ανατολική 
Μεσόγειο φαίνεται ότι επιθυμούν στενότερες σχέσεις και 
συντονισμούς με την Τουρκία. Αν και από το Λονδίνο το 
μήνυμα που μονίμως μεταδίδεται είναι πως οι σχέσεις 
Ηνωμένου Βασιλείου – Τουρκίας δεν πρέπει να εκλαμ-
βάνονται παρά ως συμπληρωματικές του ρόλου που και 
οι δύο χώρες διαδραματίζουν εντός του ΝΑΤΟ. Ισως η 
πιο σημαντική από τις επαπειλούμενες εξελίξεις είναι η 
προσπάθεια επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου στην 
Ανατολική Μεσόγειο μέσα από σχήματα τα οποία θα 
είναι ευθέως ανταγωνιστικά, αν όχι υπονομευτικά στις 
υφιστάμενες τριμερείς και άλλες πολυμερείς συνεργασίες 
της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην πε-
ριοχή. Συγκεκριμένα, αρμόδιοι κύκλοι παρακολουθούν 
την αναβάθμιση των σχέσεων της Βρετανίας με την Τουρ-
κία σε διάφορους τομείς και εκτιμούν ότι επιδιώκει να 
διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο σε όσα συμβαίνουν στην 
περιοχή. Ειδικότερα μετά την έξοδό της από την Ε.Ε., τη 
στιγμή που ακολουθεί μια αυτόνομη πορεία στην εξωτε-
ρική πολιτική, η οποία είναι απαλλαγμένη από τους πε-
ριορισμούς που προσδιορίζονται από την Κοινή Ευρω-
παϊκή Πολιτική Αμυνας και Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ), στη 
βρετανική αντίληψη η Τουρκία απολαμβάνει κεντρικό 
ρόλο στις υφιστάμενες και αναδυόμενες διεργασίες και 
δυναμικές στην περιοχή. 
Γίνονται ήδη διαπραγματεύσεις με βρετανικές εταιρείες 

προκειμένου να συμβάλουν στην κατασκευή τουρκικού 

αεροσκάφους. 
Ο τομέας στον οποίο αυτή η σχέση φαίνεται με τρόπο 

σχετικά ορατό είναι αυτός της βιομηχανικής συνεργασίας 
στον τομέα της άμυνας. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί 
κρίσιμο εταίρο της Τουρκίας στον στρατηγικό στόχο της 
Αγκυρας να εξασφαλίσει κρίσιμη γι’ αυτήν στρατιωτική 
τεχνολογία, ειδικότερα, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
προσπάθεια να αναπτύξει το εγχώριας σχεδίασης και 
κατασκευής τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Για τις ανά-
γκες του λεγόμενου TF-X έχουν γίνει ήδη διαπραγματεύ-

σεις αλλά και συμφωνίες μεταξύ των τουρκικών κρατικών 
εταιρειών και της BAE Systems, καθώς επίσης συζητή-
σεις με τη Rolls Royce για την πιθανότητα κατασκευής 
κινητήρα για το αεριωθούμενο αεροσκάφος που επιθυμεί 
να κατασκευάσει η Τουρκία. 
Παρά το γεγονός ότι έως τώρα έχει γίνει σαφές πως οι 

συζητήσεις αυτές δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο απτό 
αποτέλεσμα, οι επαφές συνεχίζονται. Αλλωστε, ήδη στον 
τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV), τουρ-
κικές εταιρείες έχουν καταφέρει να εισέλθουν στην εμπο-
ρική αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενώ, Τουρκία και 
Βρετανία σχεδιάζουν συνεργασία στην παραγωγή και 
στρατιωτικής χρήσης UAV, ζήτημα που –ειδικά για τη 
Λευκωσία– θεωρείται παράγοντας αποσταθεροποίησης 
για την ευρύτερη περιοχή. Στον τομέα της αμυντικής βιο-
μηχανίας είναι επίσης γνωστές από καιρό οι συζητήσεις 
των Τούρκων με τους Βρετανούς για την πιθανότητα χο-

ρήγησης τεχνογνωσίας προκειμένου η Αγκυρα να κα-
τορθώσει να ναυπηγήσει το πρώτο αεροπλανοφόρο εγ-
χώριας παραγωγής. Υπενθυμίζεται ότι το ελικοπτερο-
φόρο «Anadolu», που ήδη διαθέτει η Τουρκία, είναι 
ισπανικής σχεδίασης και ήδη εκτελεί δοκιμαστικούς 
πλόες. Η Αγκυρα έχει κάνει κρούση προς το Λονδίνο για 
το συγκεκριμένο ζήτημα, δίχως ακόμη κάποια νεότερα. 
Η πρόοδος σε αυτόν τον τομέα θα κριθεί σε πολύ ση-

μαντικό βαθμό και από τον βηματισμό που μπορεί να 
ακολουθήσει η επαναπροσέγγιση Ουάσιγκτον – Αγκυρας. 
Το άνοιγμα της Τουρκίας σε τρίτες αγορές αποτελεί από-
τοκο της ουσιαστικής αποκοπής της Αγκυρας από την 
αμερικανική αμυντική βιομηχανία λόγω της γνωστής υπό-
θεσης των S-400. 
Την ίδια στιγμή, καλά πληροφορημένες πηγές αναφέ-

ρουν στην «Κ» ότι Αγκυρα και Λονδίνο συντονίζονται 
προκειμένου να συνάψουν τριμερή και τετραμερή σχή-
ματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευ-
ρύτερη περιοχή με στόχο την προσέγγιση και μεσογει-
ακών κρατών-μελών της Ε.Ε. Εκ των πραγμάτων η 
προοπτική ενός τέτοιου άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο 
τίθεται απέναντι στον άξονα Ελλάδας, Γαλλίας και Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, αλλά αποτελεί και σαφές αντι-
στάθμισμα σε υφιστάμενες τριμερείς στην περιοχή, με 
σημαντικότερες εκείνες με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο και 
με το σχήμα 3+1 στο οποίο συμμετέχουν οι ΗΠΑ. Ακόμη 
και αν αυτός ο άξονας έχει ως κύριο στόχο τη μείωση 
της επιρροής της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι 
σαφές ότι συστατικό στοιχείο των τριμερών είναι η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, η οποία όμως τυχαίνει να… συνο-
ρεύει με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο διαθέτει κυρίαρ-
χες στρατιωτικές βάσεις σε κυπριακό έδαφος. 
Είναι απολύτως βέβαιο ότι σε μια τέτοια περίπτωση οι 

επιπτώσεις θα είναι σοβαρές και θα επεκταθούν και στην 
πιθανότητα επίλυσης του Κυπριακού, καθώς το Ηνωμένο 
Βασίλειο αποτελεί μία από τις εγγυήτριες δυνάμεις της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» ΠΕΡΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΗΒ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

...αντικείμενα από της συλλογές τους στη βάση 
‘ηθικής υποχρέωσης’ την οποία πρέπει να τεκμη-
ριώσουν εμπεριστατωμένα και μετά τη σύμφωνη 
γνώμη της Επιτροπής Φιλανθρωπίας που προ-
βλέπεται στον νόμο αυτόν.  
Σημείο τρίτο: Όσο και να τονίζει η Βρετανική 

Κυβέρνηση την ανεξαρτησία του Βρετανικού Μου-
σείου, το ζήτημα των Μαρμάρων του Παρθενώνα 
αποτελεί διακρατική διαφορά και ως τέτοια βρίσκεται 
στην ατζέντα της Διακυβερνητικής Επιτροπής της 
Ουνέσκο για τις Επιστροφές Πολιτιστικών Αγαθών 
στις Χώρες προέλευσής τους. Η ελληνική πλευρά 
έχει καταφέρει να το διατηρήσει στην ημερήσια 
διάταξη παρ’ όλες τα αντιδράσεις της Βρετανικής 
Κυβέρνησης. Επίσης η Γενική Συνέλευση της Ου-
νέσκο, που απαρτίζεται από τα κράτη μέλη της, 
έχει λάβει απόφαση ότι δεν θα αφαιρεθεί από την 
θεματολογία της μέχρι να επιλυθεί. Συνεπώς εάν η 
Βρετανία δεν το επιλύσει, θα υπάρχει ως μία 
διαρκής διακρατική εκκρεμότητα. 

Σημείο τέταρτο: Μετά τη δημοσιότητα που έχει 
λάβει το ζήτημα των Μαρμάρων διεθνώς και την 
αναπτέρωση του ηθικού εκείνων που περιμένουν 
μία λύση, το όποιο πισωγύρισμα ή παράλειψη της 
Βρετανικής Κυβέρνησης να ενεργήσει τα δέοντα 
για την επίλυσή του θα αφήσει τη διεθνή κοινότητα 
με ένα συναίσθημα πικρίας. Πρωτίστως θα απο-
μονώσει την Βρετανία στα ζητήματα διεθνούς πο-
λιτισμού βλάπτοντας την εικόνα ανθρωπισμού που 
προσπαθεί επισταμένως να καλλιεργήσει. 
Τέλος, θα είχε ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς 

ότι κάθε Βρετανός Πρωθυπουργός που αρνείται 
το ελληνικό αίτημα τα τελευταία δύο χρόνια που 
εντάθηκαν οι Ελληνικές πιέσεις για κάποιο λόγο 
καταλήγει να χάνει το αξίωμά του. Διαβάζοντας το 
ιστορικό ποίημα του Λόρδου Byron ‘η κατάρα της 
Αθηνάς’ φαίνεται να δημιουργείται μία ανησυχία… 
Αναρωτιόμαστε αν ο νέος πρωθυπουργός της 
Βρετανίας το έχει διαβάσει.

ΑΠΟ ΣΕΛ 2

Αντιδράσεις για τις δηλώσεις Σούνακ

Μικρή υποχώρηση 
του πληθωρισμού
Ελαφρώς καλύτερα των 

προσδοκιών κινήθηκε ο πλη-
θωρισμός στο ΗΒ τον Νοέμ-
βριο, υποχωρώντας από το 
υψηλό 41 ετών του Οκτω-
βρίου όταν είχε διαμορφωθεί 
στο 11,1%. Τον Νοέμβριο δια-
μορφώθηκε στο 10,7%. Η 
επιβράδυνση αποδίδεται στο 
«φρένο» που κατέγραψαν οι 
τιμές καυσίμων κίνησης.
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«Η ΟΠΟΙΑ ΥΦΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ HΠΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΒΙΑ», ΤΟΝΙΣΕ Ο ΔΙΟΙΚΗΤHΣ ΤΗΣ ΚΤΚ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ GLOBAL REGULATORY FORUM

Η όποια ύφεση αναμένεται να 
είναι ήπια και βραχύβια, είπε ο 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπε-
ζας της Κύπρου, Κωνσταντίνος 
Ηροδότου, στο Bloomberg 
Global Regulatory Forum 2022 
που διεξήχθη στο Λονδίνο στις 6 
Δεκεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα, ο 

Διοικητής ήταν ομιλητής στο πάνελ 
συζήτησης με θέμα “Macro 

lookout: fighting inflation, 
avoiding a hard landing and 
the recovery agenda”. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση 

της Κεντρικής Τράπεζας, ο κ. Ηροδότου αναφέρ-
θηκε στην προσήλωση και τις ενέργειες της ΕΚΤ 
για επαναφορά και σταθεροποίηση του πληθωρι-
σμού στο 2% μεσοπρόθεσμα και διατήρηση της 
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ εξέφρασε 
την άποψη ότι με τα σημερινά δεδομένα, αν υπάρ-
ξει οποιαδήποτε ύφεση, αυτή θα είναι ήπια και 
βραχύβια στη βάση τριών παραγόντων. 
Πρώτον, είπε, και παρά την ενεργειακή κρίση 

λόγω του πολέμου που παρασύρει την οικονομική 
δραστηριότητα της ζώνης του ευρώ, η αγορά ερ-
γασίας στη ζώνη του ευρώ παραμένει σχετικά αν-
θεκτική. Δεύτερον, πρόσθεσε, στο πλαίσιο της στή-
ριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων έναντι 

του υψηλού κόστους ενέργειας, η δημοσιονομική 
πολιτική πρέπει να είναι στοχευμένη, ώστε να μην 
τροφοδοτούνται πληθωριστικές πιέσεις και να ελα-
χιστοποιείται η ανάγκη εφαρμογής επιθετικής νο-
μισματικής πολιτικής. Τρίτον, σημείωσε, παρά τη 
μικρή άνοδο των μακροπρόθεσμων προσδοκιών 
για τον πληθωρισμό, αυτές εξακολουθούν να πα-
ραμένουν σχετικά καλά εδραιωμένες, διατηρώντας 
έτσι την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής για 
την επίτευξη του στόχου της μεσοπρόθεσμα. 
Στο φόρουμ συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών 

και εποπτικών οργανισμών, καθώς και ανώτερα 
στελέχη της αγοράς. Οι συμμετέχοντες ανέλυσαν 
τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και προκλήσεις, 

καθώς και την ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού 
και ανθεκτικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα επι-
τρέψει στο χρηματοπιστωτικό σύστημα να ανθίσει.  
Ο κ. Ηροδότου προχώρησε σε ανάλογες επιση-

μάνσεις και στη συνέντευξη που παραχώρησε την 
ίδια ημέρα στην τηλεόραση του ειδησεογραφικού 
πρακτορείου Bloomberg. Στη συνέντευξη, είπε ότι 
αναμένονται περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων 
από την ΕΚΤ, και ότι το ύψος της αύξησης θα εξαρ-
τηθεί από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και το 
κατά πόσο υπάρχει αλυσιδωτή αύξηση  
τιμών-μισθών. 
Πρόσθεσε, τέλος,  ότι η νομισματική πολιτική 

έχει μεσοπρόθεσμη προοπτική.

Σημαντική ομιλία του Κωνσταντίνου Ηροδότου στο Λονδίνο για τα επιτόκια και την κρίση

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

Στην παρουσία της πρώην υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και πρώην υφυπουρ-
γού Οικονομικών επί διακυβέρνησης του Εργατικού 
Κόμματος, Yvette Cooper MP, η οποία σήμερα κα-
τέχει τη βουλευτική έδρα του Normanton, Ponte-
fract and Castleford, πραγματοποιήθηκε η εκδή-
λωση οικονομικής ενίσχυσης της προεκλογικής 
εκστρατείας του κυπριακής καταγωγής βουλευτή 
των Εργατικών, Πάμπου Χαραλάμπους. 
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο «The 

Penridge Suite», έδωσαν το παρών τους εκλεγμέ-
νοι αξιωματούχοι της εκλογικής του περιφέρειας, 
στελέχη των τοπικών οργανώσεων του Εργατικού 
Κόμματος, αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ Βρετανίας 
υπό τον Επαρχιακό Γραμματέα Ανδρέα Γρηγορίου, 
καθώς και αντιπροσωπείες τουρκοκυπριακών ορ-
γανώσεων της περιοχής. 
Ο Πάμπος Χαραλάμπους, ο οποίος ως γνωστό 

κατέχει την μια εκ των τριών βουλευτικών εδρών 

του Enfield και συγκεκριμένα την έδρα ‘Enfield 
Southgate’ έχει επιλεγεί, στο πλαίσιο των εσωκομ-
ματικών διαδικασιών, να είναι ξανά υποψήφιος των 
Εργατικών στις επόμενες Γενικές Εκλογές. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης, είχε την ευκαιρία να ανα-
δείξει τους λόγους για τους οποίους  
διεκδικεί την έδρα για τρίτη συνεχή εκλογική ανα-
μέτρηση. Επίσης, αναφέρθηκε εκτενώς και στα θέ-
ματα που αφορούν στα καθήκοντα του ως Σκιώδης 
Υπουργός Εξωτερικών για τη Μέση Ανατολή και 
την Βόρειο Αφρική, κάνοντας παράλληλα ειδική 
αναφορά στο Κυπριακό. 
Όλοι, υπογράμμισαν τη σημασία στήριξης της 

υποψηφιότητας του κυπριακής καταγωγής βου-
λευτή, ο οποίος στη διάρκεια της θητείας του έχει 
υποβάλει (μέχρι στιγμής) 245 ερωτήσεις ενώ προ-
έβη σε 316 ομιλίες στη Βουλή των Κοινοτήτων. 
Επίσης, οι επιστολές που έχει αποστείλει σε αρ-
μόδια υπουργεία για θέματα που αφορούν την 

εκλογική του περιφέρεια καθώς και τα καθήκοντα 
του ως σκιώδης υπουργός, ξεπερνούν τις 8,700. 
Στην ομιλία της, η Yvette Cooper MP που έχει 

αναλάβει το ρόλο της σκιώδους Υπουργού Εσω-
τερικών, εξήρε το έργο και την προσφορά του Πά-
μπου Χαραλάμπους τα τελευταία χρόνια,  
τονίζοντας παράλληλα τη σημασία νίκης των  
Εργατικών στις επόμενες Γενικές Εκλογές. Όπως 
υπογράμμισε, η κατάσταση έχει φτάσει στο απρο-
χώρητο μετά την πολυετή διακυβέρνηση των  
Συντηρητικών και κάλεσε όλους όσοι επιθυμούν 
να δουν καλύτερες μέρες για τη χώρα, να δραστη-
ριοποιηθούν το συντομότερο δυνατό, ενόψει και 
του γεγονότος ότι ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο 
θα βιώσει δύσκολες μέρες. Ο Πάμπος Χαραλά-
μπους ευχαρίστησε την κ. Cooper προσφωνώντας 
την, μάλιστα, ως την επόμενη Υπουργό Εσωτερι-
κών, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η αλλαγή στη 
διακυβέρνηση της χώρας, πλησιάζει.

Πιστός στις δεσμεύσεις του απέναντι στους ψηφοφόρους ο Πάμπος Χαραλάμπους MP

BRAND NEW LOOK, 
SAME GREAT QUALITY

OUR VIBRANT NEW LOOK PROVIDES INSPIRATION TO CREATE DELICIOUSLY TASTY RECIPES.  
REST ASSURED OUR GREAT QUALITY REMAINS THE SAME!

WWW.CYPRESSA.CO.UK @CYPRESSAFOODSFIND US IN YOUR LOCAL STORE OR IN MAJOUR SUPERMARKETS IN THE UK

AUTHENTIC FLAVOURS 
FROM THE MEDITERRANEAN 

AND MIDDLE EAST

BRINGING
FOODS OF THE SUN
IN TO UK KITCHENS

SINCE 1964

WORKING IN PARTNERSHIP
WITH THE SAME

INDEPENDENT FARMERS,
GROWERS & PRODUCERS

FOR OVER 50 YEARS

Στιγμιότυπο από την ομιλία 
της Yvette Cooper MP
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...Σε μια από τις πρωτομαγιάτικες πορείες της 
εποχής εκείνης, όπως μας περιγράφει, «είχαμε το 
θάρρος να παρελάσουμε με τις τουρκικές και τις 
ελληνικές σημαίες». Αυτό, οι εχθροί της Κύπρου 
ποτέ δεν μας το συγχώρησαν», τονίζει σημει-
ώνοντας ότι έτσι άρχισαν οι διώξεις και απειλές 
κατά της ζωής των Τουρκοκυπρίων που δραστη-
ριοποιούντο στην ΠΕΟ. 
Ύστερα και από προτροπές άλλων συναγωνι-

στών στη Συντεχνία και εφόσον οι απειλές και δο-
λοφονίες Τουρκοκύπριων στελεχών της ΠΕΟ μπή-
καν στην ημερήσια διάταξη εκείνων που σχεδίαζαν 
την καταστροφή της Κύπρου, ο Ν. Μ. Σεφέρογλου, 
όπως και πολλοί άλλοι Τ/κ, υποχρεώθηκε το 1958 
να μεταναστεύσει στη Μ. Βρετανία με την οικογέ-
νειά του για να σωθεί. 

«Ήμασταν καμιά τριανταριά Τ/κ στελέχη στην 
ΠΕΟ τότε», λέει ο Νουρετίν διευκρινίζοντας ότι άλ-
λοι μετανάστευσαν στη Μ. Βρετανία, άλλοι στις 
ΗΠΑ, άλλοι στην Αυστραλία και αλλού. 

 
Στη φυλακή με τον Καβάζογλου 
Ο Νουρετίν γνώρισε τον Καβάζογλου το 1955. 

Λίγες μέρες μετά τη γνωριμία τους οι δύο Τουρκο-
κύπριοι φυλακίστηκαν από τους Άγγλους αποικιο-
κράτες. Ήταν η εποχή που η ηγεσία της ΠΕΟ και 
του ΑΚΕΛ κηρύχθηκαν εκτός νόμου και φυλακί-
στηκαν. 

«Ο Καβάζογλου κατάγεται από την Περιστερω-
νοπηγή της Αμμοχώστου. Ήταν επιπλοποιός. Ήταν 
αντιιμπεριαλιστής», μας λέει και συνεχίζει: «Παρόλο 
που ο Καβάζογλου δεν πήγε γυμνάσιο, διάβαζε 
ελληνικά και τούρκικα. Οτιδήποτε προοδευτικό 
έντυπο έπεφτε στα χέρια του το διάβαζε. Μαζί κά-
ναμε διανομή από χέρι σε χέρι φυλλάδια και άλλα 
έντυπα σε όλη την Κύπρο». 
Για τη δράση τους, Νουρετίν και Καβάζογλου, 

οδηγήθηκαν στη φυλακή μαζί, όπου παρέμειναν 

για 28 μέρες. Στη συνέχεια αποφυλακίστηκαν με 
όρους να εμφανίζονται κάθε μέρα στον αστυνομικό 
σταθμό της περιοχής Δαλιού όπου έμεναν και να 
περιορίζονται στο σπίτι μετά τις 6.00 το απόγευμα. 
Αυτό δεν ήταν αρκετό για να εμποδίσει τη δράση 

των δύο Τουρκοκύπριων συντρόφων, οι οποίοι με 
κίνδυνο τη ζωή τους συνέχιζαν να διανέμουν φυλ-
λάδια και να επισκέπτονται άλλους προοδευτικούς 
συμπατριώτες μας. 

«Ούτε αυτό το χώνεψαν οι εχθροί της Κύπρου», 
μας λέει ο Νουρετίν προσθέτοντας ότι αφού έτσι 

δεν μπορούσαν να τους σταματήσουν «πήραν, το 
πιστόλι» δηλαδή άρχισαν τις δολοφονίες. 
Περιγράφοντας το χαρακτήρα του Καβάζογλου ο 

Νουρετίν μάς λέει: «Ήταν έντιμος. Δεν τον άκουσα 
ποτέ μου να περιαυτολογεί. Όταν βρισκόμασταν 

πάντα μιλούσαμε για το πώς θα γλιτώσουμε τον 
τόπο μας». Αυτό το σκοπό εξυπηρετούσε και εφη-
μερίδα που άρχισαν να εκδίδουν και να διανέμουν 
στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Η εφημερίδα αυτή 
έκλεισε μαζί με άλλα έντυπα που έκδιδε το ΑΚΕΛ 
όταν οι αποικιοκράτες προχώρησαν στην απαγό-
ρευσή τους. 

 
«Το άκουσα από το ραδιόφωνο» 
Από το 1958 μέχρι το 1965 ο Νουρετίν βρέθηκε 

στη Βρετανία όπου συνέχισε τη δράση του διανέ-
μοντας ενημερωτικό υλικό του ΑΚΕΛ στην κυ-
πριακή παροικία. Όπως μας περιγράφει, στις 11 
Απριλίου 1965, όταν δολοφονήθηκαν οι Καβάζο-
γλου και Μισιαούλης, ο ίδιος το πληροφορήθηκε 
από το βρετανικό ραδιόφωνο. Το διάβασε επίσης 
και στην εφημερίδα Daily Worker (μετέπειτα Daily 
Star). Στο άκουσμα της δολοφονίας «τρομοκρατη-
θήκαμε, γιατί σκότωσαν ένα γνωστό μας άνθρωπο. 
Ένα φίλο με τον οποίο τρώγαμε και πίναμε μαζί. 
Μαζί κουβεντιάζαμε τα προβλήματά μας. Τίποτα 
άλλο δεν συζητούσαμε όταν βρισκόμασταν», μας 
λέει ο Νουρετίν σημειώνοντας ότι η δολοφονία των 
Καβάζογλου και Μισιαούλη τρομοκράτησε και τις 
οικογένειες των Τουρκοκυπρίων που βρίσκονταν 
στη Βρετανία. «Έτσι νιώσαμε. Αλλά τούτο δεν μας 
εμπόδισε. Θυμώσαμε και πεισμώσαμε ακούγοντας 
για τη δολοφονία». H παροικία στο άκουσμα της 
δολοφονίας απέδωσε την αποτρόπαια πράξη στον 
ιμπεριαλισμό, μάς λέει ο Νουρετίν προσθέτοντας 
ότι αμέσως οργανώθηκαν συγκεντρώσεις στις 
οποίες καταδικαζόταν το έγκλημα και οι ομιλητές 
υπογράμμιζαν την ανάγκη συνέχισης του αγώνα 
υπέρ της ελληνοτουρκικής φιλίας. 

 
Η συνάντηση με τον “Ππάπη” 
Ένα μήνα περίπου μετά τη δολοφονία των Κα-

βάζογλου και Μισιαούλη ο τότε Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ, Εζεκίας Παπαϊωάννου, μετέβη στο Λον-
δίνο όπου είχε συνάντηση με τον Νουρετίν Σεφέ-
ρογλου. 
Ο Νουρετίν μάς περιγράφει τη συνάντηση. «Κα-

θίσαμε και μου πρόσφερε να πιούμε ουίσκι. Ποτέ 
δεν πίνω μέρα και να βγω έξω. Προπαντός μπρο-
στά σας του είπα. ‘Χότζα μου θέλω να πιούμε ένα 
ποτό μαζί’. Έτσι με έλεγε ο “Ππάπης” δηλαδή “δά-
σκαλο”. Αφού έβαλε από ένα ποτήρι ποτό μπροστά 
μας, καθίσαμε για 20 λεπτά αμίλητοι ο ένας μπρο-
στά στον άλλο. Αφού πέρασαν τα 20 λεπτά τού 
είπα: ‘Εξηγηθήκαμε έτσι; Θέλεις να πάω στην Κύ-
προ στη θέση του Καβάζογλου’. ‘Πώς το κατάλα-
βες’, μου είπε. ‘Δεν ήρθες για να με πάρεις κάπου 
για διασκέδαση’, του είπα. Γέλασε με την απάντησή 
μου ο “Ππάπης”, ο οποίος ήταν πολύ στενοχωρη-
μένος από τη δολοφονία. ‘Ήταν πολύ καλός σύ-
ντροφος ο Καβάζογλου, αλλά μέσα στον ενθου-
σιασμό του πήγε και έπεσε στα χέρια τους’, είπε ο 
Παπαϊωάννου. ‘Δεν μας έλεγε πού θα πήγαινε’, 
πρόσθεσε με στενοχώρια ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ». 
Έτσι, πριν ακόμα στεγνώσει το αίμα των Καβά-

ζογλου και Μισιαούλη, ο Νουρετίν με τη σύζυγό 
του επέστρεψαν στην Κύπρο όπου παρέμεινε μέχρι 
το 1968. 
Όταν επέστρεψε στην Κύπρο ο Νουρετίν άρχισε 

επαφές με τους λίγους Τουρκοκύπριους προοδευ-
τικούς που είχαν μείνει στο νησί με στόχο όπως 
λέει «να δούμε πώς ανασυντάσσουμε τις δυνάμεις 
μας». Οργάνωναν το μνημόσυνο του Καβάζογλου 
στο Δάλι και άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους πώς 
πρέπει να δράσουν συνεχίζοντας το έργο που 
άφησε πίσω του ο Ντερβίς Αλί Καβάζογλου. 

 
Αισιόδοξα μηνύματα 
Αναφερόμενος στα μηνύματα που εξακολουθούν 

να στέλλουν με τη θυσία τους οι Καβάζογλου και 
Μισιαούλης, ο Νουρετίν Σεφέρογλου εμφανίζεται 

αισιόδοξος. 
«Δεν είναι μόνο αυτούς που μας σκότωσαν. Πα-

γκυπρίως οι εχθροί της Κύπρου σκότωσαν καμιά 
δεκαπενταριά, ίσως και περισσότερους. Εμείς τους 
θεωρούμε όλους ηρωομάρτυρες», τονίζει. 
Δυστυχώς, σημειώνει, σήμερα οι Ελληνοκύπριοι 

δεν γνωρίζουν έστω και λίγα τουρκικά. Έστω λίγα 
λόγια να πει κάποιος στη γλώσσα του άλλου αυτό 
θα βοηθήσει στο να δημιουργηθούν καλύτερες αν-
θρώπινες σχέσεις, εκτιμά ο Νουρετίν, ο οποίος 
όμως εμφανίζεται αισιόδοξος βλέποντας νέους σε 
ελληνοκυπριακά σχολεία να διδάσκονται την τουρ-
κική και να επιθυμούν να δουν από κοντά κοινότη-
τες όπως η Ποταμιά και το Δάλι όπου διατηρείται η 
κοινή συμβίωση και συνεργασία μεταξύ των δύο 

κοινοτήτων. Η θυσία των ηρωομαρτύρων της ελ-
ληνοτουρκικής φιλίας σήμερα στέλλει μήνυμα αι-
σιοδοξίας και επιμονής να συνεχίσουμε τον αγώνα 
μας, τονίζει ο Νουρετίν Σεφέρογλου. 

 
Ο δολοφόνος του Καβάζογλου πήρε £3.000 
«Γνωρίζουμε ποιοι δολοφόνησαν τον Καβάζογλου 

και τον Μισιαούλη» μάς είπε ο Τουρκοκύπριος βε-
τεράνος συνδικαλιστής Νουρετίν Μεχμέτ Σεφέρο-
γλου αποκαλύπτοντας ότι το έγκλημα σχεδιάστηκε 
από τις μυστικές υπηρεσίες των βρετανικών βά-
σεων. «Δεν τους συνέφερε να είμαστε ενωμένοι», 
προσθέτει. 
Μάλιστα επικαλούμενος πληροφορίες που διέρ-

ρευσαν την εποχή εκείνη, τόνισε ότι για τη δολο-
φονία του Καβάζογλου ξοδεύτηκε μισό εκατομμύριο 
λίρες. 
Ο Νουρετίν μάς αποκάλυψε ακόμα ότι ένας από 

τους δολοφόνους πήρε £3.000 μαζί με τη δέσμευση 
πως αν πάθαινε τίποτα ο ίδιος θα αναλάμβαναν 
τα έξοδα της οικογένειας και των παιδιών του για 
όλη την υπόλοιπη ζωή τους. 
Μάλιστα όπως μας περιγράφει, το παιδί του δο-

λοφόνου εμφανίστηκε σε συγκέντρωση της παροι-
κίας στο Λονδίνο και δήλωσε ότι ο ίδιος σέβεται και 
τιμά τη θυσία των ηρωομαρτύρων της ελληνοτουρ-
κικής θυσίας Καβάζογλου και Μισιαούλη. «Εάν τον 
πιστέψαμε αυτό είναι άλλη ιστορία», λέει ο Νουρετίν 
προσθέτοντας πως όταν ρωτήσουν τον γιο του δο-
λοφόνου ποιος είναι, «αυτός λέει πως είναι ο εγ-
γονός του τάδε και όχι ο γιος του τάδε». Και αυτό 
όπως λέει, «ίσως επειδή αισθάνεται ντροπή για 
την πράξη του πατέρα του».

Η ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΕΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ Τ/ΚΥΠΡΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΠΟΥ ΑΦΙΕΡΩΣΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤO ΛΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜAΑΠΟ ΣΕΛ 2

«Έφυγε» ο άνθρωπος - σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης Ε/κ και Τ/κ, Ν. Σεφέρογλου 

Η τελετή ταφής του Νουρετίν Σεφέρογλου, 
ο οποίος καταλείπει τη σύζυγο του Φατμά, 
τον γιο του Μεχμέτ και τον εγγονό του Άλεξ, 
θα γίνει την Τετάρτη 21/12 στο Parndon 
Wood Cemetery, Parndon Wood Road, Har-
low, Essex CM19 4SF στις 10:30πμ.



Μία καινοτόμος δράση για την πολιτική κοινωνι-
κής ευημερίας και κοινωνικής πρόνοιας, ύψους πε-
ρίπου 30 εκατομμυρίων λιρών του δήμου Ένφιλντ 
βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή 
της με στόχο να παρέχει προσιτή στέγαση. 

Στην τελετή θεμελίωσης του πρωτοποριακού αυ-
τού έργου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμ-
βρίου παρευρέθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Enfield, Γιώργος Σάββας και Αλέβ 
Κασίμογλου στο Reardon Court στο Winchmore 
Hill. Με την αποπεράτωση του έργου, ηλικιωμένοι  
οι οποίοι επιθυμούν να ζήσουν ανεξάρτητα αλλά 
χρειάζονται πρόσθετο βοήθημα θα έχουν πρό-
σβαση σε 70 πλήρως προσβάσιμες, αυτόνομες 
και προσιτές κατοικίες με εικοσιτετράωρη φροντίδα. 
Ταυτόχρονα, προχωράει ομαλά η ανάπτυξη του 

Reardon Court κατόπιν της επιτυχημένης συμφω-
νίας του δήμου του Enfield για την εξασφάλιση κον-
δυλίου ύψους £10.5 εκατομμυρίων για την υλοο-
ποίηση του έργου την οποία ενέκρινε το Greater 
London Authority το 2019. 
Το σχέδιο προνοεί μία σειρά από κοινόχρηστες 

εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων κομμωτη-
ρίου και ιατρείου. Επιπρόσθετα, με στόχο να εν-
θαρρύνουν την κοινωνικοποίηση και την αλληλε-
πίδραση μεταξύ των κατοίκων, θα υπάρχουν  

διαθέσιμα σαλόνια και αίθουσες δραστηριοτήτων. 
Σχολιάζοντας την πορεία υλοποίησης του έργου 

ο Γιώργος Σάββα δήλωσε: «Πρόκειται για ένα προ-
οδευτικό, εντυπωσιακό σχέδιο που αυξάνει την πα-
ροχή προσιτής στέγασης και εξυπηρετεί τις ανάγκες 
των ηλικιωμένων του Enfield. Επίσης, όταν οι κά-
τοικοι με πρόσθετες ανάγκες μετακομίσουν στις 

κατοικίες στο Reardon Court, ο αριθμός των άλλων 
διαθέσιμων κατοικιών στον δήμο αυξάνεται. 
Οπότε το σχέδιο αυτό θα διαδραματίσει όχι μόνο 

πολύτιμο ρόλο στην παροχή επιπλέον στέγασης 
για τους ηλικιωμένους, αλλά θα διαδραματίσει επί-
σης πολύτιμο ρόλο στην αντιμετώπιση της ευρύ-
τερης στεγαστικής κρίσης στον δήμο μας». 
Ο Αλέβ Κασίμογλου ανέφερε «Χαίρομαι που  

το συμβούλιο βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στην 
υλοποίηση αυτού του ευρηματικού νέου προγράμ-
ματος. Το έργο θα αυξήσει την παροχή υψηλής 
ποιότητας κατοικιών και θα ανεβάσει τον πήχη της 
προσφοράς μας. Για ορισμένους ανθρώπους το 
έργο αυτό θα προσφέρει μια εναλλακτική επιλογή 
έναντι της φροντίδας σε ιδρύματα. Για άλλους, είναι 
μια ευκαιρία να μετακομίσουν σε ένα περιβάλλον 
που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες στέ-
γασης, φροντίδας και υποστήριξης τους.» Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε email 
στο ReardonCourt@enfield.gov.uk ή να επικοινω-
νήσετε στον αριθμό 020 8132 0942.
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Ο Κυπριακής καταγωγής ηθοποιός Χάρης Περδίος 
έκλεψε τις εντυπώσεις στη πρώτη του ταινία «Aftersun»
Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έκανε φέτος 

ο Βρετανός ηθοποιός Κυπριακής καταγωγής, Χά-
ρης Πέρδιος στην δραματική ταινία «Aftersun» η 
οποία μόνο τρεις βδομάδες μετά την κυκλοφορία 
της έχει ήδη σαρώσει στις τελετές βραβείων με τις 
εκπληκτικές της νίκες, προωθώντας έτσι τα χαρι-
σματικά ταλέντα της Κύπρου μας. 
Ήδη πριν τρεις βδομάδες ανακοινώθηκε ότι 

Channel 5 προμήθευσε την παραγωγή μίας νέας 
σειράς ψυχολογικού θρίλερ της οποίας τα γυρί-
σματα θα λάβουν χώρα στην Κύπρο. Αποτελεί με-
γάλη χαρά και τιμή η αναγνώριση των προοπτικών 
της κυπριακής υποκριτικής, κυρίως όταν νεαρά τα-
λέντα όπως τον δεκαοκτάχρονο Πέρδιο έχουν την 

ευκαιρία να συμπρωταγωνιστήσουν σε block-
busters.  
Μεγαλωμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εκκολα-

πτόμενος ηθοποιός γεννήθηκε στο Leeds αλλά ο 
παππούς και η γιαγιά του από την πλευρά του πα-
τέρα του κατάγονται τη Λάρνακα και την Άχνα.  

 
Το «Aftersun» είναι η πρώτη ταινία στην οποία 

λαμβάνει μέρος ο Χάρης, στην οποία υποδύεται 
τον νεαρό Toby. Το έργο αφηγείται την ιστορία της 
Sophie η οποία αναπολεί τόσο τις χαρούμενες όσο 
τις μελαγχολικές στιγμές των διακοπών που έκανε 
με τον πατέρα της είκοσι χρόνια πριν. Αναμνήσεις 
πραγματικές και φανταστικές γεμίζουν τα κενά κα-

θώς προσπαθεί να συμφιλιώσει τον 
πατέρα που γνώριζε παλιά με τον 
άντρα που δεν γνωρίζει σήμερα. 

 Η ταινία εξακολουθεί να προβάλ-
λεται μέχρι και σήμερα στον κινη-
ματογράφο με τεράστια επιτυχία και 
επαινετικές κριτικές.  

 
Παρακολουθώντας την ανοδική 

πορεία που παίρνει η καριέρα του 
ανερχόμενου Κύπριου ηθοποιού, η 
κυπριακή παροικία του εύχεται κάθε 
επιτυχία στην καλλιτεχνική του στα-
διοδρομία. 

Τα έργα της αναδρομικής έκθεσης του Κύπριου 
εικαστικού, Χριστόφορου Σάββα, «Christoforos 
Savva: Unbound», στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου 
«αντηχούν τον τεράστιο αντίκτυπο που είχε η βρε-
τανική πρωτεύουσα στον καλλιτέχνη και τους τρό-
πους με τους οποίους συνέχισε να προσεγγίζει τη 
μοναδική του πρακτική, επηρεάζοντας  
γενιές Κύπριων καλλιτεχνών μέχρι σήμερα»,  
δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Γιάννης Του-
μαζής. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου,  
ο κ. Τουμαζής, σε ομιλία του στα εγκαίνια της  
έκθεσης, είπε ότι «όντας ευρέως αναγνωρισμένος 
ως μία από τις κορυφαίες μορφές της κυπριακής 
τέχνης, ο Σάββα συνέβαλε στη διαμόρφωση του 
σύγχρονου πολιτιστικού προσώπου του νησιού, 
προκαλώντας ακόμη, παρά την αξιοσημείωτη κλη-
ρονομιά του, νέα ερωτήματα για το έργο του και 
την ιστορική του εποχή καθώς και τις πολυπλοκό-
τητες της κυπριακής νεωτερικότητας. Υπό αυτή την 

έννοια, η δραστηριότητα και το έργο του Σάββα 
εξακολουθούν να φαίνονται εκπληκτικά επίκαιρα». 
Στην έκθεση, την οποία επιμελήθηκε η Μαρίνα 
Χριστοδουλίδου, παρευρέθηκε, μεταξύ άλλων,  
ο Γενικός Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο, Οδυσσέας Οδυσσέως. 
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρ-
μοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, Ανδρέα 
Σ. Κακουρή.

Τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του μεγαλεπήβολου έργου κοινωνικής πρόνοιας στο Enfield

«Ο Χριστόφορος Σάββα συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης πολιτιστικής Κύπρου»
Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΧΡ. ΣΑΒΒΑ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ� ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ 

Συστημική αποτυχία καταδεικνύουν τα γεγονότα της υπόθεσης δολοφονίας νεαρής Τ/κύπριας

Μετά από σειρά συστημικών και θεσμικών 
αποτυχιών εκ μέρους της Μητροπολιτικής αστυ-
νομίας στη διερεύνηση της εξαφάνισης και της 
δολοφονίας της Κύπριας Mihrican Mustafa από 
τον Zahid Younis, οικογένεια και φίλοι τέλεσαν 

εκδήλωση - μνημόσυνο εις μνήμη της στις 4 Δε-
κεμβρίου, στο ‘The Table of Love and Loss’. 
Συγκεκριμένα, η ξαδέρφη της αποθανούσας, 

Ayse Hussein διοργάνωσε την σεμνή εκδήλωση 
στο East Ham Town Hall για να γιορτάσουν την 
μνήμη της και να αναγνωρίσουν τo σθένος που 
υπέδειξε ως επί μακρόν θύμα ενδοοικογενειακής 
βίας από διάφορους πρώην συντρόφους.  
Σε σπαραχτική δήλωση, η ξαδέρφη της είπε: 

«Το ‘’Τραπέζι της αγάπης και απώλειας’’ ήταν 
μια άκρως επιτυχημένη εκδήλωση. Ήμασταν 
όλοι με δάκρυα στα μάτια αλλά είχαμε πολλή 
παρηγοριά από τον περίγυρο μας. Νιώσαμε 
έντονα την αγάπη στην αίθουσα, ήταν πολύ 
όμορφα. Κάθε οικογένεια που παρίσταται της 
παραχωρούνταν ένα τραπέζι που αντιπροσώ-
πευε το δικό της αγαπημένο πρόσωπο. Ήταν 
τόσο συγκινητικό να βλέπεις πόσος κόπος 
μπήκε για τα τραπέζια. Είχαμε επίσης φιλαν-
θρωπικές οργανώσεις που παρευρέθηκαν για 
να στηρίξουν την εκδήλωση και να ευαισθητο-
ποιήσουν για τη δουλειά τους και την υποστήριξη 
που μπορούν να προσφέρουν». 
Για τη δολοφονία και την έρευνα από την αστυ-
νομία, έχει κάνει ρεπορτάζ το BBC Newsnight, 
μέσο ειδήσεων το οποίο είχε εντοπίσει κενά στη 

διεξαγωγή της αστυνομικής έρευνας τα οποία 
εάν δεν είχαν συμβεί θα μπορούσαν να αποτρέ-
ψουν τον τραγικό της θάνατο. Πριν εξακριβωθεί 
η τύχη της Mihrican, η οικογένεια της αγωνίστηκε 
ακούραστα έτσι ώστε η Μητροπολιτική αστυνο-
μία να αντιμετώπιζε την εξαφάνιση της πιο σο-
βαρά. 
Οι αγαπημένοι της Mihrican έχουν εξαπολύσει 
εκστρατεία με στόχο να ευαισθητοποιήσουν το 
κοινό για την ενδοοικογενειακή βία και τους αγώ-
νες που δίνουν οργανώσεις για την καταπολέ-
μηση της και τη στήριξη που παρέχουν σε θύ-
ματα. Την αποστολή αυτή ξεκίνησαν μετά την 
ανακάλυψη της σωρού της Mihrican και αφότου 
βγήκε στο φως της δημοσιότητας πως μεταξύ 
άλλων η αστυνομία είχε λανθασμένη την ημε-
ρομηνία εξαφάνισης της και ο ανώτερος αξιω-
ματικός της έρευνας δεν είχε εξετάσει την υπό-
θεση. 
Στο μνημόσυνο ήταν παρών πάνω από 25 πε-
ρίπτερα που παρείχαν στήριξη σε θύματα όπως 
και φιλανθρωπικές οργανώσεις που ασχολού-
νται με την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής 
βίας και των εγκλημάτων «τιμής», γιορτάζοντας 
τη μνήμη 22 άλλων θυμάτων. 
Σε δήλωση της, η Επίτροπος για την ενδοοι-

κογενειακή βία στην Αγγλία και Ουαλία είχε επι-
σημάνει το 2021 ότι τα στοιχεία που είχε στη 
διάθεση της αποκάλυπταν τη «συστημική απο-
τυχία» που υπήρχε από την αστυνομία στη διε-
ρεύνηση και την αποτροπή όχι μόνο της δολο-
φονίας της Mihrican καθώς και άλλων θυμάτων 
με τον ίδιο θύτη, τον Zahid Younis.

Zahid Younis
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Το βράδυ της 13ης προς 14η Δε κεμβρίου 1955 η αγγλική αποικιο κρατία έθεσε εκτός νόμου το ΑΚΕΛ 
και τις οργανώσεις του Λαϊκού Κι νήματος, την ΑΟΝ (Κομμουνιστική Οργάνωση Νεολαίας), την ΕΑΚ 
(Κομ μουνιστική Οργάνωση Αγροτών) και την ΠΟΔΓ (Κομμουνιστική Οργάνω ση Γυναικών). 

Ο «Νέος Δημοκράτης», το επίση μο όργανο του κόμματος, και άλλα έντυπα του ΑΚΕΛ κηρύχθηκαν εκτός 
νόμου, όπως και η τ/κυπριακή αρι στερή εφημερίδα «Ινκιλαμψί». 

 
 
 
Η ΠΕΟ (Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία), μέσω της οποίας το ΑΚΕΛ ασκούσε στο παρελθόν ση μαντικό 
έλεγχο στις συντεχνίες, δεν κηρύχθηκε εκτός νόμου λόγω του ισχύοντος Νόμου περί Συντεχνιών, όμως 
αριθμός σημαντικών στελεχών που κατείχαν θέσεις στην ομοσπον δία συνελήφθησαν. 
Σημειώνεται ότι όταν αργότερα κηρύχθηκε παράνομη η ΕΟΚΑ, η ΣΕΚ, η οποία ήταν από τους σημα -
ντικούς τροφοδότες της οργάνωσης σε έμψυχο υλικό, δεν κηρύχθηκε πα ράνομη για τον ίδιο λόγο. 
Στην επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε η βρετανική κυβέρνηση αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι η τρο-
μοκρατία και η βία «δεν μπορεί να αφήσει ελευθερία δράσης σε μια ορ γάνωση που οι πραγματικοί σκοποί 
της είναι να παρατείνουν τη δυσαρέ σκεια και τις ταραχές στην Κύπρο». 
Η διαδικασία δίωξης και συλλή ψεων εξελισσόταν πάνω σε συγκε κριμένο σχέδιο, βάσει του οποίου απ’ 
άκρη σ’ άκρη της Κύπρου έγι ναν συλλήψεις ηγετικών στελεχών, ο αριθμός των οποίων έφτασε τους 135. 
Βιβλία και εφημερίδες και περι ουσιακά στοιχεία κατασχέθηκαν. Και όλα αυτά για να σιγήσει το ΑΚΕΛ και 
να εξοντωθεί πολιτικά. 
Σύμφωνα με τα αποδεσμευθέντα έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερι κών της Μ. Βρετανίας, που δόθηκαν 
στη δημοσιότητα στις 30 Σεπτεμβρί ου 2012, οι λόγοι που οδήγησαν τον κυβερνήτη της Κύπρου επί 
Αγγλο κρατίας, με την πλήρη υποστήριξη της Κυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασί λειο, να κηρύξει παράνομο 
το ΑΚΕΛ το 1955 και τις δορυφορικές του ορ γανώσεις, μπορούν να εντοπισθούν στην πιο πρόσφατη 
αλλά και παλαι ότερη κομμουνιστική δραστηριότητα στο νησί. 
Είναι επίσης αξιοσημείωτο το ότι ενώ από την 1η Απριλίου είχε ξεκι νήσει η δράση της ΕΟΚΑ, η πρώτη 
συγκροτημένη ενέργεια των Βρε τανών ήταν η κήρυξη του ΑΚΕΛ εκτός νόμου, παρά το ότι το κόμμα εξέ-
φρασε δημόσια από το 1954 την αντίθεσή του στην ένοπλη δράση για συγκεκριμένους λόγους. Η ΕΟΚΑ 
κηρύχθηκε παράνομη οργάνωση αρκετά αργότερα. Το συγκεκριμένο έγγραφο ουσιαστικά είναι το ίδιο 
με την ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τοπικές Αρχές για την κήρυξη του ΑΚΕΛ εκτός νόμου. 

Φοβόντουσαν την εκλογική δύναμη του ΑΚΕΛ 
Το γιατί κήρυξαν παράνομο το ΑΚΕΛ αναφερόταν τόσο στην επί σημη ανακοίνωση της αποικιακή Αρχής 
όσο και σε ανακοίνωση του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών. 
Στα αποδεσμευμένα έγγραφα αναφερόταν ότι «η έκταση μέχρι της οποίας διείσδυσε ο κομμουνισμός 
στην πολιτική και οικονομική ζωή του νησιού μπορεί να υπολογιστεί από τα αποτελέσματα των τελευταί -
ων δημοτικών εκλογών, όπου τρεις υποψήφιοι που υποστηρίχθηκαν από το ΑΚΕΛ εξελέγησαν δήμαρχοι, 
ενώ η πλειοψηφία των συνδικαλι στικών οργανώσεων στο νησί κυρι αρχείται από τους κομμουνιστές με 
26 χιλιάδες μέλη έναντι 3 χιλιάδων μελών των δεξιών οργανώσεων και 2 χιλιάδων των ανεξάρτητων». 
Σύμφωνα με το έγγραφο, σε περί πτωση διεξαγωγής γενικών εκλογών η τότε δύναμη του ΑΚΕΛ 
υπολογιζό ταν μεταξύ 20%-55% του εκλογικού σώματος. Στα έγγραφα προστίθεται ότι ο μητροπολίτης 
Κιτίου υπολόγιζε ότι ποσοστό 40% του πληθυσμού της Κύπρου είναι κομμουνιστές ή οπαδοί του ΑΚΕΛ. 
Επιζήμιος ο ρόλος του ΑΚΕΛ 
Σε αντίθεση με το τι ισχυρίζονται διάφοροι κατά περιόδους, οι Βρετα νοί σημείωναν στα έγγραφά τους ότι 
«δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πορεία του κόμματος και των δορυφόρων του βρίσκεται στα χέρια ανδρών 
και γυναικών αφοσιωμένων στην ιδέα του διεθνούς κομμουνισμού. Ο ρό λος, συνεχίζει το έγγραφο, που 
οι κομμουνιστικές οργανώσεις στην Κύπρο διαδραμάτισαν στην πολιτική ζωή του τόπου τα χρόνια μετά 

τον πόλεμο υπήρξε σταθερά επιζήμιος». 
Εξηγούσαν ότι οι κομμουνιστές «εμπέδωσαν στους Κυπρίους μια εξτρεμιστική και άκαμπτη συμπερι -
φορά. Ήταν οι κομμουνιστές πρώτοι που επιδόθηκαν σε διαδηλώσεις, σαμποτάζ και φυσικό εκφοβισμό 
προωθώντας τους πολιτικούς τους στόχους. Είναι αυτοί που ανέπτυξαν την αντίληψη του “αγώνα” εναντί  
ον της νόμιμης εξουσίας: τις μαζικές διαδηλώσεις, τις πολιτικές απεργίες, τη συνθηματολογία, τη στασια-
στική προπαγάνδα». 
Παρόλο που η ηγεσία του ΑΚΕΛ, συνεχίζει το έγγραφο, αναμφίβολα για λόγους τακτικής, ορισμένες φο -
ρές αποκήρυξε «την τρομοκρατία από την εξτρεμιστική δεξιά οργάνω ση γνωστή σαν ΕΟΚΑ», υπάρχουν 
στοιχεία ότι κομμουνιστές και υπο στηρικτές τους διαδραμάτισαν το δικό τους ρόλο στις ταραχές και στις 
παράνομες πράξεις των «τρομοκρα τών». 
Οι Βρετανοί προσπαθούσαν να στοιχειοθετήσουν τις κατηγορίες τους εναντίον του ΑΚΕΛ, σημειώνο ντας 
ότι «οι απεργίες διαμαρτυρίας στις 2 Αυγούστου και 29 Σεπτεμβρί ου, που οδήγησαν σε ταραχές και βία, 
διοργανώθηκαν από κομμουνιστές σε συνεργασία με δεξιούς εξτρεμι στές και ήταν κομμουνιστής αυτός 
που πυροβολήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας στις 27 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν επικεφαλής δια-
δήλωσης». 
Η αναφορά αυτή αφορά τον 16χρονο Ανδρέα Γεωργίου από τη Διερώνα, ο οποίος πυροβολήθηκε και 
σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αντιβρετανικής διαδήλωσης που έγινε Λεμεσό, στις 27 Σεπτεμβρίου 1955. 
Ο Ανδρέας ξέκοψε από το ρεύ μα των διαδηλωτών και οι στρατιώ τες τον πυροβόλησαν θανάσιμα. 
Σημειωτέον ότι ο Γεωργίου ήταν ο πρώτος νεκρός που σκοτώθηκε στη Λεμεσό από την έναρξη της δρά-
σης της ΕΟΚΑ. 

Κινδυνεύει ο ελεύθερος κόσμος από το ΑΚΕΛ 
Στο βρετανικό έγγραφο αναφέρε ται ότι σε αυτό το στρατηγικά σημαντι κό νησί, όπως χαρακτήριζαν την 
Κύ προ, η κομμουνιστική δραστηριότητα συνιστά μια σημαντικά υποχθόνια κατάσταση για τον ελεύθερο 
κόσμο. Προστίθεται ότι τα τελευταία χρόνια στόχος του ΑΚΕΛ ήταν ο τερματισμός της χρησιμοποίησης 
της Κύπρου ως στρατιωτικής βάσης «εναντίον φιλει ρηνικών κρατών»! 
Υπενθυμίζεται ότι το ΑΚΕΛ και η εφημερίδα του, «Νέος Δημοκράτης», ήταν οι μόνοι στην Κύπρο που 
αντέ δρασαν στη δήλωση του Αρχιεπισκό που Μακαρίου στην Μπατούνγκ της Ινδονησίας, ότι προκειμένου 
να γίνει η ένωση της Κύπρου με την Ελλά δα, ήταν πρόθυμος να παραχωρήσει στρατιωτικές βάσεις στους 
Άγγλους. 
Στο έγγραφο αναφέρεται ακόμα ότι «οι Κυβερνήσεις της Βρετανίας, Ελ λάδας και Τουρκίας συμφωνούν 
για την ανάγκη διατήρησης βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στην Κύπρο ως προπύργιο του ελεύθερου 
κόσμου. Ωστόσο οι Κύπριοι κομμουνιστές επι ζητούν να εξυπηρετήσουν τα συμφέ ροντα του διεθνούς 
κομμουνισμού υποκινώντας εσωτερικές αντιδράσεις για την ύπαρξη των βάσεων στο νησί. Αποτελεί 
απώτερο στόχο τους να απο τρέψουν τη Βρετανία και τους συμμά χους τους να χρησιμοποιείται το νησί 
για στρατιωτικούς σκοπούς». 
Σε αυτό το ρόλο, αναφέρεται, η Κύπρος έχει ακόμη μεγαλύτερη ση μασία, λαμβάνοντας υπόψη τη σημε -
ρινή ταραγμένη κατάσταση πραγμά των στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέσα Ανατολή. 
Οι Βρετανοί αποκαλύπτουν μέσω του εγγράφου αυτού ότι υπήρχε ομο φωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρ-
κίας (χωρίς διαφωνία από πλευράς ε/κυ πριακής ηγεσίας) για τη δημιουργία βρετανικών στρατιωτικών 
βάσεων στην Κύπρο μετά τη λύση του Κυ πριακού. Και είναι σημαντικό ότι η ομοφωνία αυτή σημειώνεται 
τον Δε κέμβριο του 1955, δηλαδή τέσσερις μήνες μετά την έναρξη των τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ελ-
λάδας, Τουρκί ας και Βρετανίας που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 1955. Με άλλα λόγια, ένα από τα πρώτα 
θέματα που συζη τήθηκαν στις επαφές ήταν η παραμο νή βρετανικών βάσεων στο νησί. 
Αναφέρεται επίσης στο έγγραφο ότι το ΑΚΕΛ «πρόσφατα επέκρινε τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου για τις 
προ σπάθειές του να καταλήξει σε συμφω νία με τη Βρετανία και αξίωσε ότι θα έπρεπε να αρνηθεί να 
διαπραγματευ θεί σε οποιαδήποτε άλλη βάση παρά εκείνη της άμεσης αυτοδιάθεσης και υπό τον όρο 
του αποκλεισμού της Κύ πρου ως στρατιωτικής βάσης. Στόχος του κόμματος φανερά είναι η παρε μπόδιση 
της εξεύρεσης διευθέτησης. Αποτελεί κομμουνιστική πολιτική η αξιοποίηση του κυπριακού εθνικιστι κού 
αισθήματος εναντίον της βρετα νικής κυβέρνησης και με αυτόν τον τρόπο να υποβαθμίσει την αποτελε -
σματικότητα των βάσεων», καταλήγει το έγγραφο. 
Οι αναφορές των Βρετανών για τη δράση του ΑΚΕΛ ανατρέπουν τις αναφορές από πλευράς ΕΟΚΑ και 
με ταγενέστερα των Συνδέσμων Αγωνι στών αλλά και του ίδιου του Γρίβα στα Απομνημονεύματά του, ότι 
η κήρυξη του ΑΚΕΛ εκτός νόμου δεν ήταν τίπο τε άλλο παρά μία συμπαιγνία μεταξύ των δύο μερών. 
Ο Γρίβας μάλιστα γράφει στα Απο μνημονεύματά του (σελ. 183,184) ότι ήταν ένα τέχνασμα τόσο οι συλ-
λήψεις όσο και η απελευθέρωση των κομ μουνιστών κρατουμένων, επειδή οι Άγγλοι, βλέποντας ότι απο-
τυγχάνουν στην αντιμετώπιση της ΕΟΚΑ, απε λευθέρωσαν τους κομμουνιστές από τη φυλακή για να 
συνεργαστούν μαζί τους! 
Ασφαλώς πρόκειται για έναν ανό ητο ισχυρισμό, τον οποίον ο Γρίβας και οι επίγονοί του ουδέποτε κατάφε -
ραν να αποδείξουν έστω και με ένα συγκεκριμένο στοιχείο. 
Κι αυτό γιατί η όλη φιλοσοφία της προγραφής του ΑΚΕΛ ήταν το αποτέ λεσμα μίας εμπεριστατωμένης 
στρα τηγικής της αγγλικής αποικιοκρατίας όχι μόνο για την εποχή εκείνη, αλλά στο διηνεκές. 
Και δεν ήταν τυχαίο πως ακόμα και μετά την κατάληξη σε συμφωνία επίλυσης του Κυπριακού με το καθε -
στώς της ανεξαρτησίας, οι Βρετανοί δεν ήταν πρόθυμοι να αποδεχθούν την άρση της παρανομίας του 
ΑΚΕΛ, ενώ στη «Συμφωνία Κυρίων» μετα ξύ Καραμανλή και Μεντερές υπήρχε πρόνοια για να παραμείνει 
το ΑΚΕΛ στην παρανομία. 
Ωστόσο μετά από δυναμικές κινη τοποιήσεις του κόσμου της Αριστεράς έγινε αποδεκτό το αίτημα, με τον 
Πρό εδρο (πλέον) Μακάριο να περιορίζει τις βουλευτικές έδρες του ΑΚΕΛ στις 5, ενώ με βάση το εκλογικό 
αποτέλε σμα δικαιούτο περισσότερες.

Γιατί οι Βρετανοί κήρυξαν παράνομο το ΑΚΕΛ

Η ΑΟΝ ήταν συνεχώς στο στόχαστρο των Βρετανών αποικιοκρατών. Νεολαίοι της ΑΟΝ 
διαδηλώνουν εναντίον των αποικιστών (Πηγή, 25 χρόνια ΑΟΝ, ΕΔΟΝ, 1979).

   Επιμέλεια: Μιχάλης Μιχαήλ

Στον κατάλογο των καταζητούμενων από τους βρετανούς τέθηκαν οι εζεκίας παπαϊ-
ωάννου και κυριάκος χρίστου μετά την απόδρασή τους από τα κρατητήρια. Εξαρχής 
καταζητούμενος ήταν και ο γ. Κατσουρίδης, που μαζί με τον α. Φάντη διέφυγαν των 

συλλήψεων

Σημείωμα γραμματείας κ. Ε. Προς τις επαρχιακές επιτροπές για τη διοργάνωση μαζι-
κών κινητοποιήσεων με αφορμή την επίσκεψη του υφυπουργού αποικιών. Γραμμένο 

μάλλον από τον α. Φάντη.



2022 και στη δημόσια συζήτηση δεσπόζει… ο Γρίβας. 
Όχι γιατί, όπως βολεύονται κάποιοι να λένε, το ΑΚΕΛ θυμάται τον 

Γρίβα όποτε έχει εκλογές. Άλλωστε, στη δημόσια συζήτηση επανήλθε 
όταν η κυβέρνηση προσπάθησε, για τρίτη φορά, συγκαλυμμένα μά-
λιστα, να περάσει το κονδύλι για το περιβόητο μουσείο Γρίβα. Κάτι 
παρόμοιο έγινε και λίγους μήνες πριν από τις Προεδρικές του 2018 
όταν η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού πήρε την 
απόφαση να ανεγείρει μνημείο του Γρίβα στον τάφο του. 
Ο ουσιαστικός λόγος είναι γιατί ο Γρίβας (ή καλύτερα, όσα εκπρο-

σωπεί) εξακολουθούν να δηλητηριάζουν τις ψυχές και τα μυαλά των 
ανθρώπων, ακόμα και νέων ανθρώπων. 
Δεν είναι μόνο η εξίσωση όσων αντιστάθηκαν στο φασισμό, όσων 

έπεσαν θύματά του, με εκείνους που κατέλυσαν τη Δημοκρατία, εκεί-
νους που είναι υπεύθυνοι για στυγνές πολιτικές δολοφονίες και εγκλή-
ματα. 
Δεν είναι μόνο η προσπάθεια παραχάραξης της Ιστορίας, τα στε-

φάνια και οι εκδηλώσεις που μόνο στόχο έχουν να δώσουν άφεση 
αµαρτιών και να «ξεπλύνουν» το αίµα που λεκιάζει τη λαµπερή 
εικόνα της Δεξιάς, να «ξεπλύνουν» την προδοσία του Γρίβα και της 
ΕΟΚΑ Β’. 

Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε 
κουκουλοφόρους νοσταλγούς του Γρίβα, να φωνάζουν «ΕΟΚΑ Β’ 
ξανακτύπα» και άλλα παρόμοια έξω από τη Βουλή, να προπηλακί-
ζουν βουλευτές, να επιτίθενται σε οικήματα κομμάτων και οργανώ-
σεων. 
Είναι και όσα άρρητα βλέπουμε γύρω μας. Η μισαλλοδοξία, ο φα-

νατισμός, η έχθρα απέναντι σε όποιον έχει διαφορετική άποψη, δια-
φορετικό χρώμα, διαφορετική γλώσσα… Γιατί αυτά είναι που αντι-
προσωπεύει ο γριβισμός τον 21ο αιώνα. 
Η Ιστορία δεν είναι «ένα πουκάµισο αδειανό». Από την Ιστορία 

οφείλουμε να διδασκόμαστε, όχι να σκίζουμε τις σελίδες που δεν 
μας βολεύουν. Κρύφτηκαν όμως οι προδότες και οι δολοφόνοι πίσω 
από έναν κλάδο ελαίας και περίμεναν να σκεπάσει η λήθη τα εγκλή-
ματά τους για να επανέλθουν ζητώντας και τα ρέστα. Γι’ αυτό το πα-
ρελθόν μάς κατατρύχει ακόμα. 
Η ενότητα όμως δεν μπορεί να χτιστεί πάνω στο ψέμα. Στη Γερ-

μανία η εθνική ενότητα δεν κτίστηκε με συγχωροχάρτια στους ναζί, 
αλλά με τη συλλογική καταδίκη της ιδεολογίας που γέννησε ό,τι πιο 
καταστροφικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
Ούτε η δημοκρατία μπορεί να εδραιωθεί, όταν βρίσκεται αντιμέ-

τωπη με μηχανισμούς χειραγώγησης, καταπίεσης και εκφοβισμού ή 
όταν εκφυλίζεται με εθνικιστικές ρητορείες και πλειοδοσίες που πλη-
ρώσαμε ακριβά στο παρελθόν. 

Η αναδρομή στην Ιστορία μπορεί να μη βολεύει κάποιους, αλλά 
είναι διαδικασία απαραίτητη. Η αναδρομή στην Ιστορία είναι όμως 
και οφειλόμενη τιμή σε όσους έδωσαν τη ζωή τους για τη δημοκρατία 
και την ελευθερία αυτού του τόπου, στις μυριάδες των νεκρών μας 
«που δεν είναι δυνατό να πέθαναν για το τίποτα…» 
Η αναδρομή στην Ιστορία αφορά όμως εξίσου το παρόν και το 

μέλλον που θέλουμε για την πατρίδα μας. Η αγωνιστική διάθεση 
ενός λαού δεν μπορεί να στηρίζεται στην κενή συνθηματολογία, τη 
μισαλλοδοξία, το φανατισμό. Και γίνεται πιο απαραίτητη για ένα λαό 
που ζει ακόμα τις συνέπειες της προδοσίας. Κι εμείς πρέπει να αντι-
παλεύουμε κάθε στιγμή ό,τι στέκεται εμπόδιο στην επανένωση του 
τόπου και του λαού μας.

Τί είναι αλήθεια η αγάπη; Αγάπη είναι τα καλούδια 
που μπορεί ένας άνθρωπος να προσφέρει σε άλλο 
συνάνθρωπο του. 
Η αγάπη είναι όταν μπορεί ο άνθρωπος να δώσει 

με την συμπεριφορά του και τις πράξεις του, χαρά, 
γέλιο, ηρεμία και να φτιάξει όμορφες στιγμές, όμορφη 

ατμόσφαιρα για τους γύρω του.  
Και για να εξηγούμαστε, πάντα δική μου η άποψη, ότι η αγάπη δεν 

σημαίνει μόνο έρωτας! Ο έρωτας είναι τελείως διαφορετικό αίσθημα. 
Ο έρωτας είναι επικίνδυνος και μπορεί να δημιουργήσει εύκολα 
ζήλεια, συναγωνισμό, και να ανατρέψει τα πάντα. Ο λόγος είναι γιατί 
στην προκειμένη περίπτωση ο ερωτευμένος ζητά αποκλειστικότητα, 
και δεν χωράει τρίτους μεταξύ των ερωτευμένων.  
Ο ερωτευμένος εκφράζοντας τα αισθήματα του θα αποτεινόταν 

στον έρωτα του με διαφορετικά μνήματα. 
Και για να είμαι πιο κατανοητός, κάπως έτσι θα εκφραζόταν ο ερω-

τευμένος: 
- Αναπάντεχο το κάλεσμα σου, εκεί που αρνήθηκες να ζητήσεις 

την επιθυμητή παρουσία μου. Το τρεμούλιασμα της φωνής 
σου πρόδιδε την ανησυχία σου, και τον φόβο μήπως και δεν 
τα καταφέρεις να φέρεις κοντά σου αυτόν που επιθυμούσες. 
Είσαι μια θάλασσα απόψε που η τρικυμία της την εγκατέλειψε 

για λίγο. Η αγάπη μου η βάρκα μου. Που σε πλησιάζει, σε 
αγγίζει, μπαίνει στο κορμί σου. Ακουμπάω το πειρατικό μου 
σπαθί στο κορμί σου. Καμιά ανησυχία. Παντού σιωπή. 
Γαλήνη και ηρεμία διαπερνούν για πρώτη φορά το όνειρο 

μου, μετά την τρικυμία που με κατακομμάτιασε. Ούτε ψίθυρος 
υπάρχει, ούτε ο ήχος της δικής σου επαφής με τα γαλήνια νερά 
σου. 
Λες και ξεπέρασα εκείνο το πολύ δυνατό αίσθημα. Το αίσθημα 

της απογοήτευσης. Της άρνησης. Αυτό θα φανεί αύριο, όταν 
φύγει η νύχτα και φτάσει το πρωί. 
Το πρωινό που θα έρθει θα μάθω αν σε είχα ονειρευτεί.   
Αν ναι, θα είναι όνειρο άπιαστο. Τότε θα χάσω πάλι το 

χαμόγελο που φτιάχτηκε απόψε, ταξιδεύοντας με βάρκα την 
αγάπη μου! 
Η αγάπη μου η βάρκα μου που ταξιδεύει στο κορμί σου. Λες 

και ξεπέρασα εκείνο το δυνατό αίσθημα της ανάγκης για τα 
όσα θα έπρεπε να δώσω. 
Για να σε κάνω ανέγγιχτη!  
Να σε φυλάξω από τα όσα πυρά που θα τύχαινε να λάβεις ή 

που θα τύχει να σου στείλουν. Να σε κρατήσω στον πύργο τον 
ανέπαφο. 
Να σε απαλλάξω από κάθε λογής τα βέλη, να σε ρίξω στην 

δική μου αγκαλιά. Να σε κάνω τα όνειρα μου, τα όσα με 
φοβίζουν, τα όσα με τρομάζουν, τα όσα με απογοητεύουν, τα 
όσα με χαροποιούν, τα όσα με αγαπούν, τα όσα με μισούν. 
Να σε κάνω το πάν για μένα! Να σε αγαπήσω ξανά και ξανά! 
Άλλο λοιπόν ο έρωτας, και άλλο αγάπη! Αγάπη λοιπόν είναι κάτι 

διαφορετικό.  
Η αγάπη είναι τα καλούδια που μπορεί κάποιος να δώσει σε 

άλλους συνανθρώπους του, με διαφορετικό τρόπο. Να δώσει όπως 
είπα και στην αρχή χαρά, ηρεμία γέλιο, και να πλάσει στιγμές 
γεμάτες από αυτά τα καλούδια, δίχως να ζητά ούτε αποκλειστικότητα, 
ούτε να φοβάται ανταγωνισμό, ούτε να έχει λόγο να ζηλέψει τους 
άλλους. 
Είναι η αγάπη, όπως ο Χριστός που θα έρθει ξανά στη Γη για να 

μας θυμίσει όλα όσα μας δίδαξε, και να μας θυμίσει τα σημαντικότερα 
όπως, αγαπάτε αλλήλους, και δώστε τον ένα χιτώνα αν έχετε δύο σε 
αυτόν που τον στερήθηκε! Δώστε λίγο από το περισσό μεγάλο ψωμί 

σας στον πεινασμένο που δεν έχει να φάει! Δώστε από το περίσσευμα 
σας ότι δύναστε για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες διαβίωσης στα 
πεινασμένα παιδάκια του πλανήτη μας!  
Αυτή είναι η αγάπη που μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε τις επι-

θυμητές συνθήκες διαβίωσης σε τούτο τον κόσμο που έτυχε να βρε-
θούμε.  
Άλλο λοιπόν έρωτας, και άλλο η αγάπη! 
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Γράφει η Ελένη Μαύρου

Τα καλούδια της αγάπης! 

Του Βασίλη 
Παναγή

Ο γριβισμός του 2022

Όταν μία Κυβέρνηση σαν αυτή που έχουμε σή-
μερα στην Βρετανία, πάσχει από ηθική χρεοκοπία 
(moral bankruptcy) τότε αυτά που βλέπουμε να 
λαμβάνουν χώρα δεν είναι καθόλου τυχαία. 
Από που να αρχίσω κανείς και που να τελειώσω; 

Δεν θα επιστρέψω και πολύ πίσω στον χρόνο 
αφού αυτά που είδαμε να εξελίσσονται τα τελευταία 
έξι χρόνια είναι αρκετά για να γεμίσει ολόκληρη έκ-

δοση εφημερίδας. Δεν υπήρχε σοβαρός λόγος να φύγουμε από την 
Ευρώπη, μόνο καθαρά λανθασμένοι λόγοι που τυφλά ακολούθησε 
ο πρώην πρωθυουργός Boris Johnson αφού πλάσαρε στον λαό 
ένα σορό παραπληροφορήσεις. Πολλοί πίστευσαν τον  ακροδεξιό 
και αντιευρωπαίο Nigel Farage που τώρα εξαφανίστηκε μιας και 
έγινε αυτό που ήθελε.     
Σήμερα τα αρνητικά αποτελέσματα του Brexit τα διαβιώνουμε επί 

καθημερινής βάσεως. Αυτή είναι η περιβόητη Συντηρητική Κυβέρ-
νηση που κατακρημνίζει τα πάντα και συνεχίζει με την ίδια αρνητική 
μα και τυφλή πολιτική.  
Για μήνες τώρα η εργατιά στέλνει ποικιλοτρόπως  μηνύματα, ότι 

πλέον δεν αντέχει την αδιαφορία της Συντηρητικής Κυβέρνησης για 
τις ανάγκες τους, και δίκαια οι εργάτες ζητούν κάποιον καλύτερο μι-
σθό και καλύτερες συνθήκες εργασίας.  
Θα κατεβούν και οι νοσοκόμες σε απεργία, ακόμη και οι λειτουργοί 

ασθενοφόρων, οι εργάτες στους σιδηροδρόμους και οδηγοί τραίνων, 
οι ταχυδρόμοι και τόσοι άλλοι από διάφορα επαγγέλματα. Εχουν 
προειδοποιήσει την Κυβέρνηση προ καιρού ότι θα κατεβούν σε 
απεργία. 

Η Κυβέρνηση αρνιέται να προχωρήσει σε συνομιλίες με τα συνδι-
κάτα ούτε να προσφέρει ένα μισθό που να προσαρμόζεται με τις 
σημερινές συνθήκες του κόστους ζωής, που παρεπιπτόντως μας 
έχει επιφέρει η Κυβέρνηση και δεν φταίνε καθόλου οι απεργούντες 
εργάτες.  
Δεν φταίνε οι εργάτες που ο πληθωρισμός έχει ανέβει 12+ βαθ-

μούς. Οι τιμές είναι πανύψηλες ο κος Sunak προσφέρει λιγότερο 
του μισού του ύψους του πληθωρισμού. 
Χωρίς ντροπή απειλεί τώρα η Κυβέρνηση να καλέσει τον στρατό 

για να κάνει τις δουλειές των απεργούντων.   
H  γνώμη μου είναι ότι έχουμε απέναντη μας μια ξεκάθαρα αναί-

σθητη Κυβέρνηση, που ούτε καν δέχεται οποιαδήποτε κριτική από 
κανένα. Δεν είναι μόνο αυτή Κυβέρνηση αλλά γενικά όλα τα μέλη 
του Συντηρητικού κόμματος έχουν κάνει την οικονομία μονοπώλιο. 
Θα μετατρέψουν την χώρα από Δημοκρατία σε δικτατορία αφού 

τώρα προσπαθούν να περάσουν νόμο με τον οποίο να μη μπορεί ο 
εργάτης να κατεβεί σε απεργία. Ακόμη και την ελευθερία λόγου αν 
μπορούσαν θα την καταργούσαν. 
Ας καταλάβουν πλέον ότι από τη στιγμή που κατέχουν μία θέση, 

είναι στόχοι για κριτική. Αν δεν τους αρέσει ας ασχοληθούν με κάτι 
άλλο. Όπως έχω πληροφορηθεί, η στήλη μου έχει γίνει στόχος πα-
ρακολουθήσεως από τους Συντηρητικούς. Τι έχουν να φοβηθούν 
αν δεν έκαναν ή είπαν κάτι κακό;. Η αλήθεια θα γράφεται όπως 
πάντα και να θυμούνται ότι δεν υπάρχει τόπος πουθενά που να 
μπορούν κρυφθούν. Τα ακούμε όλα αλλά σιωπούμε επί του παρό-
ντος. 
Την αλήθεια γράφουμε μόνο. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19 όταν το προσωπικό 
στα νοσοκομεία χρειαζόταν προφυλακτικές ενδυμασίες, ήταν τότε 
που άρον άρον μερικοί κερδοσκόποι-μέλη της Κυβέρνησης υπέ-
γραψαν συμβόλαια με έσοδα εκατομμυρίων. Όταν έφθασαν οι εν-
δυμασίες  στην Βρετανία, οι αρχές δεν τα ενέκριναν διότι δεν ήταν 
κατάλληλες για προστασία. Κάποιος, κάπου έκανε εκατομμύρια. 
Ήδη τις προάλλες είδαμε και ακούσαμε ότι μέλος της Βουλής των 

Λόρδων είχε βάλει το χέρι του σε αυτή την υπόθεση.  
Βλέπουμεν εκ των υστέρων ότι η προτεραιότητα της Συντηρητικής 

Κυβέρνησης όπως φαίνεται  είναι πώς να κερδίσουν το χρήμα πάρα 
να σώσουν ζωές.  
Ζητούμε πρόσωπα με αρχές και υπευθυνότητα. Μα που να βρε-

θούν σε μία διεφθαρμένη κοινωνία. Μάταια γυρεύουμε. Είναι σαν 
να ψάχνουμε ένα βελόνι σε ένα βουνό από άχυρο. 

 Μοιάσαμε σαν τον Διογένη που γύριζε μέρα μεσημέρι κρατώντας 
ένα φανάρι και φώναζε «άνθρωπο γυρεύω». Του λένε οι άλλοι, «μα 
τόσοι και τόσοι άνθρωποι κυκλοφορούν και εσύ γυρεύεις άνθρωπο;». 
Άντε κάθισε τώρα να εξηγήσεις στον 21ον αιώνα τι εννοούσε ο Διο-
γένης.   
Άνθρωποι με αρχές και ήθος πολύ σπάνια θα τους βρει κανείς. 

Ίσως να λανθάνομαι, μα ο Διογένης κάτι γνώριζε πριν τόσους αι-
ώνες. 
Ο Μέγας Αλέξανδρος άκουσε για τον Διογένη, τον πλησίασε και 

τον ρώτησε «τι μπορώ να κάνω για να σε βοηθήσω;». Ο Διογένης 
του είπε χαρακτηριστικά «μην μου σκιάζεις τις ακτίνες του ήλιου.»  
Ας σκεφτούμε τι θα απαντούσαμε στον Μέγα Αλέξανδρο εάν μας 
υπόβαλλε σήμερα την ίδια ερώτηση.    

Η Κυβέρνηση πάσχει από ηθική χρεοκοπία

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 
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▪� Μέχρι σήμερα πολλά έχουν λεχθεί και γραφτεί 
για τον  λιμό του 1932-1933 στη Σοβιετική 
Ουκρανία. 
▪� Με βάση πιστοποιημένα, βεβαιωμένα στοιχεία 
που συγκέντρωσαν ιστορικοί είναι όντως αλήθεια 
ότι την περίοδο 1932-1933 υπήρξε λιμός, πείνα 

στη Σοβιετική Ουκρανία, αλλά δεν προκλήθηκε από κάποιο σχέδιο 
εξόντωσης των Ουκρανών από το κομμουνιστικό κόμμα. 
▪� Τι προκάλεσε τον λιμό; Κατ' αρχήν, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη τον εμφύλιο πόλεμο που εξαπέλυσαν οι κουλάκοι (τάξη 
πλουσίων αγροτών) και τα αντιδραστικά στοιχεία κατά της κολεκτι-
βοποίησης της γεωργίας. Οι κουλάκοι αντιστάθηκαν με λύσσα κατά 
του σοσιαλισμού και της κολεκτιβοποίησης της γεωργίας, εμποδί-
ζοντας τη συγκομιδή των δημητριακών, χαλώντας τις μηχανές, 
πυρπολώντας την κολχόζνικη περιουσία (τα  κολχόζ ήταν συνεται-
ριστικά αγροκτήματα και τα σοβχόζ  κρατικά αγροκτήματα) σκοτώ-
νοντας ζώα, και αρνούμενοι να σπείρουν και να θερίσουν. Από τα 
τέλη του 1929 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1930, πραγματο-
ποίησαν 1.800 τρομοκρατικές ενέργειες κατά των Σοβιετικών και 
των κομματικών στελεχών, των πρωτοπόρων αγροτών.  Η αντί-
δραση των κουλάκων στην κολεκτιβοποίηση της γεωργίας ήταν 
μια από τις αιτίες του λιμού. Σαν δεύτερη αιτία του λιμού μπορούμε 
να αναφέρουμε τη σημαντική ξηρασία που έπληξε μεγάλες περιο-
χές της Ουκρανίας και άλλες περιοχές, το 1930-1932,  ενώ μια 
τρίτη αιτία σίγουρα αποτέλεσε και η επιδημία τύφου που σάρωσε 
την Ουκρανία και τον Βόρειο Καύκασο εκείνη την περίοδο, με ση-
μαντικό αριθμό ατόμων που πέθαναν από τυφοειδή πυρετό και 
δυσεντερία. Σαν τελευταίο αίτιο για τον  λιμό στην Ουκρανία εκείνη 
την περίοδο μπορούμε να αναφέρουμε την  αναστάτωση που προ-
κλήθηκε από την αναδιοργάνωση της γεωργίας και την ανατροπή 
όλων των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων, που πολλές φορές 
σηματοδοτήθηκε από την έλλειψη πείρας, τον αυτοσχεδιασμό και 
τη σύγχυση σε ό,τι αφορά τις οδηγίες, αλλά και την έλλειψη σωστής 

προετοιμασίας. Εδώ, ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι πάρθηκαν 
έκτακτα μέτρα από τη σοβιετική εξουσία και έτσι το 1933 εξασφα-
λίστηκε η επιτυχής συγκομιδή εκείνης της χρονιάς, ενώ στάλθηκαν 
στην Ουκρανία σπόροι, τρόφιμα και ζωοτροφές και παραδόθηκαν 
χιλιάδες τρακτέρ, θεροαλωνιστικές μηχανές και πρόσθετα φορτηγά, 
αποστάλθηκαν στελέχη για να βοηθήσουν στην οργανωτική δου-
λειά. 
▪� Σε ό,τι αφορά τα θύματα του λιμού, με βάση τα πραγματικά 
στοιχεία, ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια. 
▪� Σήμερα η αντικομμουνιστική υστερία ξαναφουντώνει. Δεν είναι 
καθόλου τυχαία ούτε η χρονική στιγμή, ούτε η συγκεκριμένη επι-
λογή του θέματος. Διεξάγεται ένας πόλεμος που ξεκίνησε με την 
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία προκάλεσε το 
ΝΑΤΟ με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 
▪� Οι δυτικοί ιμπεριαλιστές που στηρίζουν τον Πρόεδρο της Ου-
κρανίας, Ζελένσκι ο οποίος δεν είναι παρά υποχείριό τους, συμμε-
τέχουν στον πόλεμο με όπλα, τεχνολογία, τεχνογνωσία και προ-
σωπικό, συμβούλους και συνεργάτες. Την ίδια ώρα με απίστευτη 
υποκρισία προσπαθούν να εξισώσουν ανόμοια πράγματα, προ-
σπαθούν να εξισώσουν τα ιστορικά γεγονότα του 1932-33 με το τι 
γίνεται σήμερα για να δικαιολογήσουν τις επεμβάσεις τους σε ξένα 
χωράφια. Μη έχοντας κανένα ηθικό ή άλλο έρεισμα, οι φονιάδες 
των λαών καταφεύγουν στον αντικομμουνισμό και παραποιούν τα 
ιστορικά γεγονότα. Επί της ουσίας δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό 
από αυτό που έκαναν οι Γερμανοί ναζί τους οποίους αντιγράφουν 
πιστά. 
▪� Το ζήτημα της υποτιθέμενης γενοκτονίας του ουκρανικού λαού 
από τους κομμουνιστές ήταν μια καλά επεξεργασμένη συκοφαντία 
της ναζιστικής προπαγάνδας. Πρέπει να θυμίσουμε ότι για τη να-
ζιστική Γερμανία ο στόχος της κατάκτησης της Ουκρανίας είχε μπει 
από πολύ νωρίς. Ο Χίτλερ ήδη από το βιβλίο του «Ο αγώνας 
μου», του 1926, έβλεπε την Ουκρανία ως αναπόσπαστο μέρος 
του γερμανικού «ζωτικού χώρου», που θα ήταν η κύρια παραγωγός 

δημητριακών για τη Γερμανία. Έτσι, από το 1934, άρχισε εκστρα-
τεία γύρω από τη "γενοκτονία", με σκοπό να προετοιμαστεί η πα-
γκόσμια κοινή γνώμη για την «απελευθέρωση» της Ουκρανίας. Η 
παραπληροφόρηση των ναζιστών περιλάμβανε άρθρα, περιοδικά, 
βιβλία, ντοκιμαντέρ, «μαρτυρίες» φασιστών και των συνεργατών 
τους.  
▪� Την εποχή εκείνη, οι ναζί βάζουν μπροστά την εκστρατεία τους 
για το «λιμό στην Ουκρανία». Αργότερα με την έναρξη του πολέμου, 
προωθούσαν μια τέτοια εκδοχή της «γενοκτονίας», ώστε να συ-
γκαλύψουν ουσιαστικά τις κτηνώδεις σφαγές και τα βάρβαρα εγκλή-
ματα που διέπραξαν οι ναζί στη Σοβιετική Ένωση. Προσπαθώντας 
μάλιστα να αποδείξουν τα λεγόμενά τους, παρουσίαζαν φωτογρα-
φίες με σκελετωμένα παιδιά, από βιβλία του 1922 (!) αλλά και 
στρατιώτες να εκτελούν ανθρώπους, παρουσιάζοντάς τους ως Σο-
βιετικούς να σκοτώνουν κουλάκους, ωστόσο οι στολές των στρα-
τιωτών ήταν του τσαρικού στρατού - δηλαδή χρησιμοποιούσαν 
τσαρικές εκτελέσεις ως αποδεικτικά στοιχεία των εγκλημάτων των 
Σοβιετικών. Επίσης φωτογραφία από τη ναζιστική ...αρχειοθήκη, 
που χρησιμοποίησε στην εφημερίδα του "Σικάγο Αμέρικαν" ο Αμε-
ρικανός  φιλοναζιστής Ουίλιαμ Χερστ, με έναν στρατιώτη δίπλα σε 
ένα ψόφιο άλογο, αποδείχτηκε από την έρευνα ότι επρόκειτο για 
φωτογραφία στρατιώτη του αυστριακού ιππικού από τον Α` Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή, φωτογραφία δήθεν του λιμού στην Ου-
κρανία του 1933 είναι από το 1922! Τη χρονιά αυτή, αμέσως μετά 
την ξένη επέμβαση για να καταπνίξει τη νέα σοβιετική εξουσία, 
υπήρξε μεγάλη καταστροφή, πείνα και λιμός. 
▪� Με τις ίδιες αλχημείες, ο αριθμός των νεκρών από το λιμό με 
βάση τα στοιχεία της εξαπάτησης, κυμαίνεται ανάλογα με την εποχή 
και το βαθμό της αντικομμουνιστικής υστερίας. Πάντως, από κά-
ποιους ευφάνταστους σοβιετολόγους, γίνεται λόγος και «για 15 
εκατομμύρια νεκρούς», δηλαδή, για τη χρονιά του 1932, το 25% 
του εθνικού ουκρανικού πληθυσμού! Ψέματα που βγάζουν μάτια 
ή καλύτερα ιστορίες για αγρίους!

Ο λιμός στην Ουκρανία 

Του Βασίλη  
Κωστή

H Δευτέρα ήρθε ντυμένη στα λευκά κι εμείς δεν 
μπορούμε να κρύψουμε τον ενθουσιασμό μας! 
Είναι αλήθεια ότι ξεχάσαμε πώς είναι να χαίρεσαι 
με τα απλά κι αυτά που δεν χρειάζεται να ξοδέψεις 
μια περιουσία. Ας πούμε βλέποντας την εικόνα 
του χιονιού να πέφτει έτσι σιγά με τις νιφάδες του 
να σκεπάζουν με τόση προσοχή και τελειότητα το 
χώμα, τα δέντρα και τα λουλούδια. Τα αυτοκίνητα 
και τα πεζοδρόμια.  

 Καθαρό άσπρο, κατάλευκο, αφράτο και βελού-
δινο. Πόσο καιρό αλήθεια έχεις να το αγγίξεις και να το πατήσεις. 
Κρακ και κρακ, ακούς τις πατημασιές σου. Κι αυτή η σιωπή όταν 
το βλέπει από το παράθυρό σου. Σπάνια τυγχάνει κάτι τέτοιο που 
να είσαι απαλλαγμένος από υποχρεώσεις και μπορείς να κοιτάξεις 
από το παράθυρο.  
Έχετε παρατηρήσει ότι όταν χιονίζει και ιδίως όταν στρώνει το  
χιόνι επικρατεί περισσότερη ησυχία; Είναι κάτι το οποίο ισχύει ή 
απλώς έτσι νομίζουμε; Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι το πα-
ραπάνω ισχύει 100%. Με την διαφορά όμως ότι αυτό παρατηρείται 
κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και λιγότερο στα χωριά και στα 
ορεινότερα τμήματα όπου η χιονόπτωση είναι ένα φαινόμενο πιο 
σύνηθες. Και οι περισσότεροι από εσάς θα δικαιολογήσετε αυτήν 
την ησυχία με το γεγονός ότι οι ανθρώπινες μετακινήσεις περιορίζονται 
σημαντικά εξαιτίας των καιρικών συνθηκών. Και φυσικά έχετε 
απόλυτο δίκιο. Αυτός είναι ένας βασικός παράγοντας που προκαλεί 
αυτήν την ασυνήθιστη ηρεμία.  
Υπάρχουν όμως και επιστημονικοί λόγοι οι οποίοι απαντούν στο 
ερώτημα. Όταν το χιόνι πέφτει, υπάρχουν κάποια ηχητικά κύματα 
που απορροφούνται. Όσο οι νιφάδες χιονιού συσσωρεύονται, 
υπάρχει περισσότερος χώρος που μένει κενός μεταξύ τους σε σύ-
γκριση με την επιφάνεια των υγρών στοιχείων όπως το νερό. Με 
όλο αυτό τον άδειο χώρο, ο ήχος δεν είναι σε θέση να αναπηδήσει 
από το χιόνι τόσο εύκολα όσο θα ήταν από το νερό και απορροφάται 
πολύ περισσότερο. Όσο περισσότερο και πυκνότερο χιόνι πέφτει, 
τόσο περισσότερο ήχο απορροφά.  
Εκτός από αυτό, άλλος ένας λόγος που έρχεται προς απάντηση 
είναι οι αέριες μάζες. Πιο συγκεκριμένα, ο κρύος αέρας είναι πυ-
κνότερος από τον θερμό, ο ήχος επηρεάζεται καθώς ταξιδεύει πιο 
αργά μέσα από τα πυκνότερα υλικά. 
Γιατί όμως μας αρέσει τόσο πολύ το χιόνι; Εδώ και μερικές μέρες 
έχουν κάνει την εμφάνισή τους οι ατάκες όπως: «Επιτέλους, θα 
δούμε άσπρη μέρα!», και άλλες παρόμοιες, δημιουργώντας ένα 
ευχάριστο κλίμα προσμονής όχι μόνο του χιονιά αλλά και ευχή για 
επανάληψη του. Η πρώτη αντίδραση των περισσότερων ανθρώπων 
ήταν να χαρούν κι όχι να σκεφτούν τρόπους προφύλαξης. Η αντί-
δραση αυτή έχει ρίζες στην ψυχολογία μας. Η χιονόπτωση είναι 
ένα μείγμα διέγερσης, φόβου και δύναμης, αλλά και ομορφιάς. 
Φυσικά φαινόμενα όπως αυτό είναι εκτός του ελέγχου μας και μας 
επηρεάζουν με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο καθώς μας διεγείρουν 
ψυχολογικά. Το χιόνι είναι άμεσα συνδυασμένο με αναμνήσεις των 

παιδικών μας χρόνων και με το παιχνίδι, δηλαδή με καταστάσεις 
που η καθημερινότητα μπαίνει λίγο «on hold» και ζούμε ξέγνοιαστες 
στιγμές. Επιπλέον συνήθως συνδέεται με το γεγονός ότι δεν 
είχαμε σχολείο όταν χιόνιζε! 
Ουσιαστικά, οι μεγάλες σε διάρκεια χιονοπτώσεις μας αναγκάζουν 
να πάρουμε προμήθειες, όπως κρασί για παράδειγμα για να χα-
λαρώσουμε στον χώρο μας για λίγο, πέρα από τις καθημερινές 
υποχρεώσεις μας. Το πιο βασικό είναι ότι λείπουμε από τη δουλειά 
λόγω καιρικών συνθηκών κι όχι λόγω προσωπικής επιλογής. 
Αυτό, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, υποσυνείδητα λειτουργεί ως 
παράγοντας χαλάρωσης. Επιπλέον, ο ενθουσιασμός μπορεί να 
είναι πραγματικά ψυχολογικά διεγερτικός για εμάς. 
Έρευνα αναφέρει πως το χιόνι δημιουργεί «chill vibes», δηλαδή 
χαλαρώνει και διώχνει το στρες. Δημιουργεί το αίσθημα της χαράς, 
αίσθημα χαλάρωσης. Το χιόνι είναι η φυσική ουσία (μαζί με την 
άμμο) που συνδέεται με την παιδική μας ηλικία και τις αναμνήσεις 
από τότε. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται «συναισθηματική μνήμη» 
που σημαίνει ότι οι αναμνήσεις μας ίσως δεν αποτυπώνονται στον 
εγκέφαλό μας σαν φωτογραφία αλλά σαν συναίσθημα. Έτσι, όταν 
θυμόμαστε κάποιο περιστατικό, ανακαλούμε και το συναίσθημα 
που το συνόδευε. Σαν ενήλικες μπαίνουμε σε καλούπια κάθε μέρα 
κάνοντας αυτό που περιμένει η κοινωνία. Έχουμε πρόγραμμα, 
δουλειές, υποχρεώσεις, σκοτούρες. Το χιόνι σηματοδοτεί ένα μικρό 
διάλειμμα σε όλο αυτό ενώ μας επιτρέπει να βγάλουμε το παιδί 
από μέσα μας. Ουσιαστικά είναι μια συνθήκη κατά την οποία μπο-
ρούμε να αφήσουμε για λίγο τον σοβαρό μας εαυτό και να διασκε-
δάσουμε πάλι σαν παιδιά. 
Οπότε το ηθικό δίδαγμα είναι να απολαύσουμε όσο μπορούμε 
το χιόνι αυτό που έχουμε ή αυτό που θα έρθει και να επωφεληθούμε 
από το ψυχικό boost που μας προσφέρει αυτό το μικρό κι ευχάριστο 
διάλειμμα από την καθημερινότητα! 
Όταν χιονίζει να χαίρεσαι σα μικρό παιδί. Να βγεις να περπατάς 
στο χιόνι, να γίνουν λευκές οι σκέψεις σου. 
Όταν χιονίζει παίξε, μέχρι μη νιώθεις πια τα ρόδινα σου μάγου-
λα. 
Όταν χιονίζει, απόλαυσε τη γαλήνη του θεάματος από το ζεστό 
σου σπίτι. 
Όταν χιονίζει αφουγκράσου την ησυχία του χιονιού. 
Όταν χιονίζει ξόδεψε μια σκέψη, λίγο χρόνο, λίγη ενέργεια για 
αυτούς που είναι στο δρόμο, για αυτούς που ζουν σε σκηνές, για 
αυτούς που οι σκέψεις τους ουρλιάζουν και για αυτούς που τα 
χιόνια πέρασαν από τα μαλλιά στην ψυχή. 

Όταν χιονίζει…

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου

Στις 29/11/2022 άκουσα στις ειδήσεις, τον Γ.Γ του ΝΑΤΟ 
να λέει ότι το ΝΑΤΟ θα βοηθήσει την Ουκρανία να ανοικο-
δομήσει τις καταστροφές που της έχουν συμβεί από τη ρω-
σική εισβολή. Χωρίς ίχνος ντροπής, αυτοί οι εγκληματίες μι-
λούν για εισβολή. Η Τουρκία εισέβαλε στην Συρία εδώ και 
αρκετά χρόνια. Εισέβαλε στην Κύπρο εδώ και 48 χρόνια 
και δεν άκουσα ούτε μία λέξη γι’ αυτές τις εισβολές. Γιατί 
άραγε; 
Μήπως ξέρει κανείς τι είναι το ΝΑΤΟ; Εγώ θα εξηγήσω τι 

είναι, μήπως υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν αν 
και πολύ αμφιβάλλω. 
Το ΝΑΤΟ είναι ένας αιμοσταγής οργανισμός που έχει δια-

πράξει χιλιάδες εγκλήματα σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς και 
η δική μας πατρίδα έγινε θύμα σε ένα από τα χιλιάδες εγκλή-
ματα τα οποία διέπραξε αυτός ο οργανισμός. 
Το αίμα των λαών ρέει σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλα-

νήτη αλλά οι εγκληματίες που κρύβονται πίσω από αυτά 
συνεχίζουν να μιλούν για εισβολή και εγκλήματα. Αίσχος! 
Όμως, ποιος μπορεί χωρίς στρατιωτική δύναμη να βάλει 

αυτούς τους δολοφόνους στη θέση τους; Εύχομαι όλοι οι 
λαοί του κόσμου να ενωθούν για να τους βάλουν στη θέση 
τους έτσι ώστε όλος ο κόσμος να μπορεί να ζήσει ειρηνικά. 

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

To NATO
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Φιλοξενούμε σήμερα την ταλαντούχα τραγου-
δίστρια Πένυ Τριανταφύλλου η οποία την βλέ-
πουμε να κάνει τακτικές εμφανίσεις εδώ στο 
Λονδίνο με μεγάλη επιτυχία. Στο κάλεσμα μου 
με ενθουσιασμό ανταποκρίθηκε αμέσως, και 
απάντησε ευχαρίστως στις ερωτήσεις μου.  

 
Πένυ, πες μου λίγο για την καταγωγή ▪

σου. Μίλησε μας για τα παιδικά σου χρόνια, 
την οικογένεια και τις παιδικές σου αναμνή-
σεις. 
Η καταγωγή μου είναι από Αθήνα, αλλά αν το 

ψάξουμε 3-4 γενιές πίσω υπάρχουν κάποιες ρί-
ζες από Πελοπόννησο, Ήπειρο, Σαντορίνη, και 
Σμύρνη! Τα παιδικά μου χρόνια θα τα περιέ-
γραφα ως ευχάριστα, και τη σχέση με την οικο-
γένειά μου ανοιχτή, με πολλή αγάπη και διά-
λογο. Ευτυχώς μεγάλωσα με παρέα, έναν 
αδερφό 3 χρόνια μικρότερο! Ανάλογη ήταν κι η 
σχέση με την εκτεταμένη οικογένεια (θείους, 
θείες, γιαγιάδες, παππούδες), οι οποίοι επίσης 
μας στάθηκαν στη χειρότερη στιγμή μας όταν 
έφυγε από τη ζωή ο πατέρας μου. Πάντως, τις 
περισσότερες Κυριακές τις περνούσαμε όλοι 
μαζί σε ένα μεγάλο τραπέζι!  
Σαν παιδί είχα τεράστια ενέργεια και για να 

διοχετευτεί κάπου αυτό οι γονείς μου με έγρα-
ψαν 4 χρονών στο μπαλέτο. Σύντομα συμμε-
τείχα σε παραγωγές της σχολής με επαγγελμα-
τίες χορευτές και, με μεγάλη στήριξη από την 
οικογένεια, αποφάσισα πως αυτό ήθελα να 
κάνω στη ζωή μου. Παρόλο που δε μου έλειψε 
το παιχνίδι, οι φιλίες, ή το φαγητό, ένα μεγάλο 
μέρος της καθημερινότητάς μου ειδικά στην εφη-
βεία επικεντρωνόταν στο μπαλέτο και στις προ-
πονήσεις. Φυσικά πέρασα και πολλές απογοη-
τεύσεις, από τη μία λόγω του ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος, από την άλλη λόγω τραυματι-
σμών που με πήγαιναν πίσω. Αποφοιτώντας 
από το Λύκειο ολοκλήρωσα το τριετές πρό-
γραμμα σπουδών για χορεύτρια και δασκάλα 
χορού, αλλά δε με ενδιέφερε τότε η διδασκαλία 
και οι θέσεις για χορευτές μπαλέτου ήταν πολύ 
περιορισμένες. Έτσι, άρχισα να εξερευνώ άλ-
λους τρόπους να εκφράζομαι καλλιτεχνικά, αρ-
χικά με το θέατρο και μετά με το τραγούδι. 

 
Πότε άρχισες να τραγουδάς, και με ποι-▪

ους συνεργάστηκες; 
Τραγουδούσα από παιδί γιατί με ευχαρι-

στούσε, αλλά άργησα αρκετά να σκεφτώ να το 
κάνω επάγγελμα! Θυμάμαι μόνο περίπου 5 χρο-
νών να τραγουδάω με τη γιαγιά μου, αργότερα 
στη σχολική χορωδία, και μετέπειτα ως έφηβη 
σε παρέες που υπήρχε μια κιθάρα και παίζαμε 
το γνωστό ρεπερτόριο «της παρέας» της δε-
καετίας του ’90 (ελληνικό και ξένο ροκ). Στα 22 
μου ξεκίνησα φωνητική σε ωδείο ως χόμπι, και 
πέρασαν δύο χρόνια μέχρι να ξεκινήσω να τρα-
γουδάω επαγγελματικά. Επειδή άκουγα πολλά 
διαφορετικά είδη μουσικής, πολύ σύντομα βρέ-
θηκα να εμφανίζομαι σε μουσικές σκηνές ή piano 
bars τις καθημερινές και σε μπουζούκια το Πα-
ρασκευοσάββατο! Προτιμούσα όμως πάντα τα 
μικρότερα μαγαζιά γιατί είχα την ευκαιρία να 
έχω μεγαλύτερο ρόλο και να εμπλουτίσω πε-
ρισσότερο το ρεπερτόριό μου. Από τις συνερ-
γασίες με  γνωστούς καλλιτέχνες, θα ξεχωρίσω 
αυτές τις οποίες θεωρώ εμπειρίες ζωής. Τις πε-
ριοδείες με το Χρήστο Δάντη σε Ελλάδα και Κύ-
προ, και με το Γιώργο Αλκαίο στην Αυστραλία, 
γιατί συνειδητοποίησα πόση ψυχική και σωμα-
τική αντοχή χρειάζεται να μπαινοβγαίνεις σε ένα 
αεροπλάνο για 2-3 βδομάδες για να διασκεδά-
σεις διαφορετικό κοινό. Και, φυσικά, τη συνερ-
γασία με το Μίμη Πλέσσα και το Γιώργο Χατζη-
νάσιο σε μουσική σκηνή της Αθήνας που ήταν 
με απλά λόγια «πανεπιστημιακή φοίτηση». Είναι 

ανεκτίμητο να ερμηνεύεις τέτοια αθάνατα τρα-
γούδια με την καθοδήγηση των συνθετών, και 
να τραγουδάς δίπλα τους επί σκηνής. Τους ευ-
χαριστώ πολύ για αυτή την εμπειρία.  

 
Με το Λονδίνο έχεις μια ιδιαίτερη σχέση. ▪

Πως προέκυψε  η πρώτη σου επαφή και με 
ποιους ήταν οι πρώτες σου συνεργασίες; 

 Η πρώτη επαφή προέκυψε όταν βρισκόμουν 
στη Λευκωσία για σεζόν. Από εκεί μου πρότειναν 
το Elysee, και έτσι ήρθα στο Λονδίνο τον Αύ-
γουστο του 2012. Αρχικά το πλάνο ήταν να 
μείνω για μερικούς μήνες εδώ, αλλά τελικά έγινε 
μόνιμο!  

 
Μίλησε μας λίγο για τις εμφανίσεις σου ▪

εδώ στο Λονδίνο.  
Συνεργάστηκα με το Elysee για 3 χρόνια full 

time, και μετά άρχισα εμφανίσεις σε μικρότερα 
μαγαζιά στο βόρειο Λονδίνο, διατηρώντας ένα 
part-time ρόλο στο Elysee (τραγουδούσα το αγ-
γλικό μέρος στην αρχή). Μετά την πανδημία, 
ξεκίνησα full-time συνεργασία με την επιχείρηση 
Asteria, όπου εμφανιζόμουν μέχρι πρότινος. 
Παράλληλα προέκυψαν εμφανίσεις σε private 
parties/events, καθώς και η συμμετοχή μου στη 
συναυλία του Χρήστου Μενιδιάτη. 

 
Προς το παρόν βρίσκεσαι εδώ στο Λον-▪

δίνο όπου εμφανίζεσαι σε γνωστό νυχτε-
ρινό κέντρο. Που είσαι και ποτέ εμφανίζε-
σαι; 

 Εμφανίζομαι στο Greek Mediterranean Tav-
erna στο Finsbury Park, κάθε Παρασκευή και 
Σάββατο, συντροφιά με αγαπημένους συνεργά-
τες: τον Κωνσταντίνο Νομικό και το Γιώργο Γε-
ράσιμο στο τραγούδι, τον Πανίκο Στυλιανού στο 
μπουζούκι, και το Σπύρο Παϊσιο στο αρμόνιο. 
Το μαγαζί ανακαινίστηκε πρόσφατα και έχουν 
κάνει πολύ καλή δουλειά με τη διακόσμηση, 
αλλά το αποκορύφωμα είναι το εξαιρετικό φα-
γητό!  
Η μουσική ξεκινάει στις 9 το βράδυ σε ήρεμους 

τόνους, για παράδειγμα έντεχνο λαϊκό, ακόμα 
και τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο. 
Γύρω στις 11 παίζουμε πιο χορευτικά λαϊκά 
κομμάτια, παλιά και καινούργια, και αρχίζει 
το γλέντι που κρατάει μέχρι τις 2 το πρωί! 

 
 Γνωρίζω ότι είσαι και ψυχολόγος. Το ▪

σπούδασες το θέμα. Μήπως ασχολείσαι με 
την ψυχολογία το έχεις δηλαδή σαν επάγ-
γελμα; 
Δε θα έλεγα πως είμαι ψυχολόγος, αλλά από-

φοιτος ψυχολογίας! Ολοκλήρωσα τις σπουδές 
μου (BSc και MSc) στο King’s College το 2020, 
αλλά το πτυχίο μου είναι πιο πολύ ερευνητικό, 
παρά πρακτικό, δεν έχω σπουδάσει counselling 
δηλαδή. Δημοσίευσα μια έρευνα, αλλά δε νιώθω 
πως έχω την αντοχή να ασχοληθώ με την 
έρευνα σαν επάγγελμα. Έμαθα όμως πολλά για 
τον εαυτό μου στη διάρκεια των σπουδών, και 
φυσικά ανέπτυξα τεχνικές δεξιότητες και κριτική 
σκέψη. 

 
Έχεις ελεύθερες ώρες, και αν ναι, πως ▪

τις περνάς; 
Προσπαθώ να αφήνω αρκετό χρόνο για ξε-

κούραση, για να βλέπω τους φίλους μου, και 
για πράγματα που με ευχαριστούν. Τον τελευ-
ταίο χρόνο ασχολούμαι με τον εναέριο χορό 
(aerial silks, aerial hoop) και πηγαίνω τουλάχι-
στον δυο φορές την εβδομάδα. Περιστασιακά 
θα πάω για κανένα μάθημα μοντέρνου χορού η 
σε κάποιο salsa bar. Απολαμβάνω επίσης τα 
karaoke και open mic/jam nights, όπου έρχομαι 
σε επαφή με διάφορα είδη μουσικής. Μου αρέ-
σει επίσης να ενημερώνομαι για καινούργιες με-

λέτες στην ψυχολογία. Τέλος, με ευχαριστεί να 
συμμετέχω σε καλλιτεχνικά ερασιτεχνικά proj-
ects, όπως το θεατρικό που κάναμε πέρυσι, ή 
να κάνω demo για φίλους μουσικούς. 

 
Με τη δισκογραφία έχεις ασχοληθεί κα-▪

θόλου; Έχεις δικά σου τραγούδια; 
Στο παρελθόν συνεργάστηκα με ένα συγκρό-

τημα στην Ελλάδα, τους Orora, και κυκλοφορή-
σαμε ένα single, το «Σελίδα Λευκή», που έπαιξε 
αρκετά σε ροκ σταθμούς της Αθήνας και της 
περιφέρειας, και μας άνοιξε πόρτες για διαγω-
νισμούς νέων συγκροτημάτων και εμφανίσεις 
σε μουσικές σκηνές. Μετά από ένα διάστημα 
όμως ένιωσα περιορισμένη ρεπερτ ριακά, οπότε 
αποχώρησα από το συγκρότημα. Από τότε δεν 
κυνήγησα τη δισκογραφία. Αυτό που ήταν πιο 
σημαντικό για μένα ήταν να εμφανίζομαι κάπου 
και να κάνω τον κόσμο να περνάει καλά ακού-
γοντας διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. 

 
Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια;  ▪

 Σίγουρα θα συνεχίσω να ασχολούμαι με το 
τραγούδι και να εμφανίζομαι σε κάποιο μαγαζί 
σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης, θέλω να δι-
κτυωθώ λίγο παραπάνω ως δασκάλα φωνητι-
κής σε παιδιά και αρχάριους, γιατί ξεκίνησα πρό-
σφατα να διδάσκω και έχω ενθουσιαστεί! Πολύ 
πιθανόν να κινηθώ και δισκογραφικά σύντομα, 
ήδη γυρνάνε ιδέες μες στο μυαλό μου. 
Με την ψυχολογία δεν έχω σκεφτεί 
κάτι ακόμα, αλλά κάπου θα κα-
ταφέρω να το εντάξω κι αυτό! 

 
Τέλος για να κλείσουμε την 

ευχάριστη αυτή συνομιλία 
μας παραθέτουμε μερικώς 
την ταυτότητα της Πένυς 
Τριανταφύλλου. 

 

- Πού γεννήθηκες; Στην 
Αθήνα και συγκεκριμένα στο 
Μαρούσι. 

- Αγαπημένο σου φαγητό: 
Αρακάς και παστίτσιο. 

- Αγαπημένο σου χρώμα και 
γιατί; Το μοβ μου αρέσει πολύ 
και με ηρεμεί. Καταρχάς αποτε-
λείται από δυο βασικά χρώ-
ματα, το θερμό κόκκινο και το 
ψυχρό μπλε, οπότε είναι ένας 
συνδυασμός αντιθέσεων! Κατά 
δεύτερον, συμβολίζει τη δημι-
ουργικότητα, τη διανόηση, και 
το μυστήριο, που πάντα με 
τραβούσαν!  

- Χώρα που θα ήθελες να 

ζεις, και γιατί; Ελλάδα! Γιατί την ομορφιά της 
χώρας μας, τη γεωγραφική της θέση, το κλίμα, 
την ποικιλία στη μουσική, και φυσικά το ταπε-
ραμέντο των κατοίκων της δεν τα βρίσκεις αλ-
λού! Παρόμοια συναισθήματα νιώθω και για την 
Κύπρο. Δύο ακόμα χώρες που θα μπορούσα 
να συγκρίνω είναι η Ισπανία και η Ιταλία. 

- Αγαπημένο είδος τραγουδιού: Κλασικό 
ροκ, παλιό λαϊκό και θεατρικό (musical). 

- Ποιον ή ποια τραγουδίστρια έχεις ως 
πρότυπο; Ποτέ μου δεν είχα κάποιο πρότυπο. 
Επιρροές όμως έχω πολλές, από Τζένη Βάνου, 
Άννα Βίσση, και Lara Fabian.  

- Τι θα ήθελες να πεις στους νέους καλλι-
τέχνες που ονειρεύονται να κάνουν καριέρα 
στο τραγούδι; 
Καταρχάς να έχουν ανοιχτό μυαλό για να μη 

διστάζουν να δοκιμάζονται σε διάφορα μουσικά 
είδη, ακόμα κι αν δεν πιστεύουν ότι κάτι τους 
ταιριάζει. Επίσης να μη φοβούνται να ρισκάρουν 
και να κάνουν λάθη, γιατί έτσι μαθαίνουμε! Είναι 
απίστευτο πόσα μπορεί να μάθει κάποιος για 
τη φωνή του, και για τον εαυτό του ακόμα, όταν 
πειραματίζεται. Το πιο σημαντικό όμως είναι να 
τραγουδάνε πρώτα γιατί ευχαριστεί τους ίδιους, 
ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων τους, 
και μετά για το κοινό και την καριέρα. 

 
Αυτή λοιπόν είναι η αγαπημένη σε πολ-

λούς τραγουδίστρια Πένυ Τριαντα-
φύλλου, που ενθουσιάζει το 
κοινό και ξεσηκώνει τους πά-
ντες όπου και αν εμφανι-
στεί.Ευχαριστούμε αγα-
πητή Πένυ που είχες την 
καλοσύνη να μας απα-
ντήσεις στις ερωτήσεις 
μας και σου ευχόμα-
στε κάθε επιτυχία και 
πραγματοποίηση 
των ονείρων σου!

Πένυ Τριανταφύλου: «Είναι ανεκτίμητο να 
τραγουδάς υπό την καθοδήγηση των πρώτων δημιουργών»

Συνέντευξη με τον Βασίλη Παναγή
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Many places in London are hard to get in to…Elysée is hard to leave!
In 1936, The Elysée opened on 13 Percy Street in  

Fitzrovia by George Varnava, a former Maître D’ at The 
Savoy Hotel. Originally a French, silver service restaurant, 
it became an instant sensation attracting Londoners ac-
ross the city and travellers worldwide. The venue built a 
strong reputation, successively establishing itself into the 
1940s as a hot spot for artists, writers, big screen stars, 
celebrities and members of the British and Greek Royal 
families. This period marked the beginning of a family 
legacy that still lives to the present day. 

London’s Original Greek Restaurant 

In 1962, The Elysée was bought by Varnava’ nephews 
George, Michael and Ulysses Karageorgis. Under new  
direction, the brothers delved into family values,  
incorporating traditional live Greek music entertainment 

and delectable Mediterranean cuisine. The restaurant 
evolved into a leading Greek institution, one of Central 
London’s most significant cultural contributors and late 
night scenes. The Elysée’s continued success in the 1960s 
saw visits from His Royal Highness Prince Philip and the 
1966 England World Cup winning team to celebrate their 
victory, amongst many other high profile guests such as 
The Beatles and Mohammed Ali. 

After a remarkable 48 years, the three brothers retired 
handing the baton to cousins Giggs Karageorgis, Kyriacos 
Pattihis, Kerry and Alex Karageorgis, who brought a new 
vision to life. In 2010, their  Greek Restaurant underwent 
an astonishing refurbishment inaugurating two intercon-
necting private dining areas, a vibrant Cocktail Bar  
& Lounge and an exquisite 700 square foot Roof Garden 
with heating and retractable roofs, transforming the  

restaurant into an indisputable multi-faceted gem in Fitz-
rovia. 

Today, The Elysée offers a rich variety of services, from 
social and corporate party events to intimate gatherings, 
from a vibrant setting with live entertainment (including 
its famous plate smashing), to relaxing atmospheres, al 
fresco dining and private function areas, all brought 
together by its ravishing fusion of classic and modern 
Greek and Mediterranean cuisine.  

The Elysée is unquestionably a leading figure in  
London’s Catering & Hospitality Industry. A venue second 
to none, this family-run establishment promises to  
continue entertaining and enchanting its guests for time 
to come whilst its discrete policies make it a retreat for 
those in the limelight.
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ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
22:35 Αδυναμίες (1969). 
Δράμα με την Κατερίνα Χέλμη, 
Γιάννη Φέρτη, Γιώργο Μούτσιο. 
Ο Στέφανος αγωνίζεται να πε-
τύχει στη ζωή του, αποκρύπτο-
ντας όμως απ’ την κοπέλα που 
αγαπά, την Άννα, τους φόβους 
Μια μέρα η Άννα παρασύρεται 
από έναν φίλο του, μένει 
έγκυος και παραδίδει τη νόθα 
κόρη της για υιοθεσία σ’ ένα 
άκληρο ζευγάρι. Κατόπιν επι-
λέγει να εξαφανισθεί απ’ τη ζωή 
του και φεύγει απ’ την Ελλάδα.  
 
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
00:00 Αυτός Αυτή και το 
Βιολί τους (1986). Κωμωδία 
με τους Μάρκο Λεζέ, Γκέλυ Γα-
βριήλ, Γιώργο Πετρόχειλο. Ο 
Ιάσονας είναι ένας σπουδαίος 
μαέστρος κλασσικής μουσικής. 
Όσο σπουδαίος όμως είναι, 
τόσο φτωχός είναι. Από ανάγκη 
και μόνο κάνει τον δάσκαλο 
φωνητικής στην Ντόλυ, μια 
σταρ της Ροκ.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:10 Το Αίνιγμα 
(1998). Κοινωνική περιπέτεια 
με τους Θανάση Βέγγο, Γιώργο 

Μια δικηγόρος, η Θεοδώρα,  
κόρη στρατηγού, αναλαμβάνει 
την υπόθεση Μαντζαβίνου, 
ενός μπακάλη της περιοχής 
Κολωνού. Θέλοντας να βγει 
από τα τετριμμένα, μπλέκεται 
στα πόδια μιας περίεργης συμ-
μορίας που έχει αρχηγό έναν 
τυφλό ζητιάνο, τον Λίνο.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  22:40 Η Αεροσυνο-
δός (1971). Κωμωδία με τους 
Φαίδωνα Γεωργίτση, Χαριτίνη 
Καρόλου, Μέλπω Ζαροκώστα. 
Μια αεροσυνοδός, η Χλόη, 
κατά τη παραμονή της στη 
Ρώμη θα γνωρίσει έναν Έλ-
ληνα εφοπλιστή, τον Στέφανο,  
παριστάνοντας  το πλουσιοκό-
ριτσο. Ο Στέφανος της συστή-
νεται ως απλός υπάλληλος. 
Κατά την πτήση της επιστρο-
φής στην Αθήνα, η Χλόη δια-
πιστώνει πως μεταξύ των επι-
βατών είναι και ο Στέφανος,. 
 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:05 Οι Τρεισήμισι Τσα-
μπουκάδες (1989). Κωμωδία 
με τους Κρις Σφέτα, Νίκο Τσα-
χιρίδη, Γιωργάκη Γιανούλη. Το 

Μεγάλο Αφεντικό βάζει στο χέρι 
μια πληροφορία και καταστρώ-
νει το τέλειο σχέδιο, την ληστεία  
ενός μεγάλου πολυκαταστήμα-
τος. Την ώρα της ληστείας στο 
κατάστημα βρίσκονται τρεισή-
μισι φίλοι. Τα παιδιά καταλαβαί-
νουν τι γίνεται και αποφασίζουν 
να δράσουν αψηφώντας τις πι-
θανές συνέπειες της οργής του 
Αφεντικού.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:35 Μανούλια στο Φροντι-
στήριο (1998). Κωμωδία με 
τους Τάσο Πολυχρονόπουλο, 
Μιχάλη Δεσύλα, Μάγδα Τσα-
γκάνη. Η γνωστή παρέα μετά 
από την αποτυχία στο Λύκειο 
κάνει φροντιστήριο για να μπο-
ρέσει να περάσει τις πανελλα-
δικές. Όπως και στο Λύκειο, 
έτσι και εδώ συνεχίζουν τις τρέ-
λες τους, φέρνοντας τους κα-
θηγητές τους σε απόγνωση. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Μια Φορά κι Ένα 
Μωρό (2011). Κωμωδία με 
τους Πέτρο Φιλιππίδη, Σάκη 
Μπουλά, Γιάννη Ζουγανέλη. O 
Νώντας, σταματά με το αυτο-
κίνητό του κάπου στο πουθενά. 

Εκεί βρίσκει δεμένο πάνω στις 
γραμμές του τραίνου τον Αλκι-
βιάδη, έναν συμπαθή νοικο-
κύρη που  θέλει να βάλει τέλος 
στη ζωή του. 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Σίγμα Κάπα (1983). Θέ-
ατρο της Δευτέρας. Σάτιρα με 
την Μαριέττα Ριάλδη,  Γιώργο 
Μάζη, Λίνα Μπαμπατσιά. Μια 
πολιτική επιθεώρηση, κατά των 
Αμερικάνων της CIA, και όλων 
εκείνων που πήραν μέρος μυ-
στικά ή φανερά, στο πραξικό-
πημα της 21ης Απριλίου 1967.  
 

ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30  Θα Κάνω Πέτρα την 
Καρδιά μου (1968). Κοινωνικό 
δράμα με τους Δούκισσα, 
Μάνο Κατράκη, Μαίρη Πα-
νταζή. Ο Δημήτρης φεύγει από 
το χωριό του για να βρει την 
τύχη του στην Αθήνα. Σύντομα 
καλεί κοντά του την αδελφή του 
Άννα, χωρίς να γνωρίζει το μυ-
στικό ότι δεν είναι πραγματικά 
αδέλφια. Ο Δημήτρης δουλεύει 
σε ένα εργοστάσιο, όμως σύ-
ντομα θα στραφεί στο τραγούδι 
με επιτυχία. Η διευθύντρια του 
εργοστασίου Μπέττυ, δε θα 
κρύψει τη συμπάθεια της για 

τον Δημήτρη, εξοργίζοντας την 
Άννα. 
 
ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:55 Τον Βρήκαμε τον Πα-
ναγή (1963). Κωμωδία με τους 
Φίλιο Φιλιππίδη, Μάρλεν Πα-
πούλια, Ντίνα Τριάντη. Ένας 
αγαθός, μοσχαναθρεμμένος 
και φοβητσιάρης άντρας, αν και 
βρίσκεται στην κατάλληλη ηλι-
κία, αρνείται να παντρευτεί, 
παρά τις πιέσεις των δικών του, 
επειδή φοβάται τον γάμο.  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Καρδιές στην Καται-
γίδα (1963). Κοινωνικό δράμα 
με την Μάρθα Βούρτση, Νίκο 
Τζόγια, Λυκούργο Καλλέργη, 
Θάνο Λειβαδίτη, Ελένη Ζαφει-
ρίου, Βασίλη Καΐλα, Γιώργο Βε-
λέντζα, Μίνα Τζια, Γιάννη Θει-
άκο. Μια μητέρα αγωνίζεται με 
νύχια και με δόντια να πάρει 
πίσω το παιδί της που βρίσκε-
ται κλεισμένο σε ένα ορφανο-
τροφείο. Το άφησε εκεί όταν την 
εγκατέλειψε ο άντρας της ζωής 
της, ο πατέρας του μικρού, 
αφήνοντάς την μόνη και αβοή-
θητη. Εκείνη όμως δεν πτοείται 
και συνεχίζει τον αγώνα της.
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ΠΕΜΠΤΗ 15/12 
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 Αρχιεπισκοπικές 
Εκλογές 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/12 
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 
19.05 Τρικυμία  
20.30 Χρονογράφημα 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 17/12 
05.30 Θεία Λειτουργία   
09.00 Bραβεία Ζαχάρωφ  
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Χρονογράφημα 
17.00  Ειρήνη Πάσι   
17.30 Kοίτα με στα Μάτια  

19.00 PlayList 
20.30 Προσωπικότητες 
21.30 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18/12 
05.30 Θεία Λειτουργία   
10.00 Ειδική Εκπομπή για 
τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 
12.00 Ειδήσεις  
13.00 Μουσικό Ραντεβού (E) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα  
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
16.00  Kοίτα Με στα Μάτια  
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Ειδική Εκπομπή για 
τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Ειδική Εκπομπή για 
τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές 
21:00 Ειδήσεις 
21.15 Κύπρος ένα Προσκύ-
νημα  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19/12 
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) 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20.00 Κυπριώτικο Σκετς 
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 

ΤΡΙΤΗ 20/12 
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  
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία  
20.00 Κώδικας Σιωπής 
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
22.15 Κώδικας Σιωπής  
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/12 
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  
19.05 Τρικυμία  
20:00 Αγορά  
21.00 Ειδήσεις  
22.15 Αγορά 

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 15 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Ελληνική ταινία: Αδυναμίες (1969) 
00:00 Ελ/κή ταινία: Αυτός αυτή και το 
βιολί τους (1986) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 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 
Προεκλογική ομιλία Νίκου Χριστοδου-
λίδη στο οίκημα της αδελφότητας 
21:10 Ελ/κή ταινία: Το Αίνιγμα (1998) 
22:40 Ελληνική ταινία: Η Αεροσυνοδός 
(1971) 
23:55 Ελ/κή ταινία: Απόψε τρώμε στης Ιο-
κάστης (2014)  
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 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: Στόλι-
σμα Χριστουγεννιάτικου δένδρου με 
φωτογραφίες αγνοουμένων  
20:20 Ελληνική σειρά:  Ο Ακάλυπτος 
21:05 Ελληνική ταινία: Οι Τρεισήμισι 
Τσαμπουκάδες (1989) 
22:35 Ελληνική ταινία: Μανούλια στο 
Φροντιστήριο (1998) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 

Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Παραδοσιακή Βραδιά  
21:15 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευ-
θερία Σωφρονίου 
21:30 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00 Ελληνική ταινία: Μια Φορά κι 
Ένα Μωρό 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Κυπριακά Σκετς 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Σίγμα 
Κάπα (1983) 
23:35 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Κυπριακά Σκετς  
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελληνική ταινία: Θα Κάνω Πέτρα 
την Καρδιά μου (1968) 
21:55 Ελληνική ταινία: Τον Βρήκαμε 
τον Παναγή (1963) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ  21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας  
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:30  Ελληνική ταινία:  Καρδιές στην 
Καταιγίδα (1963) 
21:45 Ελληνική ταινία: Το Τυχερό Πα-
ντελόνι (1963)
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V Jewellers are one of  the most outstanding and creative in the jewellery 
business, and the ideal place for anyone who wishes to buy, sell, restore, 
remodel or repair jewellery.  

Based in North London, what once began as a local workshop in London's famous 
Hatton Garden, swiftly transformed into what is today one of  the most successful 
retail stores. The two brothers who established V Jewellers in 1998, envisioned a store 
that would handle each and every jewellery-related demand that people had, no matter 
how small or complicated, and so far, they have achieved their ultimate goal.  

V Jewellers offers a wide range of  services. The most prominent, which makes them 
stand-out from the rest, is the exceptional and unique design of  bespoke jewellery that 
caters to their customers’ needs, with a speciality in custom-made engagement rings 
in platinum, gold, diamonds, and precious gemstones. We are very proud diamond 
specialists with over 20 years experience and offer a large variety of  diamonds at very 
competitive prices. 

Part of  their forte, further includes pearl jewellery, bracelets, cross pendants, children’s 
jewellery, men’s jewellery, wedding and eternity rings, dress rings, earrings, and watches.  

V Jewellers understand that buying an engagement ring can be one of  the most  
important and personal endeavours of  your life, and therefore dedicate a lot of  time 

and effort to make sure that the final product meets your exact requirements. Among 
other services, V Jewellers restore your most precious pieces to their original state,  
remodel your jewellery to give it a fresh new look, repair and provide valuations by 
knowledgeable jewellery appraisers with a complete description and verification of  
what your jewellery actually is.  

 
V Jewellers are open every Tuesday-Saturday from 10:30am to 5:00pm and are 

always welcoming new customers who have special requests. If  you are interested in 
learning more, you can find the jewellery store at 24 Heddon Court Parade, Cockfosters 
Road, Cockfosters, Barnet EN4 0DB and soon an online shop will be available.  

For more information on their services, contact V Jewellers via email 
info@vjewellers.co.uk or please call 020 8449 6644.  

Alternatively, to send a message, complete the form on their website: 
www.vjewellers.co.uk 

24 Heddon Court Parade, Cockfosters Road Cockfosters, EN4 0DB / 020 8449 6644 / info@vjewellers.co.uk 

Holiday gift for all
Choose yours today!
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Παγκόσμιο Κύπελλο 2022:  
Ιστορική πρόκριση για το Μαρόκο μετά νίκη επί της Πορτογαλίας

Nίκη κόντρα στην Πάφο και κορυφή για τον ΑΠΟΕΛ
Με ήρωα τον Σούσιτς που 

σκόραρε δισ, ο ΑΠΟΕΛ 
κατέβαλε στο «Στέλιος 

Κυριακίδης» την Πάφο με 2-1 σε 
αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν 
από λίγο για την 14η αγωνιστική 
του παγκυπρίου πρωταθλήματος 
ποδοσφαίρου. 
Ο Μούσιτς έβαλε τον ΑΠΟΕΛ 

σε θέση οδηγού στο 15ο λεπτό 
με κεφαλιά ύστερα από κτύπημα 
κόρνερ, ενώ ο ίδιος διπλασίασε 
τα τέρματα για τους γαλαζοκίτρι-
νους στην εκπνοή του πρώτου 
ημιχρόνου. Η Πάφος μείωσε σε 
2-1 με γκολ του Ζουνίνιο στο 91ο 
λεπτό. 
Και οι δύο ομάδες ολοκλήρω-

σαν τον αγώνα με δέκα ποδο-
σφαιριστές, αφού αποβλήθηκε 

στο 59’ ο Κανέ με δεύτερη κί-
τρινη και  στο 72’ ο Κρέσπο με 
απευθείας κόκκινη κάρτα. 
Έτσι, ο ΑΠΟΕΛ «πήρε» το   

αήττητο της Πάφου και ταυτό-
χρονα την προσπέρασε στην 
βαθμολογία και βρίσκεται στην 
πρώτη θέση με 33 βαθμούς       
έναντι 31 της ομάδας του 
Μπέργκ. 
Η ΑΕΚ κέρδισε στην Περιστε-

ρώνα την Δόξα Κατωκοπιάς με 
1-0 φτάνοντας στις 10 νίκες και 
στους 31 βαθμούς στο πρωτά-
θλημα.Τον νικητήριο γκολ για την 
ομάδα της Λάρνακας πέτυχε ο 
Γκούρτσιο στο 60ο λεπτό, σημει-
ώνοντας την έβδομη συνεχόμενη 
νίκη της ΑΕΚ. 
Νίκη για Απόλλωνα επί της 

ΕΝΠ 1-0 και ισοπαλία 1-1 στο 
παιχνίδι Ανόρθωσης-Ολυμπια-
κού έφερε η χθεσινή αναμέτρηση, 
Όπως αναφέρει η ΚΟΠ, με σκό-
ρερ τον Ντιγκινί, ο Απόλλων νίκησε 
με 1-0 εκτός έδρας την Ένωση 
Νέων Παραλιμνίου. Στο 49' σημει-
ώθηκε το τέρμα που καθόρισε το 
τελικό αποτέλεσμα. 
Χωρίς νικητή έληξε η αναμέ-

τρηση της Ανόρθωσης με τον 
Ολυμπιακό αφού 1-1 ήταν το      
τελικό αποτέλεσμα με τέρματα των 
Ουάρντα (60') και Κα (73'). 

 Άρης έμεινε στην ισοπαλία με 
την ΑΕΛ. Σημαντική νίκη και για 
την Ομόνοια 1-0 με Ακριτα 
Με νίκη της Νέας Σαλαμίνας με 

2-1 επί της Καρμιώτισσας ολο-
κληρώθηκε το βράδυ της Δευτέ-

ρας ο αγώνας στο «Αμμόχωστος 
Επιστροφή» για την 14η αγωνι-
στική του ποδοσφαιρικού πρω-
ταθλήματος. 
Τα γκολ για τη Νέα Σαλαμίνα 

πέτυχαν οι Άδωνη (67’) και Ντια-
κιτέ (77’) και για την Καρμιώτισσα 
σκόραρε στο 43’ ο Μεντιμόρετς. 
Συνοπτικά στους αγώνες της 

αγωνιστικής είναι:  
Πάφος FC – ΑΠΟΕΛ Λευκω-

σίας 1-2, Δόξα Κατωκοπιάς - 
ΑΕΚ Λάρνακας 0-1, Ανόρθωση-
Ολυμπιακός 1-1, Παραλίμνι-
Απόλλων 0-1, Ομόνοια– Ακρίτας 
Χλώρακας 1-0, ΑΕΛ– Άρης 0-0, 
Λεμεσού, Νέα Σαλαμίνα Αμμο-
χώστου2 Καρμιώτισσα Πολεμι-
διών 1.  
Βαθμολογία:  

ΑΠΟΕΛ 33, Πάφος 31, ΑΕΚ 
31, Άρης 30, Απόλλων 22,       
Ομόνοια 22, Νέα Σαλαμίνα 19,                                                 

ΑΕΛ 15, Καρμιώτισσα 15  Δόξα 
11, ΕΝΠ 11, Ολυμπιακός 8, Ακρί-
τας 7.

Ενα ακόμη ποδοσφαιρικό 
θαύμα έκανε το εκπληκτικό 
Μαρόκο, στο ματς που 

διεξήχθη στο «Al Thumama 
Stadium» στη Ντόχα, παρουσία 
45.000 θεατών, και συνεχίζει την 
πορεία του προς... τον ουρανό. 
Σήμερα νίκησε με 1-0 την 

Πορτογαλία και προκρίθηκε στα 
ημιτελικά του Μουντιάλ του      
Κατάρ, για πρώτη φορά στην 
ιστορία του, όπου θα περιμένει 
το νικητή της αναμέτρησης        
Αγγλία-Γαλλία για μια θέση στο 
μεγάλο τελικό της διοργάνωσης! 
Η απίθανη ομάδα του Βαχίντ 

Ρετραγκί μετά την Ισπανία, την 
οποία απέκλεισε από τα προημι-
τελικά, νίκησε σήμερα και την 
Πορτογαλία, η οποία ξεκίνησε 
τον αγώνα ξανά χωρίς τον        
Κριστιάνο Ρονάλντο. 
Οι Μαροκινοί έστειλαν την 

μπάλα στα δίχτυα με το απίθανο 
γκολ του Εν Νεσίρι στο 42ο λεπτό 
και κατάφεραν να κρατήσουν  
τη μεγάλη νίκη και την ιστορική 
πρόκριση, μολονότι αγωνίστη-
καν χωρίς τους βασικούς στην 
άμυνα τους και στα τελευταία 
λεπτά της παράτασης με δέκα 
παίκτες, λόγω αποβολής του 
Σεντίρα. 
Οι Μαροκινοί, που αγωνίστη-

καν χωρίς δύο βασικούς παίκτες 
στην άμυνα, τους Αγκέρντ, Μαζ-
ραουί και έχασαν και τον Σαϊς με 
τραυματισμό, ήταν ήδη πριν το 
ματς το πρώτο αραβικό έθνος 
που έφτασε σε προημιτελικά 
Μουντιάλ και η τέταρτη αφρικα-
νική ομάδα που προχώρησε ως 
τους «8» μετά το Καμερούν 
(1990), τη Σενεγάλη (2002) και 

την Γκάνα (2010). 
Στο πρώτο 20λεπτο η ομάδα 

του Φερνάντο Σάντος είχε την 
πρωτοβουλία των κινήσεων και 
στο 5ο λεπτό είχε την πρώτη καλή 
ευκαιρία, όταν καρφωτή κεφαλιά 
του Φέλιξ μέσα από την περιοχή, 
ο Μπόνο έδιωξε δύσκολα σε 
κόρνερ. 
Αμέσως μετά ο ο Εν Νεσίρι 

κέρδισε την πρώτη κεφαλιά στην 
αντίπαλη περιοχή, με την μπάλα 
να περνάει ξυστά πάνω από την 
εστία του Ντιόγκο Κόστα. Ηταν 
η πρώτη προειδοποίηση του για 
την πορτογαλική άμυνα. 
Στο 26' νέα ευκαιρία για το 

Μαρόκο με τη δεύτερη κεφαλιά 
του Εν Νεσίρι, μετά από φάουλ, 
με την μπάλα να περνάει ξυστά 
από την εστία. Η δεύτερη προ-
ειδοποίηση του διεθνή επιθετικού 
της Σεβίλης σε Πέπε και Ρούμπεν 
Ντίας. 
Στο 31' πολύ ωραίο σουτ του 

Φέλιξ, η μπάλα κόντραρε στον 
Ελ Γιαμίκ και βγήκε σε κόρνερ. 
Κάπου εκεί σταμάτησε το Μαροκό 
να περιμένει πίσω από τη σέντρα 
και άρχισε να κερδίζει μέτρα προς 
την αντίπαλη περιοχή. 
Μάλιστα στο 35' είχε μεγάλη 

ευκαιρία, όταν μετά από ωραίο 
γύρισμα από τον Ατιά-Αλά, ο 
Άμαλαχ έκανε κάκιστο σουτ στην 
κίνηση μέσα από την περιοχή. 
Στο 42ο λεπτό το γήπεδο πήρε 

φωτιά με την τρίτη και «φαρμα-
κερή» κεφαλιά του Εν Νεσίρι, ο 
οποίος εκμεταλλεύτηκε την κακή 
έξοδο του Ντιόγκο Κόστα, νίκησε 
τον Ντίας στον αέρα με απίστευτο 
άλμα, και με απίθανη καρφωτή 
κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα 

στην ομάδα μέσα σε ξέφρενους 
πανηγυρισμούς. Στο 45' σέντρα 
σουτ ο Μπρούνο Φερνάντες, η 
μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο 
δοκάρι του Μπόνο. 
Με την αρχή της επανάληψης 

το Μαρόκο έφθασε κοντά στο 
γκολ, όταν εκτέλεσε φάουλ ο       
Ζιγιέχ, κανείς από τους συμπαί-
κτες του δεν πρόλαβε να βρει την 
μπάλα και απέκρουσε ο Ντιόγκο 
Κόστα. 
Από εκεί και πέρα η Πορτογα-

λία ανέλαβε τον απόλυτο έλεγχο 
του ματς και πολιόρκησε την 
αντίπαλη άμυνα. Στο 64' δυνατό 
σουτ του Μπρούνο Φερνάντες 
στα όρια της περιοχής, η μπάλα 
ξυστά από την εστία. 
Οι Πορτογάλοι συνέχισαν να 

πιέζουν ασφυκτικά την αντίπαλη 
άμυνα, η οποία εκτός του Αγκέρ 
έμεινε και χωρίς τον αρχηγό της, 
τον Ρομέν Σαϊς, ο οποίος απο-
χώρησε τραυματίας. 
Παρά τις απώλειες αυτές η 

άμυνα του Μαρόκου κατάφερε 
ν' αντέξει την πίεση των Πορτο-
γάλων. Εκτός από τις ηρωϊκές 
προσπάθειες των αμυντικών και 
ο Μπόνο έδειξε την αξία του, όταν 
στο 83' απέκρουσε εκπληκτικά 
διαγώνιο σουτ του Φέλιξ. 
Να σημειωθεί πως οι δύο 

ομάδες έχουν αναμετρηθεί        
άλλες δύο φορές σε Παγκόσμιο 
Κύπελλο. 

 Το 1986 το Μαρόκο νίκησε 
3-1 στη φάση των ομίλων, ενώ 
πριν από τέσσερα χρόνια στα 
γήπεδα της Ρωσίας, το γκολ του 
Κριστιάνο Ρονάλντο χάρισε στους 
Πορτογάλους τη νίκη στον όμιλο 
με 1-0. 

Ο διαιτητής της αναμέτρησης 
ήταν ο Φακούντο Τέγιο από την 
Αργεντινή, ο οποίος έδειξε την 
κίτρινη κάρτα στους Ντάρι - Βιτίνια. 
Η Γαλλία στην τρίτη συνά-

ντηση των δύο ομάδων σε  
Μουντιάλ πέτυχε την πρώτη της 
νίκη απέναντι στους Άγγλους, 
μετά τις ήττες που είχε γνωρίσει, 
το 1966 με 2-0 και το 1982 με 
3-1, αμφότερες σε αγώνες της 
φάσης των ομίλων. 
Από τα πρώτα λεπτά ο ρυθμός 

του αγώνα ήταν πολύ γρήγορος, 
με τις δύο ομάδες να μπαίνουν 
αρκετά ορεξάτες στον αγωνιστικό 
χώρο του «Αλ Μπαΐτ». 
Χωρίς να το περιμένει κανείς, 

ο Ορελιέν Τσουαμενί εξαπέλυσε 
το δυνατό σουτ έξω από την  
περιοχή από ασίστ του Γκριεζμάν, 
η μπάλα πέρασε κάτω από τα 
πόδια του Μπέλιγχαμ και κατέ-
ληξε στη δεξιά γωνία του Πίκφορντ 
(1-0), που έπεσε αλλά δεν κατέστη 
δυνατό να διώξει. 
Με την έναρξη του δεύτερου 

ημιχρόνου κι αφού πρώτα απεί-
λησε με το σουτ του Μπέλιγχαμ 
στο 47΄ (απόκρουσε ο Λιορίς), η 
Αγγλία έφτασε στην ισοφάριση.  
Ο Σάκα ανατράπηκε στην  

περιοχή από τον Τσουαμενί στο 
52΄ κι αυτή την φορά ο Σαμπάιο 
έδωσε χωρίς δισταγμό το πέναλτι. 
Ο Χάρι Κέιν εκτέλεσε άψογα 

και στο 54΄ το ματς ήρθε στα ίσια. 
Με το γκολ αυτό ο αρχηγός        
της Αγγλίας «έγραψε ιστορία», 
καθώς στην 80ή του συμμετοχή 
με το εθνόσημο έφτασε τα 53 
γκολ, «πιάνοντας» στην κορυφή 
τον Γουέιν Ρούνεϊ (σε 120 συμ-
μετοχές). 

Το ματς παιζόταν πάνω κάτω 
και στο 77΄ η Γαλλία έχασε τρο-
μερή ευκαιρία με τον Ζιρού, ο 
οποίος από πολύ κοντά δεν      
κατάφερε να νικήσει τον Πίκφορντ, 
ο οποίος έκανε σωτήρια επέμ-
βαση. 
Στο αμέσως επόμενο λεπτό 

(78΄), όμως, ο στράικερ της Μίλαν 
και πρώτος σκόρερ όλων των 
εποχών της Εθνικής, «πήρε το 
αίμα του πίσω» μετά από την 
«φαρμακερή» σέντρα του Γκριεζ-
μάν (28 ασίστ). Με κεφαλιά ο 
Ζιρού πέτυχε το 53ο του γκολ με 
την φανέλα της Γαλλίας, βάζοντας 
ξανά μπροστά στο σκορ την 
ομάδα του (2-1). 
Το «θρίλερ» συνεχίστηκε,      

καθώς η Αγγλία κέρδισε και δεύ-
τερο πέναλτι στο 81ο λεπτό, από 
την ανόητη ενέργεια του Τεό  
Ερναντέζ πάνω στον Μέισον 
Μάουντ. Ο Χάρι Κέιν έστησε τη 
μπάλα στην «ασβεστένια βούλα», 
αλλά αυτή την φορά το σουτ που 
επιχείρησε ήταν απελπιστικά 
άστοχο! 
Με ήρωα τον τερματοφύλακά 

της, η Κροατία πήρε το πρώτο 
εισιτήριο για τα ημιτελικά του 
Παγκοσμίου Κυπέλλου, κερδίζο-
ντας ένα από τα φαβορί, τη 
Βραζιλία, στη ψυχοφθόρα δια-
δικασία των πέναλτι με 4-2. 
Στην κανονική διάρκεια του 

αγώνα και ειδικότερα στο πρώτο 
ημίχρονο η «Σελεσάο» είχε ευκαι-
ρίες να ανοίξει το σκορ, ευκαιρίες 
που προσέκρουσαν στον Κροάτη 
τερματοφύλακα, Λιμπάκοβιτς.  
Το σκορ έμεινε στη λευκή ισο-

παλία μέχρι και τέλος της κανο-
νικής διάρκειας. 

Στην παράταση, ο Νεϊμάρ έβαλε 
στο 104’ την Βραζιλία σε θέση 
οδηγού, ωστόσο, οι Κροάτες 
απάντησαν ισοφαρίζοντας στο 
116 με τον Πέτκοβιτς, στέλνοντας 
το παιγνίδι στη ρουλέτα των  
πέναλτι. 
Πρώτοι ξεκίνησαν οι Κροάτες 

με τον Μπλάσιτς να κάνει το 1-0 
και τον Λιμπάκοβιτς να αποκρούει 
το πρώτο πέναλτι των Βραζιλιά-
νων που εκτέλεσε ο Ροντρίγκο. 
Ακολούθως,  Μάγιερ έκανε το 2-0 
και ο Κασεμίρο μείωσε σε 2-1. Στη 
συνέχεια ο Μόντρις έκανε το 3-1 
και Πέδρο μείωσε σε 3-2. Ο  
Όρσιτς έκανε το 4-2, με τον 
Μαρκίνιος στο δικό του κτύπημα 
πέναλτι να στέλνει την μπάλα στο 
δοκάρι και την Κροατία στους «4» 
της διοργάνωσης. 
Σημειώνεται ότι η Κροατία είχε 

εξασφαλίσει τη θέση στους «8» 
κερδίζοντας την Ιαπωνία και πάλι 
στη διαδικασία των πέναλτι. 
Το απόλυτο θρίλερ του δεύτε-

ρου χρονικά προημιτελικού του 
Μουντιάλ 2022 ανέδειξε μεγάλη 
νικήτρια την Αργεντινή στη      
διαδικασία των πέναλτι με 4-3 
επί της Ολλανδίας κι έστειλε την 
ομάδα του Λιονέλ Μέσι στους 
ημιτελικούς, όπου θα αντιμετω-
πίσει την Κροατία στις 13 Δεκεμ-
βρίου.  
Νωρίτερα οι δύο ομάδες είχαν 

αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ      
2-2 στην κανονική διάρκεια του 
ματς και στην παράταση, με τους 
«οράνιε» να «επιστρέφουν» από 
το εις βάρος τους 2-0 στο 83΄. 
Στη «ρώσικη ρουλέτα» των 

πέναλτι, όμως, ο Εμιλιάνο Μαρ-
τίνες απόκρουσε τις δύο πρώτες 
εκτελέσεις των Φαν Ντάικ και 
Μπερχάους, επαναλαμβάνοντας 
σε μεγάλο βαθμό αυτό που είχε 
κάνει και στον ημιτελικό του Κόπα 
Αμέρικα με την Κολομβία, όταν 
είχε πει «όχι» τρεις φορές!  
Η Αργεντινή, η οποία είχε 

αποκλειστεί σε τρεις από τις 
τέσσερις τελευταίες παρουσίες 
της στην φάση των «8» έκανε 
ένα ακόμη βήμα για να βρεθεί 
πιο κοντά στο όνειρο.  
Κι όταν περνά από τους      

προημιτελικούς φτάνει και στον 
τελικό, όπως έκανε το 1986, το 
1990 και το 2014.
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October was worst month for 
strikes for more than a decade

The United Kingdom 
recorded the highest 
number of working days 

lost to labour disputes in      
October for more than ten 
years, official data showed on 
Tuesday, as employees went 
on strike to demand higher pay 
in the face of soaring inflation. 

The Office for National         
Statistics said 417,000 working 
days were lost to strike action 
in October, the highest since        
November 2011 when just under 
a million days were lost due to 
public sector workers walking out 
in a row over pension reforms. 

Workers across a range of  
sectors have gone on strike in     
recent months, from rail workers 
to teachers, postal staff to law-
yers, as people struggle with a 
cost-of-living crisis and double-
digit inflation. 

While some smaller, mostly 

private-sector disputes have 
been resolved, the government 
has so far refused to budge on 
public sector pay and is instead 
looking to tighten laws to stop 
some strikes. 

Strikes are due to take place 
nearly every day in December. 
Rail workers walked out for 48 
hours on Tueasday. Nurses are 
due to strike on Thursday for the 
first time in their union’s history. 

Union estimates forecast more 
than 1 million working days will 
be lost in December, making it 
the worst month for disruption 
since July 1989. 

 
Inflation eases to 10.7%  

 
The rate of inflation eased to 

10.7% from 11.1% last month, 
according to official figures  
showing that food and the cost 
of a night out continue to rise in 

price ahead of Christmas. 
The Office for National Sta-

tistics (ONS) said falling motor 
fuel prices led the decline in the 
core consumer prices index (CPI) 
measure of inflation. It reflected 
falling oil costs and a meaningful 
recovery in the value of the pound 
versus the dollar on which oil 
costs are pegged. 

Overall, fuel prices rose by 
17.2% in the year to November 
- down from 22.2% in the year 
to October, the ONS said. 

It reported that the largest up-
wards contribution to the inflation 
number last month came from 
rising prices in restaurants, hotels, 
cafes and pubs - led by alcoholic 
drinks. The ONS added that the 
annual rate of inflation in this 
particular sector of hospitality 
was running at its highest level 
since 1991, at 10.2%. 

Many suggested we may  
now be past the peak, which 
was running at a 41-year high 
in  October. 

The cost of living crisis,           
however, shows little sign of 
easing up in any substantial way 
given that household energy 
bills are running at record levels, 
despite government support, 
amid the first cold snap of the 
2022/23 winter; Heavy snowfall 
blanketed parts of Britain on 
Monday, disrupting airports, train 
networks and roads, while two 
coal plants were put on standby 
in case of a power crunch as  
the country recorded its coldest 
night of the year so far. Parts of 
London’s underground network 

were suspended or faced delays, 
while motorways were grid-
locked due to snow. Flights were 
disrupted at London’s Gatwick 
and Stansted airports. 

The ONS said energy and food 
costs remained the main drivers 
of inflation, with food running at 
an annual rate of 16.4%. 

The Bank of England is widely 
expected by economists to       
add to the bills of borrowers on 
Thursday by raising Bank rate 
again as part of its battle against 
inflation. A hike of at least 0.5 
percentage points is forecast   
by the bulk of experts as policy-
makers across the West conti-
nue to bear down on the price 
threats posed to their economies 
from Russia's war in Ukraine. 

The cost of manufacturing 
goods has added to the bills 
substantially too because of 
Russia's historic role in supply-
ing oil and gas - now reduced to 
a trickle in comparison amid 
sanctions regimes. 

The Bank of England can do 
nothing to bear down on these 
prices, but it can act to take        
demand out of the economy - 
helping prices fall back - 
through Bank rate increases. 

It believes that the country        
is already in the grip of a reces-
sion, defined by two consecu-
tive quarters of negative growth. 

A contraction in the third 
quarter of the year - July to   
September - is expected to be 
followed by a further dip in the 
current October to December 
quarter.

Prime Minister promises crackdown on illegal migration

The government has been 
under growing pressure 
to tackle the number of 

people arriving in small boats, 
after officials and charities con-
demned the state of migrant 
centres and the length of time it 
was taking to process arrivals. 

Polls show that the govern-
ment’s inability to halt the arrival 

of often young men via small 
boats is also a major frustration 
for many voters, especially after 
the UK voted to leave the EU so 
it could better control its borders. 

Prime Minister Rishi Sunak 
announced plans to toughen the 
laws to stop the boats crossing 
the Channel, including legislation 
to prevent migrants from remain-

ing in the country. 
He said that Britain’s “genero-

sity” was being abused by peo-
ple arriving illegally. Critics argue 
that while official routes exist  
for people to arrive in Britain from 
Ukraine and Hong Kong, there are 
no easy ways for people to apply 
to come to Britain from countries 
such as Afghanistan and Syria. 

The government has said that 
a tougher line is also needed to 
deter people from risking their 
lives, and breaking the business 
model of people traffickers. 

Data compiled by the Missing 
Migrants Project showed 205 
migrants had been recorded dead 
or missing in the English Channel 
since 2014. 

At least four people were killed 
when a small boat loaded with 
migrants heading for British shores 

from France capsized in the 
freezing waters of the English 
Channel early on Wednesday. 

The incident occurred just 
over a year after 27 people died 
while attempting to cross the 
sea in an inflatable dinghy in 
November 2021, in the worst 
recorded accident of its kind in 
the Channel. 

Speaking in parliament, Sunak 
expressed sorrow over the tra-
gedy. 

“I’m sure the whole House will 
share my sorrow at the capsizing 
of a small boat in the Channel 
in the early hours of this morning 
and the tragic loss of human life,” 
Sunak said. 

“Our hearts go out to all those 
affected and our tributes to those 
involved in the extensive rescue 
operation.” 

Business and the econo-
my were the main focus 
of an election debate 

held on Tuesday among the 
three leading presidential 
candidates, the first of its 
kind held in English. 

DISY president Averof Neo-
phytou, independent candidate 
Andreas Mavroyiannis and 
EDEK-DIKO-DYPA backed Nikos 
Christodoulides, held their dis-
cussion at a debate organised 
by TechIsland in Limassol. 

During the event, they spoke 
about their positions on six issues 
given to them to an audience 
of mostly foreign businessmen, 
managers and other high-rank-
ing executives of companies 
operating in Cyprus. 

The issues discussed focused 
on the economy, the develop-
ment of Cyprus as a centre of 
research and technology, the 
conditions for foreign companies 
and workers to operate, the 
naturalisation programme, the 
problems of finding accommo-
dation and foreign language 
schooling for those wishing to 
work in Cyprus and the lack of 
finding qualified personnel from 
the domestic market. 

A Cyprus that will be at        

the highest economic level is       
envisioned, Neophytou said. 
“My first priority is to do every-
thing I can to reunite Cyprus, 
because when we talk about 
the economy you cannot have 
a stable economy if you don’t 
have security in your country.” 

Mavroyiannis said his vision 
is for an economy based on the 
competitive advantages of our 
country that is open to the rest 
of the world. 

“We should focus, as a 
small country, on sectors such 
as  high technology, but at the 
same  time create a new eco-
nomic mix, as you cannot rely 
on just one sector,” he said. 

He added that it is the        
government’s responsibility to 
create these conditions for a 
good quality of life for all Cyp-
riots and foreigners, turning the 
country into an attractive des-
tination for business. 

The visions among the can-
didates are not different, but it 
is more issue of reliability and 
ability to implement them, he 
said. 

Christodoulides said his       
vision is to make Cyprus one 
of the best countries in the EU 
to live, work and do business. 

Presidential candidates 
outline their visions

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! 



The ultimate goal for the  
island’s tourism industry is 
to be ranked in the world’s 

top 30 countries, deputy minister 
of Tourism, Savvas Perdios said 
on Tuesday. 

Outlining the National Tourism 
Strategy 2030, he said it fore-
sees establishing Cyprus as an 
all-season, high quality, digitally 
intelligent and accessible tourist 
destination, that respects the 
environment and channels the 
benefits of tourism across the 
island. 

In the 2020-2022 period, the 
minister said 95 per cent of the 
National Tourism Strategy has 
been implemented despite the 
pandemic and the war in Ukraine. 

An important achievement 
was the establishment of a new 
tourist brand name for Cyprus, 
he said, “it is no longer the island 
of sun and sea”, but is promoted 
as a destination with history,  
culture and authentic experiences 
all-year round. 

In the same three years, the 
connectivity of Cyprus, both by 
sea and by air, has improved,      
he added. Cruise companies        
became active in Cyprus, using 
Cyprus as a home port, while 
in 2022 cruise ship passenger 
arrivals increased to 350,000 
people, from 130,000 in 2019. 

In addition, new air routes 
were introduced, to Europe and 
the Middle East, while new 

routes to France, Belgium and 
Switzerland are expected in the 
near future. 

Perdios said the current       
connectivity of Cyprus is at the 
same levels as 2019, despite 
the fact that routes from Russia 
and Ukraine are not currently 
included. 

New destinations, such as 
France, Italy, Hungary, Serbia and 
Saudi Arabia have been added 
to the existing markets of Ger-
many, Poland, Israel, Scandina-
vian countries, the Netherlands, 
Greece, Austria, Switzerland 
and Jordan, he said, adding that 
40 per cent of arrivals come from 
the EU, compared to 25 per cent 
before the pandemic. 

Perdios said future coopera-
tion with Jordan aims to attract 
distant markets like the USA, 
Canada, Korea, Japan, China 
through joint tourist packages. 

According to the minister,      
before the pandemic, tourism 
was dependent on tour operators 
with individual travellers account-
ing for 30 per cent, while today 
these numbers have become 
50-50, which he said is “healthy 
for the market.” 

Cyprus is currently ranked 
31st out of 117 countries in the 
Travel and Tourism Development 
Index of the World Economic 

Forum, 21st out of 43 in Europe 
and 6th out of 16 in the Mediter-
ranean. The goal is for Cyprus to 
rank among the top 30 markets 
worldwide and among the top 
20 in Europe. 

To achieve this, Cyprus must 
improve its public transport as 
well as speed up visa procedures 
for entry from third countries. 
Perdios indicated these issues 
have been the subject of commu-
nication with the foreign ministry 
and transport ministry. 

In addition, price competitive-
ness also needs improvement, 
with the minister noting that what 
we want is not a reduction in 
prices, but an improvement in 
product quality. 

He further noted that the  
Russian market now inevitably 
occupies a much smaller percen-
tage in the ministry’s goals until 
2030. 

While in the 2020 targets the 
Russian market had the second 
largest share after the UK, in the 
revised 2022 targets its share 
is no different from the rest of 
the markets apart from the UK. 

Perdios reiterated that the EU 
markets are now the target for 
further development of the Cyp-
riot tourism product, including a 
large increase in the coming 
period from the Polish market.
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Cyprus aiming for place in world’s 
top 30 tourism destinations

First King Charles 
coins enter circulation

The first coins bearing the 
image of King Charles III 
entered circulation last 

Thursday, The Royal Mint        
announced. 

The new 50 pence piece       
features an effigy of Charles,  
who became king after the 
death of his mother Queen Eliz-
abeth II in September. 

The Royal Mint, official pro-
ducer of UK banknotes and 
coins, is initially releasing 4.9 
million of the coins via trans-
actions made at the country’s 
postal offices. 

Millions more will eventually 

enter use, with Charles’ head 
featuring on all denominations. 

The effigy is the work of        
British sculptor Martin Jennings 
and was personally approved 
by the king. 

Charles’ head faces left, in 
line with a tradition that the new 
monarch looks the opposite way 
to their predecessor. 

The reverse side celebrates 
the life and legacy of Elizabeth, 
using the coin design for her 
coronation in 1953. 

The coronation of Charles will 
take place on 6 May 2023. 

Cypriot doctor appointed examiner for 
Royal College of Ophthalmology
Cypriot ophthalmologist, 

vitreous-retinal surgeon, 
Dr. Theodoros Potamitis, 

was invited and appointed College 
Examiner by the Royal College 
of Ophthalmologists examination 
committee, according to a press 
release by the Pantheo Ophthal-
mic Center. 

It is noted that the organising 
committee of the exams had sug-
gested Potamitis to participate as 
an examiner. 

The exams take place three 
times per year and constitute 

the final part of the training of  
a doctor specialising in ophthal-
mology. Doctors from the United 
Kingdom and other parts of       
the world undertake this exam 
in order to become specialist 
ophthalmologists. 

The Royal College of Ophthal-
mology examinations are the     
pinnacle of ophthalmological 
training and are considered 
among the most challenging 
exams in the world. 

Potamitis received his medical 
qualification from Leicester Uni-

versity in 1987. He then trained 
in ophthalmology in Birmingham 
and Midland Eye Hospital. He 
was appointed Lecturer in oph-
thalmology at the University of 
Birmingham  in 1995. In 1998, he 
was one of the co-founders of 
Pantheo Eye Centre in Limassol 
where he currently works as a 
consultant vitreo-retinal specialist. 
In addition, he is an Associate 
Professor of Ophthalmology for 
St George’s University of London 
Medical School, at the Univer-
sity of Nicosia. 

Dozens of Cypriots were 
stranded at Stansted 
airport for over a day 

after their Ryanair flight did not 
depart on Monday morning as 
scheduled. 

The travel chaos was blamed 
on the cold snap which paralysed 
parts of the UK on Sunday and 
Monday, with many of those at 
Stansted having to sleep at the 

airport. 
By mid-day, the Ryanair flight 

to Paphos was scheduled to 
leave within two to three hours. 

Stansted along with London’s 
Gatwick were badly hit by the 
travel disruption. 

Heavy snowfall blanketed 
parts of Britain on Monday, dis-
rupting airports, train networks 
and roads. 

Cold snap leaves Cypriot 
passengers stranded at 
Stansted Airport
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Lazari Investment buys 
£430 million London  
Fenwick department store

Family-owned department 
store Fenwick has           
exchanged on the sale of 

its New Bond Street premises 
to Lazari Investments for £430 
million for a mixed use redevel-
opment.  

The group confirmed it had 
made the “difficult” decision to 
sell the 181-year-old property to 
unlock major investment at its 
stores across the country, includ-
ing flagships in Newcastle and 
Kingston-upon-Thames. 

Fenwick began in 1882 and 
now operates nine stores across 
the UK. The New Bond Street 
department store began trading 
in 1891 and is one of the flag-
ships in West End retail, and the 

only department store on Bond 
Street. It has stores in Newcas-
tle, York, Bracknell, Canterbury, 
Colchester, Kingston, Tunbridge 
Wells and at north London’s 
Brent Cross shopping centre. 

Lazari investments began with 
the late Christos Lazari. Born 
in Dora, Limassol, he arrived in 
Britain at the age of 16 with £20 
in his pocket to seek a future here 
in London. In the early seventies 
he started working in the rag 
trade, eventually owning his own 
dress manufacturing business 
Drendie Girl, before entering in 
the property investment business. 
He sadly passed away in 2015. 

The company is now run by 
his family.

Asterakia holds successful Xmas concerts

A busy week celebrating successes and 
Christmas at St Andrew the Apostle School

Senior Presentation Even-
ing at St Andrew the 
Apostle Greek Orthodox 

School was a time to celebrate 
the academic achievements of 
students who were able to collect 
their GCSE and A Level / Post 16 
Awards following their outstand-
ing examination achievements in 
the summer term 2022.   

The date was planned so that 
former students who had just 
started university would be able 
to attend and collect their "A" 
Level certificates.  

The Year 11 Headteacher’s 
Award was given to Alegra,  
who embodied the school values 
and demonstrated wonderful 
GCSE academic achievement; 
the award was presented to  
Alegra by Mary Karaolis, the 
Chair of Governors.   

The Year 13 Yiannis Pareas 
Award was given to Victoria who 
had brilliant A Level results and 
is now studying Mathematics at 

Oxford University; she also 
demonstrated the school values 
on a daily basis. This Award 
was given in memory of the St 
Andrew the Apostle School’s 
first Chair of Governors, Yiannis 
Pareas, who was proud to be 
instrumental in creating the first 
state-funded Greek Orthodox 
Secondary School in the UK.  

Yiannis’ vision for the school 
is translated in its motto: Ever to 
Excel. The Award was presented 
to Victoria by Yiannis’s wife     
Marina Pareas, who in turn was 
presented with a gift by the     
Executive Headteacher, Anthony 
Easton, thanking her. 

At the Sixth Form Open Event, 
former student Anastasis, study-

ing Medicine at Oxford Univer-
sity, spoke of his seven year 
journey at St Andrew: “wonderful 
support; sense of community; 
and teaching, which is never 
short of amazing.”   

Former Sixth Form students 
are studying at various univer-
sities; Leicester Medical School, 
UCL, Kent, Queen Mary, City Uni-
versity, Middlesex, Essex, Swan-
sea, Loughborough, Oxford etc. 
in a variety of subjects; Econo-
mics, Biomedical Science, Politics, 
Philosophy and Economics, Clas-
sical Studies, Business Manage-
ment, History, English, Aeronau- 
tics, Law, Computer Science, 
Biochemistry, Medicine etc. 

The week ended with a        
fantastic Christmas Show when 
the many talented students and 
the wonderful Performing Arts 
Department staff, under the      
expert leadership of Mr Lasithio-
takis, put on a show which lifted 
everyone’s spirits and created 
a real “feel good” feeling for the 
parents, governors and others 
present.   

The Christmas Show delivered 
by the brilliant students included 
the school choir singing Christ-
mas Carols, performances by 
the Dance Group and the Drama 
students as well as solo and 
group musical and song perfor-
mances.  

The friends of St Andrews 
provided refreshments, including 
delicious homemade kourabie-
des. A thoroughly enjoyable and 
memorable evening for all.

A seated exercise class  
for the local Wood Green 
community was a pop-

tastic success! 
In fact, a visit on Monday 5 

December by one of the Jackie 
Chan’s Dragon’s Heart Europe 
(JCDHE) Board, made such an 
impression that they recommen-
ded JCDHE should fund this 
programme.  

Jane, the Board member said, 
“It was abundantly clear to me 
how much the class meant to 
its members and the obvious 
demonstrable benefit it delivered 
to this community. As a Board, 
we reported this new project to 
our patron, Catherine Johnson. 
Catherine asked to come and 
see for herself.” 

Catherine Johnson, Patron 
JCDHE and writer of Mamma 
Mia!, said, “On a cold December 
afternoon, I received a very warm 
welcome at the Cypriot Commu-
nity Centre in Wood Green.  

“Jane (JCDHE) and I joined 

Anita’s seated exercise class 
and by the end, most of us were 
on our feet, disco dancing like 
teenagers. Music and movement 
creates fitness, fun and friend-
ship - vital for our physical and 
mental health. 

“JCDHE is proud to sponsor 
this awesome community enter-
prise and thank you Anita for 
your inspiring enthusiasm.”  

Catherine Johnson is a British 
playwright, producing works for 
stage and television. She is best 
known for her book for the ABBA-
inspired musical Mamma Mia! 
and screenplay for the musical's 
film adaptation. 

Catherine is also the Patron 
for Jackie Chan’s Dragon’s Heart 
Europe (JCDHE), who is kindly 
funding the over 55’s seated class 
at the Cypriot Community Centre. 

Haringey residents can call 
Anita on 07973 571 921 for more 
details on this class as well as 
other free activity for people of 
all ages and abilities.

JCDHE Patron visits  
Cypriot Community Centre

Asterakia playgroup and 
five musicians from the 
Rebetiko Carnival, put on 

two interactive concerts for the 
children of our community, one at 
the Hellenic Centre and another 
at the Cypriot Community Centre.  

Many families attended the 
fun events and had the opportu-
nity to sing, dance and eat tradi-
tional Greek food, as well as 
learn a lot about our traditions.  

To enquire about weekly      
lessons and future events please 
visit: www.asterakia.co.uk                     

The idea of creating a fun 
musical class in Greek came to 
Asterakia founder Eleni after the 
birth of her first daughter Ariana. 
When Ariana was around 14 

months, Eleni realised that she 
could understand the Greek lan-
guage but was responding in 
English as she was attending 
nursery from the age of six months. 
It was then she realised the diffi-
culty of raising a child in a bilin-
gual environment and so tried to 
find different ways of teaching her 
the Greek language through fun 

games, nursery rhymes, and 
traditional tales with puppets. 
This continued with the birth of 
her second daughter, Lydia. 

In December 2015, Eleni star-
ted putting everything on paper 
and soon enough Asterakia, the 
Greek word for ‘little stars’, was 
born, inspired by Eleni’s own little 
stars.  

At Asterakia, children learn 
vocabulary and sentences in 
Greek whilst singing, dancing and 
playing percussion instruments. 
Through the use of original songs, 
as well as traditional Greek nurs-
ery rhymes, classical pieces and 
folk songs, the children learn the 
names of body parts, numbers, 
colours and everyday vocabulary.  

They are taken on a musical 
journey and are actively encour-
aged to play with a variety of per-
cussion instruments that accom-
pany each lesson, while helping 
to bring each activity to life. To 
ensure that each song comes to 
life, puppets and visual props are 
used to captivate the babies’ 
and toddlers’ imagination. 
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Nicosia-born co-founder 
and COO of New York-
based Direct Kinetic  

Solutions, Joanna Philippou  
Patsalis, aged 29, has made it 
to the impressive Forbes 30 
Under 30 list. 

Direct Kinetic Solutions is work-
ing to commercialize advances 
in radio-isotopic batteries, that 
is, long-lasting batteries that run 
off of tiny amounts of nuclear 
material. 

These nuclear batteries have 
energy densities 1,000 times 
higher than chemical batteries. 

Patsalis, a graduate of the 

Stern School of Business, is 
chief operating officer, working 
with radio isotopic battery experts 
at Oak Ridge National Labs and 
the U.S. Army Research Labo-
ratory. 

Patsalis has helped the com-
pany raise $3.68 million in non-
dilutive government funding. 

Given the dire state of play 
worldwide following Russia’s in-
vasion in Ukraine, these batteries 
which are made out of lithium 
are “hot” because they are an 
antidote to the ever-rising infla-
tion and unprecedented energy 
crisis. 

Joanna Philippou Patsalis 
makes it to impressive 
Forbes 30 Under 30 list

Africa: The mobile banking transformation

It has taken us 20 plus years 
in the UK to move from bank-
ing in high street branches, 

to telephone banking, to Internet 
banks, and now to mobile phone 
transactions.  

Africa has accelerated this 
leap, and gone straight to flip-
phone banking in a few short 
years.  

Imagine you live in a rural      
village in Kenya. Your daughter 
attends university in Nairobi and 
needs financial support to buy 
textbooks and pay her rent. How 
do you send her money if you 
don’t have a bank account or 
internet access? 

In the UK or the US, the       
answer would be PayPal, Venmo, 
or online banking. Two billion 

“unbanked” adults in developing 
countries face barriers to simply 
receiving wages or sending 
money to family. Their finances 
are unstable because they don’t 
have a good way to save for the 
future or borrow in times of need. 

Getting people access to       
formal financial services is called 
financial inclusion and it is a     
critical part of equitable economic 
development, says Jay Rosen-
gard, Lecturer in Public Policy at 
the Harvard Kennedy School.  

Financial inclusion can be 
particularly powerful for women 
and other marginalised groups 
who have been excluded from 
the formal economy and had less 
control over their finances. 

When up to 90% of your      

population doesn’t have a bank 
account, how do you bring them 
into the financial system?  

With mobile banking, the 
share of Kenyans with access to 
a financial account jumped from 
42% in 2011 to 75% in 2014. 
Financial inclusion skyrocketed 
among the poorest citizens, from 
21% of people with a financial 
account in 2011 to 63% in 2014.  

 “The magic of mobile banking 
lies in its simplicity and low cost,” 
said Rosengard. “All you need to 
get started is an old flip phone, 
for less than $10 U.S. dollars, and 
a SIM card. You can send and 
receive money over text message, 
no smartphone or special app 
required.” 

On Safaricom’s M-PESA, 19 
million users now send 15 billion 
Kenyan shillings in payments 
each day – the equivalent of $150 
million U.S. dollars. The share of 
people with access to a financial 
account in Kenya is double that 
of other sub-Saharan African 
countries and triple the rate in 
low-income countries worldwide. 

This has created financial sta-
bility for Kenyan families. People 
were able to handle major hits to 
their income – a bad harvest, a 
job loss, or a failing business – 
without having to reduce house-
hold consumption. The primary 
way was by getting help from 
family and friends through funds 

sent over M-PESA. In comparison, 
Kenyans who did not use M-PESA 
had to reduce their household 
spending by an average of 7% in 
response to financial challenges. 

For developing countries with 
limited banking, Rosengard sees 
mobile banking as a shortcut to 
financial inclusion.  

Rosengard explained how,  
instead of growing the conven-
tional banking sector’s physical 
presence and slowly bringing the 
“unbanked” into the system, mobile 
banking allows countries to imme-
diately bring financial services to 
the masses in a cheap way. 

Cell phones also had this     
impact in sub-Saharan Africa in 
the 2000s. Countries were able to 
skip over the landline telephone 
phase and rapidly bring modern 
communication to their citizens. 
The rate of cell phone ownership 
in Kenya (82%) is almost as high 
as in the United States (89%). 

 “Mobile banking could mean 
the difference between students 
dropping out to work or graduating, 
securing a better career, and being 
able to send money back home,” 
Rosengard said. “Now multiply 
that impact by the two billion other 
unbanked people globally, offer-
ing a path to inclusive economic 
growth.” 

 
(Source: Diana Brazzel) 

  
James Neophytou
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A truly great Christmas 
movie should channel the 
mood of the holiday sea-

son. From silly Santas to shoot-
outs in the snow, here's our pick 
of some of the most popular 
Christmas films ever. 

Each of our listed films has      
a Trivia Question with Answers  
at the end - Good Luck. 

Wishing you all a Merry Christ-
mas and a Happy New Year. 

 
1: Meet Me in St. Louis (1944) 

A disarmingly sweet musical 
led by outstanding performances 
from Judy Garland and Margaret 
O’Brien - the film offers a holiday 
treat for all ages. 

Set in St. Louis, we follow the 
Smith family in the days leading 
up to the 1904 World’s Fair. The 
two eldest daughters grapple with 
life, love, and their dread of the 
family’s impending move to New 
York City. Meet Me in St. Louis 
contains a number of hit songs, 
from the upbeat Trolley Song to 
the beautiful but sombre Have 
Yourself a Merry Little Christmas. 

Q1: This film was a box-office 
smash, grossing more money 
than any prior MGM release in 
20 years with the exception of 
which film? 

 
2: It’s a Wonderful Life (1946) 

What other film could top a list 
of the greatest Christmas movies 
of all time? Frank Capra’s endur-
ing classic stars Jimmy Stewart 
as George Bailey, the unwitting 
saviour of Bedford Falls, a man 
whose goodness and generosity 
has touched more people than 
he realizes. In fact, as one bleak 
Christmas looms, he doesn’t real-
ise it at all and is ready to commit 
suicide - until an angel named 
Clarence (Henry Travers) arrives 
to show him the error of his ways. 

Q2: What object does George 
promise to give Mary? 

 
3: Miracle on 34th Street (1947) 

This story of a girl (Natalie 
Wood) whose mother (Maureen 
O’Hara) unwittingly hires some-
one who may be the actual Kris 
Kringle as a department store 
Santa at Macy’s Department 
Store. What follows is part fan-
tasy, part romance (as O’Hara’s 
character starts to fall for a char-
ming neighbour), part indictment 
of commercialism, part defence 
of letting children be children as 
long as they can, and part legal 
thriller (well, sort of). Mostly,  
the film, written and directed by 
George Seaton, is an irresistible 
bit of Christmas whimsy made un-
forgettable by Edmund Gwenn’s 
turn as the man who might be 
Santa.  

The story inspired several   
remakes, including a big-screen 
version released in 1994 that 
starred Richard Attenborough 

in the Kris Kringle role. 
Q3: How old was Natalie Wood 

when she made this film? 
 

4: A Christmas Carol (1951) 
Widely considered the best 

adaptation of Charles Dickens’ 
timeless classic and is perhaps 
the most faithful film version - 
and Alastair Sim's performance 
as Scrooge is perfection. 

Dickens’ timeless tale depicts 
the life of Ebenezer Scrooge 
(Sim), a rich, self-obsessed miser. 
On Christmas Eve he is given one 
last chance for redemption when 
the ghost of his equally miserly 
business partner, Jacob Marley, 
comes back to warn him of the 
potentially devastating conse-
quences of his cruel behaviour. 
After receiving visits from the 
spirits of Christmas past, present, 
and future, Scrooge is persuaded 
to change. One of the first people 
to benefit from Scrooge’s new-
found generosity is his underpaid 
employee, Bob Cratchit. At his 
family’s Christmas dinner, Cratchit’s 
ill son, Tiny Tim, delivers perhaps 
the film’s most memorable line, 
“God bless us, everyone.” 

The modestly budgeted film, 
quickly became a holiday classic. 
There were numerous film ver-
sions of the story released before 
this one, and further versions 
followed it, but this adaptation, 
grounded by Sim’s memorable 
interpretation of Scrooge, set 
the standard. 

Q4: Who is the antagonist of 
A Christmas Carol? 

 
5: White Christmas (1954) 

It may be too sweet for some, 
but this unabashedly sentimental 
holiday favourite is too cheerful 
to resist. Starring Bing Crosby, 
Danny Kaye, Rosemary Clooney 
and Vera-Ellen, it’s got a corny 
story line, predictable plot twists 
and it plays outrageously for 
sentiment and patriotism (not 
your usual Christmas theme)! 

Clooney is lovely in the rather 
thankless role of the practical 
sister and was at the peak of    
her genius as a pop singer, Vera-
Ellen does her usually charming 
thing, and Crosby…the master 
implants his genius in virtually 
every frame. In supporting roles, 
veteran character actor Dean 
Jagger is splendid as the general. 
The singing and dancing are 
first-rate (even without Astaire), 
and the songs by Irving Berlin     
are among his very best. One 
that never ceases to charm is 
the trifle, Snow, sung by our four 
stars in the dining car of the rail-
road train bound from Florida to      
Vermont. And of course everyone 
sings White Christmas, as thick 
snowfall at last blankets Vermont. 
What a magical moment, among 
many in this thoroughly delight-
ful, if flawed, jewel. 

Q5: Which dancer from the 
film went on to win an Oscar in 
the original West Side Story? 

 
6: Planes, Trains,  
and Automobiles (1987) 

Marketing man Neal (Steve 
Martin) is in a last ditch dash to 
get home for Thanksgiving. He 
makes his flight, which is then 
delayed and diverted to Wichita. 
In flight, he reluctantly befriends 
Del (John Candy), an enormous 
slob who proceeds to follow Neal 
- via an assortment of transport 
- like a bad smell. 

A warm, mature offering from 
Hughes, with Martin's restraint a 
perfect counterpoint to Candy's 
enormous fooling around. 

Q6: How long did it take John 
Hughes to write the first draft of 
the screenplay? 

 
7: Die Hard (1988) 

Its many imitators (and sequels) 
have never come close to match-
ing the taut thrills of the definitive 
holiday action classic. It stars 
Bruce Willis, Alan Rickman and 
Alexander Godunov. Based on the 
1979 novel Nothing Lasts Forever 
by Roderick Thorp, Die Hard 
follows New York City police de-
tective John McClane (Willis) who 
is caught up in a terrorist take-
over of a Los Angeles skyscraper 
while visiting his estranged wife. 

In the wake of its release,  
Die Hard has been critically re-
evaluated and is now considered 
to be one of the greatest action 
films ever made. It also has retro-
actively been called one of the 
best Christmas films, since the 
film's events take place on a 
Christmas Eve. 

Here are 7 Christmas motifs 
that make Die Hard a Christmas 
film. 

- The basic narrative situation 
of Die Hard is a man returning 
to his family for Christmas. 

- His wife is called Holly. 
- It takes place on Christmas 

Eve. 
- The chief villain Hans Gruber 

explicitly invokes the Christmas 
spirit: “It’s Christmas, Theo, it’s 
a time for miracles.” 

- Gruber is a classic bad capi-
talist villain: he’s there to steal 
money. Just as Old Man Potter 
does in It’s a Wonderful Life. 

- The soundtrack features 
Christmas tunes new and old: 
Run DMC’s Christmas in Hollis 
and Frank Sinatra’s rendition of 
Let it Snow. 

- Santa Claus makes an        
appearance (in the form of a 
dead terrorist). 

Q7: Which Christmas song 
plays during the end credits of 
Die Hard? 

 
8: Home Alone (1990) 

An eight-year-old trouble-
maker must protect his house 

from a pair of burglars when he 
is accidentally left home alone 
by his family during Christmas 
vacation. 

Kevin and his family are all set 
to go to Paris to spend Christ-
mas vacation with various rela-
tives, a trip that has no appeal 
for Kevin at all. He in fact wishes 
that all of his family would simply 
disappear, a wish which comes 
true in a manner of speaking 
when they leave for France with-
out him. Initially delighted by the 
prospect of spending the festive 
period doing as he wishes Kevin 
soon runs into problems when 
two burglars decide to set their 
sights on his home. 

Hughes' most successful 
screenplay and the film, which 
made Macaulay Culkin a house-
hold name, is a festive tale from 
a disgruntled child's perspective. 
Hughes manages to capture 
Kevin's feelings of precocious-
ness and childish dreaming with 
a deft ability. We follow Kevin as 
he goes from delight at having 
the house to himself (and believ-
ing that his dreams really have 
come true) to defending his     
territory against the burglars (Joe 
Pesci and Daniel Stern).  

The majority of comedy comes 
from the booby traps the inven-
tive Kevin creates which ruin 
each burglary attempt with fine 
slapstick humour. 

Q8: Who was the original 
composer for the film? 

9: Elf (2003) 
A movie full of Yuletide cheer, 

Elf is a spirited, good-natured 
family comedy, and it benefits 
greatly from Will Ferrell's funny 
and charming performance as 
one of Santa's biggest helpers. 

Directed by Jon Favreau,  
and starring Will Ferrell, James 
Caan, Zooey Deschanel and 
Mary Steenburgen. 

Ferrell gives an inspired lunacy 
turn as a man who was raised by 
elves at the North Pole and dis-
covers to his dismay he's actually 
human sparking his quest to be 
reunited with his long-lost father 
(Caan in an inspired bit of cast-
ing), who works as a children's 
book publisher in New York City, 
just in time for Christmas. Hysteri-
cally funny thanks to the goofy 
yet sweet and wonderful turn by 
Ferrell with a great cast especially 
the beguilingly pretty Daschanel 
as his fellow Santa's Little Helper 
at Gimbels’ who he falls in love 
with.  

Q9: In Elf, what is considered 
the first rule of The Code of 
Elves? 

 
10: The Holiday (2006)  

On the brink of Christmas, two 
strangers trade homes for the 
holidays and land smack in each 
other’s lifestyles. Amanda ends 
up in a sweet country cottage 
that looks as if it has been drawn 
by Beatrix Potter, while Iris moves 
into a Los Angeles mansion with 

a maid and a pool large enough 
for the Olympics.  

An American woman (Cameron 
Diaz) and a Brit (Kate Winslet) 
swap houses for Christmas, both 
smarting from break-ups. While 
one gets Jude Law knocking  
on the door of a quaint Surrey 
cottage, the other finds Jack 
Black buzzing at the Hollywood 
mansion gates.  

The film itself is amusing, 
often relying on Diaz’s trade-
mark high-heeled pratfalls and 
Winslet’s lovelorn ‘Bridget Jones’-
style routines. The romances 
are handled with precision and 
realism, and Law’s performance 
is a surprising stand-out. 

Q10: Which huge movie star 
appeared in a cameo scene in 
a DVD shop? 

 
A1: Gone with the Wind (1939)  
A2: The Moon  
A3: Eight years old 
A4: Ebenezer Scrooge 
A5: George Chakiris 
A6: Three days 
A7: Let it Snow! Let it Snow! 

Let it Snow!  
A8: John Williams - of Star 

Wars fame 
A9: Treat every day like it’s 

Christmas 
A10: Dustin Hoffman 
 

Source: 
rottentomatoes.com, 

vulture.com, timeout.com  
and en.wikipedia.org 

10 Great Films for Christmas
My Movie Icons George.M.Georgiou



…and what have we done? 
It’s a question many of us ask at 
this time of year. Where has the 
year gone? Well you can’t turn 
back time but you can reflect. 
Last Thursday, I was invited to 
reflect on the achievements of 
one of the UK’s iconic perform-
ance venues at the screening 
of Hackney Empire: On The 
Shoulders of Giants, the culmi-
nation of a year of celebrations 
for their 120th birthday. Some of 
the men and women who res-
cued and restored the building 
were there, including Roland and 
Claire Muldoon, Othman Read 
and Brian Wren. At the end of 
the viewing, the current artistic 
director, Yamin Choudry, spoke of 
his own unconventional journey 
into the arts and how the ‘Empire 
has become a home for him 
and thousands of others. It was 
moving, not sentimental, and 
as we digested their remarkable 
achievement in getting to where 
they are today, my final reflection 
was on how its ethos and working 
practice was so ahead of the 
game in terms of diversity and 

inclusion. They don’t need to talk 
about it, they just do it and have 
been for decades. That’s what 
they’ve done. How about you?… 

Minutes later we nestled into 
our red velvet seats for Mother 
Goose. Set in Hackneywood, a 
place where the townsfolk are 
struggling with a cost of living 
crisis, unaffordable rents and 
nasty landlord Squire Purchase 
(Tony Marshall) threatening to 
evict those who cannot pay. Top 
of his list of evictees is Mother 
Goose (Clive Rowe), owner of 
Mother Goose’s Makeovers 
(MGM’s) and her two sons Billy 
(Kat B) and Jack (Ope Sowande). 
Just when all seems lost, not 
helped by Mother Goose’s altru-
ism always wanting to help those 
in need, the family’s pet big bird 
Priscilla the goose (Ruth Lynch) 
starts producing golden eggs. 
Little do they know that the 
Demon Queen (Rebecca Parker), 
in a bet with Fairy Fame (Gemma 
Wardle), has set the whole thing 
up to show that even Mother 
Goose has her price. 

It’s a big, bold and colourful 

family production, steeped in the 
community it serves and has 
everything you could want from 
a panto. Topical, energetically 
performed, songs old and new 
and a pantomime dame who has 
assumed the mantle of dame of 
dames, determined not to let any-
body steal that crown. Rowe, who 
also directs, is a artistic force of 
nature, a capacious character 
with a voluminous voice. When 
people talk of stage presence 
and charisma they could do 
worse than come along and see 
how he struts his stuff in Cleo 
Pettitt’s brilliantly conceived and 
gloriously outrageous costumes. 
Adding sprightly support is the 
always funny Kat B, Parker who 
is a deliciously vampish Demon 
Queen and Lynch’s honking 
Priscilla, the very loveable danc-
ing goose. 

Although the first act is over-
long and the second concludes 
suddenly, it remains London’s 
best. Dare I say it the Hackney 
Empire has laid another golden 
egg for all to enjoy. 

A hard act to follow maybe but 

hats off to The Yvonne Arnaud 
in Guildford for Jack and the 
Beanstalk, a real crowd pleaser 
for the kids. With a technicolour 
set, upbeat music and excited 
cheers from the children, all of 
whom were from Pennthorpe 
School, a puff of indoor pyrotech-
nics and we were off. Enter Fairy 
Foxglove (Devon-Elise Johnson) 
who is there to ensure a happy 
ending, a kind spirit who sets the 
scene for what is an environmen-
tally conscious production.  

After a song and dance intro 
to the jolly village folk of            
Merrydale pantomime dame Mary 
from the Dairy (Peter Gordon) 
takes over with sons Jack (Ernest 
Stroud) and her favourite Simon 
(James Merry). However, it is the 
baddie who steals the show in the 
shape of Kit Hesketh-Harvey’s 
Hendrix the Horrible, who to quote 
my companion “looked a bugger” 
in a blue headpiece cum wig that 
looked like some of last year’s 
Christmas decorations. With his 
sneers, camp demeanour and 
snappy ad-libbing he has a ball 
sending the whole thing up and 

the lady in the front row from 
Middlesbrough lapped it up as 
he used her as his comedy punch 
bag. With several recognisable 
songs and a hilarious Twelve Days 
of Christmas it is a fun show for 
all the family.  

Last but not least, Christmas 
at the Royal Albert Hall           
features an eclectic programme 
of concerts that capture the spirit 
and joy of the season. Now in its 
7th year, Guy Barker’s Big Band 
Christmas returned with a bang. 
They filled the festively decora-
ted auditorium with a wonderful 
sound with showman Barker 
leading the way. He is a superb 
jazz trumpeter.  

The line up for the evening was 
impressive and all lived up to 
their billing, including jazz singer 
Ian Shaw, also an accomplished 
pianist, Jazz FM presenter Clare 
Teal who gave a colourful rendi-
tion of Singin’ in the Rain. The 
big surprise was the appearance 
of actor Rob Bryden who sang 
I’ll be Home for Christmas        
followed by an Elvis imperson-
ation which morphed from being 
comedic into one of Elvis’s last 
songs Hurt accompanied by  
Giacomo Smith on the clarinet. 
The boy can sing.  

Vanessa Hynes meanwhile 
gave us a very personal and 
imaginative version of Bridge 
Over Troubled Water. By the end 
of this very entertaining evening 
it really did feel like the most 
wonderful time of the year. 

Meanwhile Athasha Lyonnais 
is feeling raw… 

Holy Sh*t (Riverside Studios) 
is a modern-day Burke and Hare 
story, a madcap farce about two 
priests forced to exhume their 
former congregation and sell their 
cadavers to keep the lights on.  

Truth be told, it feels a little 
undercooked and no that’s not 
a lewd euphemism! The corpse-
focussed grotesquery never quite 
matches that found in Joe Orton's 
Loot, the bitter camaraderie  
between the two leads never 
quite hits that Martin McDonagh 
frequency - and for all the scenes 
of Fathers George and Charlie 
standing in a graveyard contem-
plating their own morality,        
Rosencrantz and Guildenstern 
Are Dead this ain’t. 

However, lots of moments  
are pleasantly macabre, the two 
leads have a fun chemistry and 
the Christmas setting (techni-
cally!) makes it a perfect choice 
if you're looking for an antidote 
to the over-sentimental deluge 

of Christmas good will. Maybe 
one for the grinches out there to 
enjoy. 

Finally, Stellaria Embellou feels 
the redemptive love… 

Time and time again I’d been 
told by several friends that I had 
to see Jack Thorne’s version of 
A Christmas Carol (Old Vic). 
Not a great believer in hype I 
went with an open mind. Ok so 
now I get it. Directed by Matthew 
Warchus, it takes the Dickens 
original, plays with it, stirs the 
emotions and then turns the end-
ing it into a kind of East End street 
party and knees up celebrating 
the joy that is Christmas. This 
includes music and merriment, 
beautiful carolling and handbell 
ringing, the turkey being flown in 
on a zip wire, a load of vegetables 
being thrown in on sheets into the 
centre of the auditorium and all 
sorts of other jollities making it 
feel like an immersive experience. 

The story itself is given con-
trast by Warchus going more for 
an interpretative approach than 
head on traditional making the 
spirits more like mentors and 
counsellors, especially Christmas 
Past (Julie Jupp) and Christmas 
Present (Jenny Fitzpatrick).  
Sebastien Torka’s Marley is given 
extra weight and gravitas with 
his ominous message as he is 
tethered to an enormous bundle 
of chains, Scrooge’s (Owen Teale) 
worst nightmare before the three 
to come. Teale’s Scrooge is an 
angry tortured soul who seems 
to have a drink problem with 
anxiety issues. Very twenty first 
century.  

Other elements of note, Rob 
Howell’s simple and innovative 
set - the large empty door frames 
particularly effective – talented 
onstage musicians, well imagined 
and executed costumes (Howell 
again) especially the beautiful 
coats, the atmospheric use of 
lanterns and of course the snow. 
Terrific.  

 
Mother Goose – 

www.hackneyempire.co.uk 
 

Jack and the Beanstalk - 
www.yvonne-arnaud.co.uk 

 
Christmas at the  

Royal Albert Hall - 
 www.royalalberthall.com 

 
Holy Sh*t –  

www.riversidestudios.co.uk 
 

A Christmas Carol - 
www.oldvictheatre.com

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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And so this is Christmas...
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Avatar The Way 
Of Water in 3D 

 
The most eagerly awaited film 

of the decade is finally here! 
The original AVATAR, made in 
2009, became the highest gros-
sing film ever made and now 
James Cameron is determined 
to break again his own record 
with TITANIC.  

The action takes place ten 
years after the events of the first 
film and the story follows Jake 
Sully (Sam is Worthington), 
Neytiri (Zoe Saldana) and their 
children. Their existence in the 
magical forest is in great danger 
once again but this time they 
must find a new place to live and 
their only hope of survival is by 
the sea… 

It is a massive project as can 
be expected from the king of the 
blockbuster - the filmmaker of 
THE TERMINATOR, TERMINA-
TOR 2: THE JUDGMENT DAY and 
TRUE LIES. AVATAR boasted the 
most amazing, ground-breaking 
and gorgeous 3D special effects 
of its time. He now goes even 
further with the most striking, 
jaw dropping 3D underwater 
sequences ever seen. It is a long 
film and takes some time to get 
into the mood of the piece as 
well as be reminded about the 
characters from the original. But 
once the action moves by the 
water there is no stopping to its 
continuous climactic sequences. 
Cameron borrows, or pays tribute 
if you like, with scenes and refer-
ences from his own films - the main 
premise has elements of THE 
ABYSS, ALIENS and TITANIC.  

Big screen entertainment at 
its finest to be experienced on 
the largest screen possible! 

 

Emancipation 
 

This is Will Smith’s first project 
since his Oscar night controversy 
produced and directed by Antoine 

Fuqua. It is inspired by true events 
and follows the story of Peter, a 
fearless man who escapes from 
slavery into the Louisiana swamps 
in 1863 during the Civil War. He 
is determined to survive against 
the odds and be reunited with his 
family but first he must outsmart 
a search party of plantation 
owners led by Jim Fassel (Ben 
Foster)… 

The film is photographed in 
black and white with occasional 
splashes of colour which high-
light Peter’s tortuous journey. It 
is a cross between 12 YEARS A 
SLAVE and THE REVENANT with 
a touch of THE DEFIANT ONES. 
Smith delivers a heroic perform-
ance but curiously fails to move.  

Guillermo Del 
Toro’s Pinocchio 

Carlo Collodi’s beloved novel 
has been adapted for the stage 
and screen on numerous occa-
sions - most memorably in the 
1940 Disney animated feature. 
Now, Guillermo Del Toro, the 
imaginative director of PAN’S 
LABYRINTH and THE SHAPE 
OF WATER along with celebra-
ted stop-motion expert Mark 
Gustafson, tell the story of the 
wooden boy created by Geppetto 
following the untimely death of 
his own son Carlo during the 
Great War.  

It is superbly made with stun-
ning set pieces about the joy of 
being alive despite the rise of 

fascism in the face of Mussolini. 
The voice work is great espe-
cially from Ewan McGregor as 
the Cricket, the narrator. This 
amazing film is perfectly comple-
mented by striking designs and 
Alexandre Desplat’s superb tunes. 
An instant classic! 

 

Clara Sola 

A remarkable directorial debut 
from Nathalie Alvarez Mesen, who 
tells the story of Clara (Wendy 
Chinchilla), an awkward 40-year-
old living with her elderly mother 
and teenage niece in a remote 
region of Costa Rica. She is 
plagued with a serious spinal 
condition and learning difficulties 
which makes her even more with-
drawn until she begins to have 
sexual desires for her niece’s 
attractive boyfriend… 

A sensual film unlike any other 
assuredly written and directed by 
Mesen and strikingly performed 
by Chinchilla.  

 

Charlotte 

Tahir Rana and Eric Warin’s 
touching animated feature tells 
the true story of Charlotte Salo-
mon (voiced by Keira Knightley), 
a young Jewish painter living with 
her family in Germany during the 
thirties when the Nazis begin to 
show their ugly faces. She has 
no alternative but to move to the 
South of France when a kind

 

American woman offers her 
hospitality. But once the Nazis 
invade France the fear of being 
taken is far from gone… 

It is beautifully designed 
highlighting the colourful world 
of Charlotte’s paintings. A strong 
British cast has been assembled 
and they deliver understated per-
formances which highlights the 
impact and danger of this tragic 
story. An intelligent animated 
feature mostly suitable for adults, 
like the recent WHERE IS ANNE 
FRANK and LOVING VINCENT. 

 

Argentina, 1985 

A remarkable film from writer/ 
director Santiago Mitre, who 
recreates the true story of Julio 
Strassera (Ricardo Darin), the 
iconic figure in Argentinian history 
who, along with his young legal 
team, stands up in court and 
persecutes a handful of men  
responsible for his country’s vile 
military dictatorship. It is a Hercu-
lean task, but Julio manages to 
remain strong and undefeated 
despite the endless death threats 
to him and his family… 

Veteran actor Darin is at his 
best as the heroic man deter-
mined to bring justice to the peo-
ple. A riveting nail-biting drama 
and  one of the best foreign films 
of the year. Essential viewing! 
(Amazon Prime)  

 

Aisha 

The ubiquitous Letitia Wright, 
fresh from her recent triumph  
in WAKANDA FOREVER and  
last week’s THE SILENT TWINS, 
delivers a deeply moving perfor-
mance as the eponymous hero-
ine. Aisha is a young Nigerian 
woman seeking asylum in Ireland. 
She is totally isolated until she 
befriends Conor (Josh O’Connor), 
a former prisoner who now works 
at her residential home… 

It is intelligently and sensitively 
written and directed by Frank 
Berry who coaches magnetic, 
graceful performances from his 
two protagonists. A must see! 
(Sky TV) 

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

George Savvides 

The countdown to      
Christmas means binge-
watching festive films 

whilst snuggled in checked     
pyjamas, and enjoying a mug 
of mulled wine…from classic 
tales of Scrooge to the family 
favourite, Elf, or the cheesy rom-
coms such as Love Actually or 
Last Christmas.  

The film that has recently 
made its way onto one of the 
biggest streaming platforms is 
Falling for Christmas. The Net-
flix original film introduces the 
lead part, Lindsay Lohan (play-
ing the role of Sierra Belmont) 
- a spoilt, rich character who is 
in a relationship with a guy you 
already know is not quite the 
right match. That guy is her  
influencer boyfriend Tad Fair-
child, played by George Young 
- a British actor, writer, and  
television presenter born to a 
Malaysian Chinese father and 
a Greek Cypriot mother. 

His mountaintop marriage 
proposal ends in catastrophe, 
leaving Sierra without her 
memory but ripe for rescue by 
handsome, kind and sad lodge-
owner Jake (Chord Overstreet).  

George Young may be rela-
tively unknown – but he’s defi-
nitely made his mark on both 
UK and Chinese primetime TV.  

Born on February 29, 1980, 
and the eldest of four brothers, 
George began his career in 
entertainment in the UK, acting 
in BBC’s Casualty before 
moving on to his first feature 
film, Jhootha Hi Sahi. 

He starred in the 2014 TV 
series Grace, appeared on 
Travel and Living Channel as a 
guest co-host alongside Janet 
Hsieh on the show Fun Taiwan 
after filming multiple TV adver-
tisements in Taiwan and Thailand, 
as well as a music video with 
Ariel Lin.  

His first big film break came 
just one year ago, in the horror 
film Malignant, which received 
good reviews on the whole. 

George attended Winchester 
College and studied acting in 
New York before earning a psy-
chology degree from the Univer-
sity of Southampton and a law 
degree from the University of 
Westminster and The College 
of Law. 

He finished his solicitor train-
eeship in a City of London law 
business and is a fully qualified 
solicitor for the Supreme Court of 
England and Wales, but he left 
to follow his passion for acting. 

George married television 
presenter Janet Hsieh in 2015 
and they have two children.

Chinese-Cypriot actor 
stars in Netflix movie 
Falling for Christmas

UK Cypriot Harry Perdios 
makes his film debut in 
the movie Aftersun in the 

role of Toby.  
The film is the first from Scot-

tish director Charlotte Wells.  
Twenty years after their last 

holiday at a fading vacation resort, 
Sophie reflects on the rare time 
spent with her loving and idealis-
tic father Calum. At 11-years-old, 
as the world of adolescence 
creeps into Sophie's view, Calum 
struggles under the weight of life 
outside of fatherhood. Sophie's 
recollections become a powerful 
and heartrending portrait of their 
relationship, as she tries to recon-
cile the father she knew with the 
man she  didn't. 

Aftersun premiered as part of 
International Critics' Week during 
the 2022 Cannes Film Festival, 
where it won a jury prize.  

It was released in the UK on 
18 November 2022 and is sched-
uled to be released for VOD plat-
forms on December 20, 2022. 

Harry Perdios was born on 11 
March 2004, in London. He grew 
up in Leeds, West Yorkshire. His 
parents were born in the UK and 
his paternal grandparents are 
from Larnaca and Achna.

Harry Perdios appears in 
new movie Aftersun
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As we gear up towards the 
festive season, you will 
have hopefully had some 

facials done, eyelashes semi-
permanently lifted and curled, and 
maybe some hair highlights or 
lowlights with a good styled cut. 
Now let's concentrate on make-
up matters, and looking abso-
lutely sparkling and fabulous! 

Make-up works better on super 
exfoliated skin because all the 
dead skin cells have been re-
moved and it reveals a beautifully 
refreshed, smooth skin surface 
of fresh new skin cells. So after 
a good toner and moisturiser, 
the skin should have the perfect 
canvas for the make-up artistry. 
 
Concealer 

Apply concealer to dark or 
blemished areas such as under 
eye, eyelid or chin area; if the 
laughter lines around the mouth 
area are deep, a line of concealer 
can create a plumper appearance. 
Any dark pigmentation can also 
be covered with concealer. Apply-

ing concealer around the eyelid 
and the under-brow area helps 
to create a light colour base area 
for applying any eyeshadow, as 
well as helping the eyeshadow 
adhere better, so it can work as 
a primer. The concealer should 
be slightly lighter in shade than 
your actual skin colour, but it does 
have to be the right tone to your 
natural skin tone. 

 
Foundation 

Use a mineral foundation colour 
that is as close to your own skin 
shade and tone as possible to  
give the most natural appearance 
as it can be applied on the areas 
that actually require it and not all 
over the face to look as though 
it is caked on. The most common 
areas that don't need any cover 
are the forehead, top of cheek and 
nose area. With the right shade 
and tone of foundation, along with 
some good blending in work using 
a teardrop sponge, it should look 
superb. The teardrop sponge is 
perfect as the pointed top works 

well to blend in the concealer, 
whilst the larger rounded end is 
great for blending in the founda-
tion. Get this foundation part right 
and it can look so natural. 

 
Eyeliner 

Use a liquid eyeliner for allur-
ing, dramatic eyes. Use a black 
or charcoal grey eyeliner - find 
one you can work with easily and 
draw a line two thirds in from the 
outer corner of the eye, starting 
with a thin line and gradually get 
thicker as you draw outwards and 
upwards, and go a little beyond 
the actual corner end of the eye 
itself, whilst holding the brow up-
wards at the same time. Holding 
the brow upwards and outwards 
allows for gravity and keeps the  
line from dropping downwards. 
Use the same hold of eyebrow for 
drawing a line under the eye area, 
two thirds in from the outer corner 
of the eye. Now choose a different 
colour to draw on the inner corner 
of the eye; if you want real atten-
tion focus to the eye area, use a 

strong colour like a bright blue, 
navy or plum - you can also add 
a glitter eyeliner for that little extra 
Christmas sparkle. 

 
Eyeshadow 

A lot depends on eye shape for 
real eyeshadow work to be done 
correctly to create that profes-
sional artistry, but one simple 
method that most can get away 
with, is with a little basic use of a 
soft pencil eye liner drawn slightly 
above the liquid eyeliner and with 
use of the same eyebrow holding 
method. Working from the outer 
corner of the eye, a third in, draw 
upwards to the end of the previous 
liquid liner drawn with the pencil, 
then using a smudger, often at 
the end of pencil eyeliners, just 

smudge inwards and upwards 
gently to give an illusion of smoky 
eye shading. Use a colour of your 
choice - charcoal grey, wine, navy 
or dark brown for a more natural 
look. Use a touch of highlighter 
colour, literally just dabbed under 
the brow and on the eyelid to 
finish off in a cream, silver or gold 
shade, according to your choice 
of pencil and eyeliner choice, so 
that colours work well together. 

 
Mascara 

Use a mascara that you know 
works well for you, creates the 
desired lash that you like, wash 
off or waterproof, curled and lifting. 
Thin coats applied over each 
other works better than one big, 
thick, clumpy coat. Black or dark 
brown works great. 

Lipstick 
Use a strong colour liquid      

lipstick stain that dries and stays 
put as your liner on the full outer 
shape of your lips, and then use 
a lighter shade for the centre to 
create a plump look. Add some 
lip balm for that luscious lip lustre. 
If you have not used any glitter 
on the eye area, you can use a 
little in the centre of the lips. If no 
glitter has been added to eyes or 
lips, a little glitter can be added 
to the cheek area or to hair gel or 
mousse and applied to the hair. 

A glowing Merry Christmas! 
 

Love and Sparkles, 

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

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

Make-up a sparkle

Cooking with Loulla Astin 
Crustless Vegetable Pie

Pies without pastry in 
Greece are known as  
Τέμπελοπίτες / Tempelo-

pites, which translates as lazy 
pies!  This is a delicious, soft pie 
made with lots of vegetables, 
cheese and herbs - one slice, 
won’t be enough and even the 
children will never guess that 
they are eating vegetables with 
this really tasty offering! I like 
serving a slice with a bowl of 
homemade soup. 

 
Ingredients: 

3 tbsp olive oil + 150 ml 
1 shallot, chopped 
1 medium leek, chopped 
4 spring onions, chopped 
2 medium courgettes, grated 
2 large carrots, grated 
275g baby spinach, roughly 

chopped 
2 cups all-purpose flour 
1 tsp baking powder 
1 cup milk 
4 eggs, lightly beaten 
200g ricotta 
200g feta, crumbled 
100g cheddar, cheese, crated 
2 tbsp chopped parsley or        

2 tbsp chopped dill 
2 tbsp chopped mint 
1 tbsp dried mint  
1/2 tsp salt 
Freshly ground nutmeg  
Freshly ground black pepper 
 

Topping: 
Black and white sesame seeds 

 
Method: 

Preheat your oven to 170c /324f. 
Grease, flour and line the base 
of a square tin (9 x 9) with baking 
paper. 

In a large skillet or wok, heat 3 
tablespoons of olive oil and sauté 
the shallot, leeks and spring 
onions until softened. 

Squeeze the grated courgettes 
and add to the onions with the 
carrots, cook for a few minutes 
then add the spinach, a bit at 
the time, until wilted. Place the 
vegetables in a sieve and allow 
the excess liquid to drain. 

In a large bowl, add the milk, 
flour, baking powder and whisk 

until lump free. Add the eggs and 
the remaining olive oil and mix. 
Fold in the drained vegetable 
mixture, cheeses and herbs. Sea-
son with a little salt, lots of pepper 
and freshly ground nutmeg. 

Pour into the prepared baking 
dish and spread out evenly. 
Sprinkle top with sesame seeds 
and bake for 40 minutes or until 
top turns golden brown. 

Remove from oven and allow 
to cool for 15 minutes, cut into 
squares and serve. Delicious 
either warm or cold. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook. com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures: 
Thursday 15th December 2022 
Apollon v Doxa 
Enosis v AEL 
Friday 16th December 2022 
Cyprus football 
Olympiakos Nicosia v Aris Limassol 
AEK Larnaca v Omonia Nicosia 
Saturday 17th December 2022 
World Cup Third Place Play Off 
Croatia v France or Morocco 15.00pm  BBC  
League Two 
Leyton Orient v Sutton 15.00pm 
FA Trophy 3rd Round 
Barnet v Piymouth Parkway 15.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
Isthmian League Premier 

Haringey Borough v Bishops Stortford15.00pm White Hart Lane, 
London N17 7PJ 
Isthmian League North 
Witham v New Salamis 15.00pm 
Spartan South Midlands League 
London Colney v St Panteleimon FC 
Cyprus Football 
Akritas v Nea Salamis 
APOEL v Anorthosis 
Sunday 18th December2022 
World Cup Final 
Argentina v France or Morocco 15.00pm BBC ITV 
Monday 19th December 2022 
Cyprus Football 
Karmiotissa v Pafos 
Tuesday 20th December 2022 

Vanarama National League 
Notts County v Barnet 
Wednesday  21st December 2022 
Spartan South Midlands League Premier Division Cup 
St Panteleimon v Dunstable 19.45 Hertford Town FC Hertingford-
bury Park West Street Hertford Hertfordshire SG13 8EZ. 
Greece Football 
Levadiakos v Aris 
AEK Athens v Lamia 
Asteras Tripolis v Volos NFC 
PAS Giannina v Olympiakos 
Ionikos v Panathinaikos 
Thursday 22nd December 2022 
Greece Football 
OFI v Atromitos 
Panaitolikos v PAOK
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World Cup 2022

Tournament favourites Brazil 
were knocked out of the 
World Cup on penalties as 

Croatia kept their nerve to edge 
through to the semi-finals. 

Croatia, beaten finalists four 
years ago, scored with all four of 
their spot-kicks as Rodrygo – 
taking his team’s first kick – was 
denied by the brilliant Dominik 
Livakovic and Marquinhos’ crucial 
fourth effort struck the post. 

As the ball hit the foot of the 
woodwork and bounced away, 
Croatia’s team sprinted to cele-
brate with their goalkeeper, while 
the Brazil players hit the turf, 
knowing their dream of a sixth 
crown had come to an end. 

After an engrossing 90 min-
utes, Tite’s men thought they had 
won it in extra time when Neymar 
scored a thumping effort to equal 
Brazil’s ‘official’ men’s goalscoring 
record. 

But substitute Bruno Petkovic 
had other ideas, stroking in a 
117th-minute equaliser with 
Croatia’s first shot on target in 
the match to take the game to the 
nerve-shredding shootout 

Morocco’s extraordinary run 
in Qatar continued on Saturday 
as they claimed another massive 
scalp in beating Portugal 1-0 to 
become the first African and Arab 
country to reach the World Cup 
semi-finals. 

A hugely significant victory 
broke new ground for the game 
outside of Europe and South 
America, who have been the 
dominant force in the sport,  
winning all 21 previous editions 
of the World Cup. 

The result could also go a long 
way towards vindicating the 
controversial decision to host the 
tournament in the Middle East. 

Youssef En-Nesyri’s 42nd  
minute goal at the Al-Thumama 
Stadium means Morocco are 
only the third country outside of 
Europe and Latin America to 
reach the last four, after the U.S. 
at the first World Cup in 1930 and 
South Korea, co-hosts when they 
got to the semis 20 years ago. 

It is a result with major           
significance for the world game, 
providing proof that the gap      
between the top teams and the 
rest is closing and handing new 
hope to many countries who might 
have felt World Cup success was 
beyond them. 

Saturday’s victory for Morocco 
comes on top of their win over 
second-ranked Belgium in the 
group phase and penalty shoot-
out success against Spain in 
the last 16. 

But against Portugal, despite 
their pre-match protestations 
about fatigue, they were more 
ambitious. They looked for coun-

ter attack opportunities while 
soaking up the pressure with 
resolute defence. 

They have conceded only one 
goal in their five games at the 
tournament, keeping at bay some 
of the tournament’s top names. 

Portugal had their chances but 
not enough to panic the Moroccan 
backline, who were without the 
injured Nayef Aguerd and lost 
skipper Romain Saiss to a thigh 
injury after halftime. 

All the time Morocco waited 
to burst forward on the counter 
and left back Yahia Attiyat-Allah, 
starting his first game of the tour-
nament, led the efforts with sev-
eral surging runs down the flank. 

He presumably did not want to 
cross with as much height as he 
did in the 42nd minute but En-
Nesyri proved equal to the chal-
lenge with a towering header as 
he outjumped both goalkeeper 
Diogo Costa and defender Ruben 
Dias to hand Morocco the lead. 

Morocco’s victory set off jubi-
lant celebrations throughout the 
region and come as a boost to 
Qatar, whose choice as hosts was 
dogged by controversy but they 
can now wallow in the success 
of an Arab country. 

The match marked a possible 
end to Cristiano Ronaldo’s Portugal 
career, with the striker reduced 
to tears as he walked down the 

tunnel at the end of the game. 
His 196th international appear-

ance as a second-half substitute 
gave Portugal a temporary lift. 
But there would be no be no fairy-
tale ending for the 37-year-old. 

 Lionel Messi earned a last 
shot at World Cup glory after his 
penalty and a double from Julian 
Alvarez helped Argentina sweep 
past Croatia 3-0 on Tuesday and 
into the final where they will face 
either holders France or Morocco. 

While all eyes were on Argen-
tina captain Messi and his fifth 
bid to win the one major trophy 
eluding him, it was 22-year-old 
Alvarez who stole the show, earn-
ing the penalty before opening 
his own account at the end of a 
scintillating 50-metre run. 

Messi coolly put away the spot 
kick in the 34th minute, after      
Alvarez was brought down by 
keeper Dominik Livakovic, to be-
come his country's all-time World 
Cup top scorer with 11 goals. 

Alvarez then took matters into 
his own hands with his solo effort 
to double their lead five minutes 
later. 

The pair combined perfectly in 
the 69th for Alvarez to tap in his 
second goal after a mesmerising 
Messi drive to the byline and cut-
back to make sure of Argentina's 
sixth World Cup final appear-
ance. 

East Thurrock United 
showed great tenacity to 
snatch victory from the 

jaws of defeat in this gripping 
Isthmian North encounter in 
freezing Haringey. A battling 2-1 
win meant the Rocks leapfrogged 
hosts New Salamis to go seventh 
in the table. 

East Thurrock  began well, 
creating a number of half chan-
ces in the opening half hour or 
so, but without seriously threat-
ening charismatic home keeper 
Emmanuel Olajide. 

However, in vastly experienced 
and much travelled Ghanaian 
international striker Derek Asa-
moah, the home side possessed 
a player of genuine quality.  

Derek, with over three hundred 
football league games under  
his belt, not to mention spells with 
Hamilton Academicals, Nice        
in France, Locomotiv Sofia in 
Bulgaria and three seasons in 
top level South Korean football, 
may be approaching the veteran 
stage of his career, but is still 
very much of a handful playing 
at step four level. 

And this was proved some 
ten minutes before half time 
when he picked up a pass in 

midfield, cut in from the right 
and unleashed a stunning strike 
into the top corner for his       
sixteenth goal of the season. 

The game had been competi-
tive, but never nasty, however, 
with twenty minutes left on the 
clock, Salami’s were reduced to 
ten men when Junior Luke picked 
up a second yellow. 

And as the game moved       
towards a dramatic conclusion, 
Rocks slowly built momentum, 
gradually taking advantage of 
the numerical advantage. 

Then, with ninety minutes        
almost up, and just when it 
seemed that Asamoah’s moment 
of class was going to prove 
decisive, Ryan Boswell showed 
some class of his own out on 
Rocks right flank, sending a  
pinpoint cross over to the far post 
for Sam Carter to smash in the 
equaliser. 

Two minutes into added time 
it was a case of deja-vu as      
Boswell crossed again, this time 
to the near post where Moses 
deftly touched the ball past     
Olajide for a stunning winner,   
to send the travelling fans into  
raptures. New Salamis are away 
to Witham this Saturday. 

Last minute defeat  
for New Salamis

Cyprus Football
Results 
Pafos-APOEL 1-2,  
Doxa-AEK 0-1,  
Anorthosis-Olympiakos1-1, 
Paralimni-Apollon 0-1,  
Omonia-Akritas 1-0,  
AEL-Aris 0-0, 
Nea Salamia 2 Karmiotissa 1 
Standings:  
APOEL 33, Pafos 31, AEK 31, Aris 30, Apollon 22, Omonia 22, 
Nea Salamis 19,  Anorthosis 18, AEL 15, Karmiotissa 15, Doxa 11, 
Paralimni 11, Olympiakos 8, Akritas 7.
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with broken hearts and great sadness that we announce  
the passing of our beloved mother, grandmother,  

great-grandmother and sister Despina Conios who died on the 
30th November 2022, at the age of 90. She leaves behind her 
daughter Maritsa, son Andrew, son-in-law Andrew, her five 

beautiful grandchildren, Athena, Despina, Christiana,  
Constantine and Katerina and her six angelic  

great-grandchildren. She also leaves behind her two brothers, 
Zannetos and Kypros Tofallis, family and friends.  

 
Despina’s love for her family was unconditional. We will miss 

and love her eternally with all of our hearts and never  
forget our Despina  

 
Her funeral will take place at 12.00 pm, on Tuesday 20th  
December 2022, at St. John the Baptist, Wightman Rd,  

Harringay, London N8 0LY, and the burial will follow  
at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP, at 2.00 pm.  

A donation box will be available, proceeds will go to Macmillan 
Cancer Support and the North London Hospice.  

The wake will take place after the burial at 
 St. John the Baptist's Church Hall. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Δέσποινα Κονιός 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας 
μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδελφής  

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΙΟΣ (της οικογένεια Τοφαλλή) από τους 
Στύλλους, Αμμόχωστος, Κύπρος σε ηλικία 90 ετών, την 30ήν  
Νοεμβρίου 2022. Η Δέσποινα αφήνει την κόρη της Μαρίτσα, 
τον γιό της Ανδρέα, τον γαμπρό της Ανδρέα, τα πέντε όμορφα  
εγγόνια της: Αθηνά, Δέσποινα, Χριστιάνα, Κωνσταντίνο και 
την Κατερίνα και τα έξι χαριτωμένα δισέγγονά της. Αφήνει, 
επίσης, τους δύο αδελφούς της Ζαννέτο και Κύπρο Τοφαλλή, 

καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
 

Η αγάπη της Δέσποινας για την οικογένειά της ήταν τεράστια.   
Θα μας λείψει και θα την αγαπούμε παντοντινά με όλη μας την 

καρδιά. Δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ.  
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022,  
στις 12 μ.μ., από την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του  
Βαπτιστή, Wightman Road, Harringay, London N8 0NY  
και θα ακολουθήσει η ταφή στο Edmonton Cemetery, 

Church Street, N9 9HP, στις 2 μ.μ. Θα υπάρχει κουτί εισφορών  
στη μνήμη της Δέσποινας. Οι εισφορές θα διατεθούν για το 

Macmillan Cancer Suppοrt και το Νorth London Hospice.  
 

H Παρηγοριά θα δοθεί στο xωλ της Εκκλησίας του Αγίου 
Ιωάννη του Βαπτιστή και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι.

Despina Conios 
(From Styllous, Famagusta, Cyprus)(από τους Στύλλους, Αμμόχωστος, Κύπρος)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Κώστας Ζορπάς

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 18.12.2022,  
στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  

Tower Road/Logan Road, London N9 0LP, 
 το 16ον ετήσιο μνημόσυνο  

του πολυαγαπημένου και αξέχαστου μας  
πατέρα και παππού Κώστα Ζορπά,  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη 
του, όπως παρευρεθούν.   

Τα παιδία: Δημήτρης, Ντίνα, εγγόνια 
και δισέγγονα.

Rest in Eternal Peace, God Bless Your Soul, My Always and Forever Angel,  
My Beloved Yiayia Despina  

 
My wonderful Yiayia Despina,your leaving of this world has broken my heart. 

 Shattered it to pieces. How can I ever mend it? Where do I start?  
You blessed us all with your presence alone. Your warm big gold heart, 

kindest smile and softest of hugs,created a warm loving family and  
maintained a place to call home.  

You raised me from a child to a man. You held my baby hand and sang me songs  
and stories of old. I held your frail hand and sang them back. 

And we would sing and I would dance on our weekends to Cypriot rhymes.  
And I would learn all of life's lessons from your wonderful past. 
And you've instilled a love of Cyprus very deep into my heart.  

I thank her for leaving her beloved Cyprus and thriving in a foreign country. 
 I thank her for raising and educating her family, though she was unable to educate 
herself. I thank her for looking after my sisters, cousin and myself, from boy to man, 
now and forever. I thank her for her story, her life, her joys, enduring sad times and 

wonderful times too. But above all, thank you for your love and devotion. 
Thank you for being part of my history, my geography, my memories and everything 

happy in my life is reflected by you, my love! I couldn't have asked for anyone 
better. Thank you my dearest Yiayia Despina, one of God's angels who graced these 

lands.  
Rest in Eternal Peace, God Bless Your Soul, My Always and Forever Angel,  

My Beloved Yiayia Despina  
 

Your grandson, Constantine Raphael Georgiou.  
Ο εγγονός σου, Κωνσταντίνος Ραφαέλ Γεωργίου 

(από Άγιο Επίκτητο, Κύπρος)
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(Από τη Λεμεσό, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Μαρούλλα Προκοπίου 
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the death of Maroulla Procopiou,  
who sadly passed away on Sunday 11th December 2022, at the age of 83.  

She leaves behind her children, Anastasia, Stella and Procopis,  
her grandchildren and great-grandchildren. She was also a beloved aunt,  

relative and friend who will be sorely missed.  
 

Maroulla was a dearly loved mother, grandmother, great-grandmother  
and so much more to so many.  

 
Her funeral will take place on Friday, 30th December 2022, at 10am, 

 at St. Mary’s Greek Orthodox Cathedral, 21 Trinity Road, Wood Green,  
London N22 8LB and then will be led to her last residence to rest in peace  

at New Southgate Cemetery & Crematorium. 

Maroulla Procopiou 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας  
Μαρούλλας Προκοπίου, η οποία απεβίωσε την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022,  
σε ηλικία 83 ετών. Αφήνει τα παιδιά της Αναστασία, Στέλλα και Προκόπη,  

τα εγγόνια και τα δισέγγονά της, λοιπούς συγγενείς και φίλους.   
Η Μαρούλλα ήταν πολύ αγαπητή σε όλους όσους είχαν την ευκαιρία να την 

γνωρίσουν. Ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή ήταν και στην Κυπριακή κοινότητα 
του Λονδίνου.   

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022, στις 10 π.μ., 
από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Παναγίας, Wood Green, 21 Trinity Road, 
London N22 8LB. Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία η εκλιπούσα θα οδηγηθεί  

στο κοιμητήριο του New Southgate Cemetery & Crematorium.  
«Αναπαύσου εν ειρήνη»

(From Limassol, Cyprus)

29/5/1939 - 11/12/2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce  

the passing of Harry Protopapa, on 30th  

November 2022, at the age 62. He leaves  

behind, wife Galini, children Areti and  

Vasileios, son Andreas and two grandchildren 

Tobias and Jasper, parents Andreas and Areti  

and brother Chris. 

 

The funeral will take place on Wednesday 

 21st December 2022, at St Demetrios Greek 

Orthodox Church, Edmonton at 12 noon, 

 and the burial will follow at Edmonton  

Cemetery, at 2pm. Floral tributes ae welcome 

but the family would prefer donations to  

“The Chris Harmanda Foundation” 

A donation box will be available on the day.

28/9/1945 – 25/11/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χάρη Πρωτoπαπά

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του 

αγαπημένου μας Χάρη Πρωτoπαπά, στις 30 

Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 62 ετών. Αφήνει τη 

σύζυγο του Γαλήνη, τα παιδιά του Αρετή και 

Βασίλειο, τον γιο του Ανδρέα και τα δυο του 

εγγόνια Tobias και Jasper, τους γονείς του 

Ανδρέα και Αρετή και τον αδελφό του Χρήστο.  

 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη  

21 Δεκεμβρίου 2022, από την Ελληνική  

Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Edmonton, στις 12 το μεσημέρι και θα 

ακολουθήσει η ταφή στο Edmonton Cemetery,  

στις 14:00. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, 

ωστόσο η οικογένεια θα εκτιμούσε ιδιαίτερα  

τις εισφορές σας για το “The Chris Harmanda 

Foundation” την ημέρα της κηδείας.

Harry Protopapa
(from London)(Από το Λονδίνο)

(Από την Κώμα του Γιαλού, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Παναγιώτης Αντωνίου
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, 
father-in-law, grandfather, brother, and uncle Panayiotis Antoniou (known 

as Tony) who passed away on the 25th of November 2022.  
He leaves behind his two sons Andreas and Dimitri, daughter Maria, 
daughter-in-law Lisa, three grandsons, his siblings and many relatives  

and close friends. 
 

The funeral will take place on Thursday 22nd December,  
at St Panteleimon Church, Kenton Road, Harrow HA3 9QN, at 12pm.  
The burial will take place at Pinner New Cemetery, Pinner Road, Pinner 

HA5 5RH, at 1.30pm. The wake will take place immediately after  
at St Panteleimon Church Hall. Flowers to be sent to Demetriou & English 

funeral directors, 131-133 Myddleton Road, Wood Green,  
London N22 8NG by no later than the 21st of December 2022.

Panayiotis Antoniou
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, 
πεθερού, παππού, αδελφού και θείου Παναγιώτη Αντωνίου (γνωστού  
και ως Τόνι) ο οποίος απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2022. Αφήνει τρία  
παιδιά, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη και την Μαρία, τη νύφη του Λίζα, 

τρία εγγόνια, αδέρφια, συγγενείς και φίλους. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022,  
από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, Kenton Road, Harrow  

HA3 9QN, στις 12 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο Pinner New Cemetery, Pinner 
Road, Pinner HA5 5RH, στις 13.30. Η παρηγοριά θα δοθεί αμέσως μετά 
στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα. Τα λουλούδια  
μπορούν να σταλθούν στο γραφείο κηδειών Demetriou & English,  

131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG,  
το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2022.

(From Koma Tou Yialou, Cyprus)

1/1/1960 – 30/11/2022
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† 3ΜΗΝΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ † 3-MONTH MEMORIAL

The 3-month memorial service of our beloved parents  

Kyriacou and Gregorios Xenophontos  
will take place on Sunday 18th December 2022, 

 at St John the Baptist Greek Orthodox Church,  
Wightman Road, London N8 0LY, and we invite anyone 

who wishes to honour their memories to attend.  
  

With thanks: daughters Erene, Anastasia and Elena,  
son-in-law Andreas, grandchildren Barry, Greg, Dimitris, 

Christina, Kyriaki, Alexandra, Sophia, George,  
Greg and Alberto, siblings and family. 

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022,  
το 3μηνο μνημόσυνο των αγαπημένων μας γονιών  

Κυριακούς και Γρηγόριου Ξενοφώντος,  
στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 
Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, και καλούμε 
όλους όσοι τιμούν τη μνήμη τους, όπως παρευρεθούν.  

  
Οι τεθλιμμένοι: κόρες Ειρήνη, Αναστασία και Έλενα,  
γαμπρός Ανδρέας, εγγόνια Barry, Γρηγόρης, Δημήτρης,  

Χριστίνα, Κυριακή, Αλεξάνδρα, Σοφία, Γιώργος, Γρηγόρης 
και Αλμπέρτο, αδέλφια και συγγενείς.

23/10/1943 – 1/12/ 2022

Απεβίωσε η Παναγιώτα Παύλου Σολωμή
Απεβίωσε το πρωί της περασμένης Κυριακής σε ηλικία 93 χρό-

νων στο σπίτι της κόρης της στη Λεμεσό, όπου διέμενε τα τελευ-
ταία χρόνια, η Παναγιώτα Π. Σολωμή από την Κώμη Κεπίρ.  
Πρόκειται για τη σύζυγο του Παύλου Σολωμή και μητέρα του γιού 
τους, Σολάκη, 16 μόλις χρόνων, οι οποίοι είχαν εκτελεσθεί από 
ομάδα φανατικών Τ/κυπρίων του χωριού και της γύρω περιοχής, 
κατά τις μαύρες μέρες της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής.  
Τα οστά τους ανευρέθησαν και ταυτοποιήθηκαν 43 χρόνια αργό-
τερα σε περιοχή του χωριού Γαλάτεια στην Καρπασία.  
Και αυτό σαν αποτέλεσμα επιμόνων προσπαθειών της κόρης του 

ζεύγους, Χριστίνας, η οποία ανέπτυξε γι΄αυτό το σκοπό αλλά και 
για άλλους γενικότερους λόγους, σχέσεις ευρείας συνεργασίας με 
την Τ/κύπρια δημοσιογράφο Σεφκούλ Ουλουτάγκτ. Η κηδεία πα-

τέρα και γιου τελέσθηκε στη Λεμεσό στις 3 Μαρτίου 2018.  
Η Παναγιώτα που είχε το δικό της μερίδιο από τις δραματικές 

διώξεις στο χωριό, κατέληξε με τη Χριστίνα στη Λεμεσό, όπου βίω-
σαν το ανείπωτο μαρτύριο των συνεπειών από τη θηριωδία της 
τουρκικής εισβολής. Συνολικά στη Γαλάτεια είχαν εκτελεσθεί  τέσ-
σερις από την Κώμη Κεπίρ. ‘Αλλοι 7 Κωμήτες είχαν εκτελεσθεί 
στην περιοχή Απέλαντρος, ένας στο Λειβάδι και ένας στην περιοχή 
Τράχωνα. 
Ο 14ος από τους εκτελεσθέντες δεν έχει ακόμα ανευρεθεί.   
Η υγεία της τραγικής συζύγου και μητέρας άρχισε να κλονίζεται 

με ταχύτερους ρυθμούς τον τελευταίο μήνα με οριστική κατάληξη 
στις 7 το πρωί  της Κυριακής 11 Δεκεμβρίου. 

(από την Έγκωμη Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Λουκρητία (Λούλλα) Κυριακού
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
mother, grandmother, and great grandmother, Loulla Kyriacou  

on 1 December 2022, at the age of 79. Loulla leaves behind her children 
Anna, Helen and Andro, her son-in-laws, John and Chris.  

Her grandchildren, Dino, Andreas, Kyriacos,Vasos, Christina,  
Constandino, Sophia and Joanna, great grandchild Anastasia. 

 
The funeral will take place on Wednesday 21 December 2022, at 9am, 

at St Demetrios Church, Edmonton, N9 0LP. The burial will follow  
at New Southgate Cemetery, N11 1JJ. If you wish to make 

 a contribution, in place of flowers, a charity box will be available  
at the church for any donations.

Loucritia (Loulla) Kyriacou

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, Λούλλας Κυριακού, την 1η Δεκεμβρίου 

2022, σε ηλικία 79 ετών. Η Λούλλα αφήνει τα παιδιά της Άννα, Ελένη και 
Άνδρο, τους γαμπρούς της Γιάννη και Χριστάκη, τα εγγόνια της Ντίνο,  

Ανδρέα, Κυριάκο, Βάσο, Χριστίνα, Κωσταντίνος, Σοφία και  
Τζοάνα και το δισέγγονο της Αναστασία. 

 
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στις 9 π.μ., 
από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Edmonton, N9 0LP, και η ταφή 
στο New Southgate Cemetery, N11 1JJ. Αντί για λουλούδια, για όσους 

επιθυμούν, θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών. 

(From Engomi, Ammochostos)

3/7/1939 – 12/12/2022

(από την Αγία Τριάδα της Γιαλούσας, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Χρύσανθος Λούκα
† DEATH ANNOUNCEMENT 

It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved Chrysanthos Louca, on Monday  

12 December 2022, at the age 83. Chrysanthos leaves  
behind, his wife Maro Louca, sons Chris and Alex,  

brothers Vassos, Giorgos  and Andrea, sister Charoulla 
 

Funeral information will be announced soon. For any 
other question, please contact Maria on 07900587983

Chrysanthos Louca

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου 
μας Χρύσανθου Λούκα, τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022,  

σε ηλικία 83 ετών. Ο Χρύσανθος αφήνει τη σύζυγό του Μάρω 
Λουκά, τους γιους του Χρήστο και Αλέξανδρο, τα αδέρφια 

του Βάσο, Γιώργο, Ανδρέα και Χαρούλα. 
 

Πληροφορίες για την κηδεία θα ανακοινωθούν σύντομα. 
Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, παρακαλώ επικοινωνήστε 

με την Μαρία στο 07900587983

(from Agia Triada, Gialousa, Cyprus)

του Κυριάκου Τσιούπρα

ΤΡΑΓΙΚΗ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑ ΔΥΟ ΑΓΡΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΠΑΛΛΙΚΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΜΗ ΚΕΠΙΡ 
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing 
of our beloved Panayiotis Louca on Wednesday, 

30th November 2022. Panayiotis leaves behind wife 
Fedra (married 67 years), 4 children: Androulla, 

Loucas, Stamatis and Argyroulla, 7 grandchildren: 
Christakis, Fedra, Fay, Christopher, Natasa, Thea 
and Styliana, 8 great grandchildren, many relatives 

and friends. 
  

Panayiotis was a loving husband. A devoted father 
and grandfather. He was a man of Great honour and 

respect and will be dearly missed.   
  

The funeral will take place on Wednesday, 
21st December 2022, at St Marys, Trinity Rd, 

Wood Green N22 8LB, 12.30pm, and the burial at 
New Southgate cemetery, Brunswick Park Rd, 

London N11 1JJ at 2.00pm. The wake will take place 
at St Barnabas church hall. At the church will be 

a donation box for Parkinson's UK. 
 

For further information please contact 
Demetriou & English at 020 8889 9888

3/2/1934 – 29/11/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Παναγιώτης Λουκά 
(Πουλλούθκια) 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο  
του αγαπημένου μας Παναγιώτη Λουκά την Τετάρτη 
30 Νοεμβρίου 2022. Ο Παναγιώτης αφήνει τη σύζυγο 
του Φαίδρα (παντρεμένοι για 67 χρόνια), 4 παιδιά: 
Ανδρούλλα, Λουκά, Σταμάτη και Αργυρούλα, 

7 εγγόνια: Χριστάκη, Φαίδρα, Φαίη, Χριστόφορο, 
Νατάσα, Θέα και Στυλιάνα,  8 δισέγγονα, συγγενείς 

και φίλους. 
 

Ο Παναγιώτης ήταν ένας τρυφερός σύζυγος.  
Ένας αφοσιωμένος πατέρας και παππούς. Ήταν  

άνθρωπος με μεγάλη τιμή και σεβασμό και θα λείψει 
 σε όλους μας πάρα πολύ.  

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη, 

21 Δεκεμβρίου 2022, από την εκκλησία της 
Παναγίας, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, 

στις 12.30 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του New 
Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, 
στις 14:00. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της 
εκκλησίας του Αγίου Βαρνάβα. Στην εκκλησία θα 

υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να διατίθενται 
για το Parkinson's UK. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να επικοινωνείσετε με το Γραφείο Τελετών 
Demetriou & English στο τηλέφωνο: 020 8889 9888

(From Lefkoniko, Cyprus) (από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

(Από τον Γερόλακκο, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ξενοφών (Ξενής) Δημητρίου
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness, that we announce that our beloved husband, father, grandfather, 
brother, and uncle, Xenis Demetriou passed away on Tuesday 29th November, aged 88. 

Xenis leaves behind his loving wife Androulla, 3 sons Demetrios, Myrianthos and  
Christakis, their partners, eight grandchildren along with his 5 siblings, Bambi, Costas,  

Nicolas, Kalliope and Andrianou and many other relatives and friends.   
Xenis was devoted to his family and friends and liked being active throughout his life 

and ensured he helped all his family and siblings when needed. Ηe was truly loved  
and will be dearly missed.   

The funeral will take place on Friday 16th December 2022, at 12pm, at St Stylianos 
Church, Ayiou Stylianou Street, Strovolos, Nicosia, Cyprus. For those who would like to 

make a charitable donation as a tribute to pay your respect, instead of flowers, you can 
donate to Asthma + Lung UK at https://xenophonxenisdemetriou.muchloved.com 

which was one of the causes of his death, lung disease due to working with asbestos as a 
builder for many years. The charity helps many people who experience a lung condition 

in the UK, and the charity believes in the saying Every Breath Matters.

Xenophon (Xenis) Demetriou 
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας Ξενής Δημητρίου, απεβίωσε την 
Τρίτη 29 Νοεμβρίου, σε ηλικία 88 ετών. Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Ανδρούλλα, 
τρεις γιους: Δημήτριο, Μυρίανθο και Χριστάκη με τους συντρόφους τους, 8 εγγόνια, 
5 αδέρφια: Παμπή, Κώστα, Νικόλα, Καλλιόπη και Αντριανού, συγγενείς και φίλους.   

«Ο Ξενής ήταν αφοσιωμένος οικογενειάρχης και πιστός φίλος. Ήταν ιδιαίτερα 
δραστήριος και πάντοτε του άρεσε να φροντίζει την οικογένεια και τα αδέρφια του 
όταν τον χρειάζονταν. Αγαπήθηκε αληθινά απ’ όλους. Θα μας λείψει πάρα  πολύ».  
Η κηδεία του θα τελεσθεί στη Λευκωσία την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, 

στις 12μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αγίου Στυλιανού στον Στρόβολο. Αντί λουλουδιών, θα 
γίνονται εισφορές ηλεκτρονικά στο «Asthma + Lung UK» μέσω του συνδέσμου 

https://xenophonxenisdemetriou.muchloved.com καθώς, μια από τις αιτίες θανάτου 
του, αφορούσε πάθηση των πνευμόνων. Η πάθηση αυτή αποδίδεται στον αμίαντο, ο 
οποίος είχε χρησιμοποιηθεί σε κατασκευές στις οποίες εργάστηκε για πολλά χρόνια 
ως οικοδόμος. Το «Asthma + Lung UK» με σύνθημα «Κάθε Ανάσα Μετράει», βοηθά 

πολλούς ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παθήσεις των πνευμόνων.

(From Yerolakkos, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χρυστάλλα Χρήστου  
Βασιλειάδη

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας, μητέρας, πεθεράς,  
γιαγιάς και προγιαγιάς, η οποία απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 92 ετών.  

Η Χρυστάλλα γεννήθηκε στο Παλαιομέτοχο της Λευκωσίας και αργότερα έζησε στο Βαρώσι 
(Αμμόχωστος) πριν έρθει στο Λονδίνο το 1954. Αφήνει πέντε παιδιά, τον Μύρο,  

την Κυριακή, την Χρυσούλα, τον Χριστάκη, την Αναστασία, γαμπρούς και νύφες, 
17 εγγόνια και 12 δισέγγονά.   

Η Χρυστάλλα μας ήταν αξιολάτρευτη. Δούλεψε πολύ σκληρά σε όλη της τη ζωή, 
φροντίζοντας η οικογένεια της να έχει πάντοτε ό,τι καλύτερο. Ήταν μια πολύ  

γενναιόδωρη γυναίκα που πάντα άνοιγε το σπίτι της για την οικογένεια και τους φίλους της,  
όταν χρειάζονταν ένα μέρος για να μείνουν. Την αγαπάμε πολύ. Και θα μας λείψει πολύ.  

Η μνήμη της θα παραμείνει άσβεστη και θα ζει για πάντα στην καρδιά μας.   
Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2022, στις 10:00π.μ., από την εκκλησία  

της Παναγίας, Wood Green και η ταφή στο The City Of  London Cemetary Aldersbrook 
Road E12, στις 12:30 μ.μ. Η Χρυστάλλα λάτρευε τα λουλούδια, επομένως η οικογένεια θα  

δεχτεί λουλούδια, τα οποία μπορούν να σταλθούν στο γραφείο κηδειών Demetriou and English,  
131-133 Myddleton Road, London N22 8NG, έως τις 8πμ, την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου.

3 0 /8 /1934  -  30 /11 /2022

Chrystalla Christou  
Vassiliades

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved, mother, mother-in-law,  
grandmother and great-grandmother, who passed away peacefully on the 25th November, aged 92  

years. Chrystalla was born in Paliomedoho, Nicosia and later lived in Varosi (Famagusta) 
 before coming to London in 1954. She leaves behind her five children; Myro, Kyriaki,  

Chrysoulla, Christakis and Anastasia and son-in-laws and daughter-in-law. She also leaves  
behind her 17 grandchildren and 12 great-grand children.  

 
Chrystalla was a very loving person who worked extremely hard throughout her life,  

making sure her family had the best of  everything they needed. She was a very generous 
woman who would always open her home to her family and friends if they needed a place  
to stay. We all love and miss her very much. Her memory will live on within us all and will 

never be forgotten. 
  

The funeral will take place on the 19th December 2022, at 10:00 am,  
at the Church of St. Mary's, Wood Green and the burial will follow at The City Of London 
Cemetary Aldersbrook Road E12, at 12:30pm Chrystalla loved flowers, therefore the family  
will  accept floral tributes to be sent by 8am on the 19th December to: Demetriou and English  

Funeral Directors Ltd. 131-133 Myddleton Road, London N22 8NG.20/1/1930 - 25/11/2022

Panayiotis Louca 
(Boulouthkia) 
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† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Γεώργιος Ηρακλής
Με βαριά καρδιά και βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα, παππού και 
προπάππου μας Γεωργίου Hρακλή το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 96 ετών. 

 
Ο Ηρακλής ζούσε την κάθε του στιγμή στο έπακρο. Κέρδιζε τους ανθρώπους  

με τη γοητεία και τον χαρακτήρα του, γι΄αυτό και αγαπήθηκε από πολλούς. Ήταν 
ένας καταπληκτικός και στοργικός πατέρας, παππούς και προπάππους. Διατήρησε 

την εξυπνάδα και την αίσθηση του χιούμορ του, μέχρι το τέλος της ζωής του.  
Ο Γιώργος θα μείνει αξέχαστος από όλους όσοι είχαν την ευκαιρία  

να τον γνωρίσουν. Θα μας λείψει πολύ. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, από τον Ιερό Ναό Αγίου 
Λαζάρου και Αποστόλου Ανδρέου, Rutland Road, Λονδίνο, E7 8PQ, στις 10.30 π.μ., 
και θα ακολουθήσει η ταφή στο Upminster cemetery, Ockenden Road, Upminster, 

Essex, RM14 2UY.  
Τα λουλούδια μπορούν να παραδοθούν στην εκκλησία ή στο κοιμητήριο. 

(from Neta, Famagusta, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sorrow that we announce the passing away of our beloved Mother,  
Andriani Pashalis, who died at home on 30 November 2022, on her Name Day.  

Andriani was born in Lefkara, Cyprus on 21/7/1926.  Her beloved husband, George, 
passed away in October 1993, and she now leaves three children, Maria, Klitos  

and Barry, their spouses, six grandchildren and two great-grandchildren,  
as well as an extended family and friends.   

Andriani and George emigrated from Cyprus to the UK in 1953 together with their two 
eldest children.They established a home and business in Bradford, West Yorkshire,  
and joined Yorkshire’s existing Greek community. Later, in 1964 they relocated to 

Muswell Hill, London.   
Our Mother was much loved and respected by all and will be painfully missed. 

May her memory be eternal.    
The funeral service will be held on Friday 16 December 2022, at 11.00am, 

 at St. Katherine’s Greek Orthodox Church, Friern Barnet Lane, London N20 0NL, 
followed by the burial at 12.30pm, at New Southgate Cemetery,  

Brunswick Park Road, London N11 1JJ.   

Andriani Pashalis
 † ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας,  
Ανδριανής Πασχάλη, η οποία απεβίωσε στο σπίτι της στις 30 Νοεμβρίου 2022,  

ανήμερα της ονομαστικής της εορτής. Ο αγαπημένος της σύζυγος, Γιώργος, απεβίωσε 
τον Οκτώβριο του 1993. Αφήνει τρία παιδιά, την Μαρία, τον Κλείτο και τον Μπάρι, 

τους συζύγους τους, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, συγγενείς και φίλους.  
Η Ανδριανή και ο Γιώργος μετανάστευσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1953, μαζί με τα 
δυο μεγαλύτερα παιδιά τους. Έφτιαξαν το σπίτι και την επιχείρηση τους στο Bradford, 

West Yorkshire, όπου υπήρχε μεγάλη ελληνοκυπριακή κοινότητα. Το 1964 η οικογένεια 
μετακόμισε στο Muswell Hill του Λονδίνου, όπου δημιουργήσαν το νέο τους σπίτι και 

την επιχείρηση τους.  
Η Μητέρα μας ήταν πολύ αγαπητή και σεβαστή από όλους και θα μας λείψει πολύ.  

Αιωνία της η μνήμη.   
Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022, στις 11π.μ., από την 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, London 
N20 0NL και θα ακολουθήσει η ταφή στις 12.30 μ.μ., στο New Southgate Cemetery, 

Brunswick Park Road, London N11 1 JJ.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Georgios Eraclis 
It is with a heavy heart  that we announce the death of our father, grandfather, and 

great-grandfather Georgios Eraclis on Saturday, 3rd December 2022, at the age of 96. 
 

He was loved by so many, and always lived life to the full. He won so many hearts 
with his charm and character. He was an amazingand loving father, grandfather, 

and great-grandfather. Ηe still had his wit and sense of humour right until the end. 
George left a lasting impression on everyone he met, and he will be dearly missed. 

 
The funeral will be held on the 20th of December 2022, at St Lazarus church,  

Rutland Road, London, E7 8PQ, at 10.30am, followed by the burial at Upminster 
cemetery, Ockenden Road, Upminster, Essex, RM14 2UY.  
Αll flowers are to be taken to the church or cemetery.

15/3/1938 -  5/12/2022

(From Lefkara, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
Γεώργιου Χαραλάμπους στις 5 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 84 ετών. 
Αφήνει την σύζυγό του Ανδρούλλα, τα παιδιά του Ζαχαρία, Μάγδα 

και Συμεών, τα εγγόνια του Έλενα, Πέτρο, Γεώργιος  
και Γεωργία. Ο γιος του Χρίστος απεβίωσε στις 23/8/2001. 

  
 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022,  
από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου,  
2 Logan Rd, London N9 0LP, στις 12 μ.μ., και θα ακολουθήσει η 

ταφή στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London 
N11 1JJ, στις 2 μ.μ.. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Southgate Hockey 

Centre, Trent Park, Snakes Lane, London EN4 0BW, στις 3 μ.μ.

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved 
George Charalambous, on 5th December 2022, aged 84.  

George leaves behind his wife, Androulla, his children: Zac, Magda 
and Simon and his grandchildren: Elena, Peter, George,  
and Georgina. His son Chris passed away on 23/8/2001. 

  
 

The funeral will be held on Friday 23 December 2022, 
 at St Demetrios Greek Orthodox Church, 2 Logan Rd, London 

N9 0LP, at 12pm, followed by the burial at New Southgate  
Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, at 2pm,  

ending with the wake at Southgate Hockey Centre, Trent Park, 
Snakes Lane, London EN4 0BW, at 3pm.

George Charalambous 
(From Famagusta, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Γεώργιος Χαραλάμπους
(Από την Αμμόχωστο, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ανδριανή Πασχάλη
(Από τα Λεύκαρα, Κύπρος)

21/7/1926 – 30/11/2022

16/9/26 – 3/12/22

(Από τη Νέτα Αμμοχώστου, Κύπρος)
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The 9 - month memorial of our beloved father, grandfather an great grandfather Adamou 
Pavlou Lambrou (Pekkos) from Gaidouras of Cyprus, will take place on Sunday 18 of December 2022,  

at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Rd, London N22 8LB, and we invite all those who honour  
his memory to attend.  

 
He is greatly missed. Let his memory be eternal.  

 
With thanks: Michael, Peter, Stefanos & Christiana, his 13 grandchildren and his 6 great grandchildren.

Tελούμε τη προσεχή Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, το 9μηνο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας  
πατέρα, παππού και πρόπαππου, Αδάμου Παύλου Λάμπρου (Πέκκου) από το χωριό Γαϊδουράς της Κύπρου,  
στην εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd, London N22 8LB και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του,  

να παρευρεθούν.  
 

Πολύ αισθητή η απουσία του. Αιωνία του η μνήμη.  
 

Οι τεθλιμμένοι: τα παιδιά του Μιχαήλ, Πέτρος, Στέφανος 
και Χριστιάνα, τα 13 εγγόνια, καθώς και τα 6 δισέγγονά του.

† MEMORIAL

Adamos Pavlou Lambrou (Pekkos)  
(From Gaidouras, Cyprus)

30/12/1941 – 25/3/2022
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† 5ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των 

Αγίων Πάντων, Camden St, London NW1 0JA, το 5ον ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας 
 

Κυριάκου Γιώργου Καραγιώργη 
 

και καλούμε, όσους τιμούν τη μνήμη του, όπως προσέλθουν στο μνημόσυνο.  

 

Η ΜΗΤΕΡΑ  

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

The 5th year memorial of our beloved  

Kyriacos Georgiou Karageorgis  

will be held on Sunday 18 December 2022, at All Saints Greek Orthodox Church, Camden, 

Camden St, London NW1 0JA, and we invite everyone who honour his memory to attend.  

 

 MOTHER 

 CHILDREN 

SIBLINGS 

OTHER RELATIVES

Τελούμε την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022,  

στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των 

Αγίων Πάντων, Camden St, London NW1 

0JA, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο για την 

ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου 

μας συζύγου,  πατέρα, αδελφού και παππού  

 

Γιώργου Καραγιώργη 

 

Καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του,  

όπως προσέλθουν στο μνημόσυνο.  

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ  

ΟΙ ΚΟΡΕΣ  

 ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ   

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

† ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

The one-year memorial of our beloved  

husband, father, brother, and grandfather  

George Karageorgis 

will be held on Sunday 18 December 2022,  

at All Saints Greek Orthodox Church, Camden, 

Camden St, London NW1 0JA.  

 

We invite everyone who honour  

his memory to attend.  

 

WIFE  

DAUGHTER’S  

GRANDCHILDREN  

OTHER RELATIVES
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(From Lefka, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved Husband, Father, and Grandfather, Nicos Demosthenous  
who passed away peacefully in Cyprus on Thursday 17th November 2022, at the age of 85.  

 
Nicos was a devoted Husband, Father and Grandfather and leaves behind his wife Maroulla, two sons Demos and Panico, two daughter-in-laws Andie and Vas,  

and his six grandchildren: Michaella, Aristos, Nicola, Emily, Nicos and Louis, along with many relatives and friends.  
 

The funeral will take place on Thursday 29th December 2022, at 10:30am, at the Greek Orthodox Church of St Mary’s, Trinity Road, London, N22 8LB.  
Nicos will be laid to rest at 12:00pm, at New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ.  

A wake will follow the burial at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, London, N11 1NL. 
 

Flowers are welcome and can be brought directly to the funeral, or alternatively they can be sent to Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, 
 London, N22 8NG by 17:00pm on Wednesday 28th December 2022. We will also be taking donations for our chosen charity, Alzheimer’s Research UK 

 and you can donate through the link below on our JustGiving page online at: https://www.justgiving.com/fundraising/nicos-demosthenous 
 

MAY HIS MEMORY BE ETERNAL. REST IN PEACE

Nicos Demosthenous 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, Νίκου Δημοσθένους, 
ο οποίος απεβίωσε στην Κύπρο την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών. 

 
Ο Νίκος ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας και παππούς. Αφήνει τη σύζυγό του Μαρούλα, δύο γιους: τον Δήμο και τον Πανίκο, νύφες: Andie και Vas,  

τα έξι εγγόνια του: Μιχαέλα, Αρίστο, Νικόλα, Έμιλι, Νίκο και Λούις, μαζί με πολλούς συγγενείς και φίλους. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022, στις 10:30 π.μ., από την εκκλησία της Παναγίας, Trinity Road, Λονδίνο, N22 8LB.  
Θα ακολουθήσει η ταφή στις 12:00 μ.μ., στο New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Road, Λονδίνο, N11 1JJ.  

Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Penridge Suite, 470 Bowes Road, Arnos Grove, Λονδίνο, N11 1NL. 
 

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλθούν στην κηδεία ή εναλλακτικά στο γραφείο κηδειών του Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, 
London, N22 8NG, έως τις 17:00, την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022. Οι εισφορές σας είναι ευπρόσδεκτες και θα διατεθούν στο Alzheimer's Research UK,  

μέσω του παρακάτω συνδέσμου στη σελίδα μας στο JustGiving: https://www.justgiving.com/fundraising/nicos-demosthenous 
 

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ. ΑΝΑΠΑΥΣΟΥ ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ.

27/4/1937 -  17/11/2022

Νίκος Δημοσθένους
(Από την Λεύκα, Κύπρος)
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In loving memory
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ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΖΩΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ
(από Δρομολαξιά, Κύπρος)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2022, στην Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, 

Τown Road/Logan Road, London N9 0LP, το 19ο ετήσιο μνημόσυνο της πολυαγαπημένης 

και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς 

ΖΩΟΥΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

και καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της, όπως παραυρεθούν. 

 

O σύζυγος Χριστοφής, 
παιδιά: Μάριος, Άκης, Σταύρος, Νίκος, Λέλλα και Μαριάννα, 

νύφες: Στάλω, Άννα-Μαρία, Ευγενία, Laura και εγγόνια.

God looked around his garden 
And saw an empty space. 

He then looked down upon this earth 
And saw your smiling face. 

 
God's garden must be beautiful, 

He always takes the best. 
For an unknown reason he took you 

up to heaven and shielded you with grace. 
 

It broke our hearts to see you go, 
But you did not go alone. 

For part of us went with you, 
The day God called you home
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