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Ομόφωνη ήταν η απόφαση της 
Πολεοδομικής Επιτροπής του Δή-
μου Barnet, που απέρριψε την τε-
ραστίων διαστάσεων ανάπτυξη στην 
περιοχή του Brunswick Park. Η ανά-
πτυξη αφορά σε... 

Σελ. 21 

Εnglish Section 45-75

Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

«ΜΗΝ ΑΣΘΕΝΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙΤΕ» ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΜΑΣ ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Δραματική αύξηση παρουσιάζει ο 
αριθμός των εγγεγραμένων ανέρ-
γων τον Νοέμβριο σε σύγκριση με 
τον Οκτώβριο αφού ήταν περισσό-
τεροι κατά σχεδόν 120.000, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία... 

Σελ. 13

Όμορφες στιγμές έζησαν γονείς 
και μαθητές ύστερα από 2 χρόνια 
στα ελληνικά παροικιακά σχολεία 
του Λονδίνου και όχι μόνο, όπου 
διοργανώθηκαν Χριστουγεννιάτικες 
σχολικές γιορτές... 

Σελ. 24 & 52

Εορταστική ατμόσφαιρα

Νέο πλήγμα 
για την παροικία

«Όχι» στο έργο-μαμούθ Ρεκόρ ανέργων

Απεργίες, 
απεργίες, 
απεργίες...

«Τίποτα 
δεν είναι 
δεδομένο 
για το πιλοτικό 
LTN στο 
Bounds Green»

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΟΙΚΙΑΠΑΡΟΙΚΙΑ

Ευχές και μηνύματα

ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

σελ 5, 6 & 45

σελ 3σελ 18, 49 & 50 σελ 3

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

ΑΚΑΜΠΤΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ

«Τίποτα 
δεν είναι 
δεδομένο 
για το πιλοτικό 
LTN στο 
Bounds Green»

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Νέο πλήγμα 
για την παροικία
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Απεργίες, 
απεργίες, 
απεργίες...

Ευχές και μηνύματα
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Ο ΔΗΜΟΣ HARINGEY ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «LΤΝ» ΣΤΟ BOUNDS GREEN

«Τίποτα δεν είναι δεδομένο για τα LTN και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις»
Τη λειτουργία διαδικτυακής πλατφόρμας μέσω 

της οποίας θα μπορέσουν οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες 
τοπικών επιχειρήσεων και τα οργανωμένα σύνολα 
του Haringey, να τοποθετηθούν επί του σχεδίου 
«Low Traffic Neighbourhoods», το οποίο εφαρμό-
στηκε πιλοτικά σε περιοχές του Bounds Green, 
ανακοίνωσε την περασμένη Δευτέρα το δημοτικό 
συμβούλιο. Προσπάθεια του δήμου, είναι να δια-
σφαλίσει ότι θα ‘ακουστεί η φωνή’ όλων των επη-
ρεαζόμενων, επί του προγράμματος «Haringey 
Streets for People», που στοχεύει στη δημιουργία 
συνθηκών ασφάλειας στους δρόμους των πυκνο-
κατοικημένων συνοικιών της περιοχής, καθώς και 
στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  

Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύ-
που του δήμου, μετά την εφαρμογή του προγράμ-
ματος «Haringey Streets for People» στα μέσα Αυ-
γούστου, έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις 
σχετικά με τα μέτρα που λήφθηκαν. 

Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε 
στη δημιουργία της πλατφόρμας Commonplace 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://bounds-

greenltn.commonplace.is ώστε να μπορέσουν 
ακόμη περισσότεροι κάτοικοι και επηρεαζόμενοι 
πολίτες, να τοποθετηθούν επί του προγράμματος 
το οποίο λειτουργεί σε δοκιμαστική βάση. Εκτός 
από τη δυνατότητα γραπτής δήλωσης του κάθε 
ενδιαφερόμενου, στη συγκεκριμένη σελίδα θα 
βρουν και διαδραστικό χάρτη της περιοχής του 
Bounds Green, όπου μπορούν να τοποθετήσουν 
ο καθένας το δικό του, ανώνυμο σχόλιο και παρα-
τηρήσεις με «καρφίτσα» για το κάθε σημείο ξεχω-
ριστά. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να ενη-
μερωθούν ολοκληρωμένα και με λεπτομέρειες για 
τις πρόνοιες και εξαιρέσεις του σχεδίου. Ειδικότερα 
σε ό,τι αφορά τις ειδικές ρυθμίσεις για τους κατοί-
κους, τους κατόχους ‘blue badge’ κτλ. 

Ο Cllr Mike Hakata, Αναπληρωτής Αρχηγός του 
Δημοτικού Συμβούλιου και μέλος της Επιτροπής 
για το Περιβάλλον και τις Μεταφορές, δήλωσε: 
«Καταλαβαίνω ότι το πρόγραμμα είχε σημα-
ντικό αντίκτυπο στις μετακινήσεις σας. Σε κά-
ποιες περιπτώσεις θετικό και σε κάποιες αρ-
νητικό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι 

έχουν ήδη υποβάλει τα σχόλια και τις παρατη-
ρήσεις τους σχετικά με τη δοκιμαστική εφαρ-
μογή του ‘Low Traffic Neighbourhoods’. Σε 
αυτή τη φάση είναι απαραίτητη η συνεργασία 
με τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις ώστε να 
διασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους, τα οποία 
για εμάς, πάντοτε αποτελούν προτεραιότητά 
μας. Κι’ αυτό θα συνεχίσει. Θέσαμε σε λειτουρ-
γία τη διαδικτυακή πλατφόρμα ‘Commonplace’ 
ώστε να δώσουμε την ευκαιρία να καταθέσετε 
εύκολα και γρήγορα τις απόψεις σας, αλλά και 
να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το 

πρόγραμμα. Είμαστε εδώ για να σας ακού-
σουμε και μαζί να διαμορφώσουμε το μέλλον 
της περιοχής». 

Μάλιστα, ο κ. Mike Hakata υπογράμμισε ότι το 
Δημοτικό Συμβούλιο παρακολουθεί καθημερινά 
την πορεία εφαρμογής του πιλοτικού προγράμμα-
τος, εξετάζοντας αναλυτικά τι λειτουργεί και τι δεν 
λειτουργεί. «Τίποτα δεν είναι τελειωτικό», είπε 
χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε: «Εάν το πρό-
γραμμα ‘LTN Bounds Green’ δεν μπορεί να 
προσφέρει αυτό που υποτίθεται ότι προσφέρει, 
δηλ μείωση του συνολικού όγκου κυκλοφορίας 
στους δρόμους, βελτίωση της οδικής ασφά-
λειας, μείωση του θορύβου και της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης, τότε δεν θα διστάσουμε να 
κάνουμε αλλαγές». Σημείωσε ακόμα ότι οι κάτοι-
κοι θα έχουν την ευκαιρία να αποστείλουν και τα-
χυδρομικώς τις απόψεις τους μέσω των σχετικών 
ενημερωτικών φυλλαδίων που αποστέλλει ο δήμος 
στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις. Η προθεσμία 
για τις τοποθετήσεις των πολιτών στην έρευνα του 
«Commonplace» είναι η 31η Ιανουαρίου 2023.

Οι διαφημίσεις για διακοπές στα κατεχόμενα που 
προβλήθηκαν μέσα στο 2022 στη Βρετανία συ-
γκέντρωσαν τον τρίτο υψηλότερο αριθμό παρα-
πόνων καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, σύμφωνα 
με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Υπηρεσίας Κα-
νόνων Διαφήμισης (ASA). Οι διαφημίσεις προβάλ-
λονταν από το εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικό κανάλι 
ITV, προκαλώντας την αντίδραση και συντονισμένη 
επιχείρηση διαμαρτυρίας από την Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία Ηνωμένου Βασιλείου. 

Συνολικά υποβλήθηκαν 394 παράπονα στην 
ASA με τα οποία μέλη της παροικίας και φίλοι της 
Κύπρου ζητούσαν την απαγόρευση προβολής των 

επίμαχων διαφημίσεων. 
Τον Ιανουάριο, όταν άρχισαν να προ-

βάλλονται οι διαφημίσεις του λεγόμενου 
«υπουργείου τουρισμού και περιβάλ-
λοντος της τδβκ» και του βρετανικού 
ταξιδιωτικού γραφείου Direct Trav-
eller, οι Κύπριοι της Βρετανίας εξέ-
φρασαν έντονες αντιδράσεις. Οι δια-
φημίσεις προέβαλαν σε τακτική 
επανάληψη εικόνες των κατεχομένων 
περιοχών της Κύπρου που επανέφεραν 
οδυνηρές μνήμες και προκάλεσαν αναστά-
τωση στα μέλη της κυπριακής διασποράς, ιδίως 

στους πρόσφυγες από τις περιοχές αυτές. 
Το αίτημά τους για επίσημη αντίδραση 
υλοποιήθηκε με επιστολές εκ μέρους της 

Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας 
του Προέδρου αυτής Χρίστου Καρα-

ολή προς τον διευθύνοντα σύμβουλο 
του ITV και προς την ASA. Στις επι-
στολές ο κ. Καραολής ζητούσε από τον 
τηλεοπτικό σταθμό «να σταματήσει την 

προβολή αυτών των διαφημίσεων, να 
απολογηθεί για την προσβολή που προ-

κλήθηκε και να διασφαλίσει ότι διαφημίσεις 
για διακοπές στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου 

δε θα προβληθούν ποτέ ξανά στο ITV». 
Ο κ. Καραολής παρότρυνε επίσης τα μέλη της 

παροικίας να διαμαρτυρηθούν στο ITV και στην 
ASA, κάτι που οδήγησε στο μεγάλο αριθμό υπο-
βεβλημένων παραπόνων. Μετά από την έντονη 
αντίδραση της παροικίας η ASA εξέτασε το θέμα 
και προς απογοήτευση των Κυπρίων της Βρετα-
νίας έκρινε πως η προβολή των συγκεκριμένων 
διαφημίσεων δεν συνιστούσε παραβίαση κανόνων. 
Παρόλα αυτά η αντίδραση της κυπριακής κοινότη-
τας σημειώθηκε μέσω της μαζικής κινητοποίησης 
και του αριθμού των επώνυμων παραπόνων.

Δικαίωση του αγώνα της παροικίας η λίστα με τα παράπονα για τις διαφημίσεις στο iTV
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣΤΗ ΜΒ ΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ (ΞΑΝΑ) ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Νέο πλήγμα για την παροικία από τις νέες αυξήσεις στο λιμάνι της Λεμεσού
Ως άλλο ένα «χτύπημα» για τις κυπριακές επι-

χειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ερμηνεύονται 
οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν από δύο ξεχωρι-
στές εταιρείες στο Λιμάνι Λεμεσού, αφού, αναπό-
φευκτα, το αυξημένο κόστος στις μεταφορές από 
και προς την Κύπρο, θα μετακυλιστεί στις τιμές 
των προϊόντων και των αγαθών, με όλες τις αρνη-
τικές επιπτώσεις για τις επιχειρήσεις τους.  
Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί στην Κύ-

προ, η εταιρεία Dp World, ανακοίνωσε ότι από τις 
2 Ιανουαρίου θα προχωρήσει σε αύξηση της ταρί-
φας σχεδόν κατά 30% ενώ την απόφασή της για 
αύξηση της τάξης του 12,5% στα τέλη ελλιμενισμού 
και απόπλου από την πρώτη του χρόνου, γνω-
στοποίησε και η εταιρεία «P&O». 

Αυξήσεις που θα φορτωθούν ξανά στην κοινωνία, 
όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και των Κυπρίων της 
διασποράς που αναπόφευκτα θα επηρεαστούν 

είτε ως επιχειρηματίες στον τομέα των μεταφορών 
και της εμπορίας κυπριακών προϊόντων, είτε ως 
καταναλωτές. 

Ως γνωστό, οι κυπριακές επιχειρήσεις που εισά-
γουν ή μεταπωλούν προϊόντα από την Κύπρο, δέ-
χονται αυξημένες πιέσεις ως προ τις αυξήσεις στις 

τιμές των προϊόντων, εδώ και αρκετό καιρό, εξαι-
τίας του Brexit, των απανωτών αυξήσεων που πα-
ρατηρούνται στις χονδρικές και λιανικές πωλήσεις 
προϊόντων στην Κύπρο, καθώς και στην κρίση του 
κόστους ζωής στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ειδικότερα, αναμένεται να επηρεαστούν σημα-
ντικά οι επιχειρήσεις μεταφορών, ενώ, για τις κυ-
πριακές εταιρείες του ΗΒ που ασχολούνται με τις 
εξαγωγές οχημάτων προς την Κύπρο, οι οποίες 
σχεδόν διαλύθηκαν μετά την αλλαγή της νομοθε-
σίας που διέπει τα εισαγόμενα αυτοκίνητα, η εξέ-
λιξη αυτή θεωρείται ως η «χαριστική βολή». 

 
Πάντως, οι επιχειρηματίες που επηρεάζονται 

άμεσα και με τους οποίους επικοινώνησε η «Π», 
δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους για την εξέλιξη 
αυτή, ωστόσο, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν 
στη συνέχεια επί του θέματος.   

«Θύελλα» αντιδράσεων στην Κύπρο 
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες πολιτικές αντι-

δράσεις στην Κύπρο, καθώς οι αποφάσεις για αυ-
ξήσεις χαρακτηρίζονται ως μονομερείς και αυθαί-
ρετες. Ο Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων, 
αντιδρώντας σε αυτή την εξέλιξη, έχει καταστήσει 
σαφές ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί αυτές τις 
αυξήσεις χωρίς να προηγηθούν οι ενδεδειγμένες 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους φορείς.  

Επίσης, το Κυπριακό και Βιομηχανικό Επιμελη-
τήριο δια του γενικού του γραμματέα, Μάριου 
Τσιακκή, ανέφερε ότι «θα ζητηθεί συνάντηση με 
τον γενικό διευθυντή του Υπ. Μεταφορών και τις 
εταιρείες όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να συ-
ζητηθεί το όλο θέμα», υποδεικνύοντας ότι «κανένας 
δεν μπορεί να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις και 
κατά συνέπεια θα μετακυλιστούν στις τιμές των 
προϊόντων και τελικά στους καταναλωτές».

Στην τελευταία του κατοικία οδηγήθηκε χθες Τετάρτη, μια ιστορική φυσιογνωμία της 
Κύπρου και της κυπριακής παροικίας του ΗΒ, ο Νουρεττίν Μεχμέτ Σεφέρογλου. 

Ο άνθρωπος που έγινε σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης Ε/κυπρίων και Τ/κυπρίων. 
Η τελετή ταφής του έγινε στο Parndon Wood Cemetery στο Harlow όπου εκατοντάδες 
φίλοι και συναγωνιστές του μαζεύτηκαν για το στερνό αντίο. Επιμνημόσυνο λόγο εκφώ-
νησαν ο Πάμπος Χαραλάμπους εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ και εκ-
πρόσωπος του τ/κ Δημοκρατικού Συνδέσμου. Ταυτόχρονα, στη γενέτειρά του, την Ποταμιά 

της Κύπρου, την ώρα της ταφής, είχε πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη εκδήλωση, στο 
καφενείο του Πορκέ με ομιλητή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, Γιώργο 
Λουκαΐδη. Ο Νουρεττίν, ο οποίος αναγκάστηκε να έρθει στο Λονδίνο για να αποφύγει 
την εκτέλεσή του, ήταν ένας από τους πολλούς συμπατριώτες μας της τ/κυπριακής κοι-
νότητας που αγωνίστηκαν και διακρίθηκαν για να είναι η πατρίδα τους κοινό κτήμα όλων 
των παιδιών της, μια δικοινοτική πατρίδα στην οποία να βασιλεύει η αγάπη και η ομόνοια 
μεταξύ των ανθρώπων ανεξάρτητα από γλώσσα, φυλή και θρησκεία.

Η παροικία αποχαιρέτησε τον άνθρωπο-σύμβολο της ειρηνικής συνύπαρξης Ε/κ-Τ/κ
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Περίπου 1.200 στρατιώτες και 1.000 δημόσιους 
υπαλλήλους έχει επιστρατεύσει το ΗΒ για να αντι-
καταστήσουν τα πληρώματα ασθενοφόρων και τα 
μέλη της συνοριακής Αστυνομίας που απεργούν 
τις ημέρες των Χριστουγέννων. 

Περί τα 600 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν 
αντικαταστήσει τους οδηγούς ασθενοφόρων, ενώ 
150 παράσχουν επιτελική στήριξη. 

Σχεδόν 10.000 μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων 
στην Αγγλία και την Ουαλία αποφάσισαν να από-
σχουν από την εργασία τους στις 21 και στις 28 
Δεκεμβρίου με μισθολογικά αιτήματα κσι με τα συν-
δικάτα να ξεκαθαρίζουν ότι οι στρατιώτες δεν είναι 
«επαρκώς εκπαιδευμένοι» για να αναλάβουν τον 
ρόλο των πληρωμάτων ασθενοφόρων.  

Η απεργία των οδηγών των ασθενοφόρων ήταν 
το πρώτο θέμα στα φύλλα της Τετάρτης 21/12. 

"Η υγεία κινδυνεύει καθώς οι υπηρεσίες A&E  
αντιμετωπίζουν κρίση" αναφέρει η πρώτη σελίδα 
της εφημερίδας i. Η εφημερίδα γράφει  ότι τα τμή-
ματα επειγόντων περιστατικών έχουν υπερφορτω-
θεί κατά την περίοδο προετοιμασίας της απεργια-
κής κινητοποίησης. 

Ο Independent επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες επεί-
γουσας περίθαλψης αντιμετωπίζουν την υψηλότερη 
ζήτηση όλων των εποχών. 

Σύμφωνα με τους Times, το παραϊατρικό προ-
σωπικό πιστεύει ότι "ολόκληρο το σύστημα έχει κα-
ταρρεύσει" με τους ασθενείς να διαμαρτύρονται 
ήδη για μεγάλες καθυστερήσεις στην άφιξη ασθε-
νοφόρων. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν στην 
εφημερίδα ότι έχει σημειωθεί "κάποια πρόοδος" 
όσον αφορά την κάλυψη του προσωπικού, αλλά 
"τα σχέδια έκτακτης ανάγκης μπορούν να φτάσουν 
μόνο μέχρι ένα σημείο για να μετριάσουν τις επι-
πτώσεις της απεργίας". 

Ο Guardian εκτιμά ότι η μισθολογική διαμάχη 
μεταξύ των συνδικάτων και της κυβέρνησης "φαί-
νεται έτοιμη να εξελιχθεί σε έναν σκληρό ‘πόλεμο’ 
που θα μπορούσε να συνεχιστεί για μήνες". 

Οι Financial Times θεωρούν ότι ο Ρίσι Σούνακ 
είναι αντιμέτωπος με τη "μεγαλύτερη πρόκληση μέ-

χρι στιγμής της πρωθυπουργίας του". Πηγή προ-
σκείμενη στον κ. Μπάρκλεϊ λέει στους FT ότι "θα 
μπορούσαν να χαθούν ζωές" και "τα συνδικάτα 
πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη γι' αυτό".  

Ο υπουργός Υγείας Στιβ Μπάρκλεϊ γράφει στην 
Daily Telegraph ότι η ηγεσία των συνδικάτων έχει 
κάνει "συνειδητή επιλογή να προκαλέσει ζημιά 
στους ασθενείς". 

Ενώ η Daily Mail αναρωτιέται: "Πώς θα ζήσουν 
με τη συνείδησή τους αν πεθάνουν άνθρωποι σή-
μερα;". 

Στην κύρια στήλη γνώμης, η Mirror γράφει ότι αν 
κάποιος πεθάνει εξαιτίας της απεργίας "η ευθύνη 

θα βαραίνει τους συντηρητικούς υπουργούς που 
απέτυχαν να χρηματοδοτήσουν επαρκώς το σύ-
στημα υγείας". Αναφέρει ότι το προσωπικό του 
NHS που χειροκροτήθηκε στη διάρκεια της παν-
δημίας, τώρα "δέχεται οικονομικά χαστούκια από 
μια ανάλγητη και ανίκανη κυβέρνηση των Τόρις". 

Οι σκανδαλοθηρικές εφημερίδες βάζουν στο στό-
χαστρο την προειδοποίηση της κυβέρνησης να 
αποφεύγονται οι "επικίνδυνες δραστηριότητες". Το 
πρωτοσέλιδο της Sun γράφει: "Μην χρησιμοποιείτε 
το αυτοκίνητό σας, μην πηγαίνετε για τρέξιμο, μην 
αθλείστε, μην μεθάτε, μην διασκεδάζετε". Η Daily 
Star συνιστά στους αναγνώστες της “να τυλιχτούν 

σε βαμβάκι” για να προστατευτούν ή "θα 
μπορούσαμε απλώς να δώσουμε στο προ-
σωπικό του NHS γενναία μισθολογική αύ-
ξηση". 

Εν τω μεταξύ, ολόκληρη η χώρα είναι αντι-
μέτωπη με το πρωτοφανές απεργιακό κύμα 
αυτό τον χειμώνα, με τις κινητοποιήσεις να 
παραλύουν τους σιδηροδρόμους και τα τα-

χυδρομεία, ενώ και τα αεροδρόμια προετοιμάζονται 
για προβλήματα στη λειτουργία τους στη διάρκεια 
των Χριστουγέννων. Απεργίες έχουν προκηρύξει 
και οι συνοριοφύλακες. 

Αν και οι Βρετανοί επικρίνουν κάποιες από αυτές 
τις απεργιακές κινητοποιήσεις που προκαλούν προ-
βλήματα και συχνά ανατρέπουν τα σχέδιά τους για 
τα Χριστούγεννα, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες 
χαίρουν ευρείας στήριξης μεταξύ των πολιτών. Αυτό 
εξηγείται επειδή βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή 
της μάχης κατά της covid-19 και επειδή υφίστανται 
τις συνέπειες της κρίσης που πλήττει εδώ και χρό-
νια το NHS. 

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov που δη-
μοσιεύθηκε την Κυριακή 18/12 στους Sunday 
Times, σχεδόν τα δύο τρίτα των Βρετανών στηρί-
ζουν τους νοσηλευτές και οι μισοί υπερασπίζονται 
την απεργία των πληρωμάτων των ασθενοφόρων, 
ενώ μόλις το 37% τάσσεται υπέρ των κινητοποι-
ήσεων των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους. 

 
Άκαμπτη η στάση της κυβέρνησης 
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ, από 

τη Λετονία που βρισκόταν τη Δευτέρα, υπερασπί-
στηκε την «υπεύθυνη και δίκαιη» προσέγγιση της 
κυβέρνησής του. «Σε ό,τι αφορά το μισθολογικό, 
επειδή το θέμα είναι δύσκολο διαθέτουμε μια ανε-
ξάρτητη διαδικασία», πρόσθεσε. 

Η βρετανική οικονομία δεν θα άντεχε μεγαλύτερη 
αύξηση στους μισθούς του νοσηλευτικού προσω-
πικού, έχει επαναλάβει πολλές φορές ο υπουργός 
Υγείας Στιβ Μπάρκλεϊ, τον οποίο κατηγορεί το συν-
δικάτο ότι συμπεριφέρεται με «επιβλητικό» τρόπο 
στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. «Δεν θέλουν 
να μιλήσουν μαζί μας για τον ελέφαντα στο δωμά-
τιο: το μισθολογικό», δήλωσε τη Δευτέρα (19/12) 
στο BBC η Κριστίνα ΜακΑνέα, γενική γραμματέας 
του συνδικάτου Unison. «Ο μόνος λόγος που συ-
νεχίζουμε (τις απεργίες) είναι ότι δεν έχουμε κανέ-
ναν να μιλήσουμε και αυτό είναι πραγματικά το 
πρόβλημα», υπογράμμισε στο Times Radio η Πα-
τρίσια Μαρκίς επικεφαλής  για την Αγγλία του RCN.

Επιστράτευση στρατιωτών για να οδηγούν τα ασθενοφόρα

«Επείγοντα περιστατικά; Καλέστε... ταξί για να σας μεταφέρει στις ‘Α Βοήθειες»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ

Απεργιακό αγώνα ξεκινούν τη νέα χρονιά εκατο-
ντάδες εργαζόμενοι και στη μεγάλη αποθήκη της 
«Αmazon» στο Κόβεντρι της κεντρικής Αγγλίας, 
ψηφίζοντας πρόταση για απεργίες με κεντρικό αί-
τημα ωρομίσθιο ύψους 15 στερλινών. 

Στην ψηφοφορία συμμετείχε το 63% των εργα-
ζομένων στην αποθήκη και το 98% εξ αυτών υπο-
στήριξε την πρόταση για απεργία που κατέθεσε το 
σωματείο GMB. Το συνδικάτο χαιρέτισε την από-
φαση ως σημαντική νίκη, δεδομένων των εκβια-

στικών πιέσεων που ασκεί η εργοδοσία. Πρόκειται 
για την πρώτη απεργία σε αποθήκες της «Amazon» 
στη Βρετανία. 

Την ίδια ώρα, στη Γερμανία, σε κυλιόμενες απερ-
γίες στις αποθήκες της «Amazon» σε όλη τη χώρα 
καλεί το συνδικάτο Verdi, διεκδικώντας αυξήσεις 
στους μισθούς, με στόχο να μεγιστοποιηθεί η πίεση 
απέναντι στον αμερικανικό κολοσσό κατά την εμπο-
ρική δραστηριότητα πριν από τις γιορτές των Χρι-
στουγέννων. Το συνδικάτο ανέφερε ότι σε απά-
ντηση στις «αυξήσεις» μισθών, που υστερούσαν 
σε σχέση με τον πληθωρισμό, κάλεσε τους εργα-
ζόμενους σε 7 γερμανικά κέντρα διανομής να στα-
ματήσουν την εργασία τους. Η Γερμανία είναι η με-
γαλύτερη αγορά της «Amazon» μετά τις ΗΠΑ και 
το Verdi οργανώνει απεργίες στις γερμανικές εγκα-
ταστάσεις της εταιρείας από το 2013 σε μια μα-
κροχρόνια διαμαρτυρία για τους χαμηλούς μισθούς 
και τις κακές συνθήκες εργασίας.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και στην «Amazon» ΜΒ

"Έκκληση για τον τερματισμό των απεργιών κα-
θώς το NHS αντιμετωπίζει κατάρρευση" είναι ο τίτλος 
της Telegraph την Τρίτη 20/12. Η εφημερίδα γράφει 
ότι ο υπουργός Υγείας Στιβ Μπάρκλεϊ επρόκειτο να 
συναντηθεί με τα συνδικάτα για να προσπαθήσει να 
αποτρέψει την προγραμματισμένη στάση εργασίας 
από τα πληρώματα ασθενοφόρων χθες Τετάρτη.  

Το κύριο άρθρο γνώμης της Daily Telegraph επι-
κρίνει  τους υπουργούς της κυβέρνησης ότι αντιμε-
τωπίζουν την κατάσταση "λιγότερο σοβαρά από ό,τι 
θα έπρεπε". Η Telegraph προτείνει, εκτός από την 
επιστράτευση του στρατού για την οδήγηση οχημά-
των έκτακτης ανάγκης, να χρησιμοποιηθούν επίσης 
η αστυνομία και εθελοντές. 

Το κύριο θέμα του Guardian είναι μια προειδο-

ποίηση από τα διευθυντικά στελέχη του NHS ότι "η 
απεργία των ασθενοφόρων απειλεί τις ζωές των 
ασθενών". Έχει ανακοινωθεί ότι οι άνθρωποι που 
θα υποστούν καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά 
επεισόδια σε ορισμένες περιοχές της χώρας θα πρέ-
πει "να πάνε μόνοι τους στο νοσοκομείο".  

Γι αυτό το ενδεχόμενο στην πρώτη σελίδα της Sun 
διαβάζουμε: «Έκτακτα περιστατικά; Καλέστε ταξί». 

Η πρώτη σελίδα της Mirror έχει μια φωτογραφία 
του κ. Μπάρκλεϊ σε ένα νοσοκομείο που συναντά τη 
Σάρα Πίνινγκτον-Όλντ και την κόρη της Λούσι, η 
οποία πάσχει από κυστική ίνωση. Η εφημερίδα ανα-
φέρει ότι η κ. Πίνιγκτον-Όλντ κατηγορεί τον υπουργό 
Υγείας ότι υποχρεώνει  τους γιατρούς να εργάζονται 
"μέχρι εξαντλήσεως". Η στήλη γνώμης της Mirror 

υποστηρίζει ότι η κ. Πίνινγκτον "μίλησε εκ μέρους 
ενός ολόκληρου έθνους" όταν ήρθε αντιμέτωπη με 
τον κ. Μπάρκλεϊ και, κατά την εκτίμηση της Mirror, η 
συνομιλία του υπουργού μαζί της ενίσχυσε την αρ-
νητική εικόνα  που έχει το ευρύτερο κοινό για τον κ . 
Μπάρκλεϊ και το υπουργείο Υγείας.  

Η Daily Express φρονεί ότι με την υποστήριξη 
του κοινού προς τους νοσηλευτές να παραμένει 
υψηλή, η κυβέρνηση θα πρέπει να "υποχωρήσει" 
και να συμφωνήσει να συζητήσει με το συνδικάτο 
Royal College of Nursing για τους μισθούς. Προτρέ-
πει τόσο τον υπουργό Υγείας όσο και τον πρωθυ-
πουργό να ξεκινήσουν τώρα τις διαπραγματεύσεις, 
καταλήγοντας ότι "η καλύτερη αμοιβή θα αποδώσει 
μακροπρόθεσμα".



  6      | Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου      2022

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΡΙΝΕ ΟΤΙ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Το σχέδιο της Kυβέρνησης του Ηνωμένου Βασι-
λείου για απέλαση στη Ρουάντα των αιτούντων 
άσυλο που φτάνουν επί βρετανικού εδάφους μέσω 
παράτυπων οδών είναι νόμιμο, αποφάνθηκε ανώ-
τερο αστικό δικαστήριο του Λονδίνου. Ο δικαστής 
Λιούις είπε πως το αμφιλεγόμενο μέτρο που υιοθε-
τήθηκε αρχικά τον Απρίλιο από την κυβέρνηση του 
Μπόρις Τζόνσον «συνάδει» με τη διεθνή σύμβαση 
για τους πρόσφυγες. Παρόλα αυτά, ο δικαστής 
πρόσθεσε πως οι περιπτώσεις των πρώτων αιτού-
ντων άσυλο που αποφασίστηκε να σταλούν στην 
αφρικανική χώρα δεν έχουν εξεταστεί επαρκώς. 
Παρέπεμψε ως εκ τούτου τις υποθέσεις τους στη 
νυν Υπ. Εσωτερικών Σουέλα Μπράβερμαν για εκ 

νέου αξιολόγηση, η οποία στην πρώτη της αντί-
δραση χαιρέτισε την απόφαση, λέγοντας ότι η ρι-
ζοσπαστική συμφωνία με τη Ρουάντα θα παρέχει 
στους μετανάστες που θα μεταφερθούν εκεί την κα-
τάλληλη στήριξη για να ξαναχτίσουν τη ζωή τους.

Ανησυχία για την επάρκεια των υπηρεσιών 
προς τους πολίτες εκφράζουν στη Βρετανία οι 
ιθύνοντες του εθνικού συστήματος υγείας (NHS), 
λόγω της απεργίας που πραγματοποιούν την Τε-
τάρτη τα πληρώματα ασθενοφόρων, στη μεγαλύ-
τερη κινητοποίηση του κλάδου εδώ και τέσσερις 
δεκαετίες. Πολλές κατά τόπους διοικήσεις νοσο-
κομείων και υπηρεσιών ασθενοφόρων έχουν κη-
ρύξει «κρίσιμα περιστατικά» λόγω της «συνεχούς 
και πρωτοφανούς» πίεσης επί των υπηρεσιών. Η 
κίνηση αυτή επιτρέπει την απόδοση προτεραι-
ότητας στους πιο σοβαρά ασθενούντες ή τραυμα-

τίες. Η συνομοσπονδία NHS που εκπροσωπεί 
τους παρόχους υπηρεσιών προς τα δημόσια νο-
σοκομεία ανέφερε σε επιστολή προς τον Πρωθυ-
πουργό Ρίσι Σούνακ ότι τα νοσηλευτήρια δεν 
μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των ασθε-
νών, ενώ οι επικεφαλής του NHS ζητούν από τους 
πολίτες «να καταναλώνουν αλκοόλ υπευθύνως» 
ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα. Ο Υφυπουρ-
γός Υγείας, Γουίλ Κουίνς, προέτρεψε τους πολίτες 
να αποφύγουν οποιαδήποτε «ριψοκίνδυνη» δρα-
στηριότητα. Ως ριψοκίνδυνες δραστηριότητες 
ανέφερε ενδεικτικά το τρέξιμο πάνω σε παγωμέ-

νες επιφάνειες και τα σπορ επαφής. 
Ο κ. Κουίνς δήλωσε επίσης ότι «είναι σημαντικό 

οι πολίτες να μην καλούν για ασθενοφόρο αν η 
κατάστασή τους δεν απειλεί τη ζωή τους». 
Ο διευθυντής του NHS, σερ Στίβεν Πάουις, είπε 

πως το σύστημα υγείας «αναμφίβολα τελεί ήδη 
υπό ακραία πίεση», καλώντας το κοινό να χρησι-
μοποιεί τις υγειονομικές υπηρεσίες «με σύνεση». 
Όπως εξήγησε, αν κάποιος καλέσει ασθενοφόρο 
χωρίς να είναι στην κυριολεξία για ζήτημα ζωής ή 
θανάτου, ίσως χρειαστεί να περιμένει περισσό-
τερο από το συνηθισμένο.

Αποφύγετε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες, λέει η κυβέρνηση

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΟΥΝΑΚ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 4,75% ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Η άγρια κόντρα κυβέρνησης - απεργών βάζει σε περιπέτειες τους ασθενείς
Τη δεύτερη απεργία τους πραγματοποιήσαν την Τρίτη 

τα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού του εθνικού συ-
στήματος υγείας NHS μετά από εκείνη της περασμένης 
Πέμπτης, που ήταν η πρώτη στην ιστορία τους. 
Διεκδικούν μεγαλύτερες αυξήσεις, καθώς όπως λένε 

ο υψηλός πληθωρισμός που κινείται γύρω από το 11% 
διαβρώνει το εισόδημά τους. Το ίδιο αίτημα διατυπώνουν 
πολλοί ακόμα κλάδοι εργαζομένων που έχουν κάνει το 
Δεκέμβριο μήνα καθημερινών απεργιών στο ΗΒ. 
Συγκεκριμένα απείχαν από τα καθήκοντά τους χιλιάδες 

νοσηλευτές που είναι μέλη του Βασιλικού Συλλόγου Νο-

σηλευτικής (RCN) σε Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλαν-
δία. Την περασμένη Πέμπτη λόγω της απεργίας χρει-
άστηκε να αναβληθούν πάνω από 19.000 προγραμμα-
τισμένες χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικά ραντεβού.  
Η ηγεσία του RCN κατηγορεί την Κυβέρνηση ότι δε 

δέχεται να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
Οι απεργοί ζητούν αύξηση μισθού που φτάνει στο 19%, 
ενώ ο πρωθυπουργός Σούνακ έχει πει ότι η προσφορά 
αύξησης της τάξης του 4,75% που έχει γίνει είναι δίκαιη. 
Ο υφ. Υγείας Γουίλ Κουίνς δήλωσε ότι οι πόρτες της Κυ-
βέρνησης για συνομιλίες είναι ανοιχτές αλλά για θέματα 

που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και τις συν-
θήκες εργασίας των νοσηλευτών και όχι για τις αυξήσεις. 
Οι νοσηλευτές «απάντησαν» με νέες απεργίες αρχές 
του νέου έτους, την ώρα που μεγαλώνει η ανησυχία για 
την ασφάλεια των ασθενών. 
Άλλοι κλάδοι εργαζομένων που πρόκειται να απεργή-

σουν αυτές τις μέρες είναι οι ελεγκτές ταξιδιωτικών εγ-
γράφων σε έξι μεγάλα αεροδρόμια, οι ταχυδρομικοί 
υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στους σιδηρόδρομους, οι 
οποίοι εκτός από τις μέρες των γιορτών εξήγγειλαν απερ-
γία και στις 5 Ιανουαρίου.

Νόμιμες κρίθηκαν οι απελάσεις στη Ρουάντα

ΤΡΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΗΒ ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΛΟΙΜΟΞΕΩΝ

Τρία ακόμα παιδιά επιβεβαιώθηκε ότι πέθαναν 
λόγω λοίμωξης που προκάλεσε το βακτήριο στρε-
πτόκοκκος Α από το Σεπτέμβριο και μετά. Νεότερα 

στοιχεία από την Υπηρεσία Προστασίας Υγείας δεί-
χνουν πως συνολικά 19 παιδιά έχουν χάσει τη ζωή 
τους λόγω του βακτηρίου. 
Τα 16 από τα ανήλικα θύματα ζούσαν στην Αγ-

γλία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις θάνατοι σημειώθηκαν 
στη Β. Ιρλανδία και στην Ουαλία. Στην Αγγλία έχουν 
καταγραφεί επίσης 58 θάνατοι ενηλίκων λόγω 
στρεπτόκοκκου από το φθινόπωρο και έπειτα. Οι 
Αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλα χορήγησης 
εναλλακτικών τύπων πενικιλίνης λόγω ελλείψεων 
της βασικής αντιβίωσης που χρησιμοποιείται κατά 
του βακτηρίου.

Στους 19 οι θάνατοι παιδιών από στρεπτόκοκκο
ΛΟΓΩ ΣΟΒΑΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΤΗΣΕΩΝ

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων σε πολ-
λές χώρες του κόσμου αντιμετώπσαν οι επιβάτες 
των Βρετανικών Αερογραμμών τη νύχτα της Δευ-

τέρας και κυρίως κατά τη διάρκεια της Τρίτης, λόγω 
τεχνικού σφάλματος στο σύστημα χαρτογράφησης 
πτήσεων. Το πρόβλημα επηρέασε κυρίως πτήσεις 
από αμερικανικές πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη και η 
Φιλαδέλφεια, καθώς και προορισμούς στην Καραϊ-
βική και στην Ασία. 
Η εταιρεία ακύρωσε 20 πτήσεις από και προς το 

Χίθροου του Λονδίνου ενώ σημαντικές ήταν οι κα-
θυστερήσεις και στο Γκάτγουϊκ. 
Το πρόβλημα φέρεται να επιλύθηκε εντός της 

Τρίτης, με τις Βρετανικές Αερογραμμές να απολο-
γούνται για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε.

Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων της ΒΑ

ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Β’ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ

Νέα χαρτονομίσματα με το πορτρέτο του βασιλιά 
Καρόλου Γ’ θα παρουσιαστούν μέχρι το τέλος του 
έτους και θα τεθούν σε κυκλοφορία έως τα μέσα 
του 2024, ανακοίνωσε η Τράπεζα της Αγγλίας. «Το 
πορτρέτο της Αυτού Μεγαλειότητας θα εμφανίζεται 
στα υπάρχοντα σχέδια και των τεσσάρων πολυμε-
ρών τραπεζογραμματίων. Αυτό θα είναι μια συνέ-
χεια της τρέχουσας σειράς πολυμερών και δεν θα 
γίνουν πρόσθετες αλλαγές στα σχέδια των τραπε-
ζογραμματίων.» Σύμφωνα με τις οδηγίες και το βα-
σιλικό πρωτόκολο για την ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της 
αλλαγής του μονάρχη, τα υπάρχοντα αποθέματα 
χαρτονομισμάτων με τη βασίλισσα Ελισάβετ, η 

οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου, θα συνεχίσουν 
να κυκλοφορούν. Τα τρέχοντα τραπεζογραμμάτια 
θα συνεχίσουν να είναι νόμιμο χρήμα και θα αφαι-
ρούνται από την κυκλοφορία μόνο όταν φθαρούν 
ή καταστραφούν.

To 2024 τα νέα χαρτονομίσματα με τον Κάρολο
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Ισορροπία τρόμου διαβλέπει στην Ιερά Σύνοδο που 
θα επιλέξει τον νέο Αρχιεπίσκοπο ο θεολόγος Ανδρέας 
Πιτσιλλίδης. Επικαλούμενος το παρασκήνιο ο κος Πι-
τσιλλίδης ανέφερε ότι ο Μητροπολίτης Πάφου έχει 7 σί-
γουρες ψήφους, ο Μητροπολίτης Αθανάσιος 4 και ο Τα-
μασού 3 ψήφους. 
Ωστόσο, επισήμανε, εάν ο Ταμασού κρίνει ότι δεν του 

βγαίνει ο απαιτούμενος αριθμός για να εκλεγεί το πιο πι-
θανό είναι ότι οι κυκκώτες θα ψηφίσουν Αθανάσιο. Με 
αυτά τα δεδομένα, είπε, θα πάρουν από 7 ψήφους οι 
Μητροπολίτες Πάφου και Λεμεσού. Σύμφωνα με τον κο 
Πιτσιλλίδη το κλειδί είναι οι ψήφοι των Κωσνταντίας Βα-
σίλειου και Μόρφου Νεόφυτου. Ο ίδιος, πρόσθεσε, θεω-
ρεί ότι οι δυο θα στηρίξουν τον Αθανάσιο. 
Όσον αφορά τη ψήφο του Επισκόπου Καρπασίας ανέ-

φερε ότι αυτός θα στηρίξει τον Μητροπολίτης Πάφου κα-
θώς αυτός του. Υποσχέθηκε εάν τον στηρίξει να απο-
κτήσει τη Μητρόπολη Πάφου. 
Ο κος Πιτσιλλίδης είπε ότι ο ίδιος στηρίζει Ησαία για 

νέο Αρχιεπίσκοπο και σε περίπτωση που αυτό δεν μπο-
ρεί να γίνει προκρίνει τον Λεμεσού Αθανάσιο επειδή τον 

ψήφισε ο λαός. Επέκρινε έντονα τον Μητροπολίτη Πάφου 
καταλογίζοντας του διαχρονικά διχαστικό, πολωτικό, ρα-
τσιστικό, σωβινιστικό, εθνικιστικό και ακραίο λόγο τόσο 
θεολογικά, όσο και πολιτικά και κοινωνικά. 
Το τριπρόσωπο που θα πάει ενώπιον της Ιεράς Συνό-

δου είχε «κλειδώσει» σχετικά νωρίς. Οι Μητροπολίτες 
Πάφου, Λεμεσού και Ταμασού πάνε ενώπιον της Ιεράς 
Συνόδου, η οποία αποφασίζει τον επόμενο προκαθήμενο 
του θρόνου. Πρώτος ψηφίστηκε ο Λεμεσού Αθανάσιος  
με 35,6%, δεύτερος ο Πάφου Γεώργιος με 18,4% και 
τρίτος ο Ταμασού Ησαϊας με 18,1%. Η διαφορά ανάμεσα 

στον δεύτερο Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο και τον τρίτο 
Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής Ησαΐα διαμορφώθηκε 
τελικά στους 480 ψήφους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 
το 35,68% που συγκέντρωσε ο Μητροπολίτης Λεμεσού 
Αθανάσιος, αντιστοιχεί σε 58.573 ψήφους. 
Η εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου τοποθετείται χρονικά 

την εβδομάδα μεταξύ 26 με 31 του μήνα εξαιτίας της 
ίδιας της πρόνοιας του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλη-
σίας της Κύπρου, η οποία προβλέπει όπως εντός τριών 
ημερών από την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των 
ψήφων στα εκλογικά κέντρα, οι ψηφοφόροι μπορούσαν 
(μέχρι χθες) να υποβάλουν ενστάσεις στην Ιερά Σύνοδο 
για το εκλογικό αποτέλεσμα. 
Η Ιερά Σύνοδος συγκαλείται από τον Τοποτηρητή, απο-

φαίνεται οριστικά για τις ενστάσεις και προχωρεί, στη συ-
νέχεια, στην επικύρωση των αποτελεσμάτων και στην 
κατάρτιση του Τριπροσώπου, από τα τρία πρόσωπα 
που πλειοψήφησαν. 
Εντός τριών ημερών, από την κατάρτιση του τριπρο-

σώπου, η Ιερά Σύνοδος συγκαλείται από τον Τοποτηρητή, 
για την εκλογή του Αρχιεπισκόπου.
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      Ειδήσεις σε 2’

Η ΓΑΖΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ «ΞΕΧΑΣΤΗΚΕ» ΕΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

Tην απίστευτη ιστορία ενός 30χρονου Κύπριου ασθενή 
που για 12 χρόνια ζούσε με μια ξεχασμένη χειρουργική 
πετσέτα στο πίσω μέρος της καρδιάς του χωρίς να το 
γνωρίζει, αποκάλυψε η κυπριακή ενημερωτική εκπομπή 
Alpha Ενημέρωση και η δημοσιογράφος Όλγα Κωνστα-
ντίνου. Η ιατρική γάζα ξεχάστηκε στο σώμα του ασθενή 
στη διάρκεια επέμβασης καρδιάς που είχε πραγματοποι-
ήσει στην Αγγλία το 2010. Πριν από λίγες ημέρες, υπο-
βλήθηκε σε πολύωρο και δύσκολο χειρουργείο στο 
Cardiac Innovation Centre του Απολλώνειου Νοσοκο-
μείου, για αφαίρεση του ξένου σώματος από την  καρδιά 
του. Ο ίδιος περιέγραψε ότι υποβλήθηκε σε εγχείρηση 2 
φορές σε νοσοκομείο της Αγγλίας κατόπιν πολλαπλών 
προβλημάτων υγείας όπως εκ γενετής πρόβλημα στην 
καρδιά, πρόβλημα με βαλβίδες και αρρυθμίες. 

11 χρόνια μετά, βρέθηκε μπροστά σε αυτή την απί-
στευτη διάγνωση. Σε αξονική εξέταση που έγινε στη Λευ-
κωσία, διαφάνηκε όγκος με διάμετρο 10 επί 10 
εκατοστών, πίσω από την καρδιά του ασθενή.  Κατά την 
διάρκεια της επέμβασης διαφάνηκε ότι ήταν το σκιαγρα-

φικό της πετσέτας, της ιατρικής γάζας χειρουργείου. Πριν 
δύο βδομάδες οδηγήθηκε στο χειρουργείο του Cardiac 
Innovation Center στη Λευκωσία, σε μια μεγάλη και πολύ 
δύσκολη επέμβαση και προς μεγάλη τους έκπληξη οι 
καρδιοχειρουργοί αφαίρεσαν από το πίσω μέρος της 
καρδιάς του ασθενή μια μεγάλη χειρουργική γάζα. 

«Έτσι μου το περιέγραψαν και εγώ απορώ, τι γίνε-
ται; Να υπάρχει έτσι αντικείμενο μέσα μου και να 
απορεί και ο ίδιος ο γιατρός πως ζω. Και είναι θαύμα 
το ότι ζω και  απορώ και εγώ ο ίδιος.» δήλωσε ο ασθε-
νής στον Alpha Κύπρου. 
Ο Διευθυντής του Cardiac Innovation Center του Απολ-

λώνειου Νοσοκομείου Δρ. Ιωάννης Τζανάβαρος θα κα-
ταγράψει το περιστατικό σε αναφορά προς διεθνείς 
ιατρικούς οργανισμούς, προετοιμάζοντας σχετική έκθεση.

ΥΨΗΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΟΥ

Στήριξη στον τομέα 
ναυτιλίας από το ΗΒ

Συγκεκριμένα βήματα για 
διασφάλιση της συνεχιζόμενης 
προμήθειας κτηνιατρικών 
φαρμάκων στη Β. Ιρλανδία 
από το υπόλοιπο ΗΒ αλλά 
και σε Κύπρο, Ιρλανδία και 
Μάλτα, ανακοίνωσε τη Δευ-
τέρα ο Αντιπρόεδρος της Κο-
μισιόν Μαρός Σέφτσοβιτς 
λόγω του BREXIT. 

«Η απόφαση αυτή σημαίνει 
πως οι πολίτες και οι επιχει-
ρήσεις εκεί θα συνεχίσουν να 
έχουν τη δυνατότητα να αγο-
ράσουν ιατρικά κτηνιατρικά 
προϊόντα από το Ηνωμένο 
Βασίλειο» εξήγησε.  

Εντοπίστηκε περιστατικό στρεπτόκκοκου

Το πρώτο περιστατικό στρεπτόκοκκου  
εντοπίστηκε στην Κύπρο την περασμένη 
εβδομάδα. Το περιστατικό αφορά κορι-
τσάκι ηλικίας τεσσάρων ετών το οποίο νο-
σηλεύεται διασωληνωμένο στο Μακάρειο 
Νοσοκομείο με διεισδυτική λοίμωξη από 
Στρεπτόκοκκο Α. Μετά από ενέργειες της 
Γεν. Διευθύντριας έχει μεταβεί στην Κύ-

προ, Λοιμωξιολόγος - Παιδοεντατικολόγος 
από το Ισραήλ για εκτίμηση της κλινικής 
κατάστασης του και σύμφωνα με πληρο-
φορίες δεν αποκλείεται να μεταφερθεί στη 
γειτονική χώρα, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. 
Η μικρή εισήχθη στο νοσοκομείο στα 

μέσα της προηγούμενης βδομάδας με 
γρίπη Α και την Κυριακή σε τεστ στρεπτό-
κοκκου εντοπίστηκε θετική. 
Σημειώνεται ότι ο στρεπτόκοκκος μετα-

δίδεται κυρίως με άμεση επαφή με τις εκ-
κρίσεις του αναπνευστικού μέσω του βήχα 
και του φτερνίσματος του πάσχοντος, που 
είναι ιδιαίτερα μολυσματικός κατά τη διάρ-
κεια της οξείας λοίμωξης. Η μετάδοση ευ-
νοείται σε χώρους όπου υπάρχει συνω-
στισμός όπως σχολεία, στρατόπεδα κτλ.

Έντονο παρασκήνιο και ισορροπία... «τρόμου» στην Ιερά Σύνοδο

Την προθυμία του ΗΒ να 
στηρίξει τη συνεργασία Κύ-
πρου και ΗΒ στους τομείς της 
θάλασσας και ναυτιλίας, εξέ-
φρασε ο Υπατος Αρμοστής 
της χώρας Ιρφάν Σιντίκ. Κα-
τόπιν επίσκεψης στο Κυ-
πριακό Ινστιτούτο για τη Θά-
λασσα και Ναυτιλία είπε ότι 
«πρόκειται για έναν συναρ-
παστικό και καινοτόμο οργα-
νισμό που επικεντρώνεται σε 
σημαντικούς τομείς, όπως η 
απαλλαγή της ναυτιλιακής 
βιομηχανίας από τις εκπο-
μπές άνθρακα και τη διατή-
ρηση της θαλάσσιας ζωής». 

Εκδήλωση για την αγορά ακινήτων στο ΗΒ

Η αγορά ακινήτων στο ΗΒ βρέθηκε στο 
επίκεντρο εκδήλωσης που οργάνωσε το 
ΕΒΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με την 
εταιρεία Consulco. Η εκδήλωση συγκέ-
ντρωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον από επεν-
δυτές και σε αυτήν εκπρόσωποι της Con-
sulco μίλησαν για διάφορα θέματα, τα 
οποία άπτονται του τομέα των ακινήτων 

στο ΗΒ. Στον χαιρετισμό του ο κ. Μουσι-
ούττας ανέφερε ότι η βρετανική αγορά έχει 
διαφοροποιηθεί λόγω του Brexit. Στον το-
μέα των ακινήτων, είπε ότι λόγω των αλ-
λαγών δημιουργήθηκαν νέες ευκαιρίες για 
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στο ΗΒ, 
που ιστορικά προσφέρει υψηλές αποδό-
σεις. Στα θέματα που ανέπτυξαν οι ειδικοί 
της Consulco περιλαμβάνονται οι επιπτώ-
σεις του πληθωρισμού, η αύξηση επιτο-
κίων, οι υποχρεώσεις των αλλοδαπών 
εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στο ΗΒ, 
ο φόρος κληρονομιάς, τα ιδιωτικά κεφά-
λαια και οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις 
και γενικά το τι πρέπει να γνωρίζουν οι 
δυνητικοί επενδυτές, αναφορικά με την 
αγορά ακινήτων του ΗΒ.

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ ΣΕ ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ» ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ζούσε 12 χρόνια με γάζα στην καρδιά μετά από επέμβαση στη ΜΒ

Συνεργασία  
ΕΦ Κύπρου και ΗΒ
Πραγματοποιήθηκε για 

πρώτη φορά στην Κύπρο η 
στρατιωτική άσκηση αεράμυ-
νας «APHRODITE SHIELD». 
Συμμετείχαν οι Μονάδες Αε-
ράμυνας της Διοίκησης Αερο-
πορίας της Εθνικής Φρουράς 
και αεροσκάφη της Βασιλικής 
Αεροπορίας. Σκοπός ήταν η 
εκπαίδευση του προσωπικού 
αεράμυνας της ΕΦ στις τα-
κτικές ανάπτυξης αεροπορι-
κών δυνάμεων, στην αύξηση 
της επιχειρησιακής ετοιμότη-
τας και του επιπέδου τυπο-
ποίησης κατά την σχεδίαση 
και διεξαγωγή αεροπορικών 
επιχειρήσεων.

Προβλήματα λόγω 
του BREXIT



Εκπρόσωποι των κυβερνώντων κομμάτων της 
Τουρκίας και του Αζερμπαϊτζάν επισκέφθηκαν τα 
κατεχόμενα και πραγματοποίησαν επαφές με την 
τουρκοκυπριακή ηγεσία και Τ/κ πολιτικούς. 
Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφο-

ριών και την «Κίμπρις», ο αναπληρωτής πρόεδρος 
του Κόμματος του Νέου Αζερμπαϊτζάν, Ταχίρ 
Μπουτάκοβ, δήλωσε ότι το Αζερμπαϊτζάν θα στη-
ρίξει την αναγνώριση των κατεχομένων. 
Μιλώντας στην εφημερίδα μετά την επίσκεψη 

που πραγματοποίησε στην κατεχόμενη Αμμόχω-
στο μαζί με τον αναπληρωτή πρόεδρο του Κόμμα-
τος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ), Νουμάν 
Κουρτουλμούς, και τον γενικό γραμματέα του Κόμ-
ματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Ογουζχάν Χασί-
πογλου, ο κ. Μπουτάκοβ είπε ότι καταβάλλεται 
προσπάθεια για τη βελτίωση των υφιστάμενων 
καλών σχέσεων μεταξύ των τριών πλευρών. 
Σημειώνοντας ότι δεν εξέλειπε η στήριξη του 

Αζερμπαϊτζάν για να καταστούν μέλος-παρατηρη-
τής τα κατεχόμενα στον Οργανισμό Τουρκικών 
Κρατών, ο Αζέρος πολιτικός ισχυρίστηκε ότι «η 

ένταξη της ‘τδβκ’ στον Οργανισμό Τουρκικών Κρα-
τών με τη στήριξη και του Αζερμπαϊτζάν σημαίνει 
ότι γίνονται σημαντικά βήματα στο θέμα της ανα-
γνώρισης πλέον». 
Ερωτηθείς κατά πόσον το Αζερμπαϊτζάν θα κάνει 

βήματα σε σχέση με το ζήτημα της αναγνώρισης, 
ο κ. Μπουτάκοβ ανέφερε ότι «το Αζερμπαϊτζάν θα 
παρέχει στήριξη σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσει 
τις προσπάθειές του». 
Σε δηλώσεις στην εφημερίδα ο κ. Κουρτουλμούς 

χαρακτήρισε το άνοιγμα της περίκλειστης πόλης 
της Αμμοχώστου ως «παράδειγμα μεγάλου θάρ-

ρους». Αναφέροντας ότι θα καταβάλουν προσπά-
θειες και θα εργαστούν για αναστήλωση των πολ-
λών μνημείων του ΕΒΚΑΦ στο Βαρώσι, ο κ. 
Κουρτουλμούς υποστήριξε ότι «το Βαρώσι θα γίνει 
σημαντικό κέντρο ολόκληρου του κόσμου». 
Από την πλευρά του, ο κ. Χασίπογλου χρησιμο-

ποίησε το σύνθημα «3 κράτη ένα έθνος» και πρό-
σθεσε ότι «έχει μεγάλη σημασία η αδελφική 
αλληλεγγύη, η ενότητα των τριών χωρών, των 
τριών κομμάτων». 

 
Επίσκεψη στο Βαρώσι 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την «Κίμπρις Πο-

στασί», οι κύριοι Κουρτουλμούς και Μπουτάκοβ 
επισκέφθηκαν την Αμμόχωστο και το Βαρώσι. Στο 
Βαρώσι, μπροστά από το κτίριο της «Toyota», ο 
Ιμπραχήμ Μπέντερ, γενικός διευθυντής της διοίκη-
σης του ΕΒΚΑΦ, ενημέρωσε τις αντιπροσωπείες 
σχετικά με τα ακίνητα, που όπως ισχυρίστηκε, 
αφαιρέθηκαν από την ιδιοκτησία του ιδρύματος με 
πλαστές εγγραφές τίτλων ιδιοκτησίας. 
Οι κύριοι Κουρτουλμούς και Μπουτάκοβ είχαν 

συνάντηση και με τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας, Ερσίν Τατάρ. Σύμφωνα με την «Γκιου-
νές», ο κ. Τατάρ, αφού διαβίβασε τα χαιρετίσματά 
του στον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλί-
γιεφ, ανέφερε ότι βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος 
του τουρκικού κόσμου και ισχυρίστηκε οι Τ/κ «δί-
νουν αγώνα για την άρση των εμπάργκο και της 
απομόνωσης». Υπενθυμίζοντας την πρόσφατη 
απόφαση του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ο 
κ. Τατάρ ισχυρίστηκε ότι με αυτή την απόφαση ανα-
βαθμίστηκε το «καθεστώς της τδβκ». 
Από την άλλη, το «Μπαϊράκ» μετέδωσε την εί-

δηση ότι οι κύριοι Κουρτουλμούς, Μπουτάκοβ και 
Κουρτουλμούς παραχώρησαν κοινή συνέντευξη 
Τύπου. Επίσης, ο Τούρκος πολιτικός και ο εκπρό-
σωπος του κυβερνώντος κόμματος του Αζερμπαϊ-
τζάν συναντήθηκαν με αξιωματούχους του ΚΕΕ και 
άλλων τ/κ πολιτικών κομμάτων. Στα πλαίσια αυτών 
των επαφών, ο κ. Κουρτουλμούς ανέφερε ότι «η 
αποδοχή της ‘τδβκ’ στην Οργάνωση των Τουρκι-
κών Κρατών με το συνταγματικό της όνομα αποτε-
λεί την αρχή μιας ιστορικής περιόδου.
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
 
Μια κυβερνώσα παράταξη, ο Συναγερμός, που 

κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα στο χειρότερο ιστο-
ρικό σημείο στο δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς του 
οργανισμού Transparency International και να προ-
καλέσει τρομακτικό πλήγμα στην εικόνα του κρά-
τους στο εξωτερικό, δεν ανέμενε κανείς πως και 
στα θέματα του πολιτικού πολιτισμού θα συμπερι-
φερόταν διαφορετικά. Συντεταγμένα ο απερχόμενος 
Πρόεδρος Νίκος Χρύσανθου Αναστασιάδης,  
ο οποίος θα μείνει στην ιστορία ως ο «πρόεδρος 
της διχοτόμησης και των δυο κρατών» και ο ατζέ-
ντης πώλησης «χρυσών διαβατηρίων» και το 
κόμμα του «κτυπούν ρέστα» στην κυριολεξία χρη-
σιμοποιώντας κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να 
επηρεάσουν τους ψηφοφόρους υπέρ του υποψή-
φιους τους Αβέρωφ Νεοφύτου. Ναι του ορμώμενου 
εξ Αργάκας πολιτικάντη ο οποίος θέλει να εμφανί-
ζεται ως… «σύγχρονος» πολιτικός αλλά κυριευμέ-
νος από τον πανικό βλέποντας πως τα ποσοστά 
του «κόλλησαν» γύρω στο 20%, «κτυπά ρέστα»  
καπηλευόμενος τον κρατικό μηχανισμό στην προ-
εκλογική του εκστρατεία.  Όπως πληροφορούμαστε 
οι Κλαδικές του ΔΗΣΥ στον κρατικό μηχανισμό 
ασκούν αφόρητες πιέσεις σε ανώτερους λειτουρ-
γούς της δημόσιας υπηρεσίας για να δραστηριο-
ποιηθούν προς την κατεύθυνση στήριξης του  
υποψηφίου του κόμματος τους.  Απευθύνονται κυ-
ρίως σε άτομα που ευνοήθηκαν στη διάρκεια της 
δεκαετίας για προαγωγές και μεταθέσεις και τους 
ζητούν πιεστικά «να ξεπληρώσουν την υποχρέωση 

τους». Ενοχλούν ακόμα και άτομα που προήχθη-
σαν με βάση τα προσόντα τους και                                        
δεν είχαν καμιά απολύτως επαφή είτε με τα ρου-
σφετολογικά επιτελεία του Προεδρικού είτε με το 
κυβερνών κόμμα του ΔΗΣΥ.  
Είναι χαρακτηριστική επί του προκειμένου η πε-

ρίπτωση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Ονούφριου 
Κουλλά, ο οποίος στη διάρκεια συνεδρίασης της 
κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, εκνευ-
ρισμένος από τις καταγγελίες του ΑΚΕΛ περί  
αισχροκέρδειας στα καύ-
σιμα, καθώς και το γεγο-
νός ότι οι κρατικοί λει-
τουργοί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες, οι οποίοι 
συμμετείχαν στη συνε-
δρία απέφυγαν να υιοθε-
τήσουν το αφήγημα της 
κυβέρνησης ότι δεν 
υπάρχει αισχροκέρδεια- 
ανέφερε με έντονο και 
κατηγορηματικό τρόπο ότι «δεν υπάρχει αισχρο-
κέρδεια στα καύσιμα».  
Απευθυνόμενος επίσης στους κρατικούς λειτουρ-

γούς, ανέφερε με διατακτικό τρόπο το εξής: «Να 
απαντάτε στο ΑΚΕΛ».  
Μάλιστα, όταν στη συνέχεια η λειτουργός του 

Υπουργείου Εμπορίου πήρε το λόγο και έκανε ανα-
φορά σε ελέγχους, αποφεύγοντας να υιοθετήσει 
το αφήγημα της κυβέρνησης για την αισχροκέρδεια 
στα καύσιμα, ο κ. Κουλλά την κάλεσε ευθέως είτε 
να απαντήσει στο ΑΚΕΛ, είτε να παραιτηθεί! 
Η προκλητική συμπεριφορά του κ. Κουλλά προ-

κάλεσε την αντίδραση τόσο του βουλευτή του ΑΚΕΛ 
Άριστου Δαμιανού, όσο και των υπολοίπων  
ομάδων της αντιπολίτευσης. 
Αυτός είναι δυστυχώς ο πολιτικός πολιτισμός 

των κυβερνώντων!  Με θράσος «χιλίων Καρδινα-
λίων», ηγετικά στελέχη του ΔΗΣΥ περιφέρονται στα 
κυβερνητικά γραφεία προπαγανδίζοντας υπέρ του 
υποψήφιου τους! Όπως μας αναφέρθηκε υπάρ-
χουν περιπτώσεις που η συμπεριφορά Συναγερ-
μικών είναι τέτοια που δημιουργούν και προβλή-

ματα στην ομαλή 
λειτουργία της δημόσιας 
υπηρεσίας. 
Όμως, σύμφωνα και 

με τη λαϊκή ρήση, «το 
ψάρι βρωμά από την κε-
φαλή»… Λίγες μόλις 
βδομάδες από τις προ-
εδρικές εκλογές, ο ίδιος 
ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας Ν. Αναστασιά-

δης συνεχίζει να κόβει καθημερινά κορδέλες και να 
μοιράζει υποσχέσεις, ενώ οι υπουργοί του συμμε-
τέχουν σε κομματικές συγκεντρώσεις και προβαί-
νουν καθημερινά σε βολέματα ημετέρων, με προσ-
λήψεις, προαγωγές και ευνοιοκρατικές μετακινήσεις 
στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα! 
Βεβαίως όλα αυτά σε βάρος της εύρυθμης  

λειτουργίας της κρατικής μηχανής αλλά και των δη-
μοσίων οικονομικών. Γιατί και οι δημόσιοι λειτουργοί 
και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου πληρώ-
νονται με τα λεφτά των φορολογουμένων για να 
υπηρετούν τους πολίτες και όχι για να λειτουργούν 

ως υπάλληλοι του κυβερνώντος κόμματος. 
Πρόκειται για αναχρονιστικές πρακτικές που  

θυμίζουν  παρωχημένες εποχές καλλιέργειας  πε-
λατειακών σχέσεων μεταξύ πολιτών και κυβερνώ-
ντων. Χωρίς ενδοιασμό ταυτίζουν το κυβερνών 
κόμμα με την κυβέρνηση. Οι δημοκρατικοί θεσμοί, 
η αξιοκρατία και η χρηστή διοίκηση πλήττονται βά-
ναυσα! Η απροκάλυπτη εμπλοκή του Προέδρου 
Αναστασιάδη και της κυβέρνησης του στην προ-
εκλογική εκστρατεία του Αβέρωφ Νεοφύτου με το 
πρόσχημα του «απολογισμού του κυβερνητικού 
έργου», δεν προσφέρουν στην εμπέδωση των  
δημοκρατικών θεσμών. Με τέτοιες πρακτικές και  
μεθόδους δεν μπορούν το κυβερνών κόμμα και  
ο υποψήφιος του να οδηγήσουν τον τόπο μπροστά.  
Αντίθετα, Μας επιστρέφουν στο μεσαίωνα, στις 
εποχές του σκοταδισμού. Πρόκειται για πρακτικές 
αναχρονισμού και όχι εκσυγχρονισμού, όπως επαγ-
γέλλονται στις τηλεοπτικές εμφανίσεις τους ο υπο-
ψήφιος τους και οι εκπρόσωποι του. 
Ασφαλώς αυτές είναι  πρακτικές που δεν αφο-

ρούν ούτε κατά διάνοια την υποψηφιότητα του  
Ανδρέα Μαυρογιάννη ο οποίος τυγχάνει καθολικής 
αναγνώρισης από τους πολίτες για το ήθος και την 
αξιοπρέπεια του, για την προσήλωση του στα θέμα 
χρηστής διοίκησης και αξιοκρατίας. Γι’ αυτό και είναι 
ο άνθρωπος στον οποίο στηρίζουν τις ελπίδες τους 
ότι με την εκλογή του στην προεδρία του κράτους 
θα εργαστεί ν’ αφήσουν ως κράτος πίσω τα δίσεκτα 
χρόνια της σήψης, της διαπλοκής και της διαφθο-
ράς και θα γυρίσουμε σελίδα με πολιτικές που θα 
εγγυώνται μια προοδευτική και ποιοτική αλλαγή, 
εκσυγχρονισμό της πολιτικής ζωής του τόπου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΦΟΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΣΤΗ�ΡΙΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΟΣ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Σε προεκλογική «μηχανή» του ΔΗΣΥ μετέτρεψαν το κυπριακό κράτος!

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΟΤΙ «ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ»

Κατεχόμενα: Το Αζερμπαϊτζάν θα στηρίξει την αναγνώριση της «τδβκ»

Αποκλειστική συνέντευξη του ανεξάρτητου υποψηφίου για τις Προεδρικές Εκλογές 2023, Ανδρέα Μαυρογιάννη, στην επόμενη έκδοση της «Π» στις 5 Ιανουαρίου 2023 
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Specialists in all property related matters

Boulter
&Company
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Wishing all our clients and the community a
Merry Christmas and a prosperous New Year!
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Εν συντομία

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΟΚ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 

Νέα τροπή στην πολύκροτη υπόθεση

Νεκρό βρέφος 
στη Λέσβο

Η σορός βρέφους το οποίο 
αγνοείτο από τις 9 Δεκεμβρίου 
εντοπίστηκε το πρωί της Τε-
τάρτης, στην ακτή της πε-
ριοχής Άγιος Ερμογένης στη 
Λέσβο. Σύμφωνα με τοπικά 
μέσα ενημέρωσης, η σορός 
βρέθηκε από ψαροντουφεκά, 
σε κατάσταση προχωρημένης 
σήψης και στη συνέχεια σύμ-
φωνα με το λιμενικό, μετα-
φέρθηκε στο «Βοστάνειο» 
νοσοκομείο του νησιού ώστε 
να πραγματοποιηθεί νεκρο-
ψία – νεκροτομή από την ια-
τροδικαστική υπηρεσία Βο-
ρείου Αιγαίου. Υπενθυμίζεται 
ότι στις 9 Δεκεμβρίου, 45 
πρόσφυγες και μετανάστες 
αποβιβάστηκαν στη περιοχή 
Τσίλια της Λέσβου και η μία 
24χρονη εξ αυτών, δήλωσε 
ότι της έπεσε το μωρό στη 
θάλασσα πριν την αποβίβαση 
της στο νησί.

Επιβεβαιώθηκαν – δυστυ-
χώς – οι προβλέψεις που 
έλεγαν ότι έρχονται σημαντι-
κές αυξήσεις στα τιμολόγια 
ρεύματος με το νέο έτος.  
Οι τιμές που ανακοίνωσαν 

οι προμηθευτές για τον Ια-
νουάριο είναι σημαντικά 
ακριβότερες από εκείνες του 
Δεκέμβρη, με τις αυξήσεις να 
προσεγγίσουν μέχρι και το 
30%. 

Αυξήσεις 
«φωτιά» 

Ο Α. Παντσέρι δηλώνει έτοιμος να δώσει πληροφορίες για το Qatar Gate

Σύμφωνα με την ιταλική La Repubblica, ο Ιταλός πρώην 
ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι, επικεφαλής της ΜΚΟ 
Fight Impunity και φερόμενος ως «εγκέφαλος» στην υπό-
θεση, έχει αρχίσει να μιλάει στις βελγικές αρχές, με τις 
οποίες επιδιώξει να καταλήξει σε συμφωνία. Σύμφωνα 

με το δημοσίευμα, ο Παντσέρι είπε μεταξύ άλλων στους 
Βέλγους εισαγγελείς ότι «η συμφωνία ήταν να μπλοκά-
ρουμε ψηφίσματα κατά των δύο χωρών (δηλαδή του 
Κατάρ και του Μαρόκου) και σε αντάλλαγμα θα παίρ-
ναμε 50.000 ευρώ». Όπως αναφέρει η La Repubblica, ο 
Παντσέρι φέρεται να δηλώνει έτοιμος να δώσει πληρο-
φορίες για άλλους ευρωβουλευτές. Συγκεκριμένα, βάζει 
στο κάδρο τον Φραντσέσκο Κοτσολίνο του Δημοκρατικού 
Κόμματος ως το πρόσωπο που θα έπαιρνε τη θέση του 
στα βασικά πόστα για τα συμφέροντα του Κατάρ και του 
Μαρόκου στο Ευρωκοινοβούλιο. Την ίδια ώρα, ο Ιταλός 
πρώην ευρωβουλευτής «δίνει» τον Βέλγο σοσιαλιστή ευ-
ρωβουλευτή Μαρκ Ταραμπέλα, τονίζοντας ότι πήγε στο 
Κατάρ. Κάνει επίσης αναφορά και στη Μαρία Αρένα, επί-
σης από τους Σοσιαλδημοκράτες, λέγοντας: «Ξέρω ότι 
πήγε μια φορά στο Κατάρ και ότι πήρε δώρο».  
Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα, ο Παντσέρι φέρεται 

να επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο του Αμπντεραχίμ 

Ατμουν, πρέσβη του Μαρόκου στη Βαρσοβία, ο οποίος 
ενήργησε ως ενδιάμεσος μεταξύ των μαροκινών υπηρε-
σιών και των εμπλεκόμενων Ιταλών. Στο δημοσίευμα γί-
νεται αναφορά στο τεράστιο χρηματικό ποσό που βρέθηκε 
μέσα σε βαλίτσα κάτω από το κρεβάτι αλλά και σε χρη-
ματοκιβώτιο στο σαλόνι του σπιτιού του Παντσέρι, ένα 
στοιχείο στο οποίο θα στηριχθεί ο εισαγγελέας Βελγίου. 
Την ίδια ώρα, στο Twitter αναρτήθηκε επώνυμη καταγ-

γελία δύο Ισπανών πολιτών, στο γραφείο του Ευρωπαίου 
εισαγγελέα και στην ισπανική οργάνωση για την καταπο-
λέμηση της διαφθοράς ΑCODAP (Ενωση ενάντια στη 
Διαφθορά) σχετικά με τους πρωταγωνιστές του Qatargate. 
Η ανάρτηση συνοδεύεται από αποδεικτικά τραπεζικών 
καταθέσεων, από το περιεχόμενο των οποίων προκύπτει 
ότι σε λογαριασμούς που διατηρούν η Εύα Καϊλή, ο πα-
τέρας της και άλλα σχετιζόμενα πρόσωπα σε τράπεζα 
στον Παναμά έχουν κατατεθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ 
από το Qatar Investment Authority.

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΠΡΩΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤHΣ, ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ «ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΣΤOΜΑ ΤΟΥ»

Πρωτοφανή τροπή παίρνει η υπόθεση 
της Ηλιούπολης καθώς η πρόταση του ει-
σαγγελέα ήταν απαλλακτική για τόσο για 
τον επίορκο αστυνομικό που φέρεται να 
την εξέδιδε όσο για τον πατέρα της που 
όπως η 19χρονη είχε καταγγείλει την βίαζε 
από παιδί. Κατά τη γνώμη του εισαγγελέα 
η κοπέλα εκείνη επέλεξε τον τρόπο ζωής 
της για να κερδίσει χρήματα. Μπορούσε 
να πάρει άλλο δρόμο και  δεν παραπλα-
νήθηκε, επιλέγοντας τη ζωή που επέλεξε 

για να κερδίσει την οικονομική της χειρα-
φέτηση, ισχυρίστηκε στην πρότασή του ο 
εισαγγελέας. 
Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι κατηγο-
ρίες για μαστροπεία και βιασμό δεν απο-
δείχτηκαν σε καμία περίπτωση, ούτε για 
τον αστυνομικό ούτε για τον πατέρα της 
και πως το αδίκημα της εμπορίας ανθρώ-
πων δεν θεμελιώνεται. Όπως χαρακτηρι-
στικά σημειώθηκε από την έδρα «χρει-
αζόμασταν πλήρεις αποδείξεις και δεν 
τις είχαμε. Οι άνθρωποι δεν καταδικά-
ζονται με ιδεοληψίες». Ο αστυνομικός 
προτάθηκε ως ένοχος μόνο για σωματική 
βλάβη, ο πατέρας μόνο για κατοχή μεταλ-
λικής ράβδου. Χαρακτηριστικά ανέφερε 
για τον πατέρα, «θεωρώ ότι δεν προέβη 
σε καμία γενετήσια πράξη με την κόρη 
του. Και για το μαχαίρι, είναι ένα κοινό 
μαχαίρι με λάμα 10 εκ.».

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 
τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο. Οι εγγεγραμ-
μένοι άνεργοι τον Νοέμβριο ήταν περισσότεροι κατά σχεδόν 
120.000 (12,66%) σε σχέση με τον Οκτώβριο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΔΥΠΑ. 
Όπως αναφέρει η ΔΥΠΑ το σύνολο των εγγεγραμμένων 

ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητού-
ντων εργασία), για τον μήνα Νοέμβριο 2022, ανήλθε σε 
1.055.979 άτομα. Από αυτά 535.308 (ποσοστό 50,69%) είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα 
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 520.671 (ποσοστό 
49,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρο-
νικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχο-
νται σε 380.499  (ποσοστό 36,03%) και οι  γυναίκες ανέρχο-
νται σε 675.480 (ποσοστό 63,97%). Το σύνολο των 

εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον 
μήνα Νοέμβριο 2022, ανήλθε σε 5.440 άτομα.  Το σύνολο 
των επιδοτούμενων ανέργων,  για τον μήνα Νοέμβριο 2022,  
(αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός 
του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 147.113 άτομα, από τα 
οποία οι 103.335 (ποσοστό 70,24%) είναι κοινοί και λοιπές 
κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 43.778 (ποσοστό 29,76%) 
είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων.  Από το σύνολο 
των επιδοτουμένων ανέργων 94.735  (ποσοστό 64,40%) είναι 
κοινοί, 1.219 (ποσοστό 0,83%) είναι οικοδόμοι, 43.778 (πο-
σοστό 29,76%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 
5.305 (ποσοστό 3,61%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 
2.032 (ποσοστό 1,38%) είναι εκπαιδευτικοί, και 44 (ποσοστό 
0,03%) είναι λοιποί.

Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι εγγεγραμμένοι άνεργοι

Από το ΗΒ  
στην Ελλάδα

Η επιτύμβια στήλη του Επι-
κράτη επρόκειτο να βγει σε 
δημοπρασία του Οίκου 
Christie’s και έπειτα από ενέρ-
γειες του ΥΠΠΟΑ και της αρ-
μόδιας Διεύθυνσης Τεκμη-
ρίωσης και Προστασίας Πο-
λιτιστικών Αγαθών, επέστρε-
ψε από τη Βρετανία στην Ελ-
λάδα. Την Τρίτη (20.12.2022), 
η αρχαιότητα παρουσιάστηκε 
από την Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Λίνα Μεν-
δώνη, στο Επιγραφικό Μου-
σείο.

 ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ψάχνουν τους αποστολείς μηνυμάτων

Αίτημα δικαστικής συνδρομής προς τις 
ΗΠΑ προκειμένου να εντοπίσουν νέα στοι-
χεία για τη δράση του Predator στην Ελ-
λάδα και την υποκλοπή πολιτικών προ-
σώπων και δημοσιογράφων απέστειλαν 
οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές. Σύμφωνα 
με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στι-
γμής, οι εισαγγελείς ελπίζουν να λάβουν 
απαντήσεις γύρω από εταιρείες που εμ-
φανίζονται να έχουν έδρα τις ΗΠΑ και από 
τις οποίες εστάλησαν τα sms που παγί-
δευσαν τα κινητά τηλέφωνα. Έτσι υπολο-

γίζουν πως θα ανοίξει ο δρόμος για τον 
εντοπισμό των αποστολέων των συγκε-
κριμένων μηνυμάτων.  
Στο έγγραφο που οι Έλληνες εισαγγελείς 
απέστειλαν στις ΗΠΑ, αναφέρουν σύμ-
φωνα με πληροφορίες, ότι αναζητούν τη 
διάπραξη ενδεχόμενων αδικημάτων, 
όπως η παραβίαση του απορρήτου των 
τηλεφωνικών επικοινωνιών και των προ-
σωπικών δεδομένων. Το αίτημα στάλθηκε 
μετά από δημοσίευμα του Documento 
σχετικά με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
(URL) που είχαν «παγιδευτεί» με τo λογι-
σμικό Predator οι οποίες εμφανίζονται να 
έχουν μια κοινή ψηφιακή διεύθυνση (IP), 
η οποία βρίσκεται στο Σιάτλ των ΗΠΑ.  
Πιο αναλυτικά όπως προέκυψε από τη 
δημοσιογραφική έρευνα, δώδεκα παγι-
δευμένες με Predator ηλεκτρονικές διευ-
θύνσεις (URL) είχαν μία κοινή ψηφιακή 
διεύθυνση (IP).



Στην παρουσίαση του προγράμματός του για 
προσαρμογή των κυπριακών κοινοτήτων στην Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Κοινωνία προχώρησε το Σάβ-
βατο ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία 
της Δημοκρατίας, Ανδρέας Μαυρογιάννης. 

O ανεξάρτητος υποψήφιος έκρουσε τον κώδωνα 
του κινδύνου για την κλιματική αλλαγή, επισημαί-
νοντας πως πλέον έχουμε περάσει στην κλιματική 
κρίση, η οποία σταδιακά θα μετατραπεί σε κλιματική 
κόλαση. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, έχει τεράστια ση-
μασία η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο οι 
κοινότητες του τόπου μας θα προσαρμοστούν στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία στοχεύει 
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της 
συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος που 
απειλούν την ίδια την ύπαρξη της Ευρώπης και του 
κόσμου. Eπεσήμανε πως όραμά του είναι οι έννοιες 
της αειφορίας και της πράσινης μετάβασης να δια-
τρέχουν οριζόντια την οικονομία, την ανάπτυξη, την 
υγεία, την παιδεία και την κοινωνία, ώστε καταστούν 
σύμφυτες με την ίδια τη χώρα. «Γι’ αυτό και στο 

πρόγραμμα διακυβέρνησής μας έχουμε συγκεκρι-
μένες και υλοποιήσιμες προτάσεις που αφορούν 
την πράσινη μετάβαση, την αειφορία, την προστα-
σία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη πράσινων 
πόλεων και κοινοτήτων, την προστασία της φύσης, 
συμπεριλαμβανομένου και του Ακάμα, τη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων και την ευημερία των ζώων», 
δήλωσε. Σε αυτό το πλαίσιο, προτείνει την εκπό-
νηση Μελέτης και Πίνακα Ελέγχου για τη δημιουργία 
Κλιματικά Ουδέτερων Δήμων και Κοινοτήτων, προ-
κειμένου να επιταχυνθεί η προσαρμογή με την Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.
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Την θετική ανταπόκριση των επιτελείων των Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, Αχιλλέα Δημητριάδη και Γιώρ-
γου Κολοκασίδη στην πρόταση του Νίκου Χριστο-
δουλίδη για κοινή εκστρατεία εγγραφής νέων 
ψηφοφόρων ανακοίνωσε το εκλογικό επιτελείο του 
τελευταίου, αναφέροντας ότι ήδη πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη σύσκεψη. 

 
«Μετά τη δημόσια πρόσκληση που απηύθυνε 

το επιτελείο του ανεξάρτητου υποψηφίου για την 

προεδρία της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη 
για κοινή εκστρατεία όλων των υποψηφίων για εγ-
γραφή νέων ψηφοφόρων στους εκλογικούς κατα-
λόγους, αλλά και τις επιστολές που αποστάληκαν 
στα επιτελεία όλων των υποψηφίων, υπήρξε θετική 
ανταπόκριση από τα επιτελεία των υποψηφίων Αν-
δρέα Μαυρογιάννη, Αχιλλέα Δημητριάδη, Γιώργου 
Κολοκασίδη», αναφέρεται στην ανακοίνωση του 
επιτελειου του κ. Χριστοδουλίδη. 

 

Ως εκ τούτου, προστίθεται, «πραγματοποιήθηκε 
ήδη η πρώτη σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων των επιτελείων κατά την οποία έχει γίνει 
επεξεργασία προτάσεων για τον τρόπο διεξαγωγής 
της κοινής εκστρατείας των ίδιων των υποψηφίων 
η οποία να εξηγεί την ανάγκη οι νέοι μας να συμ-
μετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες, καθώς απο-
μένουν ελάχιστες μέρες μέχρι την καταληκτική ημε-
ρομηνία για εγγραφή νέων ψηφοφόρων που είναι 
η 27η Δεκεμβρίου 2022».

Συμφώνησαν Χριστοδουλίδης, Μαυρογιάννης, Δημητριάδης και Κολοκασίδης

Ριζοσπαστικές προτάσεις για το περιβάλλον
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της 
Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε σήμερα 
στη δημοσιότητα τις προτάσεις του για την Κοινω-
νική Πολιτική του Κράτους. 
Σε δήλωση του, ο Μάριος Χαραλαμπίδης από το 

επιτελείο Χριστοδουλίδη ανέφερε ότι η οικοδόμηση 
ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κοινωνικού 
κράτους που θα διασφαλίζει συνθήκες αξιοπρεπούς 
διαβίωσης για όλους τους πολίτες του, συμπερι-
λαμβανομένων των ομάδων του πληθυσμού που 
χρειάζονται ιδιαίτερη αρωγή ή/και φροντίδα, απο-
τελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος δια-
κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Σημείωσε ότι η αξιοπρεπής διαβίωση, στη βάση 

ίσων συνθηκών, προϋποθέσεων και ευκαιριών των 
ηλικιωμένων, των παιδιών, των ανθρώπων με ανα-
πηρίες και γενικά όλων των ευάλωτων ομάδων 
αποτελεί καθρέφτη πολιτισμού ενός κράτους. 
Ο κ. Χαραλαμπίδης είπε πως οι προτάσεις κω-

δικοποιούνται σε 8 πολιτικές δράσεων: 1. «Εκσυγ-
χρονισμός και Ενίσχυση Θεσμικού Πλαισίου», 2. 

«Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός της Επιδοματικής 
Πολιτικής», 3. «Σύζευξη οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής», 4. «Με επίκεντρο το παιδί», 5. 
«Στήριξη των Μονογονεϊκών οικογενειών», 6. «Στή-
ριξη των Πολυτέκνων και Τρίτεκνων Οικογενειών», 
7. «Διασφάλιση των Δικαιωμάτων και Ευημερίας 
των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας», και 8. «Στήριξη των 
Ατόμων με Αναπηρία».

Οι 78 προτάσεις Νίκου Χριστοδουλίδη
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ 8 ΠΥΛΩΝΕΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες και η 
προετοιμασία για ομαλή διεξαγωγή των προεδρι-
κών εκλογών τον προσεχή Φεβρουάριο, με τον Γε-
νικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώ-
στα Κωνσταντίνου, να ενημερώνει σήμερα Πέμπτη 
υποψηφίους ή εκπροσώπους τους για τη διαδικα-
σία υποβολής υποψηφιοτήτων και άλλες διαδικα-
σίες που σχετίζονται με τις εκλογές. 
Ο πρώτος γύρος των εκλογών θα διεξαχθεί στις 

5 Φεβρουαρίου 2023 και ο δεύτερος, εφόσον δεν 
αναδειχθεί νικητής από τον πρώτο γύρο, στις 12 
Φεβρουαρίου. Τρεις είναι οι σημαντικές ημερομη-
νίες που προηγούνται στο πλαίσιο του οδοιπορικού 
των εκλογών:  Η 23η Δεκεμβρίου 2022 οπότε θα 
εκδοθεί το Διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών 
για προκήρυξη των εκλογών, η 27η Δεκεμβρίου 
2022 ημέρα κατά την οποία λήγει η διορία για υπο-
βολή αιτήσεων για εγγραφή στον εκλογικό κατά-
λογο και για υποβολή δηλώσεων για τη ψηφοφορία 
στα εκλογικά κέντρα του εξωτερικού και η 5η Ια-
νουαρίου 2023, ημέρα κατά την οποία οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα υποβάλουν την υποψηφιότητά τους για 
τις προεδρικές εκλογές του 2023. 
Σε δηλώσεις του μετά την ενημέρωση υποψη-

φίων ή εκπροσώπων τους, ο ΓΔ του ΥΠΕΣ είπε 
πως «ενημερώσαμε για το οδοιπορικό των προ-
εδρικών εκλογών, για τις διαδικασίες, καθώς επίσης 
και για πιο πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν 
με τη διεξαγωγή των εκλογών». Πρόσθεσε πως 

«στις 23 Δεκεμβρίου ο Υπ. Εσωτερικών θα εκδώσει 
το ένταλμα με βάση το οποίο θα γίνει η προκήρυξη 
των εκλογών. Την ίδια ημέρα θα καθοριστούν ο 
Γενικός Έφορος Εκλογών, οι Έφοροι και οι Βοηθοί 
Έφοροι Εκλογών». Ο κ. Κωνσταντίνου είπε πως 
στις 27 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για υποβολή 
αίτησης για εγγραφή στον εκλογικό κατάλογο και 
προέτρεψε όλους τους πολίτες, οι οποίοι πληρούν 
τις προϋποθέσεις για εγγραφή στον εκλογικό κα-
τάλογο να υποβάλουν αίτηση. Η αίτηση μπορεί να 
υποβληθεί είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
που θα λειτουργεί μέχρι τα μεσάνυχτα της 27ης 
Δεκεμβρίου, είτε έντυπα μέχρι τις 1700 την ίδια 
ημέρα. «Ενημερώσαμε επίσης ότι βρίσκεται σε εξέ-
λιξη διαδικασία για εγγραφή στον ειδικό εκλογικό 
κατάλογο για ψηφοφορία στο εξωτερικό, που θα 
ολοκληρωθεί επίσης στις 27 του τρέχοντος μήνα. 
Διευκρινίσαμε ότι θα δοθεί η δυνατότητα για εγ-
γραφή σε αυτούς τους καταλόγους σε όλες τις πό-
λεις στο εξωτερικό όπου η Κυπριακή Δημοκρατία 
έχει προξενικές αρχές και αναλόγως θα καθοριστεί 
πού θα λειτουργήσουν κάλπες στο εξωτερικό», 
είπε ο κ. Κωνσταντίνου. 
Ανέφερε πως με βάση τη νομοθεσία, για να 

υπάρξει κάλπη ο ελάχιστος αριθμός εγγεγραμμέ-
νων ψηφοφόρων είναι 50 για σκοπούς διασφάλισης 
της μυστικότητας της ψήφου. 
Οι υποψηφιότητες για τις προεδρικές εκλογές θα 

υποβληθούν στις 5 Ιανουαρίου 2023 στο Συνε-
δριακό Κέντρο «Φιλοξενία». 
Σε ερώτηση για τον αριθμό των εκλογικών κέ-

ντρων που θα λειτουργήσουν στο εξωτερικό, ο κ. 
Κωνσταντίνου είπε πως για να γνωρίζουμε πόσα 
κέντρα θα υπάρξουν θα πρέπει να εκπνεύσει η 
προθεσμία για υποβολή των δηλώσεων για πρό-
θεση ψήφου στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή είναι 
σίγουρο με βάση και τις προηγούμενες διαδικασίες 
ότι θα λειτουργήσουν κέντρα στην Ελλάδα και στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. Το σε ποιες πόλεις της Ελλάδας 
και σε ποιες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
λειτουργήσουν θα το δουν στην πορεία, ανέφερε. 
Είπε ακόμη πως σίγουρα αναμένεται ότι θα λει-

τουργήσουν εκλογικά κέντρα και σε κάποιες άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες όπως στη Γερμανία καθώς και 
σε κάποιες αραβικές πόλεις όπως το Ντουμπάι.

Το «οδοιπορικό» για τις Προεδρικές
ΕΚΠΝΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
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      Ειδήσεις σε 2’

Καταδίκη 97χρονης 
για εγκλήμα 

πολέμου των ΝΑΖΙ
97χρονη γραμματέας των 

NAZI κρίθηκε ένοχη για συ-
νέργεια σε δολοφονία πάνω 
από 10.000 ατόμων. Ποινή 
φυλάκισης 2 ετών επέβαλε 
δικαστήριο της βόρειας Γερ-
μανίας κοντά στο Αμβούργο 
στην 97χρονη Ίρμγκαρντ Φ., 
στο ναζιστικό στρατόπεδο συ-
γκέντρωσης Στούτχοφ κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου. Διασφάλιζε την ομα-
λή λειτουργία του στρατοπέ-
δου συγκέντρωσης" και ως  
εκ τούτου είχε γνώση όλων 
των γεγονότων εκεί.

«Η Ρωσία δεν σκοπεύει να ‘απορροφήσει’ τη Λευκορωσία, λέει ο Πούτιν
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα προβεί σε 

μία «σημαντική ανακοίνωση» σε συνεδρίαση του υπουρ-
γείου Άμυνας της χώρας την επόμενη εβδομάδα, όπως 
μεταδίδουν ρωσικά κρατικά ΜΜΕ. Περιμένουμε σημα-
ντικές ανακοινώσεις», δήλωσε σήμερα στο κρατικό ρα-
διοτηλεοπτικό δίκτυο WGTRK ο Πάβελ Ζαρούμπιν, πα-
ρουσιαστής του προγράμματος «Moscow.Kremlin.Putin». 
Σύμφωνα με το τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο Πούτιν θα 
προεδρεύει μιας ετήσιας διευρυμένης συνεδρίασης του 
υπουργείου Άμυνας. Η ακριβής ημερομηνία της συνά-
ντησης δεν είναι ακόμη γνωστή. Στο μεταξύ,  
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε 

το βράδυ της Δευτέρας ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει «να 
απορροφήσει» τη Λευκορωσία, τον στενότερο σύμμαχό 
της, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Μόσχα για 
τον ανεφοδιασμό της με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Ο 
Ρώσος πρόεδρος επισήμανε τους στενούς δεσμούς των 
δύο χωρών που είναι «στρατηγικοί εταίροι» και αντιστέ-
κονται «αποτελεσματικά» στις δυτικές κυρώσεις μολονότι 
αδιευκρίνιστοι «εχθροί» ήθελαν να σταματήσουν την ολο-
κλήρωση της Ρωσίας με τη Λευκορωσία. Πρόσθεσε ότι 
στις σημερινές «ουσιαστικές» συνομιλίες που είχε με τον 
Λουκασένκο, Μόσχα και Μινσκ συμφώνησαν να ενισχύ-

σουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς και κυρίως 
στον τομέα της άμυνας.  
Πρόκειται για «κοινά μέτρα για την εγγύηση της ασφά-

λειας» των δύο χωρών, την «αμοιβαία παράδοση 
όπλων» αλλά και την από κοινού κατασκευή οπλικών 
συστημάτων, συνέχισε. «Δοκιμάσαμε αυτά τα αεροσκάφη 

στη Ρωσία και τα προετοιμάζουν τώρα» είπε από την 
πλευρά του ο Λουκασένκο, υπογραμμίζοντας ότι «δεν 
πρόκειται για απειλή εναντίον κανενός». Οι Λευκορώσοι 
«δεν μπορούν να προστατεύσουν μόνοι τους την ανε-
ξαρτησία της Λευκορωσίας», χωρίς τη Ρωσία πρόσθεσε. 
«Και αν κανείς πιστεύει ότι μπορεί να μας χωρίσει σή-
μερα, να μας διαρρήξει, δεν θα τα καταφέρουν» είπε. 

 
Αν και η Ρωσία χρησιμοποίησε το έδαφος της Λευκο-

ρωσίας για να εξαπολύσει την επίθεσή της εναντίον της 
Ουκρανίας, στα τέλη Φεβρουαρίου, ο λευκορωσικός 
στρατός δεν συμμετείχε μέχρι τώρα σε μάχες στο ου-
κρανικό έδαφος. Στα μέσα Οκτωβρίου οι δύο χώρες ανα-
κοίνωσαν τη συγκρότηση μιας κοινής στρατιωτικής δύ-
ναμης με αποκλειστικά «αμυντικούς» σκοπούς, σύμφωνα 
με το Μινσκ. 
Από την άλλη, η Ουκρανία ενισχύει την άμυνα των συ-

νόρων της με τη Λευκορωσία υπό τον φόβο ότι η Ρωσία 
μπορεί να προετοιμάζει νέα επίθεση, δήλωσε κυβερνη-
τικός αξιωματούχος. Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτε-
ρικών Γεβγέν Γενίν είπε στο BBC ότι η Ουκρανία θα ενι-
σχύσει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία με ένοπλες 
δυνάμεις και πυρομαχικά. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολο-
ντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για «όλα 
τα πιθανά σενάρια άμυνας» ενάντια στη Μόσχα και τον 
σύμμαχό της. «Η προστασία των συνόρων μας, τόσο με 
τη Ρωσία όσο και με τη Λευκορωσία, είναι σταθερή προ-
τεραιότητά μας», δήλωσε ο Ζελένσκι την Κυριακή μετά 
από συνάντηση με την ανώτατη στρατιωτική διοίκηση 
της Ουκρανίας. 

ΕΝΕΚΑ ΦΟΒΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ - ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑΣ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ

31 νεκροί 
στο Αφγανιστάν

Σε 31 ανέρχεται ο αριθμός 
ανθρώπων που έχασαν τη 
ζωή τους αφού βυτιοφόρο 
ανετράπη και έπιασε φωτιά 
μέσα σε σήραγγα στο πέρα-
σμα Σαλάνγκ σε περιοχή στο 
ανατολικό Αφγανιστάν, δή-
λωσε σήμερα ένας εκπρό-
σωπος του υπουργείου Υγεί-
ας.  Τριάντα επτά άνθρωποι 
τραυματίστηκαν επίσης στο 
δυστύχημα, σύμφωνα με τον 
Σαραφάτ Ζαμάν, εκπρόσωπο 
του υπουργείου Δημόσιας 
Υγείας.  Το βράδυ του Σαβ-
βάτου, «ένα βυτιοφόρο ανα-
τράπηκε και έπιασε φωτιά 
μέσα στη σήραγγα Σαλάνγκ, 
και η φωτιά απλώθηκε σε 
πολλά άλλα οχήματα» ανα-
φέρθηκε σε δήλωση.

Ξανά στους 
δρόμους οι Ισπανοί

Πάνω από 10.000 άνθρω-
ποι διαμαρτυρήθηκαν για την 
ιδιωτικοποίηση της υγείας και 
την επιδείνωση της δημόσιας 
υγείας στη Κοινότητα της Μα-
δρίτη. Οι διαδηλωτές διαμαρ-
τυρήθηκαν για το κλείσιμο κέ-
ντρων υγείας και  έλλειψη 
γιατρών στην Κοινότητα της 
Μαδρίτης. Πέρασαν 4 βδομά-
δες από την  απεργία γιατρών 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
κατά της επιδείνωσης της δη-
μόσιας υγείας. Η νοσοκομει-
ακή πίεση επηρεάζει και τις 
γερμανικές, γαλλικές και βρε-
τανικές υπηρεσίες υγείας αυ-
τόν τον χειμώνα, οι οποίες 
αναβάλλουν τις εργασίες 
λόγω αναρρωτικής άδειας και 
έλλειψης προσωπικού,

Αυξημένη αντοχή 
λοιμώξεων

Νέα έκθεση του ΠΟΥ δεί-
χνει υψηλά επίπεδα αντοχής 
στα βακτήρια που συχνά προ-
καλούν λοιμώξεις της κυκλο-
φορίας του αίματος σε νοσο-
κομεία, όπως  οι Klebsiella 
pneumoniae κι Acinetobacter 
spp.  Εντόπισαν αυξανόμενη 
αντοχή στη θεραπεία. Τα βα-
κτήρια προκαλούν απειλητικές 
λοιμώξεις αίματος.

«Πολύ ενοχλημένος» δηλώνει ο ΟΗΕ από την αυθαί-
ρετη αναστολή λογαριασμών δημοσιογράφων στο Twitter, 
όπως είπε στις 16/12 ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν 
Ντουζαρίτς. Παράληλα σημείωσε ότι οι φωνές των ΜΜΕ  
δεν πρέπει να φιμώνονται σε μια πλατφόρμα που διατεί-
νεται ότι δίνει χώρο στην ελευθερία του λόγου. 

«Η κίνηση δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο 
σε μια εποχή που δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο αντι-
μετωπίζουν λογοκρισία, σωματικές απειλές και ακόμη 
χειρότερα», είπε ο Ντουζαρίτς. Ο Ίλον Μασκ, ο νέος ιδιο-
κτήτης του Twitter, προκάλεσε κατακραυγή και μια προ-
ειδοποίηση για κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
επειδή ανέστειλε τους λογαριασμούς Αμερικανών δημο-
σιογράφων. 
Με κυρώσεις προειδοποίησε την πλατφόρμα η ΕΕ. 

Συγκεκριμένα, xαρακτηρίζοντας την απόφαση αυτή «ανη-
συχητική», η αντιπρόεδρος της ΕΕ Βέρα Γιούροβα προ-
ειδοποίησε τον Μασκ ότι θα υπάρξουν «σύντομα» «κυ-
ρώσεις» στο πλαίσιο νέου ευρωπαϊκού νόμου. Τόνισε, 
δε, ότι ο για τις ψηφιακές υπηρεσίες – που αναμένεται 
να εφαρμοστεί  το ερχόμενο καλοκαίρι του 2023 – «απαι-
τεί τον σεβασμό της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
και των βασικών δικαιωμάτων». 

 Είπε επίσης πως το Media Freedom Act, ένα σχέδιο 
ρύθμισης που βρίσκεται στην παρούσα φάση υπό συζή-
τηση και έχει σκοπό να προστατεύσει την ελευθερία του 
Τύπου και τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης, 
αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο πρόκειται να ενισχύσει 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 
Μεταξύ των λογαριασμών που ανεστάλησαν, ήταν ερ-

γαζόμενοι σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN (Donie 
O’Sullivan), οι New York Times (Ryan Mac) και η Wash-
ington Post (Drew Harwell) καθώς και ανεξάρτητοι δη-
μοσιογράφοι. 
Ο επιχειρηματίας, αποκρινόμενος στα καταιγιστικά σχό-

λια που έλαβε για μία ακόμη φορά, έκανε tweet με το 
οποίο εμμέσως πλην σαφώς κατηγορεί τους επίμαχους 
λογαριασμούς για doxxing, δηλαδή, διαρρευση προσω-
πικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή του. Ο Ίλον 
Μασκ, τελικά προσπάθησε να αιτιολογήσει τις αναστολές 
των ανωτέρω λογαριασμών θέτοντας ως δικαιολογία την 
παρακολούθηση του ιδιωτικού αεροσκάφους του. 
Σε tweet που κοινοποίησε, μάλιστα, είχε δηλώσει ότι 

θα έφερε ενώπιον της δικαιοσύνης το άτομο πίσω από 
τον λογαριασμό @ElonJet, ο οποίος έχει έκτοτε αναστα-
λεί.Ο λογαριασμός @ElonJet, που δημιουργήθηκε από 
έναν φοιτητή με περίπου 500.000 ακολούθους, χρησι-
μοποιούσε δημόσια δεδομένα προκειμένου να δείξει, αυ-
τόματα, πότε και πού απογειωνόταν και προσγειωνόταν 
το αεροσκάφος του ιδιοκτήτη της SpaceX και της Tesla. 
Με αφορμή το περιστατικό αυτό, το Twitter ανακοίνωσε 

ότι βάσει του κανονισμού του, απαγορεύει στο εξής την 
πλειονότητα των τουίτ που δηλώνουν τη θέση κάποιου 
σε πραγματικό χρόνο. Μία απόφαση που φάνηκε να 
προκαλεί αντιδράσεις στους λογαριασμούς που τελικά, 
ανεστάλησαν. Σημειώνεται δε, ότι όταν ανέλαβε επικε-
φαλής του Twitter, ο Ίλον Μασκ είχε υποσχεθεί ότι δεν 
θα άγγιζε τον λογαριασμό @ElonJet.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΟΊλον Μασκ ανέστειλε αυθαίρετα λογαριασμούς δημοσιογράφων στις ΗΠΑ

«Καμπανάκι» από Europol: Αυξάνεται η απειλή της ακροδεξιάς βίας σε όλον τον κόσμο 
Η απειλή των ακροδεξιών, διασυνοριακών διαδικτυα-

κών κοινοτήτων που εξαπολύουν επιθέσεις αυξάνεται, 
προειδοποεί η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία, με 
αφορμή μια επιχείρηση κατά την οποία εντοπίστηκαν 
περισσότερα από 800 παραδείγματα βίαιου ή «τρομο-
κρατικού» περιεχομένου. 
Δύο πρόσφατες επιθέσεις, μία στις ΗΠΑ και η δεύτερη 

στη Σλοβακία, με δράστες ενόπλους προερχόμενους 
κατά τα φαινόμενα από την ακροδεξιά, «δείχνουν εμφα-
νώς μια ανησυχητική αύξηση των βίαιων και τρομοκρα-
τικών ενεργειών της άκρας δεξιάς σε παγκόσμια κλίμακα» 
ανέφερε η Europol. «Οι δράστες αυτών των επιθέσεων 
ανήκαν σε διασυνοριακές, διαδικτυακές κοινότητες και 
εμπνεύστηκαν από άλλους βίαιους και τρομοκράτες εξ-
τρεμιστές», προστίθεται στην ανακοίνωση. 
Η Europol και οι δυνάμεις ασφαλείας 13 χωρών της 

ΕΕ και της Βρετανίας οργάνωσαν την περασμένη Πέ-
μπτη μια «ημέρα δράσης» για τον εντοπισμό εξτρεμιστι-
κού και βίαιου περιεχομένου στο διαδίκτυο – κυρίως 
απευθείας μεταδόσεις, μανιφέστα. Η επιχείρηση αυτή 
οδήγησε στον εντοπισμό 831 παραδειγμάτων σε 34 
πλατφόρμες. «Η απειλή του βίαιου εξτρεμισμού και της 
τρομοκρατίας είναι σε συνεχή άνοδο», τόνισε η ευρω-
παϊκή υπηρεσία. Η Europol έφερε ως παραδείγματα δύο 
επιθέσεις που αποδίδονται σε ακροδεξιούς εξτρεμιστές 
και ενδέχεται να συνδέονται με διαδικτυακό περιεχόμενο. 
Η πρώτη ήταν η σφαγή δέκα Αφροαμερικανών από τον 
υπέρμαχο της λευκής φυλής Πέιτον Γκέντρον στο Μπά-
φαλο της Νέας Υόρκης, τον περασμένο Μάιο. Η δεύτερη 
έγινε στην Μπρατισλάβα με δράστη έναν «ριζοσπαστι-
κοποιημένο έφηβο», γιο ενός στελέχους ενός ακροδεξιού 
κόμματος, ο οποίος σκότωσε δύο άνδρες έξω από ένα 

γκέι μπαρ, τον Οκτώβριο. Οι επιθέσεις αυτές αποδει-
κνύουν τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η διαδικτυακή 
προπαγάνδα στη διαδικασία της ριζοσπαστικοποίησης, 
ανέφερε η Europol.

Αυστρία: Σύλληψη Έλληνα για κατασκοπεία

 39χρονος Έλληνας υπήκοος ρωσικής 
καταγωγής κατηγορείται από αυστριακούς 
ερευνητές για κατασκοπεία υπέρ της ρω-
σικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφο-
ριών GRU, σύμφωνα με το υπουργείο 
Εσωτερικών Αυστρίας τη Δευτέρα (19/12). 

Ο άνδρας δύναται να λάβει ποινή φυλάκι-
σης έως πέντε ετών για «υποστήριξη μιας 
ξένης υπηρεσίας πληροφοριών σε βάρος 
της Αυστρίας». Σύμφωνα με το υπουργείο 
ο φερόμενος ως κατάσκοπος, ο οποίος 
έχει λάβει στρατιωτική εκπαίδευση στη 
Ρωσία, διοχέτευσε πληροφορίες, που συ-
γκέντρωσε στην Αυστρία για τον πόλεμο 
στην Ουκρανία, σε διάφορους διπλωμάτες 
και υπηρεσίες πληροφοριών, συμπληρώ-
νοντας ότι πρόκειται για τον γιο ενός 
ρώσου πρώην κατάσκοπου που στάθμευε 
κάποτε στη Γερμανία και την Αυστρία ως 
διπλωμάτης.

Ιστορική συμφωνία προστασίας της Γης

Περισσότερες από 190 χώρες υιοθέτη-
σαν σήμερα ιστορική συμφωνία υπό την 
αιγίδα της Κίνας, της χώρας που προ-
εδρεύει της COP15 για να προσπαθήσουν 
να σταματήσει η καταστροφή της βιοποι-
κιλότητας και των πόρων της φύσης που 

είναι απαραίτητοι για την ανθρωπότητα. 
Αυτό το «σύμφωνο ειρήνης με τη φύση», 
η λεγόμενη «συμφωνία του Κουνμίνγκ-
Μόντρεαλ» αποσκοπεί στην προστασία 
των χερσαίων εκτάσεων, των ωκεανών 
και των ειδών της φύσης από την μόλυνση, 
την υποβάθμιση και την κλιματική κρίση. 
Οι χώρες συμφώνησαν στο Μοντρεάλ, 
σε έναν οδικό χάρτη που έχει κυρίως ως 
στόχο την προστασία του 30% του πλανήτη 
ως το 2030 και στην αποδέσμευση 30 δι-
σεκατομμυρίων δολαρίων ετήσιας βοήθειας 
για την διατήρηση της φύσης για τις ανα-
πτυσσόμενες χώρες. 
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Συμπατριώτες, συμπατριώ-
τισσες,   

Μέλη της ευρύτερης ομογένειας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο,  

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,  
Είναι με μεγάλη χαρά που και εφέτος 

απευθύνω αυτό το μήνυμα προς εσάς με 
την ευκαιρία των Χριστουγέννων αλλά και 
του ερχομού του νέου έτους 2023.  

Βρισκόμαστε σε μία νέα περίοδο όπου 
πλέον η πανδημία του COVID-19, που μας 
ταλαιπώρησε για τρία και πλέον χρόνια, 
εμπέδωσε νέες συνθήκες καθημερινότητας 
αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο ζωής μας, τις 
διαπροσωπικές μας σχέσεις ακόμα και τον 
τρόπο επικοινωνίας μας.  Στην πορεία αυτή 
όμως, παρά τις δυσκολίες, βρήκαμε την ελ-
πίδα και το κουράγιο να αναθεωρήσουμε 
και να επικεντρωθούμε στα πλέον σημα-
ντικά που έχουν αξία στην ζωή μας. Στην 
συντροφικότητα, στον σεβασμό ενός εκά-
στου και πολύ περισσότερο στην προ-
σφορά και την αλληλεγγύη προς τον συ-
νάνθρωπο. Παράλληλα, η πρόοδος που 
καταγράφηκε στο τομέα της επιστήμης κατά 
την εν λόγω περίοδο δημιουργεί ελπίδα και 
προσδοκία πως σύντομα θα μπορούμε να 
αντιμετωπίζουμε άλλες σοβαρότερες ασθέ-
νειες με την ίδια επιτυχία και αποτελεσματι-
κότητα.    

Για πολλούς από εσάς που βρήκατε ένα 
νέο σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες, το 2022 αναμφίβολα 
σημαδεύτηκε και από το θάνατο της Βασί-
λισσας Ελισάβετ ΙΙ μετά από 70 χρόνια στο 
θρόνο και την έναρξη της νέας εποχής, του 
Βασιλιά Καρόλου ΙΙΙ.  Τα Χριστούγεννα απο-
τελούν ευκαιρία ανασκόπησης των πεπρα-
γμένων μας. Ευκαιρία να εκτιμήσουμε τις 
χαρούμενες αλλά και τις δύσκολες στιγμές 
μας. Αποτελεί ευκαιρία να εκτιμήσουμε όσα 
ο πανάγαθος Θεός μας έχει προσφέρει και 
παράλληλα να θέσουμε στόχους για την νέα 
χρονιά και μαζί με το θαύμα της γέννησης 
του θεανθρώπου να αναγεννηθεί μέσα μας 
η αγάπη για τον συνάνθρωπο αλλά και η 
πίστη, ελπίδα και δύναμη για ένα καλύτερο 
μέλλον. Για ακόμα μία φορά, η χρονιά που 
αφήνουμε πίσω μας δεν αφήνει την ιδιαί-
τερη μας πατρίδα απαλλαγμένη από τον 
τουρκικό ζυγό ούτε και σε ακτίνα συμφωνίας 
επίλυσης του κυπριακού προβλήματος.  Η 
τουρκική πλευρά επιμένει στην απαίτησή 
της για απομάκρυνση από το συμφωνημένο 
πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
από διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με 
πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα 
σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφα-
λείας και πλέον απροκάλυπτα και με την 
ανοχή πολλών, επιχειρεί να παγιώσει τη δι-
χοτόμηση με τη δημιουργία δύο κρατών. 

Για ακόμη μια χρονιά παραμένει το δράμα 
των αγνοουμένων μας ανοικτή πληγή. Είναι 
για αυτό το λόγο που για εμάς αποτελεί ζή-
τημα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας 
η διευκρίνηση της τύχης των αγνοουμένων 
και πεσόντων με πειστικά και αποδεικτικά 
στοιχεία καθώς και η επιστροφή των λει-
ψάνων στις οικογένειες τους για μία αξιο-
πρεπή ταφή. 

Ακόμη ένας χρόνος που οι πρόσφυγες 
και εκτοπισμένοι μας προσβλέπουν σε επι-
στροφή τους στις πατρογονικές τους εστίες 
και που οι εγκλωβισμένοι μας παραμένουν 
με τον πόθο της επανένωσης της πατρίδας 
μας, όπου όλοι μαζί θα μπορούσαμε να 
προχωρήσουμε με ενισχυμένες τις ελπίδες 
και τις προσδοκίες μας για ένα μέλλον που 
να υπόσχεται πολύ περισσότερα για την 
πατρίδα και το λαό μας.  

Οι τουρκικοί σχεδιασμοί που αφορούν 
την περίκλειστη πόλη του Βαρωσίου καθώς 
και οι προκλήσεις της Τουρκίας στη θαλάσ-
σια περιοχή της Κύπρου, κατά παράβαση 
του Δικαίου της Θάλασσας καθώς και η πα-
ραβίαση σωρείας ψηφισμάτων του Συμβου-
λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών, αλλά και ο χωρίς αιδώ μη σεβασμός 

σχετικών δηλώσεων του Συμβου-
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην οποία προσδοκεί να προ-
σχωρήσει, η παραγνώριση σχετι-

κών συστάσεων μελών της διε-
θνούς κοινότητας που έχουν 

κατονομάσει τις πράξεις της ως αντί-
θετες προς τα ρηθέντα του Συμβουλίου 

Ασφαλείας,  τορπιλίζουν κάθε προσπά-
θεια δημιουργίας εποικοδομητικού κλίματος 
για επαναφορά στο τραπέζι του διαλόγου. 
Η ετοιμότητα της δικής μας πλευράς για συ-
νέχιση των διαπραγματεύσεων από το ση-
μείο που έμειναν στο Κράν Μοντανά είναι 
δεδηλωμένη και ευελπιστούμε πως οι δια-
μεσολαβητικές προσπάθειες του Οργανι-
σμού Ηνωμένων Εθνών και χωρών, όπως 
το ΗΒ, που έχουν σημαντικό ρόλο ως εγ-
γυήτρια δύναμη και μόνιμο μέλος του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να απευθυν-
θούν εις ώτα ακουόντων στην Τουρκία και 
θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.  
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,  
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δη-

μοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο  καταβά-
λει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πο-
λυεπίπεδη εκπροσώπηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο με 
στόχο πάντοτε την προβολή της έντονης 
και σημαντικής δραστηριότητας της χώρας 
μας στους τομείς της ναυτιλίας, του εμπο-
ρίου, τουρισμού, της εκπαίδευσης και βε-
βαίως του πολιτισμού. Η πρόσφατη υπο-
γραφή του Μνημονίου Στρατηγικής 
Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ηνωμένου 
Βασιλείου σε τομείς εξωτερικής πολιτικής, 
ασφάλειας και επιστήμης αποτελεί απόδειξη 
της προσήλωσης μας   για αναβάθμιση και 
εμβάθυνση των διμερών σχέσεων με το 
Ηνωμένο Βασίλειο.  

Όλες οι προσπάθειες της Ύπατης Αρμο-
στείας θα ήταν κενές περιεχομένου εάν στην 
διαδικασία αυτή δεν υπήρχε η στήριξη και 
η συμπαράσταση της κυπριακής παροικίας 
στο Η.Β, της οποίας η πλούσια και ουσια-
στική παρουσία και δράση σε τομείς του 
εμπορίου, των επιστημών, της οικονομίας, 
του πολιτισμού αλλά και της πολιτικής κα-
θιστούν την εδώ κυπριακή κοινότητα σεβα-
στή και υπολογίσιμη δύναμη με ουσιαστικό 
ρόλο και λόγο στο βρετανικό κοινωνικό γί-
γνεσθαι. Το γεγονός αυτό, αποτελεί επίτευ-
γμα σοβαρό το οποίο βεβαίως δημιουργεί 
σημαντικά διπλωματικά εργαλεία τα οποία 
βοηθούν σημαντικά τους εθνικούς μας στό-
χους. Η εκκλησιαστική ηγεσία, οι κοινότητες, 
τα παροικιακά μας σχολεία, οι σύλλογοι, τα 
οργανωμένα σύνολα αλλά και οι εξέχουσες 
προσωπικότητες της κοινότητάς μας, συν-
θέτουν ένα δυναμικό σύνολο για το οποίο η 
Ύπατη Αρμοστεία δεν μπορεί παρά μόνο 
να είναι υπερήφανη για την ποιότητα, το 
επίπεδο αλλά και το εύρος της Κυπριακής 
Παροικίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.  Η Κυ-
πριακή Δημοκρατία, μέσω της Ύπατης Αρ-
μοστείας, είναι στο πλευρό σας και πάντοτε 
σε εγρήγορση να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
σας. Παραμένει ταγμένη στην υπηρεσία σας 
με την ευγενή φιλοδοξία να ανταποδώσει 
την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη για τα όσα 
μέχρι σήμερα έχει προσφέρει η Κυπριακή 
Παροικία στις εθνικές μας διεκδικήσεις. Το 
παράδειγμα σας παραμένει φάρος και οδο-
δείκτης των προσπαθειών μας ενώ η προ-
σήλωση σας στη διαφύλαξη των αξίων και 
των παραδόσεων μας αποτελεί πηγή εν-
θάρρυνσης που μας δίνει δύναμη και ελπίδα 
για την τελική δικαίωση του πολύχρονου 
κοινού αγώνα μας.  

Είθε το 2023 να φέρει την ειρήνη και 
επανένωση στο νησί μας και προσω-
πική και οικογενειακή ευτυχία σε όλους.  

Με θερμούς χαιρετισμούς και τις κα-
λύτερες ευχές μου, καθώς και εκ μέρους 
της οικογένειας μου και του προσωπικού 
της Ύπατης Αρμοστείας.
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Μήνυμα του Προέδρου της Εθνικής  
Κυπριακής Ομοσπονδίας Χρίστου Καραολή 

Το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου  
Θυατείρων και ΜΒ, κ. Νικήτα

Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, 
Διά της ιεράς υμνολογίας της Εκκλησίας μας, δράττουμε 

την ευκαιρία να εντρυφούμε σε ένα θησαυρό ευλογημένων 
θεολογικών μηνυμάτων, βαθέως πνευματικού στοχασμού και 
δημιουργικής εκφράσεως. Ζωντανό παράδειγμα αποτελεί ο 
τελευταίος στίχος  του Κοντακίου του Αγίου Ρωμανού του 
Μελωδού για την Γέννηση: «Σῶσον κόσμον, σωτήρ· τούτου 
γὰρ χάριν ἤλυθας· στῆσον πάντα τὰ σά· τούτου γὰρ χάριν 
ἔλαμψας ἐμοὶ καὶ τοῖς μάγοις καὶ πάσῃ τῇ κτίσει· ἰδοὺ γὰρ μά-
γοι οἷς ἐνεφάνισας τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, προσπίπτο-
ντές σοι δῶρα προσφέρουσι χρήσιμα, καλά, λίαν ζητούμενα· 
αὐτῶν γὰρ χρῄζω, ἐπειδὴ μέλλω ἐπὶ τὴν Αἴγυπτον μολεῖν καὶ 
φεύγειν σὺν σοὶ διὰ σέ, ὁδηγέ μου, υἱέ μου, ποιητά μου, 
πλουτιστά μου, παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός.» 

Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός χρησιμοποιεί εμπνευσμένα 
την πέννα του για να δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό μονό-
λογο, στον οποίο η νεαρή Παρθένος απευθύνεται γεμάτη συ-
γκίνηση στον νεογέννητό Υιό Της. Από τη μία μας μεταφέρει 
σε ζωηρές και έντονες εικόνες δέους που νιώθει η Θεοτόκος 
παρατηρώντας τον απ’ αιώνων αναμενόμενο Σωτήρα του 
Κόσμου, από την άλλη, μας παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο 
την τρυφερή μητρική αγάπη της Παναγίας, ατενίζοντας το νε-
ογέννητο βρέφος της. Με την ποιητική του γλώσσα, ο Άγιος 
μας μεταφέρει με έναν μοναδικό τρόπο στο ακατάληπτο για 
τον ανθρώπινο νου γεγονός της ενανθρωπήσεως. Η ιστορία 
του Κόσμου άλλαξε δια παντός εκείνη την ευλογημένη στιγμή. 
Η κτίση όλη ανακαινίσθηκε. «Εὐφράνθητέ μοι νῦν ἅμα, γῆ 
καὶ οὐρανός· τὸν γὰρ ποιητὴν ὑμῶν βαστάζω ἐν χερσί· 
γηγενεῖς, ἀπόθεσθε τὰ λυπηρά, θεώμενοι τὴν χαρὰν». 

 
 Ο κόσμος ανανεώνεται και ζωογονείται, τα λυπηρά αφήνουν 

τη θέση τους στη χαρά, «ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει 
ἴδετε φῶς μέγα οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου 
φῶς λάμψει ἐφ᾽ ὑμᾶς» (Ἠσαΐου 9:2). Το άσπερο φως και η 
ελπίδα ξορκίζουν τον ζόφο και το σκοτάδι ενός διεφθαρμένου 
κόσμου. Ακόμη και στους μη γνωρίζοντες την αλήθεια του 
Χριστού, αποκαλύπτεται ότι κάτι μεγάλο και ανεπανάληπτο 
έχει συμβεί. Οι τρείς Μάγοι προσκυνούν ευλαβικά το Θείο 
Βρέφος προσφέροντας τα βασιλικά δώρα. Ας μείνουμε όμως 
σε μια λεπτομέρεια σχετικά με τα δώρα αυτά. «Δῶρα προ-
σφέρουσι χρήσιμα, καλά, λίαν ζητούμενα», διαβάζουμε χα-
ρακτηριστικά. Τα δώρα είναι αναγκαία διότι έπεται η φυγή της 
Αγίας Οικογενείας στην Αίγυπτο για να γλιτώσει από τον διω-
γμό του Ηρώδη. Και ενώ αισθανόμαστε και κατανοούμε τον 
κίνδυνο που έρχεται, διακατεχόμεθα από μία αίσθηση ηρεμίας 
υπό το φως της Θείας πρόνοιας. Μιας πρόνοιας που προ-
εκτείνεται στην καθημερινή μας ζωή και σε όλες τις ανάγκες 
μας, από τις σημαντικότερες μέχρι και τις πιο ασήμαντες, 
έστω και αν αδυνατούμε πολλές φορές να κατανοούμε αυτή 
τη θεία παρέμβαση. Στη συνέχεια του Κοντακίου συναντάμε 
την βαθιά θεολογική φράση «καὶ φεύγειν σὺν σοὶ διὰ σέ, 
ὁδηγέ μου, υἱέ μου». Πόσο περιεκτικός είναι αυτός στίχος! Σε 
δύο λέξεις περικλείεται όλο το νόημα της εν Χριστώ ζωής. Το 
νόημα της πίστης μας στο πρόσωπο του Ιησού και της απο-

λύτου εμπιστοσύνης μας 
στην πρόνοια του Θεού. 
Να φεύγουμε μαζί με τον 
Χριστό. Να πορευόμαστε 
στη ζωή τούτη εναποθέ-
τοντας όλες μας τις ελπί-
δες σε Αυτόν. Να τον 
έχουμε οδηγό μας και 
Θεό μας. Να μην ανησυ-
χούμε για τίποτα όσο βρι-
σκόμαστε υπό την σκέπη Του. Ακόμα και αν χρειαστεί να 
«φύγουμε στη δική μας Αίγυπτο», να είμαστε βέβαιοι ότι ο 
Χριστός θα είναι συνοδοιπόρος μας.   Αντιλαμβανόμαστε όλοι 
μετά λύπης ότι ζούμε σε δύσκολους και απάνθρωπους και-
ρούς. Τα πρόσφατα γεγονότα μάς βομβαρδίζουν με εικόνες 
πολέμου, δυστυχίας και μια ατμόσφαιρα απελπισίας από τις 
αποτυχίες των ηγετών να διατηρήσουν την ειρήνη, να υπε-
ρασπιστούν και να προστατέψουν τους εμπερίστατους συ-
νανθρώπους μας και να κάνουν πράξη αυτά που η χριστιανική 
τους συνείδηση προστάζει. Φέρουμε όμως όλοι ευθύνη. Διότι 
πολλές φορές τείνουμε υπό την πίεση της φτώχειας να εμπι-
στευόμαστε λάθος ανθρώπους. Και το χειρότερο είναι ότι 
εμπιστευόμαστε και εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στους αν-
θρώπους και όχι στον Θεό. Διότι οι πράξεις μας εάν δεν ευ-
λογούνται από τον Κύριο είναι κενές περιεχομένου και επι-
κίνδυνες. «Ἰδοὺ ὁ Θεὸς ἡμῶν ἐφ᾿ ᾧ ἠλπίζομεν καὶ 
ἠγαλλιώμεθα, καὶ σώσει ἡμᾶς. Οὗτος Κύριος, ὑπεμείναμεν 
αὐτὸν καὶ ἀγαλλιασόμεθα καὶ ἐφρανθησόμεθα ἐπὶ τῇ σωτηρίᾳ 
ἡμῶν» (Ησ. 25,9). Ο Θεός εναθρωπίστηκε «ὑπέρ ἡμῶν καί 
διά τήν ἰδικήν μας σωτηρίαν». Βρίσκεται ζωντανός ανάμεσά 
μας και νοιάζεται για τον καθένα μας ξεχωριστά. «Ποιοῦντα 
κρῖμα τοῖς ἀδικουμένοις, διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσι. Κύριος 
λύει πεπεδημένους, Κύριος σοφοῖ τυφλούς, Κύριος ἀνορθοῖ 
κατερραγμένους, Κύριος ἀγαπᾷ δικαίους, Κύριος φυλάσσει 
τοὺς προσηλύτους· ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται» (Ψαλμός 
145). 

 Το θαύμα και η σωτηρία δεν ανήκουν σε κάποιον παρελ-
θόντα χρόνο, σε έναν κόσμο ουτοπικό, αλλά αποτελούν ζώσα 
πραγματικότητα της Εκκλησίας Του. Διά του θαύματος και 
της πίστεως αποκαλύπτεται η δόξα του Θεού εν τω κόσμω. 
Μόνο ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μπορεί πραγματικά να 
δώσει «χαρά στόν κουρασμένο κόσμο», όπως ψάλλουμε στα 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Αγαπητοί μου εν Κυρίω,  Ας προ-
σεγγίσουμε την Γέννηση του Χριστού με χαρά, ελπίδα και 
δύναμη, καθοδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Με τη χάρη 
του Θεού, ας αφήσουμε χώρο στις καρδιές μας αυτά τα Χρι-
στούγεννα για τον πονεμένο συνάνθρωπο, ώστε «ἐν ἑνὶ στό-
ματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ» να ψάλλουμε το «ὁδηγέ μου, υἱέ μου, 
ποιητά μου, πλουτιστά μου, παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων 
Θεός».  

Καλά Χριστούγεννα! Προσευχόμενος εις τον εν σπη-
λαίω τεχθέντα και εν φάτνη ανακλιθέντα διά την ημών 
σωτηρίαν Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, διατελώ μετά 
πολλής πατρικής αγάπης.

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα 
του Ύπατου Αρμοστή Α. Κακουρή

Αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισ-
σες, Αδέλφια μας στην Κύπρο, 

Αυτήν την ιδιαίτερη εποχή του χρόνου, στέλ-
νουμε τις θερμότερες ευχές μας σε εσάς και 
τους αγαπημένους σας για καλά Χριστούγεννα 
και ευτυχισμένο το νέο έτος 2023. Ελπίζω ότι 
οι φετινές γιορτές θα είναι μια ευπρόσδεκτη 
ανατροπή, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα 
χρόνια και ότι μπορείτε να απολαύσετε ποι-
οτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους 
σας. Γνωρίζουμε ότι αυτή η εποχή του χρόνου 
μπορεί επίσης να είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη 
περίοδος για πολλούς ανθρώπους.  Ως Ομο-
σπονδία σας, εργαζόμαστε με τα σωματεία και τοπικές αρχές 
για να διασφαλίσουμε ότι όσοι έχουν ανάγκη, θα λάβουν την 
υποστήριξη που χρειάζονται. Η Χριστουγεννιάτικη περίοδος, 
είναι μια ευκαιρία για όλους μας να αναλογιστούμε τις προ-
κλήσεις που αντιμετωπίσαμε και τις ευκαιρίες που μας περι-
μένουν τη νέα χρονιά. Συνεχίζουμε εργαζόμαστε σκληρά για 
την ομογένεια μας, να υποστηρίζουμε όπως μπορούμε το 
σκληρό αγώνα για τερματισμό της τουρκικής κατοχής, για μια 
ελεύθερη και ενωμένη Κύπρο και να εκπροσωπούμε και να 
προβάλλουμε με υπερηφάνεια τους ομογενείς μας. 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ 
 
Δυστυχώς, φέτος, η Τουρκία επέλεξε να κλιμακώσει τις εντά-

σεις αντί να συνεργαστεί εποικοδομητικά στα Μέτρα Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης (MOE) που πρότεινε ο Προέδρος Ανα-
στασιάδης και στις προσπάθειες επανέναρξης των 

διαπραγματεύσεων στο συμφωνημένο 
πλαίσιο του ΟΗΕ.  Καθ' όλη τη διάρκεια 
του έτους, συνεχίσαμε να βρισκόμαστε σε 
επικοινωνία και να συνεργαζόμαστε με το 
Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας 
(FCDO), τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης, 
την Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα 
(APPG) για την Κύπρο και άλλους βρετα-
νούς βουλευτές για να βοηθήσουμε στην 
προώθηση του δίκαιου αγώνα μας. 

 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΕΡΗΦΑΝΙΑ 

ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΜΑΣ 
 
Ως Ομοσπονδία σας, εκπροσωπούμε και προωθούμε 

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

σώπους της Κυπριακής Κυβέρνησης για να συζητήσουμε θέ-
ματα που έχουν σημασία για εσάς. 

 
Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ για την πολύ σημα-

ντική σας υποστήριξη. Καλό και Ειρηνικά Χριστούγεννα. 
Ευχόμαστε ο Νέος Χρόνος 2023 να χαρίζει υγεία, πρόοδο 
και ευτυχία σε σας και τις οικογένειες σας. 

 
Ο πρόεδρος της ΕΚΟ, προβαίνει στο πλαίσιο του χριστου-

γεννιάτικου μηνύματός του, σε αναλυτικό απολογισμό των 
δράσεων της Ομοσπονδίας στη διάρκεια του 2022, τον οποίο 
θα δημοσιεύσουμε στην επόμενη έκδοση της «Παροικιακής». 
Επίσης, δημοσιεύουμε ολόκληρο το μήνυμά του στην αγγλική 
γλώσσα, στη σελίδα 49 της παρούσας έκδοσης.
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Ύστερα από μια εβδομάδα συνθηκών πολικού 
ψύχους σε πολλές περιοχές, η απότομη αλλαγή 
της θερμοκρασίας που σε ορισμένες περιπτώσεις 
έφτασε τους +12 βαθμούς κελσίου, αναμένεται να 
δημιουργήσει προβλήματα στο δίκτυο ύδρευσης 
σε κατοικημένες περιοχές, με τις τοπικές Αρχές να 
προειδοποιούν για τον κίνδυνο σπασμένων σω-
λήνων ή και αγωγών νερού, λόγω του φαινομένου 
της συστολής – διαστολής. 
Χαρακτηριστική είναι η ανακοίνωση του δήμου 

του Enfield. «Αυτή η απότομη αλλαγή (της θερ-
μοκρασίας) θα αυξήσει την πιθανότητα να ‘σκά-

σουν’ σωλήνες νερού, τόσο στο δίκτυο ύδρευ-
σης όσο και σε μεμονωμένες κατοικίες. Η 
Thames Water λαμβάνει ήδη προληπτικά μέτρα 
για να βεβαιωθεί ότι είναι όσο το δυνατόν πιο 
προετοιμασμένη για τη νέα αυτή πρόκληση, 
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί άμεσα και 
αποτελεσματικά σε περιπτώσεις διαρροών». 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου, 

η Thames Water «διαθέτει 215 ομάδες επισκευής 
διαρροών σε κατάσταση επιφυλακής και πε-
ρισσότερους από 300 ανιχνευτές διαρροών στο 
δίκτυο. Θα υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο 

προσωπικό στο τηλεφωνικό κέντρο ώστε να 
υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση 
που θα παραστεί ανάγκη. 
Μπορείτε να αναφέρετε τυχόν διαρροές στον 

ιστότοπο του Thames Water ή να καλέσετε το 
κέντρο επικοινωνίας στο 0800 316 9800». 

 
Πάντως, μέχρι στιγμής έχουν προκύψει περι-

πτώσεις διαρροής νερού από αγωγούς, σε διάφο-
ρες περιοχές του Λονδίνου, με την πιο σοβαρή να 
καταγράφεται στο Camden όπου χρειάστηκε να 
κλείσει για αρκετή ώρα κεντρικός δρόμος.
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Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Πολεοδομικής 
Επιτροπής του Δήμου Barnet, που απέρριψε την 
τεραστίων διαστάσεων ανάπτυξη στην περιοχή του 
Brunswick Park. Η ανάπτυξη αφορούσε στο ιδιω-
τικό έργο «North London Business Park» (NLBP), 
το οποίο είχε προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις με-
ταξύ των κατοίκων και όχι μόνο. 
Στην τελευταία της συνεδρίαση που πραγματο-

ποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, 
η επιτροπή κλήθηκε να εξετάσει τις τροποποιήσεις 
επί του αρχικού σχεδίου, καθώς, η ιδιωτική εταιρεία 
ανάπτυξης γης, είχε διπλασιάσει το μέγεθος του 
έργου αυξάνοντας το μέγιστο ύψος των κτηρίων 
από 9 σε 13 ορόφους και τον αριθμό των οικιστικών 
μονάδων από 1.350 σε 2.428. 
Εξ αυτών, μόνο το 20% κρίθηκαν ως προσιτές 

κατοικίες, την ώρα που το Τοπικό Σχέδιο προνοεί 
ότι σε τέτοιες αναπτύξεις θα πρέπει το ποσοστό 
των προσιτών κατοικιών να είναι τουλάχιστον 40%. 
Οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι του Brunswick Park, 

Paul Lemon, Giulia Monasterio και ο κυπριακής 
καταγωγής Tony Vourou, οι οποίοι προέρχονται 
από το Εργατικό Κόμμα, κλήθηκαν από την επι-
τροπή να καταθέσουν τις απόψεις τους σε σχέση 

με τον αντίκτυπο που θα είχε το έργο-«μαμούθ» 
στον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής και στην κα-
θημερινότητα των κατοίκων, οι οποίοι είχαν αντι-
δράσει με εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στους σχεδια-
σμούς της ιδιωτικής εταιρείας ανάπτυξης γης. 
Οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι βρέθηκαν 

στο πλευρό των κατοίκων από την πρώτη στιγμή, 
κατέθεσαν τις ανησυχίες τους και την έντονη αντί-
θεσή τους για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
έργου, για την αλλοίωση του τοπικού χαρακτήρα 
της περιοχής, για τις επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό, 
καθώς και για τους χώρους στάθμευσης. 
Σε δηλώσεις τους μετά το  

πέρας της συνεδρίας, οι 
τρείς δημοτικοί σύμβουλοι 
των Εργατικών, υπογράμ-
μισαν ότι οι φωνές διαμαρ-
τυρίας των κατοίκων εισα-
κούστηκαν. 
Η Giulia Monasterio 

είπε ότι «Οι μεγάλοι 
επιχειρηματίες ανά-
πτυξης γης έχουν 
λάθος αν πιστεύουν 

ότι θα ‘κάνουμε τα στραβά μάτια’ για τις επι-
πτώσεις που θα έχει ένα έργο τέτοιων διαστά-
σεων στην καθημερινότητα των κατοίκων, στις 
μετακινήσεις τους, στην παροχή υπηρεσιών 
Υγείας, αλλά και στον χαρακτήρα ολόκληρης 
της περιοχής». 
Ο Paul Lemon  χαρακτήρισε ως ευχάριστο το γε-

γονός ότι η απόφαση της αρμόδιας δημοτικής επι-
τροπής ήταν ομόφωνη. «Οι κάτοικοι είναι ανα-
κουφισμένοι αφού η Επιτροπή άκουσε τις 
ανησυχίες τους και τάχθηκε στο πλευρό τους. 
Αυτό το έργο θα ήταν μια τεράστια, αλόγιστη 
ανάπτυξη σε μια περιοχή των προαστίων του 

Λονδίνου, όπου δεν υπάρχει 
πρόνοια για τόσο ψηλά κτή-
ρια. Θα σήμαινε ότι επιπλέον 
5.000 άνθρωποι θα ζούσαν 
σε μεγάλους πύργους, σε 

ένα τμήμα του δήμου που 
αποτελείται κυρίως από 
διώροφες και ημιανε-
ξάρτητες κατοικίες». 
Ο δημοτικός σύμβου-

λος, Τόνι Βούρου, εξέ-

φρασε από την πλευρά του την ικανοποίησή του 
για την απόφαση της επιτροπής: «Είμαι χαρού-
μενος για τους κατοίκους, που αξίωσαν την 
επανεξέταση του έργου από την αρμόδια επι-
τροπή του δήμου. Αυτό το έργο θα προκαλούσε 
τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητά 
τους. Θα ασκούσε τεράστια πίεση στους τοπι-
κούς δρόμους, στις υπηρεσίες μεταφορών, 
στην ομαλή λειτουργία των διαφόρων υπηρε-
σιών Υγείας και στα σχολεία, την ώρα που το 
όφελος για την τοπική κοινωνία θα ήταν δυσα-
νάλογα μικρό για την κοινότητα».

Mουσικοχορευτική παράσταση στο Millfield Theatre

«Όχι» σε τεραστίων διαστάσεων ιδιωτική ανάπτυξη στο Barnet μετά τις αντιδράσεις κατοίκων
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ BARNET ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ‘ΜΑΜΟΥΘ’ «NORTH LONDON BUSINESS PARK»

ΟΙ ΑΠΟΤΟΜΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Προειδοποίηση του δήμου Enfield για τους αγωγούς και τις σωλήνες νερού λόγω θερμοκρασίας

Τα 90α γενέθλιά του γιόρτασε ο Κυριάκος Τσιούπρας 
Ο Κυριάκος γεννήθηκε το 1932, στην κοινότητα 
της επαρχία Αμμοχώστου, Κώμη Κεπίρ, όπου και 
πέρασε τα νεανικά του χρόνια. Το 1951 μετακό-
μισε στο Λονδίνο για να σπουδάσει στο London 
School of Economics & Political Science, όπου 
και αποφοίτησε με πτυχίο BSc Economics (Hon-
ours).  Ο Κυριάκος ήταν παντρεμένος με την αεί-
μνηστη Πόλα Τσιούπρα, η οποία καταγόταν από 
τα Λύμπια, κοινότητα της επαρχίας Λευκωσίας 
στην Κύπρο. Μαζί δημιουργήσαν την οικογένεια 
τους και απέκτησαν δυο κόρες, την Ρούλα και 
την Λουΐζα, γαμπροί Thiso και Godfrey, και τέσ-
σερα εγγόνια.   
Το βιογραφικό του Κυριάκου Τσιούπρα είναι 
πλούσιο. Ο Κυριάκος ήταν συντάκτης της εφημε-
ρίδας «Χαραυγή» στην Λευκωσία, συντάκτης της 
εβδομαδιαίας εφημερίδας «Βήμα» στο Λονδίνο, 
Διευθυντής της εφημερίδας «Παροικιακή» στο 
Λονδίνο καθώς και Γενικός Διευθυντής του LGR, 

στο Λονδίνο.   
Υπήρξε Συνιδρυτής 
του Κυπριακού Φεστι-
βάλ κρασιού (Cypriot 
Wine Festival UK) και 
Γραμματέας της Επι-
τροπής Ραδιομαραθω-
νίου Η.Β. Ήταν επίσης 
συντάκτης του περιο-
δικού «Who’s Who». 
Υπήρξε επίσης αντα-
ποκριτής του RIK TV 
Λονδίνου και του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδή-
σεων (ΚΥΠΕ) για αρκετά χρόνια. 
Διετέλεσε επίσης μέλος του Εκτελεστικού Συμ-

βουλίου και Γραμματέας της Εθνικής Κυπριακής 
Ομοσπονδίας ΗΒ και πρωην Αντιπρόεδρος της 
Παγκόσμιας Συντονιστικής Επιτροπής Δικαιοσύ-
νης για την Κύπρο.

Snow White and the Seven Superheroes 
 
Αυτά τα Χριστούγεννα στο  Enfield’s Millfield 

Theatre παρουσιάζει την εξαιρετική παράσταση  
Snow White and the Seven Superheroes. Η κλασ-
σική ιστορία σε διασκευή που να δίνει μια μο-
ντέρνα προσέγγιση δίχως όμως να ξεφεύγει από 
την πρωτότυπη ιστορία.  Μεταξύ των πρωταγω-
νιστών είναι άκρατοί γνωστοί στην Παροικία μας.   
Επίσης παρουσιάζονται αρκετά γνωστά τραγού-

δια και θαυμάσια χορευτικά που οπωσδήποτε 
διασκεδάζουν τους θεατές. Οι συμμετέχοντες 
έχουν δουλέψει σκληρά για να φτάσουν στο θαυ-
μάσιο αποτέλεσμα. Με μεγάλη προσοχή έχουν 
καταφέρει να τραβήξουν το ενδιαφέρον των θεα-
τών που σε κάθε ευκαιρία τους χειροκροτούν. 
Πολύ γέλιο για μικρούς και μεγάλους και αξίζει 
τον κόπο να πάτε να παρακολουθήσετε την πα-
ράσταση που θα συνεχίζεται μέχρι και τις 30 Δε-

κεμβρίου στο γνωστό Millfield Theatre.  
 
Τρεις Ελληνοκύπριες είναι μεταξύ των πρωτα-

γωνιστών. Η Erina Lewis παίζει την Evil Queen η 
οποία είναι και η συγγραφέας, σκηνοθέτης και 
Χορογράφος. Η αδελφή της Kyra Lewis παίζει 
τον ρόλο του Μαγικού καθρέφτη, και η Tania Chri-
santhou παίζει τον ρόλο The Grump. Στο τρα-
γουδιστικό μέρος και στο χορό  είναι η  Mia De-
metriou.  Executive producer είναι η Άγγλο 
Κύπρια Nina Lewis Hart, η οποία είναι και σύμ-
βουλος κουστουμιών. Στις χορογραφίες επίσης ο 
Philip Joel. Άλλα ονόματα που προσέξαμε είναι 
ο Χάρη Γεωργίου και η Σύτνεη Νικολάου.   
Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές για 

την θαυμάσια παράσταση.  Millfield Theatre, 
Silver Street, Edmonton, N18 1PJ 

 
*ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
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Τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου 
Σπυριδωνα στο Great Yarmouth επισκέ-
φτηκε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας Νι-
κήτας την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022, 
όπου και χοροστάτησε του Όρθρου και 
προέστη της Θείας Λειτουργίας.  
Συλλειτούργησαν ο Ιερατικώς Προϊστά-
μενος, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικου-

μενικού Θρόνου Φώτιος Μπίθας, ο Γε-
νικός Ιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρε-
σβύτερος Κωνσταντίνος Γαριβαλδινός 
και ο Αρχιδιάκονος Δρ. Γεώργιος Τσου-
ρούς.  
Κατόπιν, παρατέθηκε εορταστικό 
γεύμα από την Κοινότητα προς τιμήν του 
Σεβασμιωτάτου σε παραπλησία αίθουσα 
του Ι. Ναού.

Τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων Νικήτας

Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε 
τις εκδηλώνεις της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής 
και οι οποίες σιτεύθηκαν με επιτυχία.  Η σχολή 
βυζαντινής μουσικής μέσα στα πλαίσια των μα-
θημάτων και των προγραμμάτων της ξεκίνησε 
μια σειρά συναυλιών με χριστουγεννιάτικούς 
ύμνους και κάλαντα της περιόδου του δωδεκαη-
μέρου. 
Για φέτος πραγματοποίησε  τέσσερις συ-

ναυλίες.  
1. Σάββατο 10, Δεκεμβρίου στον ιερό ναό 

του Αγίου Δημητρίου στο βόρειο Λονδίνο  
2. Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου στον ιερό ναό 

των Αγίων Αποστόλων στο Brookmans Park 
με επίσημο ομιλητή και καλεσμένο τον αρχι-

μανδρίτη Ζαχαρία Ζαχάρου από την ιερά 
μονή του Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ  

3. Σάββατο 17 Δεκεμβρίου στον καθεδρικό 
ναό της  
Παναγίας στο Wood Green  
4. Κυριακή 18 Δεκεμβρίου στην Αγία Σοφία 

με συμμετοχή άλλων τριών χριστιανικών χο-
ρωδιών. 
Ο  διευθυντής της σχολής καλεί τους γονείς  

να φέρουν  τα παιδιά τους  και να ενταχθούν και 
οι ίδιοι στις τάξεις της σχολής  βυζαντινής μουσι-
κής για να κρατήσουμε  ζωντανή την παράδοση 
μας! Τα συγχαρητήρια μας σε όλους τους εμπλε-
κόμενους.  

*ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ

Εκδηλώσεις Βυζαντινής Μουσικής

ΦΩΤΟ: ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΝΑΡΗΣ

Τελέσθηκε η χειροτονία του Διακόνου David Walker το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου
Κατανυκτικά ετελέσθη η εις Πρεσβύτερον χειροτονία του Διακό-
νου κ. David Walker, το πρωί του Σαββάτου, 17 Δεκεμβρίου, στο 
Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
Λονδίνου, υπό του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης 
Βρεταννίας κ. Νικήτα. 
Μετά του Σεβασμιωτάτου συλλειτούργησαν ο Πρωτοσύγκελλος 

της Ι. Αρχιεπισκοπής, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμ. κ. Νήφων Τσι-
μαλής, οι Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Stephen Maxfield, και κ. Χρι-
στιανός Akselber και ο Αρχιδιάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς. 
Συμπροσευχόμενος στο ιερό βήμα παρέστη ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος. 
Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του νουθέτησε καταλλήλως τον 

νέο Πρεσβύτερο, συμβουλεύοντάς τον να έχει απόλυτη πίστη και 
εμπιστοσύνη στον Θεό, όταν οι άνθρωποι θα τον απογοητεύουν.  

 
Οι πιστοί μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας ευχήθηκαν τα 
δέοντα στον νέο Πρεσβύτερο που θα διακονήσει στην Κεντρική 
Αγγλία.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Χρι-
στουγεννιάτικη Μουσική Εκδήλωση στον Κα-
θεδρικό Ι. Ναό της του Θεού Σοφίας Λονδίνου, 
την Κυριακή το μεσημέρι, 18 Δεκεμβρίου 2022, 
με χορηγία του Ιδρύματος Χρήστος Λάζαρης. 
Συμμετείχαν η Αρχιεπισκοπική Σχολή Βυζα-
ντινής Μουσικής υπό την διεύθυνση του Πρω-
τοπρεσβυτέρου π. Ιωσήφ Παλιούρα, η Ουκρα-
νική Χορωδία υπό τη διεύθυνση του κ. Ιβάν 
Bilanyuk, η χορωδία "Mosaic" υπό τη διεύ-
θυνση της κ. Margaret Haig και η χορωδία του 
"St. Jame's Sussex Garden" υπό τη διεύθυνση 
του κ. George de Voil. 
Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων 
και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας παρέστη 
συνοδευόμενος από τους Θεοφιλεστάτους 
 Επισκόπους Μελιτηνής κ. Μάξιμο και Κλαυδι-
ουπόλεως κ. Ιάκωβο, από τον Πρωτοσύγκελλο 

της Ι. Αρχιεπισκοπής Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. 
κ. Νήφωνα Τσιμαλή, τον Προϊστάμενο του  
Καθεδρικού Ναού, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμ. 
του Οικουμενικού Θρόνου κ. Θεωνά Μπακάλη 
και τον Αρχιδιάκονο κ. Γεώργιο Τσουρούς.  
Κληρικοί και μέλη των Κοινοτήτων της Αρχιε-
πισκοπής παρέστησαν επίσης στην μουσική 
εκδήλωση.  
Παρόντες ήσαν επίσης εκπρόσωποι άλλων 
χριστιανικών ομολογιών, καθώς και ο Συμπρό-
εδρος του Συμβουλίου Χριστιανών - Εβραίων, 
π. Nathan Eddy. Μετά το πέρας της χριστου-
γεννιάτικης μουσικής εκδήλωσης, όπου ακού-
σθηκαν τα παραδοσιακά κάλαντα από διάφο-
ρες γωνιές της Ελλάδος, της Μικράς Ασίας και 
άλλων χωρών, ακολούθησε δεξίωση στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και Μ. Βρετανίας.

Όμορφες στιγμές στον Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας
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Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο μια γιορτή αλλά 
είναι κυρίως συναίσθημα.Αυτό το μαγικό  συναί-
σθημα βίωσαν όλοι όσοι παρευρέθησαν στις 17 
Δεκεμβρίου 2022 στη σχολική γιορτή του Ελληνικού 
Παροικιακού σχολείου του Αγίου Νικολάου στο 
Acton. Τη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του ομώνυμου ναού, τίμησαν 
με την παρουσία τους ο Αιδεσιμώτατος πατήρ Σταύ-
ρος, ο Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 
κ.Παπακώστας αλλά πλήθος γονέων και φίλων του 
σχολείου. 

 Η εορταστική εκδήλωση που ξεκίνησε με το 
θερμό χαιρετισμό της Διευθύντριας του σχολείου 
κας Ελευθερίας Ξενοφώντος και την ομιλία της εκ-
παιδευτικού κας Ηλέτρας Μιχαλά,  ήταν πλούσια 
σε αφηγήσεις, χριστουγεννιάτικα ποιήματα, μελω-
δίες από τη χορωδία του σχολείου αλλά και  θεα-
τρικά δρώμενα.Συγκεκριμένα, οι μαθητές του Νη-
πιαγωγείου και της Α΄ τάξης εντυπωσίασαν όλους 
με τη συμμετοχή τους στο θεατρικό « το  εργαστήρι 
του Αγιου Βασίλη ενώ οι μαθητές της Δ΄ τάξης πα-

ρουσίασαν το θεατρικό «Χριστούγεννα όλο το 
χρόνο» τραγουδώντας στο τέλος   το γνωστό   τρα-
γούδι « Το Δέντρο των Χριστουγέννων από το ομώ-

νυμο χριστουγεννια-
τικο παραμύθι. 
Επίσης, τα παιδιά της 

Στ΄ τάξης αναπαρέστησαν στη σκηνή το θαύμα της 
Γέννησης του Ιησού Χριστού στη Βηθλεέμ της Ιου-
δαίας μεταφέροντας σε όλους το χαρμόσυνο 

πνεύμα των Χριστούγεν-
νων ενώ πρωτότυπο και 
ξεχωριστό ήταν το χρι-

στουγεννιάτικο βίντεο που προβλήθηκε και δημι-
ούργησαν οι μαθητές της Ε΄ τάξης υπό την καθο-
δήγηση της δασκάλας τους κας Κυριακής Μήτσου. 

 Τέλος, οι μεγαλύτεροι μαθητές της PREGCSE 
τάξης ζωντάνεψαν επί σκηνής  μια ολόκληρη εποχή 
αφού παρουσίασαν «Το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι 
της Λωξάνδρας», αποδίδοντας με χιουμοριστικό 
τρόπο τα ήθη και τα έθιμα της ζωής των Ελλήνων 
της Πόλης το 19ο αιώνα.Η γιορτή έκλεισε με τη χο-
ρωδία να ψάλλει με ζωντάνια  τα Κάλαντα της Πρω-
τοχρονιάς. Από την εκδήλωση δε θα μπορούσε να 
λείπει και ο  Άγιος Βασίλης, ο οποίος  μοίρασε 
δώρα χαρίζοντας χαμόγελα και χαρά σε όλα τα 
παιδιά του σχολείου. Το εορταστικό χριστουγεννιά-
τικο κλίμα ολοκληρώθηκε με την προσφορά πολ-
λών δώρων και καλαθιών που κληρώθηκαν και το 
καθιερωμένο πλούσιο σε γλυκίσματα, παιχνίδια  
Χριστουγεννιάτικο παζαράκι !  

Η Διεύθυνση και το Εκπαιδευτικό προσωπικό 
του ΕΠΣ του Αγίου Νικολάου εύχονται σε όλους 
καλές γιορτές με Υγεία , Αγάπη και Θαλπωρή !  

Χριστούγεννα, η πιο όμορφη γιορτή, στο παροικιακό σχολείο του Αγ. Νικολάου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο Ανεξάρτητο  
Ελληνικό σχολείο St Mary’s στο Southgate Μέσα 
σε μια κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων πρα-
γματοποιήθηκε το Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου η 
χριστουγεννιάτικη γιορτή του ελληνικού σχολείου 
St Mary’s στο Southgate. Το πρόγραμμα άρχισε 
με ομιλία από την διευθύντρια κ. Έλισσα Ξενο-
φώντος η οποία αναφέρθηκε  στο νόημα και την 
σημασία των Χριστουγέννων. «Πλησιάζει,  είπε, 
«με γοργό ρυθμό η αγαπημένη εορταστική μέρα, 
μικρών και μεγάλων! Μια μέρα που θα είναι γε-
μάτη με πολύ χρώμα, τραγούδι, φαγητό, δώρα 
και χαρούμενη διάθεση! Ας κάνουμε αυτά τα Χρι-
στούγεννα τα πιο όμορφα που ζήσαμε ποτέ!  
Ας ανεβούμε σε ένα σύννεφο κι ας πετάξουμε 
ψηλά, πολύ ψηλά εκεί που ενώνονται τα όνειρα 
με την πραγματικότητα. Λίγο πιο  κάτω από τον 
παράδεισο. Εκεί που κτίσαμε  τα παιδικά μας 
όνειρα. Εκεί που αφήσαμε τις μνήμες ελεύθερες. 
Εκεί που σαν παιδιά  νοιώσαμε  ανεμελιά και 
σαν ενήλικες ασφάλεια. Σήμερα ζούμε αυτήν την 
γιορτή μέσα από τα παιδιά μας όπως σήμερα 
στην χριστουγεννιάτικη μας γιορτή. Ξέρετε, πολ-
λές φορές οι άνθρωποι παρασυρόμαστε και κυ-
νηγάμε υλικά αγαθά, όπως τα λεφτά και την  πο-
λυτέλεια, το όνομα και τη δόξα, τους τίτλους,  
τα ωραία σπίτια και τα αυτοκίνητα. Γινόμαστε 
ανταγωνιστικοί. Λησμονούμε την ιερή παρακα-
ταθήκη της πιο σημαντικής εντολής: «Αγαπάτε 
Αλλήλους» – «Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». 
Η γιορτή των Χριστουγέννων έρχεται να μας την 
υπενθυμίσει. 

 Είναι η κατεξοχήν γιορτή της αγάπης, της φρο-
ντίδας, του ενδιαφέροντος για τους άλλους. 
Δώρα, χαρά, φροντίδα, έγνοια για τον συνάν-
θρωπο είναι το χριστουγεννιάτικο μήνυμα,  
το πραγματικό πνεύμα των γιορτών». Στη συνέ-
χεια  η κ. Ξενοφώντος αναφέρθηκε στην περσινή 
γιορτή που σε αυτήν είχαν επικρατήσεις η τή-
ρηση των  κανόνων ασφάλειας  και την σύγκρινε 

με την φετινή.  Τελειώνοντας ευχήθηκε τα φετινά 
Χριστούγεννα να είναι μαγικά και ξεχωριστά! 
«Είτε εδώ, είτε στην πατρίδα, φτάνει να  περά-
σουμε μοναδικές στιγμές με τα αγαπημένα σας 
πρόσωπα. Και μην ξεχνάτε: Οι άνθρωποι είναι 
σαν τ΄αστέρια. Εκεί που λάμπουν, εκεί πέ-
φτουν!» Εκ μέρους της νέας επιτροπής του σχο-
λείου η διευθύντρια ευχαρίστησε την τέως πρό-
εδρο του σχολείου κ. Παγώνα Πιλαβάς και την 
κ. Έλενα Αντωνίου για την προσφορά τους στο 
σχολείο. Ευχαριστίες επίσης απεύθυνε στην 
 κ. Άντρη Στυλιανού για την ετοιμασία των στο-
λών  και την Γεωργία Γεωργίου για τον συντονι-
σμό της γιορτής κι ευχήθηκε  σε όλους «Καλές 
γιορτές!» Στη συνέχεια ακολούθησε το χριστου-
γεννιάτικο καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ετοίμα-
σαν οι μαθητές με τους καθηγητές και δασκάλους 
τους. Το πρόγραμμα περιελάβανε τη σκηνική  
εικόνα, ποιήματα, θεατρικό και τραγουδάκια με 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου. 

 Η παρουσία του  Άγιου Βασίλη ομόρφυνε 
ακόμη περισσότερο  τη γιορτή όπου πρόσφερε 
δώρα στους μαθητές και δασκάλους. Η επιτροπή 
δεξιώθηκε με  τσάι, καφέ και  γλυκά στους γονείς, 
παππούδες και γιαγιάδες και τους φίλους που 
ήρθαν να  παρακολουθήσουν και να χειροκρο-
τήσουν τα παιδιά.  Επίσημοι καλεσμένοι στην 
γιορτή ήταν η κ. Στέλλα Ναδιώτου, κ. Μιχάλης 
Κασιής και η κ. Μαρία Παπαλούκα, τέως εκπαι-
δευτικοί που πρόσφεραν πολλά στην παροικιακή 
εκπαίδευση. Η κ. Ξενοφώντος εξήρε το έργο και 
την προσφορά τους. Η παρουσία τους πραγμα-
τικά συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους. 
Τέλος έγινε κλήρωση λαχνού με πολλά δώρα. 
Με την  χριστουγεννιάτικη γιορτή τελείωσε και 
το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους. Το σχολείο 
ανοίγει πάλι  στις 7 Ιανουαρίου 2023. Οι μαθητές, 
γονείς, δάσκαλοι και επιτροπή εύχονται σε όλη 
την ελληνική κοινότητα  «Χρόνια πολλά».

Χριστουγεννιάτικη γιορτή 
στο Ανεξάρτητο σχολείο 
St Mary’s στο Southgate

Στιγμές χαράς 
στη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή  
του σχολείου Ashmole 

Ο κατάλληλος φωτισμός, ο χριστουγεννιάτικος 
στολισμός, οι μελωδίες, τα σκηνικά και η μυρωδιά 
των χριστουγεννιάτικων γλυκών προανήγγειλαν 
την πολυαναμενόμενη «έλευση» του χριστουγεν-
νιάτικου πνεύματος το οποίο κατέκλυσε την κα-
τάμεστη αίθουσα του σχολείου, το Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου, όπου έλαβε χώρα η χριστουγεννιά-
τικη εορτή των μικρών τάξεων του Ελληνικού Πα-
ροικιακού Σχολείου Ashmole. Το σχολείο έβαλε 
για δεύτερη εβδομάδα τα γιορτινά του και μέσα 
σε ένα κλίμα ζεστό και απολύτως συγκινησιακό 
απέδειξε πως το μεστό νόημα των Χριστουγέννων 
αγγίζει κάθε ψυχή. 
Μαθητές του σχολείου, φορώντας τις γιορτινές 

στολές τους, μέσα σε ατμόσφαιρα σχεδόν κατα-
νυκτική με την είσοδο τους στην αίθουσα συγκε-
ντρώσεων σήμαναν την αρχή της χριστουγεννιά-
τικης εορτής.  
Ακολούθησε ομιλία του Αιμίλιου, μαθητή του 

GCSE2, o οποίoς εξήρε το αληθινό νόημα των 
Χριστουγέννων, παραθέτοντας πως δεν είναι 
άλλο παρά η αγάπη και η ειρήνη, και κάλεσε  
μικρούς και μεγάλους να αναζητούν αυτές τις αλη-
θινές αξίες και να τις καθιερώσουν ως καθημερινό 
τρόπο ζωής τους, όχι μόνο για όσο διαρκούν τα 
φωτάκια σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο· τους 
κάλεσε να αναζητήσουν «μαζί με τους μάγους 
τον μικρό Χριστό στην μακρινή Βηθλεέμ», αφυ-
πνίζοντας τις συνειδήσεις όλων. Τέλος, ευχήθηκε 
σε όλους να έχουν μοναδικά και ευτυχισμένα Χρι-
στούγεννα. 
Τη σκυτάλη πήραν οι μαθητές, οι οποίοι κατά 

γενική ομολογία μάγεψαν όσους παρευρέθηκαν 

στην εορτή με τις ομιλίες, τα τραγούδια και γενικώς 
με την παρουσίαση που είχαν ετοιμάσει μαζί με 
τους δασκάλους και τις δασκάλες τους. Απέδειξαν 
την ατέρμονη προσπάθεια και την πρόοδό τους 
στην ελληνική γλώσσα και φανερώθηκε για ακόμη 
μια φορά η αφοσίωση των εκπαιδευτικών καθώς 
και η υγιής και ελπιδοφόρα εξέλιξη της Ελληνικής 
Παροικίας.  

 Η Διευθύντρια του σχολείου Νίκη Ανδρέου, ευ-
χαρίστησε τους εκπαιδευτικούς για την προσή-
λωση στο ιερό έργο τους και τους μαθητές για  
τις συνεχείς προσπάθειές τους και την επιμελή 
φοίτησή τους. Τέλος, ευχήθηκε σε όλους τους πα-
ρευρισκόμενους, μέλη του Συλλόγου Ελλήνων 
Γονέων, του κ. Π. Χαραλάμπους, διευθυντή της 
εφημερίδας «Παροικιακή», γονέων, παππούδων, 
γιαγιάδων και φίλων του Ελληνικού Σχολείο Ash-
mole Καλές Γιορτές.  Μετά το πέρας της γιορτής, 
ο Σύνδεσμος Γονέων του Ελληνικού Σχολείου 
Ashmole μοίρασε χαρά σε μικρούς και μεγάλους 
με το Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι που είχε  
οργανώσει, στο οποίο υπήρχε πληθώρα γλυκών, 
φαγητών και δώρων. Το Ελληνικό Παροικιακό 
Σχολείο Ashmole εύχεται σε όλους «Καλά Χρι-
στούγεννα» και «Ευτυχισμένο το Νέο Έτος»  
με υγεία, αγάπη και ειρήνη. Ας σημάνει η Γέννηση 
του Θεανθρώπου την οριστική επικράτηση της 
δικαιοσύνης και της ειρήνης,  γιατί… «Αν θέλεις 
να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή 
ν' αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκιο», 
όπως σοφά έγραψε ο σπουδαίος Έλληνας ποι-
ητής Τάσος Λειβαδίτης.
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Βρισκόμαστε λίγες μέρες 
πριν τα Χριστούγεννα, και 
η αλλαγή του καιρού μας 
φέρνει λίγο πίσω. Είναι η 
πρώτη φορά που η θερμο-
κρασία πέφτει τόσο χαμηλά 

από ότι θυμάμαι στα τελευταία είκοσι πέντε  
χρόνια που βρίσκομαι στο Λονδίνο. 
Ανησυχούσαμε για την πανδημία και το 

μόνο που είχαμε στο νου ήταν να περάσει 
αυτό το κακό και να επανέλθουμε στην κα-
νονικότητα. Πέρασαν τρία χρόνια από την 
χρονιά που ο κορονοϊός μπήκε στη ζωή μας 
και μας έφερε τα πάνω κάτω. 
Έτσι ξαφνικά μας αναστάτωσε και μας 

έκανε να μαζευτούμε στο πετσί μας.  
Τα περασμένα δύο χρόνια δεν τα καταφέ-

ραμε να βρεθούμε με τα αγαπημένα μας 
πλάσματα, και δεν μπορέσαμε να κάνουμε 
πράγματα που συνηθίζαμε να κάνουμε πριν. 
Φέτος επιτέλους τα πράγματα έχουν κάπως 

αλλάξει. Το μόνο που δεν έχει αλλάξει είμαστε 
εμείς οι άνθρωποι. Δεν βάλαμε μυαλό, και 
δεν μπορέσαμε να δούμε την πραγματικότητα. 
Να δούμε τι γίνεται δίπλα μας. Συνάνθρωποι 
μας βρίσκονται ακόμα στους δρόμους, μικρά 
παιδιά δεν έχουν να φάνε, και οι καταραμένοι 
πόλεμοι συνεχίζονται ανελέητα, με αποτέλε-
σμα να σκοτώνονται αθώοι και να χάνονται 
ακόμα άδικα και μικρά παιδιά. 
Ποια κατάρα άραγε κυνηγάει την ανθρω-
πότητα, ένας Θεός το ξέρει. 
Η κλιματικές αλλαγές είναι εμφανείς και 

απίστευτες. Λονδίνο του 2022 με τις θερμο-
κρασίες να πέφτουν ακόμα και στους έξη 
βαθμούς κάτω από το μηδέν.    
Αναρωτιέται κανείς αν όλα τούτα είναι του 

Θεού για να μας ταρακουνήσει και να μας 
ξυπνήσει από τον βαθύ ύπνο και να μας 
προειδοποιήσει για τα όσα εμείς οι άνθρωποι 
δεν μπορούμε να αλλάξουμε.  
Κάποια όμως από αυτά μπορούμε να αλ-

λάξουμε. Είναι τόσα πολλά που μπορούμε 
να κάνουμε. Να σταματήσουμε τους πολέμους 
που δυστυχώς τους κάνουν κάποιοι για δικά 
τους συμφέροντα με αποτέλεσμα να κατα-
στρέφονται υποστατικά, να κλέβονται σπίτια, 
και να χάνονται δυστυχώς αθώα πλάσματα. 
Αυτό φυσικά πρέπει να το δουν οι κρατού-
ντες των ηνίων, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι 
πρέπει να βγούμε στους δρόμους και να  

φωνάξουμε εναντίον των κακών ζητώντας  
σεβασμό των δικαιωμάτων μας.  
Ταυτόχρονα αγαπητοί μου ας αρχίσουμε 

από τα πιο κοντινά και τα πιο εύκολα για 
εμάς. 
Τώρα που έχουμε γιορτινές μέρες, ας πάμε 

μια επίσκεψη σε κάποιο οίκο ευγηρίας, και 
ας δώσουμε την αγάπη μας σε αυτούς που 
η τύχη τους στέρησε τη δυνατότητα να έχουν 
κάποιο δικό τους να τους πει μια ευχή, ή 
ακόμα να τους κάνει ένα τηλεφώνημα έστω 
για μια γλυκιά κουβέντα που είμαι σίγουρος 
ότι θα τους χαροποιούσε! 
Ας κάνουμε ακόμα μια πιο απλή και εύκολη 

κίνηση. Ας πάρουμε ένα ψωμί και ας το 
προσφέρουμε στον συνάνθρωπο μας που 
δυστυχώς για οποιοδήποτε λόγο κοιμάται 
στο ψυχρό και παγωμένο πεζοδρόμιο. Αυτά 
μας δίδαξε άλλωστε και ο Γιός του Θεού 
που θα έρθει και πάλι στη Γη για να μας 
σώσει από τις αμαρτίες μας, που δυστυχώς 
είναι πολλές. 
Θα απαλλάξει την κοινωνία από το δαιμόνιο 
που βασανίζει εκείνους που δίχως σκέψη με 
μόνο λόγο την προσωπική τους ικανοποίηση 
απάτησαν, εκμεταλλευτήκαν, και αδίκησαν 
αθώες ψυχές. Αφαίρεσαν ζωές, και στέρησαν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα από αδύναμους 
συνανθρώπους τους.   
Να η ευκαιρία τώρα να απαλύνουμε τον 

πόνο και να πάρουμε συγχώρεση για ανά 
 
παυση των ψυχών ημών! 
Ας σκεπτούμε ότι τούτη η ζωή είναι πολύ 
μικρή, και τίποτα δεν παίρνει κανείς μαζί του 
όταν θα φύγει για την αιωνιότητα!  
Ας δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας 

να σωθεί από τις αμαρτίες κάνοντας μία 
καλή πράξη. Κάντε το και θα δείτε ότι το 
αποτέλεσμα μιας καλής πράξης είναι πρώτα 
η δική σας ευχαρίστηση.  
Βγάλτε επιτέλους το άγριο θηρίο από μέσα 
σας, και δώστε τόπο στην οργή. Κάντε ένα 
τηλεφώνημα σε κάποιο φίλο ή φίλη που 
τυχών να είχατε ασυμφωνία και πικραθήκατε 
και κρατάτε το γινάτι με αποτέλεσμα να έχετε 
χάσει επαφή λόγω εγωιστικής συμπεριφοράς.  
Όπως είπα και πιο πάνω αγαπητοί μου… 

η ζωή είναι μικρή! Ας την κάνουμε τουλάχιστον 
ευχάριστη δίνοντας λίγη αγάπη με οποι-
οδήποτε τρόπο στους ανθρώπους γύρω 
μας! Βάλτε τον Χριστό μέσα σας. Ο Χριστός 
είναι η αγάπη. Ο Χριστός είναι ο άνθρωπος!  
Ας γίνουμε λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, οι 

εκπρόσωποι του Χριστού κάνοντας μικρές 
καλοσύνες και δίνοντας την αγάπη μας στους 
γύρω μας. Μόνο έτσι θα σωθούμε και μόνο 
έτσι θα αλλάξουμε αυτό τον κόσμο και θα 
τον κάνουμε καλύτερο!  
Καλά Χριστούγεννα! 
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Με ευκαιρία το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαί-
ρου που ξεκίνησε τον περασμένο μήνα, Νοέμβριο 
και ολοκληρώθηκε με τον τελικό στις 18 αυτού 
του μήνα, Δεκέμβριου το ρολόι της ποδοσφαιρικής 
ιστορίας γυρίζει πίσω... 
Αναδημοσιεύω άρθρο που έγραψα τον Ιούλιο 

του 2020 για την ιστορική κατάκτηση της Εθνικής Ελλάδας Ποδο-
σφαίρου Ανδρών τον Ιούλιο του 2004. 

� Ομαδικότητα στο ποδόσφαιρο. Στο νου μου είναι το σύνολο της 
ομάδας. Η συνεργασία και η συλλογική προσπάθεια όλων των 
παικτών με στόχο την επιτυχία της ομάδας. Ομαδικό πνεύμα, ομα-
δική νοοτροπία, ομαδικό παίξιμο. Η ομάδα, το σύνολο, είναι πάνω 
από το άτομο, πάνω από τον κάθε ένα παίκτη ξεχωριστά. Το πο-
δόσφαιρο δεν είναι ατομικό παιχνίδι όπως είναι το τένις κ.ά. παι-
χνίδια. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό παιχνίδι, ομαδικό άθλημα. 
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που είναι το δημοφιλέστερο 
άθλημα στον κόσμο. 

� Συλλογικότητα στο ποδόσφαιρο. Σίγουρα περιλαμβάνει την 
ομάδα, μα  και άλλα που αποτελούν, μαζί με την ομάδα, ένα ενιαίο 
σύνολο. Μια αδιαίρετη οντότητα που περιλαμβάνει την τεχνική 
ηγεσία της ομάδας, τη διοίκηση, τους φιλάθλους κ.ά.  

� Η ομαδικότητα αφορά στην ομάδα, στο σύνολο των παικτών 
που δεν είναι πολλοί.  

� Η συλλογικότητα αφορά στους πολλούς, στην πλειοψηφία ενός 
ποδοσφαιρικού συλλόγου ή εθνικού συγκροτήματος, που περι-
λαμβάνει και την ομάδα, αλλά είναι πέραν από απλά την ομάδα. Η 
συλλογικότητα αφορά και στην ομάδα υπό την έννοια ότι το ομαδικό 
παιχνίδι δεν είναι παρά συνεργασία και συλλογική προσπάθεια 
του συνόλου των παικτών. Εδώ, η ομαδικότητα και η συλλογικότητα 
είναι συνώνυμα. Όμως, προεκτείνω την έννοια της συλλογικότητας 
στη σωστή της διάσταση που ξεπερνά τα στενά όρια της συλλογι-
κότητας της ομάδας. 
Βέβαια, τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Αλληλένδετα είναι όλα. Το 

περασμένο Σάββατο 4 Ιουλίου 2020 έκλεισαν 16 χρόνια από την 
ιστορική κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Εθνικών 
Ομάδων Ποδοσφαίρου Ανδρών Euro 2004 από την Εθνική Ελλά-
δας. 

� Μετά τη λήξη του τελικού που έληξε με νίκη της Ελλάδας με 1-0 
επί της Πορτογαλίας, έγραψα το παρακάτω κείμενο με τίτλο "Συλ-
λογικότητα το μυστικό της επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδας", το 
οποίο δημοσιεύεται για πρώτη φορά στην εφημερίδα. 
Χωρίς αλλαγές. Δεν χρειάζονται. 16 χρόνια μετά η ουσία παρα-
μένει αναλλοίωτη. Και χωρίς αναφορά στην πανδημία του κορω-
νοϊού. Ούτε αυτή χρειάζεται. Επίκαιρο το κείμενο όπως γράφτηκε 
τότε. Η αναφορά στην πανδημία του κορωνοϊού οδηγεί τη σκέψη 
στη συλλογικότητα, στη φιλοσοφία της συλλογικότητας που απο-
δεδειγμένα αποτελεί τη μόνη ορθή προσέγγιση για την αποτελε-
σματική αντιμετώπιση πανδημιών, αλλά και κοινωνικών, οικονομι-
κών, περιβαλλοντικών κ.ά. προβλημάτων.  

� Ακολουθεί το κείμενο που έγραψα στις 4 Ιουλίου 2004. Ζούμε σε 
μια εποχή  όπου σχεδόν όλοι αποθεώνουν την ατομικότητα, τον 
ατομικισμό, το αντώνυμο, το αντίθετο της συλλογικότητας. Οι εξαι-
ρέσεις περιλαμβάνουν φυσικά και το "ιερό τέρας" της πειθαρχίας, 
τον Γερμανό καθηγητή ποδοσφαίρου Ότο Ρεχάγκελ και τους έξυ-
πνους και καλογυμνασμένους Έλληνες μαθητές του ή αν θέλετε 
τους υπεύθυνους συνεργάτες του στον αγωνιστικό χώρο. 

� Ένας που έχει παρακολουθήσει τις τελευταίες τρεις βδομάδες 
τους παρουσιαστές και σχολιαστές ποδοσφαίρου στα διάφορα αγ-
γλικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικά δίκτυα, καταλαβαίνει 
πόσο εκτός πραγματικότητας ήταν σχεδόν οι περισσότεροι, ιδιαί-
τερα οι δήθεν ειδήμονες των τηλεοπτικών καναλιών, επειδή απλού-
στατα δεν ήταν σε θέση να συλλάβουν τη δύναμη της συλλογικό-
τητας, μιας συλλογικότητας που απαιτεί, προϋποθέτει τον ανώτατο 
βαθμό σωματικής και πνευματικής κατάστασης, τον ανώτατο βαθμό 
ψυχικής συγκρότησης και διάθεσης και σιδερένιας πειθαρχίας, ικα-
νής να σπάζει τα νεύρα και τα κόκκαλα ακόμα και των πιο σπανίων 

ποδοσφαιρικών ταλέντων - όπως ο Φίγκο, ο Ρονάλντο, ο Ντέκο, ο 
Ζιντάν, ο Ανρί, ο Μακελελέ, ο Νέντβεντ, ο Ραούλ, ο Βισέντε κ.ά. -  
και  δοκιμασμένων τεχνικών,  "αετών" της στρατηγικής και της τα-
κτικής όπως ο  Βραζιλιάνος Φιλίπε Σκολάρι, ο οποίος κατέκτησε 
το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002. 

� Η Ελλάδα πάντοτε είχε μεγάλους παίκτες (ορισμένοι από τους 
οποίους ήταν και εξαίρετοι τεχνίτες) - όπως ο Στεφανάκος, ο Λου-
κανίδης, ο Σιδέρης, ο Δομάζος, ο Παπαϊωάννου, ο Παπαεμμα-
νουήλ, ο Δεληκάρης, ο  Χατζηπαναγής κ.ά. - αλλά τους έλειπε η 
συλλογικότητα, η  οργάνωση και η πειθαρχία, στοιχεία τα οποία 
πρόσθεσε στο ελληνικό ταπεραμέντο, ο αρχιτέκτονας της αποψινής 
ανεπανάληπτης νίκης, ο αξεπέραστος καθοδηγητής Ότο Ρεχάγκελ, 
ο οποίος συγκεντρώνει ό,τι καλύτερο και αληθινό έχει να δείξει η 
γερμανική σχολή ποδοσφαίρου, αλλά και η ένδοξη γερμανική λαϊκή 
παράδοση. 

� Συλλογικότητα μαζί με ήθος, αθλητοπρέπεια, οργάνωση, μεθο-
δικότητα, πειθαρχία και πνεύμα "αέναης" και καθολικής αντίστασης, 
είναι τα στοιχεία που συνθέτουν τον χαρακτήρα του κάθε ξεχωρι-
στού Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή, που αγωνίζεται με καρδιά, 
ψυχή, ενθουσιασμό, πάθος και αυταπάρνηση για τον κοινό σκοπό, 
είναι τα καθοριστικά στοιχεία που οδήγησαν την Εθνική Ελλάδας 
στον θρίαμβο επί της Πορτογαλίας και στο ραντεβού με την ιστορία.  

� Η Εθνική Ελλάδας έπαιξε απλό ποδόσφαιρο σε δωρικό στυλ. 
Ως επί το πλείστον με ουσιαστικές μακρινές μπαλιές. Σε κανένα 
αγώνα δεν έχασε τον σχηματισμό της. Με ενισχυμένο το κέντρο 
της αμύνθηκε ψηλά και ποτέ δεν κλείστηκε στα καρέ της. 

� Το δίδαγμα που βγαίνει από την κατάκτηση του Euro 2004 από 
την ποδοσφαιρικά άγνωστη Ελλάδα, είναι ότι και οι "μικροί" και οι 
"ταπεινοί" έχουν μέλλον φτάνει να πιστέψουν στις δικές τους δυ-
νάμεις. Φτάνει να είναι ενωμένοι και ν' αγωνίζονται συλλογικά και 
οργανωμένα. Στην ενότητα, τη συλλογικότητα και την οργάνωση, 
βρίσκεται η δύναμή τους. Μπορούν να πετύχουν πολλά με την 
προϋπόθεση ότι έχουν ξεκάθαρους, εφικτούς στόχους. 

Με ευκαιρία το Παγκόσμιο Κύπελλο, το ρολόι γυρίζει πίσω 

Του Βασίλη  
Κωστή

Πριν λίγες βδομάδες είδα στην τηλεόραση τον Έλληνα 
πρωθυπουργό να λέει χωρίς ίχνος ντροπής ότι η Ρωσία εκ-
βιάζει τις «δημοκρατικές» χώρες. Που ζεις κύριε Μητσοτάκη; 
Ποιος εκβιάζει ποιον; Μήπως ξεχάσατε ότι είστε εσείς που 
εκβιάζετε τη Ρωσία με τις κυρώσεις; Δηλαδή, τι ήθελες κύριε 
Μητσοτάκη; Να σας φιλήσει η Ρωσία τα πόδια για αυτόν 
τον εκβιασμό; Σαν δούλος που είσαι του ΝΑΤΟ, προσπά-
θησες να υπερασπιστείς το τι σου διέταξε ο «μάστρος» σου, 
το ΝΑΤΟ. Σαν δε ντρέπεσαι κύριε Μητσοτάκη! Ή μήπως ξέ-
χασες ότι η πατρίδα μου είναι διχοτομημένη εδώ και 48 χρό-
νια και πως το ΝΑΤΟ φέρει την ευθύνη γι’ αυτό; Μήπως ξέ-
χασες ότι σαν πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
πρέπει να υπερασπίζεσαι τα συμφέροντα της Ελλάδας και 
όλου του Ελληνισμού; Εγώ ως Κύπριος πατριώτης δεν το 
ξέχασα, ούτε θα το ξεχάσω ποτέ! 
Γι’ αυτό θα ήθελα να σε συμβουλεύσω να σκεφτείς καλά 

και να αλλάξεις πολιτική. 

του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Ο «δούλος»... 
του ΝΑΤΟ

Καλά Χριστούγεννα! 

Του Βασίλη 
Παναγή
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Για πρώτη φορά μετά από 100 χρόνια οι νοσο-
κόμες διοργάνωσαν την πιο μεγάλη απεργία που 
γνώρισε ποτέ η χώρα. 

Να πόσο πίσω μας έχει πάρει η Συντηρητική 
Κυβέρνηση! 

Εάν συνεχίσει η “αχάπαρη” Συντηρητική Κυβέρ-
νηση να αγνοεί τις ανάγκες των εργαζομένων τότε 
ίσως οι Συντεχνίες θα συνεχίσουν να την πιέζουν. 

Η σημερινή Κυβέρνηση που με την πολιτική της μοιάζει σαν μία 
εξωγήινη πολιτική δεν γνωρίζει καν τι λαμβάνει χώρα στον πλανήτη 
Γη. Ίσως να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες απεργίες που θα είναι 
πρωτοφανείς για τη χώρα. Ε, βέβαια όλοι όσοι υποστηρίζουν τους 
εργάτες είναι ‘’φασαριολόγοι’’ αλλά όσοι δίνουν σε αυτούς που έχουν, 
είναι “καλοί.” 

Η Θάτσερ γι’ αυτό καταπολεμούσε τους εργάτες, και τα συνδικάτα, 
για να τα διαλύσει. Μα εκ των υστέρων η ίδια η Θάτσερ αυτοκα-
στράφηκε με την πλέον ακροδεξιά πολιτική  της, την οπoία τώρα 
κάπως προσπαθεί και ο κος Σούνακ να ακολουθήσει. Αυτοί οι εργά-
τες που είχαν ψηφίσει το Συντηρητικό κόμμα μοιάζουν σαν γυμνο-
σάλιαγκες που ζητούν αλάτι να τους ριχθεί…αλήθεια πόσο αλάτι 
έχει ριχθεί από αυτήν την Κυβέρνηση; 

Είμαι μέλος συντεχνίας για περισσότερο των 50 χρόνων και συ-
νεχίζω να είμαι μέλος. Σε δύσκολες στιγμές, ο εργοδότης μου με 
βοήθησε και τον ευχαριστώ και για την βοήθεια και την καθοδήγηση. 
Συστήνω σε κάθε εργάτη να ενταχθεί σε μια Συντεχνία που να αρ-
μόζει με το επάγγελμα που εξασκεί.   

Με τα σημερινά δεδομένα δεν συμφέρει σε κανένα να μην είναι 
μέλος μιας Συντεχνίας. Οι Συντεχνίες είναι εκεί για να βοηθήσουν. 
Πολλοί εργοδότες μισούν τις Συντεχνίες ακριβώς όπως ο διάβολος 
το λιβάνι.  

Ας κοιτάξουμε πως συμπεριφέρεται η Συντηρητική Κυβέρνηση 
στην εργατιά καθώς στέλνουν οι πολεμοκάπηλοι δισεκατομμύρια 

στη Ουκρανία για να συνεχίσει ο πόλεμος την ίδια στιγμή που στην 
Αγγλία μένουν οικογένειες χωρίς φαγητό και θέρμανση. Με αυτή 
την τακτική η Κυβέρνηση θα εξακολουθεί να αρνείται να δώσει αύ-
ξηση στις νοσοκόμες και στους υπόλοιπους εργάτες, όπως αυτών 
των ταχυδρομείων και σιδηροδρόμων. Θα ακολουθήσουν και άλλοι 
εργοδότες. 

Φαντασθείτε λοιπόν τι πάει να πει όταν κατεβαίνουν οι νοσοκόμες 
σε απεργία σε μία χώρα όπου ο αριθμός έχει φθάσει άνω των 120 
χιλιάδων απεργούντων και η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την ίδια πορεία 
με τον Scrooge. 

Άραγε τέτοιου είδους χαρακτήρες κοιμούνται καλά; Θα μου πείτε, 
ίσως η αναισθησία τους δεν τους αφήνει καν να εννοήσουν τι κά-
νουν. 

 «Γιατί να γίνει το δικό του εργάτη;» Να πως σκέπτονται αυτοί οι 
ακροδεξιοί που με τέτοιο σύνθημα και με την μεγαλύτερη υποκρισία, 
μας λένε ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Όχι! Εσείς μπορεί να εί-
σαστε στην ίδια βάρκα αλλά εμείς είμαστε σε άλλη.  

Πότε δε έσμιξαν μαζί μας ούτε κοιτάξανε τη βάρκα μας απέναντι 
για να καταλάβουν τι πάει να πει φτώχεια, εργατιά ή ακόμα τι πάει 
να πει να μην ξέρεις από πού θα έλθει το επόμενο πιάτο φαγητού. 
Και για να μας κοροϊδέψουν ή και για το συμφέρον τους μας λένε ότι 
είμαστε στην ίδια βάρκα. 

Προσωπικά θα ντρεπόμουν να λέω ότι είμαι  στην ίδια βάρκα  με 
αυτούς. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το λένε μόνο και μόνο για να προ-
σποιηθούν και επειδή κοροϊδεύουν τον εαυτό τους. Να μου λείπουν 
τέτοια σε παρακαλώ. Κανείς δε μπορεί τώρα να τους πιστέψει πλέον.  

Όπως έλεγε στο κλασσικό σκετς  “The Two Ronnies” «I know my 
place». Έτσι για να γνωρίζετε σε ποια τάξη ανήκω. Δεν χρειάζομαι 
κανένα να μου πει σε ποια βάρκα είμαι. Γνωρίζω πολύ καλά και που 
ανήκω και που βρίσκομε.  

Η Συντηρητική Κυβέρνηση έτσι για να μας δείξει πόσο νοιάζεται  
αποφάσισε κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών να αυξήσει 

τους τόκους για ακόμα μια φορά πριν τελειώσει ο χρόνος. Αλλά 
ποιος το πρόσεξε αφού τα κανάλια δεν το άγγιξαν και πολύ αλλά το 
πρόβαλαν για λίγο μόνο, έτσι για καμιά μέρα, χωρίς σχόλιο. Η Συ-
ντηρητική Κυβέρνηση έσπασε όλα τα ρεκόρ για λανθασμένους λό-
γους. 

Οι νοσοκόμες ακόμη περιμένουν, οι ταχυδρόμοι το ίδιο, και τόσοι 
άλλοι εργάτες περιμένουν για κάποια κατανόηση από μια σκληρο-
τράχηλη και “αχάπαρη” Κυβέρνηση. 

«Καρτερούμε Μέρα Νύχτα να φυσήσει ένας αέρας…» Ας κάνουμε 
κουράγιο και υπομονή και θα φυσήσει ο αέρας της αλλαγής, να 
είσθε σίγουροι. Το τι μας απέμεινε τώρα, είναι να ευχηθούμε σε 
όλου εσάς, καλά Χριστούγεννα. Ευτυχισμένο και Ευλογημένο το 
2023 και Λευτεριά στην Κύπρο μας.  

Αμήν τζιαι πότε. 

Η Κυβέρνηση μας έχει πάρει εκατό χρόνια πίσω

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 

Υπάρχουν πολλές γιορτινές και ξεχωριστές μέρες στη ζωή μας. Κάθε γιορτή έχει τα 
δικά της χρώματα, τις δικές της μυρωδιές και εικόνες. Από όλες όμως τις γιορτές, για 
πολλούς ανθρώπους τα Χριστούγεννα είναι η πιο δύσκολη γιορτή του χρόνου.   

Χριστούγεννα με αρνητικά αισθήματα! Δυστυχώς κάποιες στιγμές θα έχετε πιάσει κι 
εσείς τον εαυτό σας στρυμωγμένο σε κάποια γωνιά και να σκουπίζει αμήχανα ένα 
δάκρυ έστω μικρό αυτές τις μέρες. Συγκίνηση, πόνος όπως θες το λες. Όλα καταγρά-
φονται στις θύμησες. Ναι, αυτό ακριβώς. Κάτι πέρασε από το μυαλό σας… κι επειδή 
οι μέρες αυτές μας κάνουν να έχουμε περισσότερες ευαισθησίες με το παραμικρό 
αλλάζει η ψυχολογία σας. 

Ο χαρακτήρας των Χριστουγέννων είναι πολύ χαρμόσυνος, με κάλαντα, γιορτινή διακόσμηση, 
γιορτινά γεύματα και δώρα. Αυτή η χαρούμενη νότα των Χριστουγέννων μπορεί να κάνει πιο έντονο 
όποιο κενό αισθάνεται ο καθένας στη ζωή του. Αν κάποιος για παράδειγμα νιώθει ότι του λείπουν οι 
γονείς του; Να τα κλάματα για το παραμικρό! Έχασε το σκυλάκι του πρόσφατα; Κουβαλητές οι 
αναμνήσεις από τα Χριστούγεννα τα περσινά και να τα δάκρυα κατεβατά. Αν θυμηθεί κάποιος και κάτι 
άλλο τότε η ίδια τακτική ακολουθείται.  

Τα Χριστούγεννα είναι η περίοδος που ενεργοποιεί σε πολλούς ανθρώπους το αίσθημα της θλίψης 
και συχνά κατάθλιψης.  

Τα Χριστούγεννα σήμερα έχουν μετατραπεί σε μια πολύ υλιστική γιορτή. Όμως όταν λέμε «μου 
αρέσουν τα Χριστούγεννα» είναι γιατί και τα ψώνια συγκαταλέγονται στη λίστα της ψυχοθεραπείας 
μας. Δεν λέμε συχνά: Shopping therapy?  Οι άνθρωποι λοιπόν που είναι υλιστές, αισθάνονται 
λιγότερη ικανοποίηση με τη ζωή τους γενικά. Δεν αντλούν ευχαρίστηση από την καθημερινότητά τους, 
βιώνουν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα, και αισθάνονται ότι η ζωή τους έχει λιγότερο νόημα. Γι΄ 
αυτό όσο αυξάνεται ο υλισμός, τόσο μειώνεται το αίσθημα της ευγνωμοσύνης και της ευχαρίστησης 
από τη ζωή. Σε αντίθεση, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για ότι έχουμε στη ζωή, βοηθά να γευτούμε και 
να απολαύσουμε το καλό που υπάρχει στη ζωή μας. 

Μην πιέσετε τον εαυτό σας για να είστε χαρούμενοι κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Εάν έχετε 
σαφείς προσωπικούς λόγους για να μην είστε χαρούμενοι, τότε αναγνωρίστε τους και αποδεχτείτε 
τους. Να είστε επιεικείς και ειλικρινείς με τον εαυτό σας.         

Μη δέχεστε την «τέλεια» εικόνα των Χριστουγέννων που τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης ή άλλοι 
άνθρωποι προσπαθούν να σας κάνουν να πιστέψετε. Η πραγματική ζωή δεν είναι πάντα ρόδινη και 
ευτυχισμένη όπως συχνά παρουσιάζεται στην τηλεόραση. 

Η άρνηση συναισθημάτων δεν βοηθά. Αν είχατε πρόσφατα κάποια απώλεια στη ζωή σας, θάνατο 
αγαπημένου προσώπου, η θλίψη είναι πολύ φυσιολογική και είναι κομμάτι της διαδικασίας για να ξε-
περάσετε την απώλεια. 

 Χαμηλώστε τις προσδοκίες σας για το πως «πρέπει» να είναι τα Χριστούγεννα και επικεντρωθείτε 
σε αυτό που εσείς θέλετε πραγματικά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος για να περάσετε τα Χρι-
στούγεννα φανταστικά! Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με αυτά που 
κάνουν άλλοι άνθρωποι και άλλες οικογένειες. Επικεντρωθείτε σε αυτό που είναι το καλύτερο για 
εσάς. 

Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Ότι κάνατε πέρσι, δεν χρειάζεται να το κάνετε και φέτος. Και ότι 
κάνετε φέτος δεν χρειάζεται να το κάνετε και του χρόνου. 

Να είστε μαζί με ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε καλύτερα, που σας αποδέχονται όπως 
είστε. Αποφύγετε ανθρώπους που σας προκαλούν περισσότερη κατάθλιψη. Προσπαθήστε να είστε 
κοντά σε θετικούς ανθρώπους. 

Ξεκουραστείτε και κοιμηθείτε όσο χρειάζεστε. Ο ύπνος θα σας βοηθήσει να ανταπεξέλθετε καλύτερα 

στις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετωπίζετε. Αν το σώμα σας είναι πιο ξεκούραστο τότε θα νιώθετε 
κι εσείς πιο δυνατοί. 

Αποφύγετε τις καταχρήσεις. Φροντίστε τη διατροφή σας. Να τρέφεστε με μέτρο, και αποφύγετε το 
υπερβολικό αλκοόλ. Το υπερβολικό αλκοόλ μπορεί απλά να κουκουλώσει τα προβλήματα σας για 
λίγο, μετά όμως θα αισθάνεστε χειρότερα. 

Βάλτε όρια στα χρήματα που θα ξοδέψετε και στον αριθμό των κοινωνικών εκδηλώσεων που θα πα-
ρευρεθείτε. Πείτε όχι στις προσκλήσεις που δεν αντέχετε. Ασχοληθείτε με τα φαγητά και τα γλυκά γιατί 
πολύ θεραπευτικά είναι κατά την άποψη μου. Αν όχι τότε αγοράστε μερικά έτοιμα γλυκά ή μην πάρετε 
καθόλου. 

Επικεντρωθείτε σε αυτά που έχετε στη ζωή σας, και όχι σε αυτά που δεν έχετε. Στον απολογισμό της 
χρονιάς, μην εστιάσετε σε ανεκπλήρωτα όνειρα και στις απώλειες. Αναγνωρίστε αυτά που καταφέρατε 
μόνοι σας. 

Ενεργοποιείστε τον εαυτό σας, και κάντε πράγματα που σας ενδιαφέρουν και σας διασκεδάζουν. Αν 
χρειάζεστε μια αλλαγή, κάντε φέτος κάτι που δεν έχετε ξανακάνει. Ένα διαφορετικό στυλ μαλλιών ας 
πούμε ή ένα άλλο στυλ ντυσίματος. 

Επικεντρωθείτε στα συναισθήματα στοργής, καλοσύνης, γενναιοδωρίας συναισθημάτων και ευγνω-
μοσύνης για τους ανθρώπους που έχετε στη ζωή σας. 

Χαρίστε σε αυτούς που αγαπάτε το πιο «ακριβό» δώρο: Τον χρόνο μαζί τους και την ουσιαστική 
παρουσία σας. Απολαύστε την κάθε στιγμή με τρόπο αυθεντικό, απλό και άμεσο. Ίσως εδώ να 
κρύβεται και το βαθύτερο νόημα των Χριστουγέννων. 

Αν αισθάνεστε αδύναμοι στο να ανταπεξέλθετε στο ψυχικό φόρτο των Χριστουγέννων. Αν 
δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, αν χάσατε την όρεξή σας, ή αν αισθάνεστε ότι είστε σε απόγνωση, 
αναζητήστε τη βοήθεια στις αγκαλιές των αγαπημένων σας! 

Διώξτε τα αρνητικά αισθήματα από τα φετινά Χριστούγεννα! 

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 

Φιλολόγου
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Άη Βασίλη βασιλιά που περπατάς τζ’αί καλαντάς δείξε τζ’αί φανέρωσε...
Από την παραμονή των Χριστουγέννων, κάθε 
νοικοκυρά στην κυπριακή ύπαιθρο κυρίως  
ζυμώνει κουλούρια, κούμουλα και χριστόψωμα 
για τη γέννηση του Χριστού που λέγονται γεν-
νόπιττες. Ομάδες παιδιών περιέρχονται τα σπί-
τια και ψάλλουν - ιδίως στις πόλεις - με την  
συνοδεία του ήχου ενός μεταλλικού τριγώνου 
το τραγούδι της γεννήσεως του Θεανθρώπου. 
Στην Πάφο και σ' άλλες περιοχές της Κύπρου 
κατά τη μέρα των Χριστουγέννων σφάζεται 
προς τιμήν του Χριστού χοίρος, ειδικά θρεμμέ-
νος κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Στον Άγιο  
Δημήτριο της Μαραθάσας αυτοί που τελούν  
εκκλησιαστική γιορτή μεταφέρουν στην εκκλη-
σία βραστό χοιρινό κρέας, που προσφέρουν 
μ' ένα ποτήρι ζιβανία, στους εκκλησιαζομένους 
στο προαύλιο της εκκλησίας, μετά το τέλος της 
λειτουργίας. Στην Πιτσιλιά οι χοίροι σφάζονται 
κατά το Τριώδιο και στη Μεσαορία στις αρχές 
του φθινοπώρου. 
Με την έναρξη των Χριστουγέννων πιστεύεται 
ότι έρχονται οι Καλικάντζαροι ή Πλανήταροι  
ή Σκαλαπούνταροι, τα γνωστά δαιμόνια που 
εξαφανίζονται με τον αγιασμό των Φώτων.  
Γίνεται επίσης το χριστουγεννιάτικο δέντρο που 
έχει εισαχθεί πρώτα στις πόλεις, και αργότερα 
στην ύπαιθρο. Επίσης το έθιμο της ανταλλαγής 
ευχετηρίων καρτών έχει εισαχθεί πρώτα στις 
πόλεις και ύστερα στην κυπριακή ύπαιθρο.  

 
Τα έθιμα της πρωτοχρονιάς ▪

 
Κατά τη μέρα αυτή γιορτάζεται όπως είναι 
γνωστό η μνήμη του αγίου Βασιλείου. Κάθε οι-
κογένεια ζυμώνει τη βασιλόπιττα, μέσα στην 
οποία τοποθετείται ένα νόμισμα για τον τυχερό 
της χρονιάς. Η βασιλόπιττα στα χωριά είναι είτε 
ένα μεγάλο ή στρογγυλό ψωμί με σησάμι (Πά-
φος) είτε ένα ανθρωπόμορφο ψωμί, είτε ένα 
ψωμί που έχει κολλημένο πάνω του μια ζυμα-
ρένια ανθρώπινη μορφή (Ριζοκάρπασο) και 
στις πόλεις ένα γλύκισμα. Αυτή συνήθως κό-
βεται από τον οικοδεσπότη σε κοινό οικογενει-
ακό τραπέζι και κάθε συνδαιτυμόνας παίρνει 
το μερίδιά του. Όποιος βρει το νόμισμα θεω-
ρείται ο τυχερός της χρονιάς. Στα Λαγουδερά 
(Πιτσιλιά) τη βασιλόπιττα την κόβει ο ιερέας 
κατά τα Φώτα και τη μοιράζονται όλοι οι πα-
ρευρισκόμενοι. 
Κατά τον εσπερινό όλα τα μέλη της οικογέ-
νειας, κατά παλαιά βυζαντινή συνήθεια, προ-
σπαθούν με την εμπυροσκοπία να διαγνώσουν 
αν τους αγαπούν πολύ αγαπητά τους πρό-
σωπα. Γι’ αυτό το σκοπό κόβουν χλωρή ελιά 
μόλις κτυπήσει η καμπάνα της εκκλησίας, για 
τον εσπερινό, και παίρνουν φύλλα, που τα ρί-
πτουν πάνω στη φωτιά επικαλούμενοι τον άγιο 
Βασίλειο να τους φανερώσει αν τους αγαπά το 
πρόσωπο που θέλουν, λέγοντας: 

 
«Άη Βασίλη βασιλιά 
που περπατάς τζ’αί καλαντάς  
δείξε τζ’αί φανέρωσε αν μ' αγαπά ο (η) 
τάδε» 

 
Επίσης κατά τον εσπερινό της Πρωτοχρονιάς 
τοποθετούν κυρίως πάνω στις πόρτες κλαδιά 
ή στεφάνια από ελιά (Μαραθάσα, Τηλλυρία). 
Στον Άγιο Δημήτριο της Μαραθάσας οι κοπέλες 
κυρίως τρέχουν πολύ πρωί να πάνε στη βρύση 
για να πάρουνε όπως λένε τα κάλλη τους, δηλ. 
χρυσαφικά. Θα τα πάρει όποια πάει πρώτη να 
γεμίσει τη στάμνα της που έχει στο στόμιό της 

θυμάρι και κλαδί ελιάς. Ρίχνει στη γούρνα της 
βρύσης σιτάρι, κρεμά ένα κλαδί ελιάς πάνω 
στη βρύση και γεμίζει τη στάμνα της με νερό 
λέγοντας: «Καλημέρα βρύση, δός μου 
που τα κάλλη σου, να σου δώκω που 
τα δικά μου».  
Σ’ όλη την Κύπρο, αλλά περισσότερο 
στην περιοχή της Καρπασίας, προσέχουν 
πολύ το ποδαρικόν, δηλ. ποιος θα μπει πρώτος 
στο σπίτι κατά την Πρωτοχρονιά. Χάμω στην 
εξώθυρα του σπιτιού υπάρχει πέτρα αλλά κυ-
ρίως μια σκιλλοκρεμμύδα (αβρόσσ’ιλλα). 
Όποιος μπει πρώτος, πρέπει να μπει με το 
δεξί του πόδι, ρίχνει πρώτα μέσα στο σπίτι την 
πέτρα και ύστερα τη σκιλλοκρεμμύδα. Κατόπιν 
κάμνει το σημείο του σταυρού και λέγει έλα δύ-
ναμίς σου Θεέ μου τζ’ αι να’ γ’ καλός ο χρόνος 
τζ’αι να τρέσ’ει πόσσω σας το μέλιν τζ’αι το 
γάλαν. Ο νοικοκύρης του δίδει μέλι ή γλυκό να 
φάει και πουλουστρίναν, δηλ. νόμισμα (το 
οποίο του έδωσε προηγουμένως και έριξε μέσα 
στο σπίτι). Την σκιλλοκρεμμύδα την αφήνουν 
να κρέμεται συνήθως πάνω στο δοκάρι ή την 
πόρτα του σπιτιού μέχρι τον άλλο χρόνο. Σε 
πολλά χωριά κατά την προηγούμενη νύκτα της 
Πρωτοχρονιάς τοποθετούνται πάνω στο τρα-
πέζι κόλλυβα, κρασί, κτενιά (τσατσάρα) για 
να κτενίσει τα γένεια του ο Άης Βασίλης, 
ένα κλαδί ελιάς (Ανώγυρα) και  
το πουγγί του οικοδεσπότη, γιατί πιστεύε-
ται ότι θα έλθει ο άγιος Βασίλειος να φάει 
και να τα ευλογήσει. Επίσης συνήθως κατά τη 
νύκτα αυτή τοποθετούνται μέσα σ’ ένα πιατο 
διάφοροι δημητριακοί καρποί (που λέγονται 
Βασίλης) και τους ραντίζουν τακτικά μέχρις ότου 
βλαστήσουν. Κατά τη γιορτή του αγίου Αντω-
νίου (στις 17 Ιανουαρίου) οι καρποί αυτοί φυ-
τεύονται στα χωράφια όπου υπάρχουν φυτε-
μένοι κι άλλοι δημητριακοί καρποί. Στο Γουδί 
της Πάφου κατά την ίδια μέρα ραντίζονται τα 
σπαρτά με αγιασμό των Φώτων. 

 
Τα Άγια Θεοφάνεια ή τα Φώτα! ▪

 
Η γιορτή είναι γνωστή στο λαό σαν γιορτή 
των Φώτων, επειδή σε παλαιότερους χρόνους 
κατά τη μέρα αυτή βάφτιζαν τα τέκνα τους κι 
έτσι φωτίζονταν. Κατά την παραμονή των Φώ-
των, δηλ. κατά τα λεγόμενα Κάλαντα, τελείται 
στην εκκλησία η ακολουθία του Μεγάλου Αγια-
σμού, δηλ. ο αγιασμός των νερών. Σε μερικά 
χωριά της Κύπρου (Πάφος κ.α.) μεταφέρονται 
στην εκκλησία για να βαπτιστούν στο αγια-
σμένο νερό διάφορα φρούτα όπως εσπεριδο-
ειδή, ρόδια, καρπούζια και σταφύλια, φυλα-
γμένα από πριν, αμύγδαλα κλπ.). Επίσης κάθε 
οικογένεια φροντίζει να βαφτίζει μερικά κεριά, 
που τα φυλάσσουν και τα ανάβουν σε περί-
πτωση θύελλας ή σε περίπτωση που μια 
έγκυος δυσκολεύεται να γεννήσει. Μετά το τέ-
λος της λειτουργίας του Μεγάλου Αγια-
σμού οι ιερείς περιέρχονται τα σπίτια και 
καλαντίζουν, δηλ. ραντίζουν με αγιασμένο 
νερό όλα τα δωμάτια του σπιτιού και τους 
ενοίκους, ενώ ταυτόχρονα ψάλλουν το εν 
Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε. 

Κάθε οικογένεια προσφέρει στον ιερέα που 
καλαντίζει, κουλούρια, γλυκό, ποτό, ξεροτήανα 
(Σολιά), κόλλυβα (Λαγουδερά), λουκάνικα (Πά-

φος), πωρικά (αμύγδαλα, καρύδια κλπ.) 
(Μαραθάσα) και νομίσματα που παλαι-
ότερα αποτελούσαν την χρονιάτικη πλη-
ρωμή του που γινόταν από την κοινότητα. 

Στο Γουδί της Πάφου έχουν στρωμένο τρα-
πέζι (αυτή τη μέρα ανοίγουν τη ζαλατίνα) και ο 
ιερέας πρέπει να πάρει λίγο φαγητό και λίγο 
κρασί. Τον ιερέα κατά κανόνα συνοδεύουν μι-
κρά παιδιά που φέρουν το σικλίν, δοχείο δηλ.  
μετάλλινο που περιέχει αγιασμένο νερό, και 
φανάρι, αναμμένο από το καντήλι κυρίως του 
Χριστού. Απ’ αυτό το φως δίδουν σ’ όλες τις οι-
κογένειες. 
Μ’ αυτό το φως κάμνουν και τη λεγόμενη χολ-
λάν. Δηλ. ανάβουν κερί και το τοποθετούν κάτω 
από ένα υνί ή γαστρί και δημιουργείται αιθάλη 
(μούζη). Την παίρνουν μ’ ένα βαμβάκι και την 
τοποθετούν στο κοίλωμα ενός μικρού καλαμιού. 
Μ’ αυτή τη χολλά μαυρίζουν μ’ ένα φτερό κυ-
ρίως τα μικρά παιδιά, αλλά μαυρίζονται και γυ-
ναίκες για να κάμουν μαύρα μάτια, που εθεω-
ρούντο ότι ήταν όμορφα, ή για να θεραπευθούν 
από διάφορες ασθένειες των οφθαλμών. Στο 

χωριό Πάνω Αρόδες (Πάφου) υπάρχει η 
Παναγία η Χρυσοσπηλιώτισσα (σε μια 
σπηλιά) και την πιο πάνω αιθάλη την 
παίρνουν οι γυναίκες κατά την Τρίτη της 
Λαμπρής (γίνεται πανηγύρι) και χολλιάζονται. 

Επίσης στην Πάφο (Γουδί) ανάβουν με το πιο 
πάνω φως δυο κεριά και τα κολλούν στα κέρατα 
των βοδιών αν δεν είναι αδέλφια. Αν είναι αδέλ-
φια, τους κολλούν από ένα κερί σε κάθε κέρατο. 
Ακόμη ρίχνουν σ’ αυτά κατά τη νύχτα κόλλυβα 
και πιστεύεται ότι μιλούν και λένε μεταξύ τους: 
Φάε να φάμεν που τους κόπους μας. Στο χωριό 
Κρήτου Μαρόττου της Πάφου τα πιο πάνω κόλ-
λυβα τα ψήνουν κατά την Πρωτοχρονιά. Μέσα 
σ’ αυτά ρίχνουν και το σιτάρι του λεγόμενου 
σταυρού. Ο σταυρός γίνεται κατά την τελευταία 
μέρα του θερισμού όπου γίνεται η λεγόμενη 
μηλιά*. Ύστερα τα ρίχνουν στα βόδια που πι-

στεύεται ότι μιλούν και λένε την πιο πάνω 
φράση. Επίσης κόλλυβα ρίχνουν σχεδόν σ’ όλη 
την Κύπρο κατά την Πρωτοχρονιά ή κατά τα 
Φώτα και στις κότες για να γεννούν αυγά. Σε 
μερικά χωριά τα κόλλυβα αυτά τα λένε βασι-
λούδια. Στο Γουδί της Πάφου με το φως των 
Φώτων άναβαν παλαιότερα μια μικρή φωτιά σε 
αλώνια, για ευλοΐαν του αλωνιού, όπως έλεγαν. 
Επίσης στο ίδιο χωριό άναβαν με το φως του 
κεριού των Φώτων ένα μεγάλο ξύλο. Διατηρού-
σαν τη φωτιά για σαράντα μέρες. Κατόπιν 
έπαιρναν μερικά καρβουνάκια από την πιο 
πάνω φωτιά και τα έριχναν μέσα σ' ένα δοχείο 
με νερό. Μ’ αυτό το νερό ράντιζαν όλο το σπίτι. 
Κατά τα Κάλαντα κάθε οικογένεια πρέπει να 
ψήσει ξεροτήανα (τηγανίτες). Ρίχνει μερικά 
πάνω στη στέγη των σπιτιών (σπάνια με λίγα 
λουκάνικα), για να φάνε και να φύγουν οι Καλι-
κάντζαροι που πιστεύεται ότι λένε: 

 
«Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον μασ’ αίριν μαυρο-
μάνικον κομμάτιν ξεροτήανον να φάμεν τζ’αι 
να φύουμεν» 
 
Κατά τη γιορτή των Φώτων στις παράλιες  

πόλεις γίνεται η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. 
Μετά την τέλεση του αγιασμού, ενώ προηγού-
νται τα εξαπτέρυγα και ο Τίμιος Σταυρός και 
ακολουθούν οι ιερείς συνήθως με τον αρχιερέα 
μεταβαίνουν στην παραλία όπου ο προΐστάμε-
νος της τελετής ψάλλει το εν Ιορδάνη βαπτιζο-
μένου σου Κύριε... και ρίπτει στη θάλασσα τον 
Τίμιο Σταυρό, δεμένο με αλυσίδα κυρίως, για 
να μη χαθεί. Πολλοί δύτες που αναμένουν την 
κατάδυση του σταυρού, αμιλλώνται ποιος θα 
τον βρει για να τον φέρει στον προϊστάμενο της 
τελετής. Αξιοσημείωτο έθιμο της μέρας αυτής 
είναι αυτό που γίνεται στην Πάφο κ.α. όπου μι-
κρά παιδιά περιέρχονται τα σπίτια ζητώντας 
πλουμιστήραν, λέγοντας «Καλημέρα τζ’αί τα 
Φώτα τζ’αί την πλουμιστήραν πρώτα». Το 
έθιμο αυτό ασφαλώς είναι κατάλοιπο των πρώ-
των χριστιανικών χρόνων, όταν η Ιανουαρίου 
είχε τη θέση της πρωτοχρονιάς στην Ανατολή.
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 Mε υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες...
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ▪

Κόλιντα Μπάμπω: Είναι ιδιαίτερα προσφιλές 
έθιμο στις περιοχές της Πέλλας και της Ημα-
θίας. Η ονομασία του σημαίνει «σφάζουν για-
γιά» και σύμφωνα με αυτό οι κάτοικοι μιας πε-
ριοχής ανάβουν φωτιές και φωνάζουν «Κόλιντα 
Μπάμπω» για να μάθουν οι άνθρωποι για τη 
σφαγή του Ηρώδη και να προστατευτούν.  
Πρόκειται όμως, ουσιαστικά, για κάλαντα που 
ψάλλονται στις περισσότερες περιοχές της  
Μακεδονίας, άλλοτε από παιδιά, άλλοτε από 
νέους, άλλοτε από ηλικιωμένους που δέχονται 
για κέρασμα γλυκίσματα, μελομακάρονα, κα-
ρύδια και κρασί. Μεταμφιέσεις: Λέγονται ρα-
γκούτσια στη Χαλάστρα της Θεσσαλονίκης, 
ρουγκάτσια στην Ημαθία, ραγκουτσάρια στην 
Καστοριά, μπουμπουσάρια στη Σιάτιστα Κοζά-
νης, μωμόγεροι στο Κιλκίς και την Κοζάνη, 
κουδουνοφόροι στο Σοχό, αράπηδες και μπο-
μπόγερα στη Δράμα. Η παράδοση της Μακε-
δονίας για τα ραγκούτσια αναφέρει ότι επί τουρ-
κοκρατίας οι τουρκικές αρχές αδυνατούσαν να 
αστυνομεύσουν τις περιοχές από τις επιθέσεις 
ληστών και για το λόγο αυτό ανέθεταν σε ομά-
δες Ελλήνων να προφυλάξουν τους κατοίκους. 
Έτσι, νέοι από χωριά της περιοχής γύριζαν  
τις μέρες του 12ήμερου τα χωριά, ντυμένοι με 
φουστανέλες, φέροντας σπαθιά και παίζοντας 
ζουρνάδες και νταούλια. Ο ρόλος τους ήταν να 
προστατεύουν τα χωριά και για το έργο αυτό 
εισέπρατταν ως αντίτιμο δώρα ή οτιδήποτε  
είχαν οι χωρικοί: κρασί, κρέας, καλαμπόκι και 
σιτάρι. Μωμόγεροι: Το έθιμο προέρχεται από 
Πόντιους πρόσφυγες και η ονομασία του προ-
έρχεται από τις λέξεις μίμος ή μώμος και γέρος.  

 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ▪

Το αρραβώνιασμα της φωτιάς: Γίνεται ξημε-
ρώματα των Χριστουγέννων την ώρα που ο 
λαός την αποκαλεί «ανοιχτή ώρα». Η νοικοκυρά 
βάζει ένα μεγάλο ξύλο στο τζάκι και σύμφωνα 

με την παράδοση εκείνη την ώρα ό,τι ζητήσεις 
- βεβαίως θα πρέπει να αφορά τα παιδιά και 
όχι τους παντρεμένους - μπορεί να γίνει.  
Τα συγκεκριμένα έθιμα συναντώνται σε πάρα 
πολλά σημεία της Ρούμελης ιδιαίτερα όμως στη 
δυτική Φθιώτιδα και στην ορεινή Δωρίδα.  
Το «τάισμα» της βρύσης: Τα μεσάνυχτα της πα-
ραμονής των Χριστουγέννων, στα χωριά της 
Κεντρικής Ελλάδας, γίνεται το λεγόμενο «τάι-
σμα» της βρύσης. Οι κοπέλες του χωριού, λίγες 
ώρες πριν ξημερώσει Χριστούγεννα, πηγαίνουν 
στις βρύσες του χωριού και τις αλείφουν με 
βούτυρο και μέλι, με την ευχή όπως τρέχει το 
νερό να τρέχει και η προκοπή στο σπίτι τον 
καινούργιο χρόνο και όπως γλυκό είναι το μέλι, 
έτσι γλυκιά να είναι και η ζωή τους. Μ' αυτή την 
κίνηση παίρνουν από τη βρύση το «αμίλητο» 
νερό. Για να έχουν καλή σοδειά έφερναν στη 
βρύση βούτυρο, τυρί, ή ψημένο σιτάρι ή κλαδί 
ελιάς, ή όσπρια και φρόντιζαν να φτάσουν εκεί 
όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί, όπως έλεγαν, 
όποια θα πήγαινε πρώτη στη βρύση, αυτή θα 
στεκόταν και η πιο τυχερή ολόκληρο το χρόνο. 
Επιστρέφοντας στο σπίτι, οι γυναίκες, έφερναν 
το καινούργιο νερό, αφού πρώτα είχαν αδειάσει 
από τα βαρέλια τους το παλιό.  

 
ΘΡΑΚΗ ▪

Τα έθιμα των Χριστουγέννων και τα χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια αποτέλεσαν κομμάτι της 
συλλογικής μνήμης του Θρακικού ελληνισμού, 
διέφεραν πολλές φορές από χωριό σε χωριό, 
σχηματίζοντας έναν πυρήνα μιας χειμαρρώ-
δους λαϊκής παράδοσης που εστιαζόταν κυρίως 
στα χωριά του βόρειου Έβρου και διατηρήθηκε 
αναλλοίωτη μέχρι την δεκαετία του 1970. Το 
πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων, κυ-
ρίως τα μικρά παιδιά με τους μπαμπάδες τους, 
ξεχύνονταν μέσα στα χωριά κρατώντας χοντρά 
και μακριά ξύλα τις γνωστές μας «τζουμάκες» 
ή «ζουπανίκες». Τα ξύλα αυτά δεν συμβόλιζαν 

μόνο τα ραβδιά των ποιμένων της Βίβλου, ήταν 
και τα προστατευτικά τους από τις επιθέσεις 
των σκυλιών. Με αυτές τις «ζουπανίκες» χτυ-
πούσαν τις πόρτες των σπιτιών για να τους 
ανοίξουν. Στο Πύθιο, χωριό της επαρχίας  
Διδυμοτείχου, τα μικρά παιδιά έβγαιναν στους 

δρόμους του χωριού, για να πουν τα «κόλιντα». 
Λέγαν λοιπόν τα Πυθιωτάκια:«Κόλιντα μπά-
μπου,τσικ,τσικ,τσικ».  
Στη Νέα Βύσσα, της επαρχίας Ορεστιάδας, 
τα μικρά παιδιά, κρατώντας το καθένα από  
μακριά βέργα, που στην άκρη κατέληγε σε θύ-
σανο, την παραμονή των Χριστουγέννων,  
λέγανε το: «Κο,κο,κο-Μπι,μπι,μπι-Τικ,τικ,τικ-
Κόλιντρα-Να τη φαν τα σκυλιά-Κι την αλι-
πούς-Πούφαγε μια πουλιά-Κι έναν κουτσο-
πέτεινου». Στα χωριά των προσφύγων από 
την Ανατολική Θράκη τα αγόρια έλεγαν τα δικά 
τους «κόλιντα», σαν αυτό που λένε ακόμα στο 
Φυλακτό, χωριό του δήμου Σουφλίου στο νο-
μού Έβρου: «Κόλιντα μπάμπου-Δος μας μια 
κλουρίτσα-Ας είνι σταρίσια-Ας είνι καλαμποκί-
σια-Κόλιντα μπάμπου». «Μπάμπω»: Ήταν το 
πρώτο φαγητό που θα έτρωγε η οικογένεια 
μετά από τη νηστεία των 40 ημερών, μάλιστα 
το έβραζαν όλη τη νύχτα σε σιγανή φωτιά για 
να είναι έτοιμο όταν θα γύριζε η οικογένεια από 
την εκκλησία. «Πουρπούρς»: Πρόκειται για 
προσφυγικό έθιμο που το έφεραν το 1922 οι 
«Σακπασιώτες» από τα εφτά απέναντι χωριά 
της Ανατολικής Θράκης, όταν μετεγκαταστάθη-
καν στις καινούργιες τους πατρίδες στη Δυτική 
Θράκη. Ο «Πουρπούρης», φορούσε προβιά ή 
κάπα τσομπάνη μια μάσκα από νεροκολοκύθα 
και κουδούνια στη μέση, πήγαινε από σπίτι σε 
σπίτι, με τη συνοδεία νέων του χωριού και έλεγε 
τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 

 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ▪

Το σπάσιμο του ροδιού: Το πρωί της Πρωτο-
χρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία 

και ο νοικοκύρης κρατάει στην τσέπη του ένα 
ρόδι, για να το λειτουργήσει. Γυρνώντας σπίτι, 
πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της εξώπορτας 
– δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του – 
και έτσι να είναι ο πρώτος που θα μπει στο 
σπίτι, για να κάνει το καλό ποδαρικό, με το ρόδι 
στο χέρι.Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί, σπάει 
το ρόδι πίσω από την εξώπορτα, το ρίχνει δη-
λαδή κάτω με δύναμη, για να σπάσει και να 
πεταχτούν οι ρώγες του παντού και ταυτόχρονα 
λέει: «με υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος 
κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να 
έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά». Τα παιδιά 
μαζεμένα γύρω-γύρω κοιτάζουν οι ρώγες, αν 
είναι τραγανές και κατακόκκινες. Όσο γερές κι 
όμορφες είναι οι ρώγες, τόσο χαρούμενες κι 
ευλογημένες θα είναι οι μέρες που φέρνει μαζί 
του ο νέος χρόνος. Οι τηγανίδες: Σε όλα τα 
σπίτια, παραμονές Χριστουγέννων θα έπλαθαν 
και θα έψηναν τις τηγανίδες, τα μανιάτικα λα-
λάγγια. Στο σοφρά ή σε κάποιο τραπέζι κοντά 
στην φωτογονία, η μητέρα και τα κορίτσια έπλα-
θαν το έτοιμο ζυμάρι σε χοντρό μακαρόνι, τις 
τηγανίδες, και το δίπλωναν τεχνικά στα τέσ-
σερα. Μετά το έριχναν στη μεγάλη τηγάνα που 
ήταν γεμάτη καυτό λάδι πάνω στη φωτιά, για 
να ψηθεί. Η πρώτη τηγανίδα, μεγάλη και στρογ-
γυλή με σταυρό στη μέση ήταν του Χριστού,  
η δεύτερη παρόμοια του σπιτιού κ.λ.π. Τις ψη-
μένες τηγανίδες τις έβαζαν μέσα σε μπουρέκια 
(στρογγυλά μπακιρένια ταψιά) και σε λεκάνες. 
Όταν στράγγιζαν καλά τις έβαζαν σε κοφίνια 
και τις κρεμούσαν ψηλά. Η ποσότητα του ζυ-
μαριού που θα γινόταν τηγανίδες ήταν αρκετή 
και πάντοτε ανάλογη με τον πληθυσμό της φα-
μελιάς. Η φωτιά για τις τηγανίδες έπρεπε να εί-
ναι δυνατή και να έχει διάρκεια. Γι αυτό ο πατέ-
ρας είχε σκίσει σκίζες τα χοντρά κούτσουρα. 
Ήταν η καλύτερη καύσιμη ύλη για την περί-
πτωση.

Αγγλία ▪
Σε κάποιες βρετανικές περιοχές, την παραμονή των Χριστου-

γέννων, τηρούν το έθιμο του γλεντιού σε κήπους με μηλιές, ως 
παραλλαγή ειδωλολατρικής τελετής. Αφού σκοτεινιάσει, οι αγρό-
τες πηγαίνουν στα περιβόλια, σχηματίζουν παρέες γύρω από τα 
παλαιότερα δέντρα και πίνοντας μπύρα, τραγουδούν τα κάλαντα. 
Πυροβολούν στα κλαριά για να διώξουν τα κακά πνεύματα και 
πριν από χρόνια άφηναν τριγύρω γλυκίσματα για να καλοπιάσουν 
τα πνεύματα και να εξασφαλίσουν καλή σοδειά. 

 
Γαλλία ▪

Την παραμονή των Χριστουγέννων τα παιδιά αφήνουν τα πα-
πούτσια τους στο τζάκι και περιμένουν τον Pere Noel, τον Πατέρα 
των Χριστουγέννων, να τους τα γεμίσει με δώρα. Το πρωί βρί-
σκουν ακόμα γλυκά, φρούτα, καρύδια και μικρά δωράκια κρε-
μασμένα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.Στους καθεδρικούς ναούς 
της Γαλλίας γίνεται αναπαράσταση της γέννησης του Χριστού, 
τόσο με κούκλες, όσο και με ανθρώπους. Στη νότια Γαλλία, ένα 
μεγάλο κούτσουρο καίει στο τζάκι από τα Χριστούγεννα μέχρι 
και την Πρωτοχρονιά, έθιμο που συναντάμε και στη χώρα μας, 
γνωστό ως «Χριστόξυλο». 

 

Γερμανία ▪
Οι Γερμανοί δίνουν μεγάλο βάρος στη διακόσμηση των σπι-

τιών τους την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Γύρω 
από τα παράθυρα βάζουν ηλεκτρικά κεράκια ή λαμπιόνια και 
στα τζάμια τοποθετούν πολύχρωμες χριστουγεννιάτικες φιγού-
ρες. Στα περισσότερα σπίτια κάτω από το δέντρο υπάρχει και η 
παραδοσιακή φάτνη. Επίσης, στη Γερμανία  
συναντάται συχνά η το έθιμο του λεγόμενου «Adventskranz».  
Πρόκειται για ένα κηροπήγιο με τέσσερις θέσεις, που συμβολί-

ζει τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες πριν από τα Χριστού-
γεννα. Κάθε Κυριακή τοποθετούν ένα κερί στο κηροπήγιο αυτό, 
μετρώντας αντίστροφα το χρόνο που απομένει για τον ερχομό 
των Χριστουγέννων. 

Ιταλία ▪
Στη Σικελία, οι χωρικοί βγάζουν τα μεσάνυχτα των Χριστου-

γέννων νερό από τα πηγάδια και ραντίζουν τα ζώα τους, γιατί 
πιστεύουν ότι το νερό αυτό είναι αγιασμένο, επειδή την ίδια ώρα 
γεννιέται και ο Σωτήρας του κόσμου. Στη Σαρδηνία, πιστεύουν 
ότι όποιος γεννηθεί τη νύχτα των Χριστουγέννων και μάλιστα 
τα μεσάνυχτα, φέρνει την ευλογία του Θεού, όχι μόνο στους δι-
κούς του, αλλά και στους γείτονες των επτά σπιτιών που βρίσκο-
νται πιο κοντά στο δικό του.

Χριστουγεννιάτικα έθιμα απ’ όλο τον κόσμο
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Ήρτασην πάλε οι γιορτές  
φίλοι αγαπημένοι 

Και στην ρουτίνα μπήκαμε 
γνωστή, συνηθισμένη 

Τρέξαμε κι’ αγοράσαμε δώρα 
για τα παιδιά 

Και όσους έχουμε βαθιά κρυμμένους 
στην καρδιά. 

Στείλαμε και τις κάρτες μας 
για όμορφες γιορτές, 

Χρόνια πολλά εις τους γνωστούς 
και όλες τις γνωστές. 

Παράλληλα προσμέναμε 
τον Άγιο Βασίλη 

Δώρα πολλά μα και ευχές 
σε όλους μας να στείλει. 
Εγώ θα πάρω φίλοι μου 
τ΄Αγίου τη σακκούλα, 

Να κουβαλήσω με χαρά σ ‘όλους  
τα δώρα ούλλα. 

Θα ξεκινήσω φίλοι μου 
απο τους αρχηγούς 

Να δώσω δώρα και ευχές 
μέχρι και τους κυνηγούς. 
Θα πάω εις την Κύπρο μας 

τα δώρα για να δώσω 
Και με λεφτά τις τράπεζες 
ούλλες θα τις γεμώσω. 
Πέρκι τα καταφέρουσιν 
δάνεια για να δώσουν 

Και τους φτωχούς τους κάμουσιν 
λλίον να ξαλαφρώσουν. 

Θ’ αρχίσω με τον Νίκο μας 
τον Αναστασιάδην 

Και θα του δώσω την ευχήν 
με τρόπον και με χάδιν, 
Να μην αργεί να θκιάζετε 
να εύρει έναν τρόπον, 

Να λείσει τα προβλήματα 
που βλάφτουσιν τον τόπον. 

Θα του χαρίσει ο Άγιος 
έναν ραβδίν με μάγια 

Για να μαγέψει τους κακούς 
τζιαι να τους καταφέρει, 

Να συμφωνήσουν ούλλοι τους 
 τζαι λύσην να μας φέρει. 

Τζιαι θα του δώσω μηχανήν 
να κόφκει τζιαι ριάλια, 
Να τα διά με όρεξιν 

σ’ ούλλους που τα χρειάζουντε, 
να φκούν που τούντα χάλια. 
Ίσως τζιαι σταματήσουσιν 
τζιαι οι κλεψιές π’ ακούμεν, 
τζιαι τέλως πάντων εύχομαι, 

Χαΐριν πιον να δούμεν. 
Επίσης θα του ευχηθώ 
εμένα να συστήσει, 

Να κανονίσει αν μπορεί, στη νέα 
την κυβέρνηση, τζιαι μέν να διορίσει. 

Ό,τι τζιαι νά’ναι δέχουμε 
ας εν τζαι ...υπουργός, 

Φτάννει να γίνω πλούσιος,  
να μεν μείνω φτωχός. 

Στην Πάφον θέλω να θκιαβώ, 
να δω το Δημαρχείον. 

Να δω τζιήνα τα χάλια τους  
ν’ αννοίξω το αρχείον, 
Να δω αν με εγκρίνασιν   

στα πολιτιστικά, 
Να είμαι ο υπεύθυνος να γλέπω  

τα λεφτά.  
Πριν να στραφώ θα ήθελα 
ευχές πολλές να δώσω,  

Σ’ ούλους τους υποψήφιους 
καλές επιτυχίες, 

τζι’ έναν τραγούδι θα ‘θελα 
να τους αφιερώσω. 

Την γέρημην την βράκαν 
που κάμνει τρίκι τράκκα, 

να φκούν να το χορέψουσιν, 
να σπάσουμεν τζιαι πλάκαν.   

*** 
Θα έρθω πίσω για να δω 
ούλλους της παροικίας, 

Και θα τους δώσω με χαράν 
δώρα πολλά, αξίας. 

Στον Χρίστο τον Καραολήν 
μια δύναμη θα δώσω, 

για να μπορεί να σκέφτετε 
και δεν θα τον χρεώσω. 
Να έχει πάντα δύναμην 
πάντα να συντηχάννει, 

της Κύπρου μας το πρόβλημαν 
να επαναλαμβάνει. 

Πέρκει ακούσουν τζιαι πιστούν 
οι φίλοι οι Εγγλέζοι, 

Τζιαι πείσουν την Κυβέρνησην  
παιχνίθκια να μην παίζει. 
Να βάλει το δαχτύλιν της 
τζιαι να μας βοηθήσει, 

στης Κύπρου μας το πρόβλημαν, 
πέρκι τα καταφέρουμεν, 
 να έβρουμεν μιαν λύσην. 

Εις την πρεσβείαν μας θα μπώ 
και θα τους χαιρετίσω, 

Και δώρα που μου έδωσεν 
ο Άγιος θ’ αφήσω. 

Στον Πρέσβη μας ο Άγιος, 
του έφερε νομίζω,  

μίαν μοτόραν να του πώ 
και θα του την χαρίσω. 
Για να βουρά πιο γλήορα 
τζιαι να τες προλαμβαίνει, 
Τες εκδηλώσεις να μιλά, 
 όσον μακρά τζι’ αν ένει. 

Μπράβο του τζιαι τον χαίρομε 
τα λόγια που τα βρείσκει, 
Όπου βρεθεί πάντα μιλά 
τζιαι πίσω δεν μεινίσκει. 
Εις τον Σεβασμιότατόν 
τον κύριον Νικήταν, 

Θα του χαρίσω μιαν ευτζιήν….  
Να μείνει όπως ήταν. 

Να’ναι καλός μα κι’ αυστηρός 
και να κρατά την τάξη,  
Κι’ εμένα στην ομάδα του 

γρήγορα να εντάξει. 
Να γίνω και εγώ παπάς 
και όλοι να φωνάζουν, 
‘Εδώ παπάς, εκεί παπάς, 

πού είναι ο παπάς’ 
και να δεικλούσιν ούλλοι τους  

εμέναν να κοιτάζουν.  
***  

Θέλω να πάω για να δω 
την Παροικιακήν 

Στον Πάμπον τον διευθυντήν  
και να του δώσω μιαν ευχήν. 
Να κρατηθεί, ναν δυνατός 
τζιαι πάντοτε να γράφει, 
Με προκοπήν τζιαι όρεξιν 

ποίησην του Καβάφη. 
Να μην ξεχάσει τα έθιμα 
τζιαι τον πολιτισμόν μας, 
Γιατί αν τα ξεχάσουμεν, 
 ούλλους αλοίμονον μας! 

***  
Θα πεταχτώ στον LGR πριχού 

να το ξηχάσω,

Μποναμάδες 

Ότ’ έχω στην σακκούλλαν μου  
να τους τα κατεβάσω. 
Ο Άγιος μου έδωσεν 

και θα τους παραδώσω, 
Πολλές ευχές για προκοπήν 

αμέσως να τους δώσω. 
Να εύρουν τζι’ άλλους DJ’S  

να παίζουν μουσικήν, 
Ούλες τες ώρες ναν τζιαμαί 

μέχρι τζιαι την αυκήν. 
Να κάμουν τζιαι προγράμματα  

παραδοσιακά 
Για συνταγές Κυπριακές 
άγνωστες και γνωστές. 
Να μαηρεύκουν νόστιμα   

φαγιά Κυπριακά, 
Φασούλια, τζ’ άλλα όσπρια 

ακόμα τζιαι οφτά, 
Τζιαι νάχουν για σπεσιαλιτέ.... 

πατάτες με τ’αυκά. 
Να κάμουν τζι’ ένα στούντιο  
 να κάμνουσιν τραούθκια, 
Για νάχουσιν να τραουδούν 
μιάλοι τζιαι κοπελλούθκια. 

Θα κατεβάσω τζιαχαμέ 
για τους ακροατές του, 

Να στείλει απο μόνον του 
μηνύματα κι’ ευχές του. 

Εις την Ελένην έφερεν ο Άγιος νομίζω, 
Μίαν ευχήν μου έδωσεν 
και θα της την χαρίσω. 
Σπύρο μου και Κορνήλιε, 
Ρούλλα μου μα και Ρίτα, 
Να έχετε μια συνδομήν 
νά είναι που την CYTA, 
Για να στοιχίζει πιό λλία 

όταν τηλεφωνάτε, 
Σαν στέλνετε μυνήματα 
σ’ αυτούς που αγαπάτε. 
Θα πάω εις τον Έλληναν 
και στην Ελευθερίαν, 

Να τους αφήσω τις ευχές 
για νάχουσιν υγείαν. 

Στην Ήραν την πυκρόγλωσσην 
θα δώσω λλίον μέλιν 

Πέρκι γλυκάνει νακκουρίν 
τζιαι νάσιει πάντοτε δουλειάν, 

να φκάλλει το καρβέλλιν. 
Εύχομαι στον ΑΛΕΞΙΟΝ 
νάσιει πολλίν κουράγιο, 
 Να έσιει πάντα έτοιμες 
πολλές φωτογραφίες, 

τζιαι να γεμώννει τον φακόν, 
μ’ Άγίους,..... τζιαι Αγίες! 

Να μήν ξεχάσω φίλοι μου τα τηλεοπτικά, 
Που φέρνουν εις το σπίτιν μας 

έργα Ελληνικά. 
Να ευχηθώ να έχουσιν 
έργα και μουσικές, 

Τζιαι να παράγουν εκπομπές 
παραδοσιακές. 

Να προωθούν τα έθιμα, 
τα ήθη τζιαι την γλώσσαν,

Για να μεν τα ξιχάσουμεν  
Όσα οι πρωτοπάπποι μας 

σ’ εμάς επαραδώσαν! 
Στον Γιώργον μα και στον Φελλάν 

δίνω ευχήν μεγάλην, 
να συνεχίσουν με όρεξιν 
να δίνουν στο κανάλλιν. 

Τζι’ εμέναν να με κάμουσιν 
τζιαι πρωταγωνιστήν, 

Σε μια σειράν ναν κωμική 
τζιαι ναν τζιαι ξακουστή. 
Να παίζω καθημερινά 

τζιαι να γελούν τα πλήθη, 
Μα νάσιει μέσα φίλοι μου 
τζιαι έθιμα τζιαι ήθη. 

Κάπου εδώ κοντεύκουμεν 
το τέλος έχει φτάσει, 

τζι’ η ώρα για το φαγητόν  
χαρκούμε πλησιάζει. 

Αν πάτε κάπου για φαίν, 
καλέστε με τζιαι μέναν, 
Γυρεύκω έναν μαηρκόν, 

τζαι κάποιον να με θυμιθεί... 
κάποιον να μου ...τζιεράσει! 
Να μου πιερώσει το φαίν 
τζιαι να του τα χρωστώ, 

τζιαι να του βάλω μιαν ευτζήν 
τζ’ έναν ευκαριστώ,  

Τζιαι θα του δώσω τα λεφτά 
σαν πιάσω τον μισθό. 

Γιατί ριάλια έρκουνται, 
κόμα να μου τα δώσουν, 
ας κάμει λλίην πομονήν,  
μέχρι να κανονίσουσιν 

τζι’ όσπου να με πιερώσουν. 
Αυτά είχαμεν φίλοι μου 

εδώ θα σας αφήσω,  
Τζι’ ούλλοι αγαπημένοι, 
να ζιούμεν προκομμένοι! 

Και  τις ευχές μου που καρκιάς  
ούλλες θα σας χαρίσω. 

Πριν να τελειώσω εύχομαι 
και στους υποψηφίους, 

Να έχουν πάντα εις τον νουν 
τα κατεχόμενα μας, 

Τζιαι όποιος πρόεδρος ειφκεί, 
να μεν  ξεχάσει πρόσφυγες, 
τες πόλεις τζιαι χωρκά μας.  

Νάσιει στον νουν πως θέλουμεν 
έσσω μας να βρεθούμεν, 

ΤΖΙΑΙ ΌΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΖΙ’ ΑΝ ΠΕΡΝΟΎΝ  
Τους τόπους τζιαι τα σπίθκια μας  

ποττέ εν τα Ξεχνούμεν.   
Χρόνια πολλά μα τζιαι καλά,  

υγείαν τζ’ ευτυχίαν, 
Τζι’ Ούλλοι αγαπημένοι,  

Τζιαι λευτεριάν στην Κύπρον μας 
 τζι’ ούλλην την οικουμένη.

Μποναμάδες 

* ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΝΑΓΗ
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ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
22:35 Η Λύκαινα (1951). 
Δράμα με την Αλέκα Κατσέλη, 
Δήμο Σταρένιο, Σαπφώ Νο-
ταρά. Μετά τον φόνο του Βα-
μοίρη από τον πατέρα του Μα-
νούση, ο Αλέξης φεύγει για την 
πόλη και σπουδάζει δάσκαλος. 
Αν και η μάνα του, του θυμίζει 
συνεχώς το χρέος του, ο ίδιος 
κρύβει το τουφέκι του. Δίπλα 
όμως ο Αρτέμης και η αδελφή 
του Λούκα σκέφτονται μόνο την 
εκδίκηση. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 22 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
23:50 Ο Ουρανοκατέβατος 
(1965). Κωμωδία με τους Μίμη 
Φωτόπουλο, Γιώργο Βελέντζα, 
Κλεώ Σκουλούδη. Ο μακαρίτης 
Περικλής παίρνει άδεια από τον 
Θεό και επιστρέφει στη γη για 
να βοηθήσει την οικογένειά 
του. Όντας αόρατος, μπορεί να 
μάθει τα μυστικά των δικών 
του, τα γλέντια της κόρης του, 
την απροθυμία της άλλης κό-
ρης του να παντρευτεί, τις απα-
τεωνιές του γιου του και τις χαρ-
τοπαιξίες της γυναίκας του. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ 21:10 45 Τετραγωνικά 

(2010). Δράμα με την Εφη 
Λογγίνου, Ράνια Οικονομίδου, 
Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η 
Χριστίνα είναι πωλήτρια, αντι-
προσωπευτικό μέλος της γε-
νιάς των Є700 που αποφασίζει 
να ζήσει μόνη της σε ένα δια-
μέρισμα 45m2 μακριά από ό,τι 
της στερεί το δικαίωμά της 
στην ελευθερία. Η κάμερα του 
Τζίτζη καταγράφει την καθημε-
ρινότητα των νέων ανθρώπων 
σε μια αφιλόξενη πόλη που 
αντί να προσφέρει ευκαιρίες, 
αφαιρεί κάθε προοπτική. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  22:30 Μια Κυρία στον 
Υπόκοσμο (1989). Κωμωδία 
με την Κατερίνα Γιουλάκη, Έφη 
Πίκουλα, Κώστα Παλιό. Η Κα-
τερίνα είναι μια πετυχημένη 
συγγραφέας η οποία  ετοιμά-
ζεται να γράψει ένα βιβλίο με 
θέμα τους βαρυποινίτες. Έτσι 
αποφασίζει να φιλοξενήσει στο 
σπίτι της, δυο διάσημους κα-
κοποιούς.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:15 Ράφτης (2020). Κωμω-
δία με τους Δημήτρη Ήμελλο, 
Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάση Πα-

παγεωργίου. Ο Νίκος είναι 
ένας μοναχικός πενηντάρης- 
ράφτης, όπως κι ο πατέρας 
του. Η τράπεζα απειλεί να κα-
τασχέσει το ραφτάδικο τους, 
αλλά ο Νίκος ανακαλύπτει, τον 
τρόπο να φέρει χρήματα στην 
επιχείρηση. Γίνεται πλανόδιος 
πωλητής ρούχων και ειδικά γυ-
ναικείων. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:50 Ο Μαφιόζος (1987). 
Κωμωδία με τους Κώστα Βου-
τσά, Τέτη Σχοινάκη, Γιώργο Βα-
σιλείου. Ο Κώστας καταχρεω-
μένος κληρονομεί πολλά 
εκατομμύρια. Για να μην του τα 
πάρουν οι δανειστές του σκη-
νοθετεί το θάνατο του. Όταν 
αργότερα εμφανίζεται σαν 
αδελφός του, που έρχεται από 
την Αμερική ανακαλύπτει ότι 
υπάρχουν και άλλοι που πα-
ρουσιάζονται σαν αδέλφια του. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Το Φιλί Της Ζωής 
(2007). Κωμωδία με την Κατε-
ρίνα Παπουτσάκη, Λεάρτη 
Μαλκότση, Ζέτα Δούκα. Ο Πα-
σχάλης ετοιμάζεται να πα-
ντρευτεί την αγαπημένη του 

Ανθούλα στη Μήλο. Από λάθος 
θα βρεθεί στο πλοίο για τη Σί-
φνο, όπου και θα γνωρίσει τη 
Ζωή, μια πανέμορφη, αλλά πα-
ράξενη φωτογράφο που κατευ-
θύνεται στο νησί για τους δι-
κούς της … «ύποπτους» 
σκοπούς. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:20 Το Μεγάλο Χριστου-
γεννιάτικο Τραπέζι (1987). 
Θέατρο της Δευτέρας. Δράμα 
με την Μαρία Αλκαίου, Λάζαρο 
Ανδριώτη, Τιτίκα Βλαχοπού-
λου. Μια προσεκτική και ιδιαί-
τερη ματιά στα χριστουγεννιά-
τικα δείπνα της οικογένειας 
Μπάγιαρντ, μέσα στο πέρασμα 
του χρόνου. Τέσσερις γενιές και 
έντεκα άνθρωποι συναντιού-
νται, συνδιαλέγονται, προχω-
ρούν κι παίρνουν τη θέση τους 
στην καθημερινότητά τους.  
 
ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
20:30 Υπέροχες Νύφες Κο-
ρόιδα Γαμπροί (1972). Κω-
μωδία με τους Αλέκο Τζανε-
τάκο, Κατερίνα Γώγου, Νίκο 
Τσούκα. Η Τζίνα το σκάει από 
το σπίτι της για να μην πα-
ντρευτεί τον γαμπρό που της 

διάλεξε ο πατέρας της. Μαζί με 
τη φίλη της Μπουμπού προ-
σπαθούν να ξεφύγουν από τον 
ντετέκτιβ που της αναζητά. 
 

ΤΡΙΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:55 Οι Αετονύχηδες (1962). 
Κωμωδία με τους Φραγκίσκο 
Μανέλλη, Γιάννη Μαλούχο, 
Μίμη Φωτόπουλο. Ο  Σπουρ-
γίτης, ένας γκαφατζής με καλή 
καρδιά, βρίσκεται  διαρκώς 
μπλεγμένος στις πιο απίθανες 
καταστάσεις, παρέα με τον 
φίλο του Φλώρο. Ανήμποροι να 
πληρώσουν το  νοίκι τους, 
φροντίζουν για τις ανάγκες των 
γύρω τους και καταλήγουν πά-
ντα να είναι κυνηγημένοι. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:50 Ο Θαυματοποιός 
(1969). Κωμωδία με τους Ντίνο 
Ηλιόπουλο, Νίκο Σταυρίδη, 
Τάκη Μηλιάδη. Όταν ένας διά-
σημος ταχυδακτυλουργός μα-
ταιώνει την τελευταία στιγμή 
την άφιξη του, ένας άνεργος 
φουκαράς παρουσιάζεται στη 
θέση του. Όλα δείχνουν βέβαια 
ότι δεν μπορεί να καταφέρει και 
σπουδαία πράγματα.
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ΠΕΜΠΤΗ 22/12 
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 Προκλήσεις  
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/12 
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  
20.00 Κυπριώτικο Σκετς «Οι 
Πρώτες Διακοπές» 
21.05 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 24/12 
06.00 Κυπριώτικο Σκετς «Η 
Γιορτή του Σπιθκιού μας σή-
μερα»  
09.00 Μουσική Παράσταση 
«Κύπρος της Γης Παράδει-
σος» 
12.00 Κυπριώτικο Σκετς 
«Μια Αληθινή Ιστορία»  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 

14.00 ΑrtCafe  
15.00 Κυπριώτικο Σκετς 
«Χριστός Γεννάται Δοξά-
σατε» 
16.00 Ειδήσεις  
17.00  Ειρήνη Πάσι   
17.30 Κυπριώτικo Σκετς   
19.00 PlayList 
20.30 Προσωπικότητες 
21.30 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/12 
04.00 Θεία Λειτουργία   
10.00 PlayList 
12.00 Ειδήσεις  
13.00 Ταξίδι στο Χρόνο – 
Ήθη και Έθιμα του Δωδε-
καημέρου 
14.10 Έθιμα Δωδεκαημέρου 
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
16.00  Kοίτα Με στα Μάτια  
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς  
18.00 Ειδήσεις 
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά 
21:00 Ειδήσεις 
21.15 Κύπρος ένα Προσκύ-
νημα  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/12 
06.00 Κυπριώτικο Σκετς 
«Ήτουν Πάσκαν των Γεν-
νών»    
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Παραδοσιακή Βραδιά  
12.00 Κυπριώτικο Σκετς «Το 
Φάντασμαν Τζ' ο Σκαλαπού-
νταρος»  
13.30 Όλα στον Αέρα 
16.00 Ειδήσεις και στη νοη-
ματική 

17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.05 Τρικυμία 
20.00 Χορωδίες Δήμου Λευ-
κωσίας  
21.00 Ειδήσεις 
 
ΤΡΙΤΗ 27/12 
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 Αποτυπώματα 
21.00 Ειδήσεις 
21.15 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/12 
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  

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 22 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: Η Λύκαινα (1951) 
23:50 Ελ/κή ταινία: Ο Ουρανοκατέβα-
τος (1965) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 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 
Συλ́λογος Κωνσταντινουπολιτων́ Η.Β. 
ACGUK event - Παρουσίαση Ντοκι-
μαντέρ με τίτλο: Life After Life  
21:10 Ελ/κή ταινία: 45 Τετραγωνικά 
(2010) 
22:30 Ελληνική ταινία: Μια Κυρία στον 
Υπόκοσμο (1989) 
00:00 Ελ/κή ταινία: Εραστές στη Μηχανή 
του Χρόνου (1990) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 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 
20:30 Ελληνική σειρά:  Ο Ακάλυπτος 
21:15 Ελληνική ταινία: Ράφτης (2020) 
22:50 Ελληνική ταινία: Ο Μαφιόζος 
(1987) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Παραδοσιακή Βραδιά  
21:00 Ελληνική ταινία: Το Φιλί Της 
Ζωής (2007) 
22:40 Ελληνική ταινία: Πόντιος Είμαι 
Αλλά Κάνω Θεραπεία (1985) 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Κυπριακά Σκετς 
20:00 Θέατρο της Δευτέρας: Το Με-
γάλο Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι 
(1987) 
21:20 Ελληνική ταινία: Αποπλάνηση 
Ενηλικ́ου (1987) 
22:45 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 27 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: Υπέροχες Νύφες 
Κορόιδα Γαμπροί (1972) 
21:55 Ελληνική ταινία: Οι Αετονύχηδες 
(1962) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ  28 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:  Ο Σκυλάς 
(1986) 
21:50 Ελληνική ταινία: Ο Θαυματο-
ποιός (1969)
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Παγκόσμιο Κύπελλο 2022: Ο Μέσι σήκωσε το 3ο τρόπαιο για την 
Αργεντινή στον συναρπαστικότερο τελικό των Μουντιάλ

Σε έναν από τους συναρ-
παστικότερους τελικούς 
στην ιστορία των Παγκο-

σμίων Κυπέλλων, η Αργεντινή 
στέφθηκε χθες βράδυ Πρωτα-
θλήτρια Κόσμου για τρίτη φορά 
στην ιστορία της, παίρνοντας το 
στέμμα από την κάτοχο του 
Γαλλία. 
Με τον φυσικό της ηγέτη στην 

τελευταία του παρουσία με τα 
χρώματα Αργεντινής, Λιονέλ 
Μέσι να πετυχαίνει δύο γκολ και 
να δείχνει πως θέλει όσο τίποτε 
άλλο το τρόπαιο που του έλειπε 
από τη συλλογή του, η αλμπι-
σελέστε επικράτησε με 4-2 στα 
πέναλτι της Γαλλίας. 
Η Αργεντινή κατέκτησε το 

χρυσό αγαλματάκι 36 χρόνια 
μετά τον θρίαμβο στο Μεξικό το 
1986, έχοντας από τότε δύο      
χαμένους τελικούς, το 1990 και 
το 2014. 
Ήταν ένας τελικός που θα   

μείνει αξέχαστος σε όλο τον      
ποδοσφαιρικό πλανήτη και στους 
απανταχού ποδοσφαιρόφιλους, 
καθώς είχε την πιο συναρπαστική 
εξέλιξη που είχε ποτέ τελικός 
Μουντιάλ. 
Οι Αργεντινοί ήταν οι κυρίαρχοι 

του αγώνα μέχρι το 79΄ και κανείς 
δεν μπορούσε να προμηνήσει 
ένα τέτοιο φινάλε, καθώς οι Γάλλοι 
δεν έδειχναν σημάδια αντίδρα-
σης. Ωστόσο, ο Κίλιαν Μπαπέ, 
ο νέος όπως όλα δείχνουν, βασι-
λιάς των γηπέδων, είχε διαφορε-
τική άποψη, πετυχαίνοντας δύο 
γκολ και οδηγώντας τον αγώνα 
στην παράταση. 
Παίρνοντας όμως τα πράγματα 

και τη ροή του αγώνα από την 

αρχή, οι Αργεντινοί ξεκίνησαν 
καλύτερα έχοντας μέσα στο πρώτο 
10λεπτο δύο σουτ, τα οποία 
όμως δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα 
την άμυνα της Γαλλίας και τον 
τερματοφύλακα Λιορίς. Το πρώτο 
σουτ του τελικού έγινε στο 5ο 
λεπτό από τον Μακ Αλιστερ, 
χωρίς ν΄ ανησυχήσει καθόλου ο 
Λιορίς που μπλόκαρε εύκολα. 
Και στο 8΄, το σουτ του Ντε Πολ 
βρήκε στο πόδι του Βαράν και 
έφυγε κόρνερ.  
Τα «δόντια» της έδειξε για 

πρώτη φορά στον τελικό η        
Αργεντινή στο 17΄. Μετά από 
κλέψιμο της μπάλας έξω από την 
περιοχή των Γάλλων, ο Μέσι 
έδωσε δεξιά στον Άλβαρες, ο 
οποίος γύρισε στον Ντι Μαρία 
ο οποίος αστόχησε από ευνοϊκή 
θέση. 
Μετουσιώνοντας σε αποτέλε-

σμα την υπεροχή της, η Αργεντινή 
κέρδισε πέναλτι στο 21΄που 
έγινε γκολ 2 λεπτά αργότερα.  
Ο Ντι Μαρία μπήκε στην        

περιοχή σπρώχτηκε από τον 
Ντεμπελέ και ο διαιτητής του 
αγώνα υπέδειξε ένα κάπως       
αυστηρό πέναλτι, με το οποίο 
ωστόσο συμφώνησε και το VAR. 
Ο Μέσι ανέλαβε την εκτέλεση 
του στέλνοντας στην άλλη γωνία 
τον Λιορίς και πετυχαίνοντας το 
έκτο του γκολ στο Μουντιάλ. 
Η Αργεντινή, συνέχισε και 

μετά το 1-0 να είναι η καλύτερη 
ομάδα στον αγωνιστικό χώρο 
και να πιέζει για άλλο ένα γκολ, 
την ώρα που η αντίδραση της 
Γαλλίας ήταν μηδενική. Οι μέση 
της της «αλμπισελέστε» Ντε Πολ 
και Μακ Άλιστερ καθώς και οι 

Μέσι ο Ντι Μαρία ήταν κυρίαρχοι 
κάνοντας ουσιαστικά ότι ήθελαν. 
Συνεπεία της κυριαρχίας αυτής, 
η ομάδα του Σκαλόνι πέτυχε και 
2ο γκολ στο 36ο λεπτό. 
Σε μια γρήγορη αντεπίθεση, 

η πέρασε από τα πόδια του 
Μέσι, του Άλβαρες, στη συνέχεια 
του Μακ Άλιστερ για να φτάσει 
στον Ντι Μαρία μέσα στην πε-
ριοχή, ο οποίος με υποδειγμα-
τικό πλασέ έκανε το 2-0. 
Η αντίδραση του Ντεσάν ήρθε 

με δύο αλλαγές πριν κλείσει το 
πρώτο μέρος. Συγκεκριμένα, στο 
41΄ στο αγωνιστικό χώρο πέρα-
σαν οι Τιράμ και Κόλο Μουανί στις 
θέσεις των Ζιρού kαι Ντεμπελέ.    
Και ενώ όλοι ανέμεναν στο       

β΄ ημίχρονο η εικόνα του αγώνα 
να αλλάξει, με την Γαλλία να         
γίνεται πιο επιθετική, τα πρώτα 
20 λεπτά της επανάληψης ήταν 
η Αργεντινή αυτή που συνέχισε 
να απειλεί αι να παίζει καλύτερα. 
Άλβαρες και Ντι Μαρία είχαν 

καλές ευκαιρίες με σουτ που 
απέκρουσε ο Λιορίς, στο 60΄ σουτ 
του Μέσι έφυγε άουτ και στο  
63΄ ο Λιορίς πρόλαβε τον Μακ 
Άλιστερ πριν πλασάρει. 
Ουσιαστικά, η πρώτη απειλη-

τική στιγμή των «πετεινών» ήρθε 
στο 70ό λεπτό όταν το σουτ το 
Μπαπέ από τη γραμμή της       
περιοχής πέρασε πάνω από το 
οριζόντιο δοκάρι. 
Και ενώ όλοι, έβλεπαν έναν 

τελικό που όδευε προς μια          
εύκολη επικράτηση της Αργεν-
τινής, ήρθε μια φάση στο 79΄ 
που έφερε τα πάνω κάτω στον 
αγώνα. Ο Κόλο Μουανί μπήκε 
στην περιοχή των Αργεντινών 

ανατράπηκε καθαρά από τον 
Οταμέντι και ο διαιτητής Μαρ-
τσίνιακ υπέδειξε το καθαρό       
πέναλτι. 
Την εσχάτη των ποινών         

ανέλαβε ο Κιλιάν Μπαπέ μειώ-
νοντας στο 80΄ σε 2-1 και ανα-
πτερώνοντας τις ελπίδες της 
ομάδας του κάτι καλύτερο, το 
οποίο μάλιστα δεν άργησε να 
έρθει. 
Στο 81΄ ο Κομάν, έδωσε στον 

Τιράμ, ο οποίος με ψηλοκρεμα-
στή πάσα βρήκε τον Μπαπέ 
εντός περιοχής, ο οποίος με ένα 
εκπληκτικό σουτ στην κίνηση 
ισοφάρισε σε 2-2. 
Η ισοφάριση έδωσε φτερά 

στους Γάλλους και λίγο έλειψε 
να φέρει τα πάνω κάτω, με τον 
Τιράμ να πιάνει το σουτ μέσα από 
την περιοχή και τον Μαρτίνες 
να μπλοκάρει με δεύτερη προ-
σπάθεια.  
Ο τελικός οδηγήθηκε στην 

παράταση καθώς στο 7ο λεπτό 
των καθυστερήσεων ο Λιορίς 
έκανε τεράστια απόκρουση στο 
δυνατό σουτ του Μέσι.  
Στο πρώτο μέρος της ημίωρης 

παράτασης, η Αργεντινή έχασε 
δύο μεγάλες ευκαιρίες στο τέλος 
του 15λέπτου με τον Λαουτάρο 
Μαρτίνες, ο οποίος στην πιο ση-
μαντική ευκαιρία βγήκε τετ-α-τετ 
με τον Γάλλο τερματοφύλακα 
και πλάσαρε άουτ. 
Η Αργεντινή ήταν ανώτερη στο 

επιπλέον μισάωρο και στο 109΄ 
αξιοποίησε την υπεροχή της. Ο 
Λιορίς απέκρουσε το σουτ του 
Μαρτίνες αλλά ο Μέσι πήρε το 
«ριμπάουντ» κα έκανε έγραψε 
το 3-2 μέσα σε ντελίριο πανη-

γυρισμών από τους Αργεντινούς. 
Ωστόσο, η Γαλλία, και φάνηκε 

πολύ σκληρή για να πεθάνει. Στο 
117΄ από το σουτ του Μπαπέ   
η μπάλα βρήκε στο χέρι του       
Μοντιέλ και ο διαιτητής υπέδειξε 
το τρίτο πέναλτι. Ο Γάλλος σταρ 
ευστόχησε στο πέναλτι και με 
το χατ τρικ που πέτυχε ισοφά-
ρισε σε 3-3.  
Το παιγνίδι είχε και άλλες        

συγκινήσεις καθώς στο τέταρτο 
λεπτό των καθυστερήσεων της 
παράτασης ο Μαρτίνες έκανε 
την απόκρουση του αγώνα σε 
τετ-α-τετ του Κόλο Μουανί, ενώ 
στην αμέσως επόμενη φάση ο 
Λαουτάρο Μαρτίνες της Αργεν-
τινής βρέθηκε μόνος του απένα-
ντι από τον Λιορίς, αλλά η κεφα-
λιά που «έπιασε» πέρασε έξω. 
Κάπου εκεί, ο τελικός οδηγή-

θηκε στη διαδικασία των πέναλτι. 
Εκεί, Μπαπέ και Μέσι ευστόχη-
σαν στα πρώτα των ομάδων 
τους. Στη συνέχεια, ο Μαρτίνες 
απέκρουσε το πέναλτι του Κομάν, 
και ο Ντιμπάλα έκανε το 2-1 για 
τους Αργεντινούς. 

 Ο Γάλλος Τσουαμενί έστειλε 
την μπάλα άουτ στο 3ο πέναλτι 
και ο Παρέδες έκανε το 3-1. Ο 
Μουανί έδωσε παράταση ζωής 
στους Γάλλους καθώς ευστόχησε 
στο 4ο πέναλτι, όμως ο Μοντιέλ 
ευστόχησε στο τέταρτο της       
Αργεντινής και τελείωσε τον τε-
λικό, στέλνοντας στον 7ο ουρανό 
τους συμπαίκτες του καθώς και 
εκατομμύρια συμπατριώτες του. 
Οι 50 χιλιάδες των Αργεντι-

νών στο Στάδιο «Λουσαΐλ Αϊκό-
νικ» παρέλυσαν από τον ενθου-
σιασμό τους όταν ο αρχηγός 

Μέσι σήκωσε το τρόπαιο στον 
ουρανό του Κατάρ. 
Ο Μέσι έγραψε με «χρυσά 

γράμματα» το όνομά του στην 
Ιστορία των Μουντιάλ. Ηταν ο 
δεύτερος σκόρερ του φετινού 
τουρνουά με 7 γκολ, είναι πλέον 
ο ρέκορντμαν συμμετοχών σε 
Μουντιάλ με 26, ρέκορντμαν σε 
συνολικά λεπτά συμμετοχής, 
κορυφαίος σκόρερ της Εθνικής 
σε Παγκόσμια Κύπελλα με 13. 
Από την άλλη, ο απόλυτος 

ηγέτης της Γαλλίας, ο 24χρονος 
Κιλιάν Μπαπέ αναδείχθηκε 
πρώτος σκόρερ της διοργάνω-
σης με 8 γκολ φτάνοντας τα 11 
γκολ στα δύο Μουντιάλ που 
συμμετείχε και έγινε ο νεαρότε-
ρος παίκτης στα χρονικά των 
διοργανώσεων που πετυχαίνει 
αυτό τον αριθμό τερμάτων. 
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων: 

 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ  

(Λιονέλ Σκαλόνι): Ε. Μαρτίνες, 
Μολίνα (91΄ Μοντιέλ), Ρομέρο, 
Οταμέντι, Ταλιαφίκο (120΄+1 
Ντιμπάλα), Ντι Μαρία (64΄ 
Ακούνια), Φερνάντες, Ντε Πολ 
(102΄ Παρέδες), ΜακΚάλιστερ 
(116΄ Πετσέλα), Μέσι, Άλβαρες 
(103΄ Λ. Μαρτίνες) 

 
ΓΑΛΛΙΑ  

(Ντιντιέ Ντεσάν): Λιορίς, Κουντέ 
(120΄+1 Ντισασί), Βαράν, Ουπα-
μεκανό, Ερναντέζ (71΄ Καμαβιν-
γκά), Τσουαμενί, Ραμπιό (96΄ 
Φοφανά), Γκριεζμάν (71΄ Κομάν), 
Ντεμπελέ (41΄ Κόλο Μουανί), 
Ζιρού (41΄ Τιράμ), Μπαπέ 

 
Φωτογραφία:  

Friedemann Vogel
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Thousands of ambulance 
workers strike over pay

Tens of thousands of 
ambulance workers and 
other NHS staff including 

paramedics and call handlers, 
began strike action on Wednes-
day in a dispute over pay, with 
a second walkout planned for 
the week following Christmas. 

Thousands of GMB, Unite and 
Unison union members headed 
to picket lines across England 
and Wales, though strike action 
by their members will not take 
place within every trust. The 
length of time which the indus-
trial action will last for varies  
depending on each trust, but all 
walkouts will have concluded by 
midnight on Thursday. 

Regardless, the walkouts will 
affect the level of services avail-
able to the public. The impact will 
vary by region, but extensive 

disruption is expected and NHS 
leaders have warned that patient 
safety is at risk. 

Ambulances will only respond 
to life-threatening situations. 

NHS leaders have spoken of 
their "deep worry" and warned 
they cannot guarantee patient 
safety, as they urged the prime 
minister to step in. The medical 
director of NHS England urged 
people not to get “blind drunk that 
you end up with an unnecessary 
visit to A&E.” 

About 750 armed forces staff 
are being drafted in to help in 
England, and some will drive 
patients with less urgent condi-
tions to and from hospital. 

Health Secretary Steve Barclay 
has accused unions of making 
a conscious choice to harm     
patients - a comment that the 

Unite union called a "blatant lie." 
Barclay added that the strike 

action will cause "significant vola-
tility" and impact "patient safety," 
after last ditch talks with the 
unions on Tuesday failed to avert 
the planned industrial action. 

The government is refusing to 
budge on its stance on pay and 
maintains it will stick by indepen-
dent pay review bodies' recom-
mendations. 

The NHS Confederation and 
NHS Providers, which collectively 
represent all NHS organisations, 
earlier wrote to the prime minis-
ter warning they were entering 
"dangerous territory" and urged 
him to end to the deadlock. How-
ever, Rishi Sunak was adamant 
that the government could not 
accede to inflationary pay claims 
which would simply stoke soar-
ing prices. 

Meanwhile, nurses in England, 
Wales and Northern Ireland - 
who held a second 12-hour stop-
page on Tuesday in support of 
their pay claim - said they will be 
announcing further strike dates 
on Friday unless ministers come 
forward with new proposals. 

The industrial action by up to 
100,000 nurses is unprecedented 
in the British nursing union’s 
106-year history, but it says it has 
no choice as workers struggle 
to make ends meet with inflation 

running at more than 10%. 
The government has offered 

nurses around 4% and declined 
to discuss pay further, with Prime 
Minister Rishi Sunak saying the 
nurses’ demand for a pay rise of 
5% plus inflation would equate to 
a 19% hike and is unaffordable. 

“Let’s get this wrapped up      
by Christmas…” the head of the 
Royal College of Nursing (RCN) 
union Pat Cullen said. “But if this 
government isn’t prepared to do 
the right thing, we’ll have no 
choice but to continue in January 
and that will be deeply regret-
table.” 

Furthermore, international rail 
operator Eurostar on Friday said 
that it would not operate services 
on 26 December between Britain 
and France due to a national rail 
strike that impacts the British 
rail network on Boxing Day. 

“Eurostar has today been       
informed that the UK high-speed 
line will be closed to Eurostar 
trains on the 26th December due 
to RMT strike action,” Eurostar 
said in a statement. 

“Whilst no Eurostar staff are 
on strike that day, services can’t 
run to and from St. Pancras if the 
UK high-speed line is closed.” 

Security staff based in Britain 
and contracted by Eurostar are 
also planning strikes. Action 
planned for Dec 22 and 23 is due 
to take place, the RMT has said.

The European Commis-
sion announced on 
Tuesday the signing  

of a new agreement for the  
continuation of EU-financed  
support to the Committee on 
Missing Persons (CMP), as 
part of the European Union's 
assistance programme to the 
Turkish Cypriot community for 
the reunification of Cyprus. 

As stated, this is the 14th 
delegation agreement between 
the European Commission and 
the United Nations Development 
Programme providing an addi-
tion of EUR 2.6 million in sup-
port of the work of the Commit-
tee on Missing Persons for the 
year 2023. 

It is noted that since 2006 
the European Commission has 
been the major donor in support 
of the work of CMP, with a total 
contribution of EUR 35.8 million, 
demonstrating the strong com-

mitment of the European Com-
mission to peacebuilding and 
reconciliation efforts in Cyprus. 

The European Commission 
supports the work of bi-commu-
nal Greek Cypriot and Turkish 
Cypriot scientific teams involved 
in all stages of the process as 
well as awareness raising acti-
vities, the statement continues, 
adding that these activities 
contribute to achieving a better 
understanding of mutual con-
cerns and foster cooperation 
between the Cypriot communi-
ties, while CMP’s humanitarian 
mandate contributes to providing 
relief to the families of missing 
persons constituting a crucial 
aspect of the overall efforts for 
reconciliation in the island. 

Since 2006, the remains of 
1028 missing persons have 
been identified and returned 
to their families, the statement 
concludes. 

The EU continues 
to support the CMP

Post-Brexit settlement scheme for EU citizens unlawful
The British government’s 

post-Brexit settlement 
scheme for EU citizens 

is unlawful, London’s High 
Court ruled on Wednesday. 

The Independent Monitoring 
Authority, a body funded by the 
government to oversee citizens’ 
rights, took the action against the 
Home Office, arguing Britain is 
breaching its withdrawal agree-
ment with the European Union by 
requiring EU citizens to reapply 
for the right to live and work in 
the United Kingdom. 

The IMA’s lawyers argued at 

a hearing last month that the 
scheme unlawfully requires EU 
citizens to make a second appli-
cation after being allowed to       
remain in the UK or lose their 
rights of residence. 

EU citizens and their family 
members who had not estab-
lished a right of permanent resi-
dence before the end of 2020 
can be granted limited leave to 
enter and remain in the UK for 
five years, known as “pre-settled 
status.” 

Robert Palmer, representing 
the IMA, said those who did not 

make another application within 
five years of being granted pre-
settled status would “automati-
cally lose their right to residence 
in the UK.” 

He argued this aspect of the 
EU settlement scheme – and a 
similar scheme for citizens from 
the countries of the European 
Economic Area and the European 
Free Trade Association – was 
“straightforwardly incompatible 
with the withdrawal agreement”. 

Judge Peter Lane ruled the 
British government’s interpreta-
tion of the withdrawal agreement 

was “wrong in law” and the set-
tlement scheme was unlawful. 
He granted the Home Office  
permission to appeal against his 
decision. 

IMA chief executive Kathryn 
Chamberlain said in a statement: 
“I am pleased that the judge has 
recognised the significant impact 
this issue could have had on the 
lives and livelihoods of citizens 
with pre-settled status in the UK.” 

Home Office minister Simon 
Murray said in a statement: “EU 
citizens are our friends and neigh-
bours and we take our obligations 

to securing their rights in the UK 
very seriously. 

“The EU settlement scheme 
goes above and beyond our obli-
gations under the withdrawal 

agreement, protecting EU citizens’ 
rights and giving them a route 
to settlement in the UK. We are 
disappointed by this judgment, 
which we intend to appeal.”

                                                                   The Management and Staff  of                                                                     The Management and Staff  of    
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Recently published statis-
tics from the Advertising 
Standards Agency (ASA) 

show that adverts promoting 
holidays to the illegally occupied 
area of Cyprus on ITV were the 
third most complained about  
adverts of 2022, following a 

campaign by the National Fed-
eration of Cypriots in the UK.          
In total, 394 complaints were  
received by the ASA urging it to 
ban the adverts. 

In January, UK Cypriots were 
appalled to see advertisements 
by the so-called “Turkish Repub-

lic of northern Cyprus Ministry of 
Tourism and Environment” and 
Direct Traveller.  

The adverts displayed images 
and video clips of the territory 
of the Republic of Cyprus that 
was illegally invaded and has 
been under Turkish military      
occupation since 1974. These 
adverts caused great hurt and 
upset to the tens of thousands 
of UK Cypriots that watch ITV on 
a regular basis, many of whom 
lived through and were made 
refugees by the invasion in 1974, 
leading them to contact us and 
ask for action to be taken. 

President Christos Karaolis, 
on behalf of the Federation, 
wrote to ITV’s Chief Executive 

and the ASA, condemning the 
advertisements and urging the 
television network “to stop run-
ning these adverts, apologise for 
the offence caused and ensure 
that adverts for holidays to the 
occupied area of Cyprus are 
never displayed on ITV again.”  

He also urged the community 
to make its voice heard directly 
to ITV and the ASA.  

Disappointingly, the ASA con-
cluded that no rules had been 
broken, however the strength  
of the community response was 
a public and visible signal to 
broadcasters about the extent 
of hurt and anger felt by diaspora 
Cypriots over these inflamma-
tory adverts.
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Adverts for holidays in occupied Cyprus 
the third most complained about of 2022

Ancient Cypriot jug 
found in the Netherlands

An 8th century BC Cypriot 
jug likely smuggled out 
of the country during the 

1974 Turkish invasion was found 
in the Netherlands, it emerged 
on Tuesday. 

The antiquities department 
said the jug was found when it 
went up for auction in September 
through the Omnia auction house 
in Kolham, Gronigen. 

Auctioneer Hans Raspe re-
turned the jug, which has purple 
concentric circles, to the head  
of the antiquities department         
Marina Solomidou Ieronymidou, 
during an event in Leiden at the 
national museum of antiquities. 

The jug will be kept at the 
Dutch museum, after it was 
handed over to the museum’s 
director Wim Weijland, as a 
long-term loan. This is due to 
the longstanding and “excellent 

relations” between Cyprus and 
the museum, the antiquities  
department said. 

According to Ieronymidou, 
the department closely follows 
Cyprus’ cultural heritage across 
the world and found the jug as 
soon as it went up for auction. 
Both the embassy of Cyprus in 
the Netherlands as well as the 
antiquities department reached 
out to Omnia. 

Experts from the national  
museum of antiquities that     
specialise in Cypriot antiquities, 
discovered the jug was pur-
chased between April 1974 and 
July 1975. It is believed it was 
smuggled out of the country 
shortly after Turkey’s invasion in 
July 1974. 

The experts also traced the 
origins of the jug to the north of 
the island. 

BA and Virgin Atlantic limit 
ticket sales to Heathrow
British Airways and Virgin 

Atlantic will limit ticket 
sales for flights to Lon-

don’s Heathrow Airport during 
planned strikes by border agents 
over Christmas and New Year’s 
Eve to reduce disruption, the 
airlines said on Friday. 

UK Border Force workers at 
several major British airports     
including the country’s busiest, 
Heathrow, will go on strike for 
eight days this month in a dispute 
over pay, threatening to slow pro-
cessing of passengers arriving 

from abroad during the holidays. 
A BA spokesperson said the 

carrier was working with the gov-
ernment and airport “to ensure 
that we play our part in ensuring 
our customers are able to travel 
as planned at this important 
time of year.” 

A Virgin Atlantic spokesperson 
also said it was working closely 
with government to “minimise the 
impact of Border Force strikes on 
our customers’ journeys.” 

The strikes, from Dec. 23-26 
and 28-31, come at one of the 

busiest periods for airlines, and 
the flights affected were already 
busy. Heathrow is a hub for both 
airlines, and BA is the dominant 
carrier. 

British Airways and Virgin       
Atlantic have also given custo-
mers the option of extra flexibi-
lity to shift their travel to a non-
strike day, and flight schedules 

– as well as restrictions on 
tickets – are being kept under 
review. 

“We intend to operate our 
schedule as planned, with addi-
tional flexibility to allow custo-
mers to change their flight dates 
if they wish to avoid arriving on 
strike days,” the Virgin Atlantic 
spokesperson said.

Presidential candidate  
Andreas Mavroyiannis 
has cancelled his engage-

ments for the next few days after 
testing positive for coronavirus 
on Tuesday. 

In a tweet, he announced that 
he had tested positive during a 
routine test, and said he would 
be clearing his schedule and 
isolating at home for the time 
being. 

“I apologise to anyone upset 
or inconvenienced by my inabi-
lity to respond,” he wrote.

Andreas Mavroyiannis 
tests positive for Covid

The Bank of England has 
unveiled its first banknotes 
featuring King Charles. 

The notes will gradually re-
place those featuring his mother, 
Queen Elizabeth II, and enter 

circulation from the middle of 
2024. 

The new £5, £10, £20 and £50 
polymer banknotes feature a 
portrait of Charles on the front, as 
well as a cameo of him in a see-
through security window. Other 
than that, they are unchanged 
from the existing designs. 

The Queen first appeared on 
the Bank of England's banknotes 
in 1960. 

Notes featuring the Queen 

will remain legal tender and the 
bank will only withdraw them 
when they are worn out, so they 
could remain in circulation for 
years. 

The first coins featuring 
Charles' profile went into gene-
ral circulation earlier this month. 

The monarch's image appears 
first on a 50p, with his face in 
profile turned to the left in con-
trast to the Queen's, which faced 
to the right.

First banknotes featuring King Charles unveiled
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National Federation’s Christmas and New Year message

At this special time of year, we 
send our warmest wishes 
to you and your loved ones 

for a very Merry Christmas and a 
Happy New Year 2023. 

I hope that this year’s festivities 
are a welcome change to the 
previous two years and that you 
can enjoy quality time with family 
and friends. We know that this time 
of year can also be an especially 
difficult period for many people. 
Not only has the Russian invasion 
of Ukraine brought back tragic 
memories of the Turkish invasion 
of Cyprus, but it has also contribu-
ted to a Cost-of-Living Crisis and 
inflation unlike any that most of 
us have ever seen. As your Fede-
ration, we are working with com-
munity organisations and local 
authorities to ensure that those 
in-need get the support that they 
require. 

This time of year is an oppor-
tunity for us all to reflect on the 
challenges that we’ve faced and 
the opportunities that await us 
in the new year. We’ve continued 
to work hard for our community 
this year to advocate for a free, 
united, Cyprus as well as proudly 
represent and advance our dias-
pora. 

  
Advocating for a  
Free, United Cyprus 

  
Sadly, this year, Turkey has 

opted to escalate tensions instead 

of constructively engaging in the 
proposed Confidence Building 
Measures (CBMs) by President 
Anastasiades and the efforts to 
restart negotiations on the agreed 
UN-framework. There have been 
repeated calls by the Turkish Pre-
sident for the international com-
munity to recognise the occupa-
tion regime, including at the UN 
General Assembly, as well as a 
pledge to reinforce Turkey’s mili-
tary presence in the occupied area. 
Throughout the year, we have con-
tinued to engage with the Foreign, 
Commonwealth and Development 
Office (FCDO), Opposition Parties, 
the All-Party Parliamentary Group 
(APPG) for Cyprus, and individual 
MPs to help advance our just 
cause. 

In March, in response to our 
letter, the then Minister for Europe, 
James Cleverly MP, reaffirmed 
the UK’s active engagement in 
the Cyprus settlement process 
“not just to urge progress, but to 
urge restraint from any actions 
or rhetoric that could undermine 
prospects of a settlement.” Mr 
Cleverly also went on to reiterate 
the UK’s commitment to a solu-
tion “in line with UN parameters 
based on the model of a bi-zonal, 
bi-communal Federation with 
political quality” – a clear rejection 
by the UK Government of Turkey’s 
two-state solution and partition 
plans for Cyprus. 

At a working dinner that we 

hosted with the Shadow Foreign 
Secretary, David Lammy MP and 
Shadow FCDO Minister, Bambos 
Charalambous MP, Mr Lammy re-
iterated the Labour Party’s com-
mitment to ending the occupation 
and reuniting Cyprus, as a bizonal, 
bicommunal federation in line with 
UN Security Council Resolutions. 
In addition, they reiterated their 
support for the right of the Repub-
lic of Cyprus to exploit hydrocar-
bons in its Exclusive Economic 
Zone (EEZ) and condemned the 
illegal opening of the fenced of 
town of Varosi, which is in violation 
of Security Council resolutions. 

In the run up to the 48th anniver-
sary of Turkey’s illegal invasion 
of Cyprus in 1974, we once again 
ran our annual #HandsOffCyprus 
email campaign. This year’s mes-
sage urged Parliamentarians to 
speak out against Turkey’s par-
tition plans and called on the UK 
Government to hold Turkey to 
the same standard for its illegal 
actions in Cyprus, as it has held 
Russia to for its illegal actions 
in Ukraine. Over 65% of MPs were 
contacted by their constituents 
about the Cyprus issue. I’d like to 
thank everyone who took the time 
to email their MP as part of our 
campaign. Making our voice heard 
does make a difference. 

We also marked this tragic 
anniversary with our annual Par-
liamentary Meeting, hosted with 
the APPG for Cyprus, that had a 

large number Parliamentarians 
in attendance. H.E. Minister of 
Foreign Affairs of the Republic of 
Cyprus, Mr Ioannis Kasoulides, 
shared an update on the latest 
developments on the Cyprus 
issue, including CBMs. The Europe 
Minister at the time, Graham Stuart 
MP, spoke about the UK’s support 
for a solution in line with UN reso-
lutions and the benefits that re-
unification could bring. Shadow 
Peace and Disarmament Minister, 
Fabian Hamilton MP; Alyn Smith 
MP, SNP Foreign Affairs Spokes-
person; Vice-Chairs of the APPG 
for Cyprus, Caroline Nokes MP, 
Theresa Villers MP, Bambos 
Charalambous MP; Treasurer 
Mark Jenkinson MP; and APPG 
Member Geraint Davies MP also 
addressed the meeting. 

In addition, along with the Arch-
diocese of Thyateira and Great 
Britain, we organised a memorial 
service, officiated by His Eminence 
Archbishop Nikitas, to commem-
orate the memory of those who 
sacrificed their lives defending 
Cyprus in 1974 and all the missing 
persons of Cyprus. 

One of the most tragic and hu-
manitarian aspects of the Cyprus 
issue is the Missing Persons. 975 
people are still missing in Cyprus. 
So, in October, we launched an 
information campaign, supported 
by the Presidential Commissio-
ner of Humanitarian Affairs and 
Overseas Cypriots, Mr Photis Pho-
tiou, to raise awareness amongst 
all 650 MPs and to urge the UK 
Government to ensure Turkey fully 
cooperates. As a result of this 
campaign, a number of Parliamen-
tarians asked questions of Gov-
ernment Ministers, about what 
additional action the UK Govern-
ment could take. In response to our 
letter regarding Missing Persons, 
Europe Minister, Leo Docherty 
MP, said that the UK calls ‘on all 
parties to enhance their coopera-
tion with the Committee on Missing 
Persons, explicitly through provi-
ding full access, without delay, to 
all areas and responding in a timely 
manner to requests for archival 
information on possible burial 
sites.’ 

In November, we were delighted 
to welcome several Parliamen-
tary friends, as well as many new 
friends, to our Cyprus Information 
Day on the dark anniversary of the 
illegally occupied area’s ‘Unilateral 
Declaration of Independence’ 
(UDI). Parliamentarians from all 
parties joined us to renew their 
pledge and support for the reuni-
fication of Cyprus. Cypriot Foreign 
Minister, Mr Ioannis Kasoulides, 
who was in London to sign a 
Cyprus-UK MOU, also had the 
opportunity to brief MPs about the 
latest developments in Cyprus. 

Our UK Cypriot diaspora also 
made its voice heard on 15th 
November, on the anniversary of 
the illegal ‘UDI’ by the occupation 
regime in the northern part of 
Cyprus. Over 200 people amassed 
opposite the Turkish Embassy in 
London to condemn the ‘UDI’ and 
call for a free, united Cyprus at 
the Federation’s annual protest. 

In addition, letters were delivered 
to the Turkish Ambassador and 
UK Prime Minister. Rt Hon Sir 
Roger Gale MP (Chair, Cyprus 
APPG) and Stephen Doughty MP 
(Shadow Europe Minister), re-
leased videos emphasising the 
UK’s commitment to the reunifica-
tion of Cyprus and the importance 
of consistency in upholding of 
international law. 

As always, we are extremely 
grateful to the Parliamentarians 
who have stood up for Cyprus, 
throughout 2022, by asking 
questions of HM Government in 
Parliament, engaging with the 
APPG for Cyprus, or simply help-
ing behind the scenes. 

As part of our engagement 
with the FCDO, we also actively 
engage with the UK High Com-
missioner in Cyprus. In Septem-
ber, we met with the new UK High 
Commissioner, Mr Irfan Siddiq 
OBE, to stress the importance of 
ending the System of Guarantees, 
the withdrawal of occupation 
troops as well as Turkey’s and 
Turkish Cypriot’s engagement in 
negotiations. We also bid farewell 
to outgoing High Commissioner, 
Mr Stephen Lillie CMG. 

Beyond Parliamentary and 
Political engagement, we have 
also sought to raise awareness 
about the ongoing occupation of 
Cyprus and Turkey’s provocative 
actions by engaging with journa-
lists, think tanks, academics and 
many others. As your Federation, 
we rely on our community’s active 
participation in our campaigns 
– we are grateful for the support 
and together, we will continue 
the campaign for a free, united 
Cyprus. 

  
Proudly Representing and 
Advancing our Community 

  
As your Federation, we also 

actively represent and advance 
the interests of our community. 

Throughout this year, we en-
gaged with a number of Cypriot 
Government officials to discuss 
issues of importance to you. With 
the Minister of Health, Mr Michalis 
Hadjipantela, we discussed health-
care coverage for our diaspora in 
Cyprus, as well as how to utilise 
the talents of UK Cypriots in the 
Cypriot health system. With the 
Minister of Interior, Mr Nicos Nouris, 
we discussed the improvements 
being made to the Cypriot citizen-
ship application process for our 
community in the UK. 

We have also celebrated our 
roots and culture this year. We 
were proud to organise a Doxo-
logy, officiated by His Eminence 
Archbishop Nikitas, to mark the 
national anniversaries of March 
25th and April 1st, with a cultural 
programme from students from 
the Greek schools. 

We have also been working to 
upgrade and enhance our supple-
mentary Greek schools, working 
closely with the Cyprus Educa-
tional Mission in the UK and 
Ministry of Education in Cyprus. 
Through our work, we remain com-
mitted to preserving our national 

identity, customs, traditions, lan-
guage and religion for the dias-
pora generations to come. 

This year we have also en-
hanced our cooperation with the 
Armenian, Kurdish and Jewish 
diaspora representatives. With the 
Armenian National Committee UK 
and Kurdish People’s Assembly, 
we wrote a joint letter about the 
UK Government’s decision to 
suspend restrictions on new arms 
exports to Turkey. With the Board 
of Deputies of British Jews, we 
discussed common initiatives to 
address the challenges facing the 
Cypriot and Jewish diasporas as 
well as the importance of main-
taining language and culture. 

We also continue to promote 
mentoring and career development 
opportunities for UK Cypriots of 
all ages, industries and experi-
ences through our UK Cypriot 
Professionals Network (UKCPN) 
scheme. Over 150 UK Cypriots 
have taken part already and we’re 
currently preparing to open the 
new round of applications in Janu-
ary, so please do apply and take 
advantage of this network. 

At this time of year, our minds 
also turn to those less fortunate 
than ourselves. It is often said that 
the mark of a society is how it treats 
those who are most vulnerable. 
It is for this reason that I am parti-
cularly proud of our community’s 
charitable efforts at this time of 
year. The Rizokarpasso Associ-
ation in the UK sent a generous 
Christmas present to every en-
claved child in Rizokarpasso; the 
Cypriot Community Centre conti-
nues to provide Meals on Wheels 
for the elderly; the Birmingham 
Cypriot Estia is opening its pre-
mises as a warm space and; 
NEPOMAK UK, our youth branch, 
coordinated UK Cypriots in Lon-
don, Coventry and Mansfield to 
send presents to enclaved chil-
dren in occupied Rizokarpasso 
as well as Ukrainian refugees in 
the UK. 

This is a just a small snippet of 
our many activities over the last 
year. As the National Federation 
of Cypriots in the UK, we remain 
honoured to serve our wonderful 
diaspora and will continue to build 
on 2022’s successes as we enter 
a new year. Whilst I’m proud of 
our achievements this year, we 
all need to re-double our efforts 
as we write next year’s chapter 
in our history. 

More than ever before, we 
must remain united and look at 
what we can all do differently 
for our diaspora – whether that 
is opening a dialogue with your 
local MP about Cyprus; actively 
participating in the Federation’s 
campaigns and initiatives; or  
engaging with the political party 
that you support. 

Once again, thank you for your 
incredible collective support. 

 
Merry Christmas and  

Happy New Year for 2023 
 

Christos Karaolis 
President, National Federation 

of Cypriots in the UK
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Happy 90th Birthday to 
Kyriacos Tsioupras!

Kyriacos Tsioupras cele-
brated his 90th birthday 
on Sunday with close 

family at the main hall of               
St Katherine’s Greek Orthodox 
Church in Barnet. 

Kyriacos was born in Komi 
Kebir in 1932 and attended Komi 
Kebir Elementary School, then 
Famagusta Gymnasium before 
coming to the UK and attending 
the London School of Economics 
and Political Science, where      
he obtained a BSc Economics 
(Honours). 

He was married to the late 
Pola Tsioupra from Lympia and 
has two daughters, Roulla and 
Louiza, sons-in-law Thiso and 
Godfrey, and four grandchildren. 

Kyriacos was sub-editor for 
Haravgi daily newspaper,       

Nicosia, editor to Vema weekly 
newspaper, London, editor to 
Parikiaki weekly newspaper, 
London, and General Manager 
of London Greek Radio, Lon-
don.  

He is also co-founder of the 
Cypriot Wine Festival in the UK, 
Secretary of the Radiomarathon 
Committee UK, editor of the 
Cypriot Who’s Who Directory,  
and was a correspondent for 
RIK TV London and the Cyprus 
News Agency for several years. 

Kyriacos served as member 
of the Executive Council of the 
National Federation of Cypriots 
in the UK, as well as Secretary 
for the same organisation. He is 
also former Vice President of the 
World Co-ordinating Committee 
Justice for Cyprus.

Explore Cyprus! 2023 NDCP and NCCT applications now open

Archbishop Nikitas’ Christmas message

Applications for the 2023 
editions of the NEPOMAK 
Discover Cyprus Pro-

gramme (NDCP) and the NEPO-
MAK Cyprus Culture Tour (NCCT) 
are now open. 

NDCP and NCCT offer dias-
pora Cypriots from across the 
globe the opportunity to learn 
more about Cyprus and its cul-
ture and history. Both NDCP and 
NCCT are heavily subsidised 
thanks to the support of the      
Government of Cyprus and the 
Youth Board of Cyprus.  

Explore your roots, heritage, 
and homeland through our unique 
cultural programmes. Applica-
tions will close on Sunday 5th 
February at midnight. 

 
NDCP 
 

Ages: 18-22 
Dates: 3-24 July 2023 
Application Deadline: 5 Feb-

ruary 2023 

NDCP is a three-week pro-
gramme that gives participants 
an immersive experience in       
Cyprus, learning about the island’s 
culture and heritage. Partici-
pants take Greek language and 
history classes at the University 
of Cyprus and are given guided 
tours around some of the most 
important places on the island. 
It is also a brilliant way to develop 
lifelong friendships with diaspora 
Cypriots from across the world, 
with people travelling from the 
UK, USA, Australia, South Africa, 
Canada and Greece to take part. 

 
NDCP highlights: 
 

• Learn about your Cypriot 
culture and heritage through tours 
and classes at the University of 
Cyprus 

• Connect with young Cypriots 
from around the world 

• Visit cultural hotspots and 
significant places 

• Try traditional dancing with 
a professional teacher 

• Enjoy delicious cuisine and 
Cyprus’ unique nightlife 

 
More info: nepomak.org/ndcp  
Apply: nepomak.org/ndcp-app 
 
“A truly unique experience. 

After only a few weeks in Cyprus, 
I left with lifelong friends from all 
corners of the globe! All whilst 
forging a deeper connection to 
our Cypriot traditions, culture and 
language. Wish I could do it all 
again!” – Nethie Savva, UK, 
NDCP 2017 

 
“When they said NDCP chan-

ges your life, they really aren’t 
lying. In 2014, I had the privilege 
of being accepted to participate 
on this trip of a lifetime. Spending 
3 weeks exploring this beautiful 
island with other Cypriots from 
all over the world, we immersed 
ourselves in the culture, history, 
food, and of course the nightlife. 
You truly make the most amazing 
lifelong friendships and memories 
that you will reminisce pretty much 
every day” – Helena Marie-Papa-
yianis, Australia, NDCP 2014 

 
NCCT 

 
Ages: 23-30 
Dates: 17-28 August 2023 
Application Deadline: 5 Feb-

ruary 2023 
 
NCCT is an approximately 

10-day tour of Cyprus, where 

participants see the best that 
Cypriot culture has to offer. It is 
an unforgettable itinerary explor-
ing Cyprus with a group of fellow 
diaspora Cypriots through guided 
tours and authentic experiences. 
The tour visits all major cities as 
well as the Troodos Mountains 
and the Akamas Peninsula. 

 
NCCT highlights: 
 

• Explore historic places 
• Marvel at stunning views and 

scenery 
• Swim at world-class beaches 
• Engage with the history and 

culture of Cyprus 
• Taste authentic Cypriot cuisine 
 
More info: nepomak.org/ncct 
Apply: nepomak.org/ncct-app 
 
“NCCT made me feel so con-

nected to my Cypriot identity. It 
was also the most amazing way 
to meet young Cypriots from all 
over the world. One of my tour 
highlights was getting to stay in 
a beautiful village in the moun-
tains for a few days with the friend-
liest hosts! I am so thankful to 
NEPOMAK for this opportunity! 
This trip is a must as it is a once in 
a lifetime experience!” – Antonia 
Michael, South Africa, NCCT 2022 

 
“NCCT offers an incredible 

opportunity for young Cypriots to 
build connections with the island, 
its people and the broader Cypriot 
diaspora. It provides a structured 
programme for the rediscovery 
of what it means to be Cypriot by 

contextualising language, religion 
and ethnicity through the history 
of Cyprus and the experiences of 
its people.” – Emmanuel Diinis, 
Australia, NCCT 2019 

 
“You are in a quaint-style hotel, 

take in the breath-taking panora-
mic mountainous view as you are 
in one of the highest villages in 
Troodos mountains. From nature 
hikes through the Akamas penin-
sula and touring historical byzan-
tine monasteries to wine tasting 
tours and sailing into the sunset, 
NCCT is a once in a lifetime cul-

turally immersive travel experience 
with professional guided tours 
that are both educational and 
fun.” – Andrea Themistokleous, 
Canada, NCCT 2019 

 
If you have any questions, 

email nepomak@gmail.com and 
find us on Facebook, Instagram 
and Twitter (@NEPOMAK) 

NEPOMAK, the World Federa-
tion of Young Overseas Cypriots, 
was founded in 2002 and is a 
global organisation run by, and for, 
young diaspora Cypriots aged 
18-30.

Beloved people of God, Within the 
sacred hymnology of our Church, we 
have the privilege and great blessing 

to explore a treasure-trove of theological 
meaning, deep spiritual reflection and crea-
tive expression. Take, for example, this last 
stanza of St. Romanos’s Kontakion on the 
Nativity: 

Save the world, O Saviour. For this You 
have come. Set Your whole universe aright. 
For this You have shone on me and on the 
magi and on all creation. For see, the magi, 
to whom You have shone the light of Your 
face, fall down before You and offer gifts, 
useful, fair and eagerly sought. For I have 
need of them, since I am about to go to Egypt 
and to flee with You and for You, my Guide, 
my Son, my Maker, my Redeemer, a little 
Child, God before the ages. 

In a moment of holy inspiration, St. Roma-
nos uses his poet’s pen to invent a dramatic 
monologue wherein the young Virgin Mother 
addresses her new-born Son. Besides leaving 
us with a vivid impression, on the one hand, 
of her reverence and awe at beholding the 
long-awaited Saviour of the World, and, on 
the other hand, the tender love that is unique 
to a mother gazing at her infant child, we are 
also presented with the cosmic magnitude 
of the event that has just taken place. The 
history of the universe has changed forever; 
the heavens have been transplanted onto the 
Earth and a humble manger holds the Logos, 
the One through whom all things were made. 

The renewal of creation is at hand, and that 
which was prophesized by Isaiah has come 
to pass: "The people who walked in darkness 
have seen a great light, and for those who 
dwelt in a land of deep darkness, on them light 
has shined" (Isaiah 9:2). With the Incarnation, 
light and hope have come to banish the gloom 
and darkness of a corrupted world. It is even 
revealed to the Gentiles that something great 
and unprecedented has happened, and the 
three Magi throw themselves at the feet of 
the infant, offering their kingly gifts. Notice 
how the detail of the gifts — for I have need 
of them — is used to foreshadow the flight of 
the Holy Family from Herod into Egypt. An 
imminent danger is acknowledged, and yet, 
we feel a sense of calm in the light of God’s 
providence, even down to the practical details 
and needs of daily life. Then there is the 
phrase: with You and for You - what a succinct 
description of the life in Christ that every 
Christian desires! 

I know that we live in difficult and challeng-
ing times. The current events of the world 

are filled with images of war, news reports 
of suffering, and a prevailing atmosphere 
of despair at the failures of leaders to keep 
the peace and defend the downtrodden. 
When trials and tribulations threaten to over-
come us, we might be tempted to put our 
trust in princes or in mortal men, but we do 
well to remember that “happy is he whose help 
is the God of Jacob, whose hope is in the 
Lord his God”. It is Christ who became man 
for our sake and for our salvation, and it is 
He who “executes justice for the oppressed, 
gives food to the hungry, sets the prisoners 
free, opens the eyes of the blind, lifts up those 
who are bowed down, loves the righteous, 
watches over the sojourners and upholds 
the widow and the fatherless” (Psalm 146). 
Miracles and salvation do not belong to the 
past, but are alive in His Church, so that the 
glory of God might be revealed. Only Jesus 
Christ can truly make “the weary world re-
joice”, as we sing in the well-known Christ-
mas carol. 

Beloved in the Lord, let us approach the 
Feast of the Nativity with courage, guided 
by the Holy Spirit in prayer and reflection. By 
God’s grace, this year, this Christmas, even 
this very day, may we make room for Christ 
to be born in our hearts and to allow His love 
to change our lives, so that, abiding in Him, 
we can also learn to call out in fulness of faith 
and love: my Guide, my Maker, my Redeemer, 
little Child, God before the ages. 

Merry Christmas to all. 
With much paternal love and fervent 

prayers before Christ our God, 
 

+ Archbishop Nikitas of  
Thyateira and Great Britain

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! 
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This Christmas, Enfield’s 
Millfield Theatre has put on 
its new pantomime, Snow 

White and the Seven Super-
heroes. The classic fairy-tale has 
been adapted with a twist involv-
ing some new characters, with-
out diverging too much from its 
original plot.  

The show features plenty        
of well-known modern songs 
and choreography to keep an 
audience of all ages entertained. 
Cast members showcase their 
talent, from the main cast to the 
ensemble whose hard work in 
rehearsals is evident. Their atten-
tion to detail is achieved whilst 
also engaging with the audience 
throughout and sustaining an 
interactive experience. Full of 
laughs for children (and adults!), 
the performance makes for a 
memorable time out with friends 
and family. 

If you want to see a fun and 
heart-warming show, don’t miss 
out on a performance at Millfield 
from now until Friday 30th Dec-
ember. 

Three Greek Cypriots are in 
the main cast. Erina Lewis plays 
Evil Queen who is also the writer, 
director, and choreographer; her 
sister, Kyra Lewis, plays Magic 
Mirror, and Tania Chrisanthou 
plays The Grump. In the singing 
and dancing ensemble is Mia 
Demetriou who did the choreo-
graphy as well.  

Executive producer and cos-
tume supervisor is UK Cypriot 
Nina Lewis Hart. Philip Joel is 
also choreographer.  

Congratulations to everyone 
for the fantastic production.  

Millfield Theatre, Silver Street, 
Edmonton, N18 1PJ. 

 
Chriso Panayi

Review: Snow White and 
the Seven Superheroes  
at the Millfield Theatre

Mary Georgiou of Designer Touches wins 
prestigious interior design award

Please fix them. User        
Experience (UX) people. 
Earn your money.   

 
1. “Enter your username.” No. 

We never remember them. 
They’re pointless. Just use my 
email instead. Nothing else. 
Preferably not even that. You 
should just know who I am. 
From my face. And my history.  

2. Banking apps. You are 
especially terrible. You and credit 
card apps. Part I: No, I don’t want 
to “go to the website” to do certain 
things. The first thing the website 
will ask me is to use the app. I’ve 
just come from the app. Make the 
app do everything the web site 
does. Please.  

3. Banking apps Part II: If     
you don’t trust me with just a 

password then forget about 
passwords. Don’t ask me for a 
password and then also text me 
a “One Time” password (OTP) 
as well.  

4. Banking apps Part III: And 
don’t call it a One Time Password. 
It’s every #*^%$€* time.  

5. This whole ‘text or email me 
a passcode’ thing: it means that 
I need a couple of apps running 
at once, or two browser windows, 
or two devices. Just rethink the 
whole thing. Security is just so 
tedious. We spend more time 
trying to get into the apps than 
doing actual banking on the apps. 
How many Russian or Chinese 
fraudsters are there, really? You 
know who they are. You can tell 
the hoax accounts. It’s not me. 
As you know.  

6. Google maps. When giving 
me walking instructions, please 
never, ever say, “Go East” or “Go 
West”. This is completely useless. 
I’m not Sir Edmund Hillary. I want 
to know if I should I go left, or go 
right, or go straight on, or just turn 
around.   

7. Websites. Do not show me 
a user experience pop up survey 
just as soon as I’ve entered your 
site. I haven’t experienced any 
experience yet to tell you about 
my experience. Leave me alone. 
Also Net Promoter Scores (NPS) 
are suspect anyway, because 
we only use the good ones, and 
we send them to people we know 
will answer favourably.  

8. The multiple log-in options. 
This one’s a real horrorshow. 
Confronted with a screen that 
gives me 4 or 5 different ways 
to log-in: usually, Google, Apple, 
Facebook, Outlook and email 
options. Honestly don’t have time 
to think or worry about this.  Just 
get me in.  

9. Postcode confusion. Nobody 
is really sure whether the post 
code field is without spaces or 
with spaces. I have seen every 
variation of it, and it slows us down.  

10. I am not a robot. But I’m 
pretty sure a robot can pass 

your tests.  
I know an Artificial Intelligence 

system, IBM’s Watson, that   
succeeded in getting through the 
first few rounds of the MI5 Intel-
ligence Services online applica-
tion process. There are very 
powerful techniques within A.I. 
systems these days that have 
developed to such a sophisticated 
degree. Things like pattern recog-
nition, anomaly detection and 
predictive analytics.  

Also Decision Trees are       
very commonly used in Machine 
Learning. This is where possible 
outcomes are listed and a proba-
bility of occurrence is attached 
to them. The outcome value and 
the probability are multiplied        
together, to get an ‘Expected 
Value’. It’s taught in the A Level 
Business curriculum, and data 
scientists use it all the time.  

11. “Are you registered?” I  
honestly can’t remember. Then 
I try to register, and it tells me 
I’m already registered. Tell me 
that at the start, please. Detect 
something – patterns of key-
board behaviour, fingerprints, 
face, previous activity, my IP   
address, my device…anything. 
I don’t mind.  

  
James Neophytou

The usual suspects: some annoying app designs

On Saturday 17th Decem-
ber, Goffs Greek School, 
in Cheshunt, Hertford-

shire, ended the year 2022 with 
its annual Christmas celebrations 
and show. This year they were 
able to entertain the parents, 
grandparents, family and friends.   

With a near full house audience 
of approximately 200 people, the 
children from Nursery (aged 4) 
to GCSE 1 took to the stage. 
The children from all years did 
an excellent job in entertaining 
everyone.   

Antigoni Lymboura congratu-
lated the children and her staff 
on putting on a splendid show 

for the parents and thanked the 
committee for their hard work 
throughout the current year.   

Father Joseph of The Twelve 
Apostles Church, Hatfield, also 
congratulated the children, the 
staff and the parents for bring-
ing their children to Goffs Greek 
School and said how proud he is 
of seeing the school grow every 
year he attends.  

The event was rounded off  
by a visit from Father Christmas 
and his elf! Goffs Greek School 
would like to wish everyone a 
Merry Christmas and a Happy 
New Year 2023. 
www.goffsgreekschool.com

Goffs Greek’s School’s 
Christmas celebrations

UK Cypriot Mary Georgiou, 
of Designer Touches       
Interiors, won the Best 

Residential Interior Design at the 
International Property Awards in 
London for the Best Residential 
Interior Private Residence Surrey.  

The event was held at the 
Royal Lancaster Hotel in Central 
London. 

Mary Georgiou was born in 
the UK to Greek Cypriot parents 
Hambou and Andreas Georgiou 
from Leonarisso, in the Karpasia 
district of Cyprus. Her parents 
moved to the UK in the 1950’s, 

as did so many of their fellow 
Cypriots. After many years in the 
tailoring industry, they opened 
their own dress-making factory 
in South London, producing gar-
ments for top fashion designers, 
including Caroline Charles, Ben 
de Lisi, Edina Ronay, and many 
others. 

Following in her parent’s      
footsteps, Mary entered into the 
glamourous life of fashion and 
design. After completing a B.A 
degree in Fashion at Kingston 
University, she launched her  
career in fashion with the help of 

her father, and within a year she 
won a prestigious British Fashion 
Award. Establishing her own 
fashion label, her luxury designs 
were being sold by top boutiques 
and retailers, including Harrods 
and Selfridges in the UK, and 
luxury retailers worldwide. 

After many years in Fashion, 
and after a short break away 
whilst raising her two children, 
she realised that her other pas-
sion lay in interiors. In 1999, she 
transferred her creative attention 
to launching Designer Touches 
– a luxury residential Interior 
Design company. Always having 
had an eye for trends, colour and 
fabrics, she found her design skills 
steered her towards an easy 
transition into Interior Design. 

Designer Touches was formed 
in 1999 and is a high end, multi-
award winning interior design 
studio based in Surrey, UK. Spe-
cialising in the luxury residential 
market, their individual yet pro-
fessional approach ensures that 
designs are tailor made to meet 
individual client’s needs, creating 
luxurious homes that are both 

beautiful yet practical. This design 
philosophy has led them to craft 
many exquisite interior spaces 
from luxury Surrey mansions to 
mega super-yachts owned by 
the rich and famous. 

Designer Touches has won 
major International Property 
Awards for Interior Design for 
three years in a row, and has 
been shortlisted for several more, 
including Designer of the Decade 
– an extremely prestigious acco-
lade. The reputation of the com-
pany speaks volumes with many 
clients returning year upon year. 

Following on from the com-
pany’s success in the UK, Designer 
Touches has now opened an  
office in Limassol, Cyprus, offer-
ing their design skills to the local 
residents. 

Having completed luxury pro-
jects in Paphos and Limassol, 
the company is looking forward 
to enjoying the fruits of the  
ever-expanding Cypriot property 
market. 
www.designertouches.co.uk 
www.designertouchesinteriors. 

com.cy

St Demetrios Christmas 
Lunch for the Elderly 

 
St Demetrios Greek Orthodox Church is hosting a Christmas 

Complimentary Lunch for the Elderly on Saturday 7 January 
2023 at 1.00pm.  

To book your place, please call 020 8803 4411 or email 
mail@stdemetrius.uk 

Brotherhood Vasilopita 
 
On Sunday 15 January, at 3.30pm, the Greek Cypriot Brother-

hood will be hosting our traditional, annual cutting of the Vasi-
lopita. His Eminence Archbishop Nikitas will bless the Vasilopita 
in the presence of the High Commissioner of Cyprus Andreas 
Kakouris and other dignitaries. 

Please join us to celebrate and welcome 2023. Our best wishes 
for a Merry Christmas and a Happy, Healthy and Prosperous 
New Year. 
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Simon Fisher
LOSS ASSESSOR

To my clients and friends 
in the community, 

I wish you a very Merry Christmas 
and Happy New Year !

P.O. BOX No.1970
LONDON NW2 2PF
T: 020 7794 4261
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Hamza Yassin and Jowita Przystal 
win Strictly Come Dancing 2022 

TV presenter Hamza Yassin was celebrating on Saturday after 
lifting the glitterball trophy in the final of Strictly Come Dancing. 

The Animal Park, Let's Go For A Walk and Countryfile host 
said, “Words can't describe how I feel," as he thanked his dance 
partner Jowita Przystal – “You are an angel disguised in a human 
being," and the viewers who voted for them.  

He beat Molly Rainford, Fleur East and Helen Skelton to the 
prize.  

The grand final saw each couple perform three dances – one 
chosen by the judges, one was their own favourite dance from 
the series, and the other was a show dance. 

Hamza and Jowita did a salsa to Ecuador by Sash! featuring 
Rodriguez, a couple's choice to Jerusalema by Master KG,       
and a show dance to Let's Face The Music And Dance by Irving  
Berlin. 

Other highlights included Helen doing a jive to Tightrope by 
Janelle Monae, Molly dancing her quickstep to Love On Top by 
Beyonce, and Fleur performing her couple's choice dance to a 
Destiny's Child megamix. 

After the three guidance scores were given by the judges, 
Hamza and Jowita were bottom on 113 points. But it was the 
public vote that decided who took the title for 2022.
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Andrea Georgiou 

Last Christmas  
returns to No1 

 
Wham! have returned to No1 

in the UK with their classic track 
Last Christmas.   

The late superstar, George 
Michael, and Andrew Ridgeley, 
once again reached the top of the 
Official Singles Chart, boasting 
11.4 million streams, making Last 
Christmas the most-streamed in 
the UK last week.  

Originally released in 1984, 
Last Christmas once held the 
record for the best-selling single 
never to have hit No1 in the UK; 
famously kept at Number 2 by 
Band Aid’s Do They Know It’s 
Christmas? It first went to No1  
on New Year’s Day 2021.  

This is Last Christmas’ second 
stint at No1, and Wham!’s fifth 

No1 single overall.  
Mariah Carey’s All I Want For 

Christmas Is You, was pushed 
down to second place, and there 
are a total of six Christmas tracks 
inside the Top 10 including Ed 
Sheeran & Elton John with Merry 
Christmas, Brenda Lee’s Rockin’ 
Around The Christmas Tree, 
Michael Bublé’s cover of It’s Begin-
ning To Look A Lot Like Christmas, 
and The Pogues & Kirsty Mac-
Coll’s Fairytale of New York. 

The race is now on for this 
year’s Xmas No1 with 26 Christ-
mas songs in total on the chart 
including Andy Williams’ It’s The 
Most Wonderful Time Of The 
Year, Chris Rea’s Driving Home 
For Christmas, Dean Martin’s Let 
It Snow!, Let It Snow!, Let It Snow!, 
Leona Lewis’s One More Sleep, 
Michael Bublé’s Holly Jolly Christ-
mas and Jose Feliciano’s Feliz 
Navidad.

It's been one long year for 
Emily in Paris fans awaiting the 
arrival of Season 3 on Netflix. The 
good news is all 10 episodes are 
now available to watch on the 
global streaming platform. 

The new season picks up 
from the huge cliffhanger which 
saw Emily (Lily Collins) face big     
decisions in her life. At the end of 
season 2, Emily and her new love 
interest Alfie (Lucien Laviscount) 

decided they would try out long-
distance after he had to return to 
London for work. However, in the 
final moments of the last episode, 
she realized she still had feelings 
for chef Gabriel (Lucas Bravo).  

Emily also had to decide whe-
ther to stay in Paris and work with 
her ex-boss Sylvie (Philippine 
Leroy-Beaulieu), or return home.  

Catch all episodes to find out 
what choices Emily makes!

Emily in Paris season 3  
premieres on Netflix
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Warning over electric  
blankets and heaters as fire  
insurance claims rise Andy Patikis 

Oncover  
Insurance  

Services Ltd  
is regulated  

by the  
Financial  
Conduct  
Authority

Risk of fire has increased 
as more families try to 
save on energy bills. 

Families have been urged to 
keep a close eye on potential 
fire hazards such as electric 
blankets and heaters this winter 
as fire insurance claims soar 
year-on-year. 

New data from an insurance 
company showed there has 
been a 40pc rise this year in the 
number of households making 
a claim on their home insurance 
after a fire incident. 

Fires caused by electrical 
appliances account for the high-
est number of fire claims (23pc) 
received by the insurer on       
average, and were up 45pc in 
the 12 months to October 2022 
as overloaded plug sockets, 
old and faulty appliances and 
overheating hairdryers sparked 
fires in homes. 

The damage caused by fires 
involving electrical devices can 
be very expensive to fix, with 
the average content’s insurance 

claim reaching £7,066, while the 
average buildings insurance claim 
was £22,902. 

This comes as more and more 
families turn to electric heaters 
and blankets to save on energy 
bills during the cold months, 
with experts warning that these 
appliances can pose a serious 
fire risk. 

Giuseppe Capanna of Elec-
trical Safety First, an electrical 
safety charity, said: “The cost 
of living crisis will see millions 
more of us turn to electric heaters 
in order to keep a small space 
in the home warm. If accidents 
occur with heating devices the 
fires can be devastating. 

“It’s imperative you check 
your heater or electric blanket 
for damaged cables and signs 
of scorch marks, and also       
ensure it is free from dust, to 
reduce your risk when using 
them. Never leave heaters on 
overnight or close to fabrics 
which may catch alight.” 

Insurers warned that families 

lighting a fire on frosty evenings 
should also be vigilant, as one 
in ten fire claims the insurance 
company deals with are caused 
by coal and log fires due to flue 
blockages in log burners, the 
ignition of soot and tar deposits 
within the chimney, and hot 
coals falling out of an open fire. 

Claims brought on by coal and 
log fires cost £2,869 on average 
for contents insurance and 
£12,163 for buildings insurance, 
according to the insurer. 

Insurers have said: “There 
are so many hazards out there 
that will easily start a fire and 
we want to warn consumers 
about the risks through the      
insight and increase in claims 
we’re seeing. 

“As the weather gets colder 
and we edge towards Christmas, 
we’re all going to be looking for 
alternative ways to heat and run 
our homes, and it’s about doing 
this in the safest way possible. 
Even small checks such as 
making sure sockets aren’t over-
loaded with Christmas lights will 
make a difference, as it doesn’t 
need to be a large item to spark 
and create a fire.” 

Overall the most expensive 
claims that are dealt with are 
those caused by faulty electri-
cal wiring. For these the average 
contents insurance claim is 
£8,417 and the average build-
ings insurance claim is £42,250. 

The vast majority (94pc) of fire 
claims that involve electrical 
wiring occur in buildings built 
pre-1992, before the British 
Standards Institute introduced 
wiring regulations. 

It is recommended house-
holds have electrical inspections 
every five to 10 years to check 
whether the wiring in the house 
is up to standard and reduce 
the risk of a fire.

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
New divorce laws in Cyprus

The concept of ‘no fault       
divorce’ was finally intro-
duced in England and 

Wales on 6th April 2022. The 
law now provides that the only 
ground for divorce/dissolution 
is irretrievable breakdown. It 
has removed the “blame game” 
for couples seeking a divorce.  

Change in the law is also        
on the cards in Cyprus. It is        
intended that new divorce laws 
will be in place by Christmas 
2022. The law will become 
more child focussed and the 
procedure will also be simpli-
fied.  

Some of the proposed 
changes include the following: 

 
* The introduction of the    

‘amicable divorce’ which will be 
similar to the ‘no fault divorce’ 
legislation that we now have in 
England and Wales. 

 
* The registration of a divorce 

action will be reduced from 
three months to six weeks. 

 
* The same grounds for          

divorce will apply to all mem-
bers of the public regardless      
of religion or whether they      
have had a religious or civil 
marriage.  

 
* Allowing procedures for 

several family disputes to be 
processed through the same ap-
plication, meaning that divorce 
and children proceedings can 
be considered at the same time.  

 
A Government Bill for the 

modernisation of the legislative 
framework governing family law 
in Cyprus will be brought before 
the House prior to Christmas. 

It is often the case that when 
divorce proceedings are com-
menced, the division of financial 
assets is also considered.  

Different countries will apply 

different laws. This means that 
there will also be different finan-
cial outcomes on divorce. This 
certainly applies between Eng-
land and Cyprus.  It is therefore 
important to seek legal advice 
as soon as possible if there is 
any international element in 
your case i.e. you are a foreign 
national or live abroad. You will 
want to seek to secure jurisdic-
tion in the country that will pro-
vide you with the best possible 
financial outcome.  

The International Family Law 
Group LLP is a specialist family 
law firm based in London. We 
look after the interests of fami-
lies and children with a specific 
focus on international families, 
those who travel, live, and have 
connections in different countries 
around the world. 

Lucy Loizou is the Managing 
Partner of iFLG and deals with 
many cases involving Greek or 
Cypriot elements. She is widely 
known as the “go to” lawyer in 
the Greek community.  

 
Lucy Loizou 

lucy.loizou@iflg.uk.com 
The International Family 

Law Group LLP 
www.iflg.uk.com 
© December 2022 

 
Lucy Loizou 

 
Lucy is the Managing Partner 

at iFLG. Lucy handles complex 

financial cases relating to divorce 
and separation and has worked 
on several matters involving high 
net worth assets often including 
an international element.  

She has particular expertise 
in dealing with difficult trust and 
corporate assets and in cases 
concerning financial provision 
for children under Schedule 1 
Children Act 1989.  

She works with the Greek 
and Cypriot community in     
England, having become the 
‘go to’ family lawyer for Greek/ 
Cypriot families.  

She presents ‘The Family Law 
Show’ fortnightly on London 
Greek Radio and has done so 
for over 12 years.  

She writes for Parikiaki news-
paper, various legal journals as 
well as lecturing to other family 
lawyers globally. 

Testimonials 
 
‘Lucy Loizou leads the team 

superbly’ 
 
'Lucy Loizou is incredibly 

knowledgeable in her field. I 
have felt completely secure in 
her capable hands. She is down 
to earth, no nonsense, plain 
talking and yet super friendly.  

The Legal 500 2023

 by  
 
Lucy  
Loizou 
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HE HAD BEEN NAMED AS THE 'MASTERMIND OF THE GANG' CONCERNING THE CASE WITH LOANS OF  

“I appealed to the European Court of Human Rights
It all started in September 2015 when he          

received a phone call from the police. The head of 
investigations on the high-profile case concerning 
a €12 million loan scam from the former Co-ope-
rative Bank of Agia Fyla, had asked him to pass 
by the CID Limassol offices for deposition. Before 
he could realise what was happening, he ended 
up at a detention centre in handcuffs. His calvary 
had already started.  

At a time when the public opinion was 'thirsty' 
for the punishment of the guilty persons concer-
ning the bankruptcy of the banks, George Lois, a 
businessman from Agios Georgios, Kyrenia, was 
the easy case of a scapegoat. He was classified 
by the prosecuting authorities as a 'mastermind 
of a gang' who was securing loans of millions of 
euros in illegal ways, from the specific co-oper-
ative bank. As he stated to Parikiaki newspaper 
from London, where he is now: “I was shocked.   
I knew, as did the whole of Cyprus, that for the non-
performing loans, I had been referred just after 
the real estate crisis to the arbitration in 2011 and 
that in 2013, judicial decisions had been issued. 
How did I find myself in 2015 in a detention centre 
as a suspect for the same loans? What was I 
supposed I think? That they had made a mistake? 
As soon as I recovered from the initial shock, I 
started having negative thoughts. That there was 
a plot against me. That I was dealing with a fab-
ricated case due to my incrimination.” 

Before he was brought before the courts, he 
was sentenced and convicted by the Mass Media 
in front the eyes of the public opinion. 117 publica-
tions in total. He is in possession of every publica-
tion. Sealed publications from the Public Information 
Office with bold titles such as: 'Party of millions by a 
Co-operative Banks' plot of Agia Fyla', ‘The orga-
nised crime was flourishing,' G. Lois the mastermind 
of the case', ‘The scandal's stone, the mind in charge’ 
and many others. He shows them to us one by one, 
in order to realise how serious the rage of those 
people was, who as he states, were leaking infor-
mation selectively about the investigations of the 
Media.  

“The Media were broadcasting and publishing 
the information given by the police. Some people 
were leaking the information of the investigations, 
others were leaking the information and serving it 
with the garnish they wanted in order to incriminate 
me before the eyes of the public, before I was even 
sentenced. Who were these people? It was not the 
police itself? Or maybe someone else who were 
just using the police?”  

Upon hearing of what has happened all his         
professional activities 'freeze'. His family was        
devastated. His brother, who has been living in 
New York since 1977, ends up in hospital with a 
heart attack.  

“No-one in my family could believe what the 
papers were writing - presented me as a serial 
fraudster. I was 54-years-old at that time and I 
have never been arrested in my whole life for any 
offence. The world has collapsed around me. How 
would I face my family again? Because I have been 
named and publicly condemned. All this had an 
impact on their own lives as well.” 

From that moment onwards, he saw everything 
he had been creating for a lifetime, crumble like a 
paper tower. He sees his reputation, his dignity, 
his personal and professional life publicly trampled 
upon.  

“I wouldn't wish on my worst enemy to go 
through what I have experienced, and above all 
the cannibalism from some people who used to 
be my friends. In the mass media, my family and I 
were acquainted with the term cannibalism. As for 
the behaviour of the police officers who often came 
to our house, they made us feel that we were scums 
of society. Whatever I tell you, it is not enough to 
describe the ordeal we have been through.” 

George was arrested twice for the same offence 
and both times he was brought to the district courts 
for pre-trial detention order. 49 days of remand 
order was imposed on him. He twice submitted  
€250,000 bail in total. He appeared before the       
Assize Courts more than 150 times. He has pre-
sented himself and has signed more than 579 

times at police stations. His political identity card, 
as well as his travel documents, were withheld for 
more than 5 years.  

“This is the kind of treatment I received. Before           
anything was proved, the behaviour of the state 
towards me was similar to that of long-term priso-
ners. Human humiliation in all its glory. And the 
lawsuit to be pending. This was my daily life. My 
life was turned into an endless judicial procedure. 
There was nothing else. There was nothing else 

than that. Nor there could be anything else after 
my defamation. It was as if I was living in a prison 
without being there. There was so much rage 
against me.” 

In spite of this, George did not give up. He has 
fought for his vindication. For the proof of his inno-
cence. He went against the status quo. Even when 
he was alone. He even went as far as to represent 
himself before the Assize Court and before the  
Supreme Court of the Republic of Cyprus.  

“I fell out with almost all the lawyers that repre-
sented me. Probably because they never believed 
what I knew from the first second - that I was inno-
cent. I did not hesitate to dismiss them. I was deter-
mined to push the trials to the limits in order to 
prove the obvious. That everything was fabricated 
by some people who wanted me to be in prison. 
On the other hand, they had understood that 
the lawyers do not look favourably at those 
who are against the justice system. I may   
excuse them for that. But it does not mean 
that I had to accept all this that some people 
had decided in advance about me.” 

His only support, some friends, and  
lawyers who stood by him when      
he turned to them to help him         
to prepare himself. He had the       
patience and the strength to 
study the laws and the case 
law. To take the fate of the 
case into his own hands. 
He found himself cross-     
examining witnesses in the 
courts, making speeches 
and submitting objections.  

“There were times when 
I went without sleep for days 
in order to study the case 
and to write speeches. And I 
want to thank the few people 
that they have believed in my 
innocence and have helped me 
with their legal knowledge to the 
extent they could outside the courts, in 
order for me to fight this battle.” 

He knew he was innocent. And he had 
to prove it. “I had to face 392 charges in 
total. Do you know how one feels when 
they tell him that he has to face so many 
charges? What I can tell you is that those 
who were involved in my case on behalf 
of the police and of the Legal Service, were 
so certain about my conviction, that they  
acted with brief and unconstitutional proce-
dures, disregarding all the rights I had as a 
citizen of the Republic of Cyprus and the EU. 
They thought I was finished.” 

He had to move forward. He did not have 
anoother choice. He had to face what he had 
in front of him at that time. However, the more 
he was winning small and big battles in court, 

the more the challenges were growing. Those 
people, he underlines, who wanted him in prison 
from the outset, did not remain idle.  

“Four and a half months after the first arrest, they 
arrested me a second time for the same offence, 
for loans which were under the name of another 
businessman. Loan agreements with which I had 

nothing to do. It was outrageous. I then realised how 
determined some people were to charge me with 
other people's accusations.”  

It was during that time that he experiences another 
injustice. As he has reported in writing with letters 
to the president of the Republic, to the Attorney 
General and to other authorities, during the proce-
dure for remand order, the District Judge at that time, 
instead of being exempted due to the involvement 
of his sister (who according to a written complaint 
was a member of the Agia Fyla Co-operative Bank) 
as well as his female cousin, sent him by decision to 
Palis Chrysochous detention centre, which was not 
operating, without water, in cold conditions without 
heating, where he suffered humiliating and torturous 
treatment.  

“The Judge himself, a senior District Judge, was 
exempted from the Composition of Pafos Assize 
Court who was holding a meeting in Limassol, due 
to his female cousin, not due to his sister. Since he 
did that in that particular case, why he did not do it 
then as well?  

After his second arrest, he went to the European 
Court of Human Rights to denounce the         
violation of his human rights. However, his 
first recourse was rejected and the reason 
being that he did not exhaust the domestic 
remedies in the Republic of Cyprus. How-
ever, he insisted.  

“I felt that I had to shout. I had to protest 
wherever I could. That is why I had 

to address myself at the highest 
level concerning the way I had 
been treated by the president of 
the Supreme Court at that time 
and the Attorney General as 
well. I immediately raised an 
issue of constitutional order, 
because I considered it, and 
I still consider it as unaccept-
able, the fact that the two 
powerful men of the Cypriot 
Justice have been friends for 
forty years. Something that 
the president of the Supreme 
Court has admitted himself. 
Is this not an obvious case of 
incompatibility? So, I sent two 

written reports - complaints to 
the Supreme Court and one to the Pres-

ident of the Republic concerning my ille-
gal arrest. The president of the Republic 
replied to me in writing that the letters - 
denunciations, have been forwarded to 
the Chief of the Police for briefing and    
investigation. The tragicomic of the case 

is that the Chief has forwarded the com-
plaints to the Attorney General by perform-

ing his duty, in order to determine himself 
about the complaints against him. What else 
should we see?”  

Meanwhile, the anxiety, the feeling of   
injustice, the dozens of unanswered ques-

tions that even today 'suffocate' him daily, the 
physical and mental suffering, the psychological 

abuse, had repercussions. This time there were 
repercussions on his health. In 2019 while both 

trials were in progress, he had to give battle once 
more. This time with cancer.  

“When the doctor announced the results of my 
examinations, I did not know whether to laugh or cry. 
What I remember is that, even at that moment I 
had the self-control to manage it. And I knew inside 
me, that even if I did not have the mental resources 
to confront this challenge, I had to find it.  

While the trials were in progress, he makes one 
further step. With a movement that no-one could 
even think of, he addresses the Council of the      
Supreme Court, asking for the dismissal of the       
Attorney General as well as of the President of the 
Supreme Court, for inappropriate behaviour. It was 
a case which it had sparked much debate in the 
legal community because it was unprecedented in 
Cypriot times.  

“I also remember that it aroused interest in the 
Media and reporters came outside the Supreme 
Court. However, the decision was disappointing. 
The Supreme Court rejected my decision by saying 
more or less that a citizen is not excused to turn 
against the institutions. Just to say that when the 
President gave me the right to speak, I told him in 
simple words: ‘Do you mean that when these two 
institutions (President of the Supreme Court and 
Attorney General) violate my right, I, as a citizen 
cannot protest?’ And the answer was as follows: 
‘You understood very well’ .....” 

Despite the disillusionment, George did not give 
up. At the Assize Court, where he was sentenced 
twice for the same crime, the first victory came. On 
15 May 2019, the court announced his acquittal 
concerning the second case, which was adjudicated 
sooner than the first.  

“Suffice to say that Limassol Assize Court has 
rejected the case from the prima facie stage due to 
the fact that the police had not accused us in writing 
before the trial. And this itself, proves with how 
much sloppiness they have dealt with this matter for 
the preparation of the case, and how criminally they 
have dealt with the case when they were giving   
information to the Press about 'important criminals. 
And for this to happen, I had submitted preliminary 
objection concerning the fact that the police had not 
accused us in writing before taking us to Court. 
Now concerning the said accusations that we were 
facing, the Court in its decision mentions that the 
accusations have not been documented and he 
acquitted us.”  

At the same time, the first trial takes an unexpected 
turn. Under the instructions of the Supreme Court, 
the case is transferred from the Assize Court of 
Pafos to the Assize Court of Limassol, which sets 
up its meetings in Limassol.  

“Unprecedented things. I looked into it and          
reported it. The court in my opinion was out of its 
jurisdiction. Such a thing never happened before. 
And this is for someone to wonder what is the        
expediency. I described it as a 'disgrace' for the 
Cypriot justice. An extraordinary court has been set 
up in order to judge me for the same case. I believe, 
and I have every right to consider it as such, that 
the only aim was to condemn me with illegal means 
and sentence me. I have reported the case to the 
President of the Republic with three letters. And it 
matters why I addressed myself to the President of 
the Republic. He is the guardian of the institutions. 
Unfortunately, and this makes me particularly sad, 
I have not received any reply.” 

As George’s health starts to take a toll on him, 
he appoints Nicos Kallis as his lawyer, who has 
undertaken his defence. In 2019, he has surgery 
to remove a tumor. Even while in hospital, the only 
thing on his mind is the trial. He studies case laws, 
legislations and becomes even more determined.  

“With two privileged warrants, I applied again       
to the Supreme Court in order to denounce the        
temporal relevance of the cases. Because, whereas 
the second temporal case had already been adjudi-
cated, with the same witnesses and the same tes-
timonial material, for loans that they have already 
been preceded in time. Even more important was 
the denunciation concerning the changes for the 
indictment. As we found out along the way, they had 
dropped charges concerning two loans (supposedly 
illegal) which have been approved by the Commis-

 
A few days ago, the Republic of Cyprus 
celebrated International Human Rights 

Day with political declarations and       
actions. The question that arises is 

whether the Cypriot state itself              
implements in practice what it              

proclaims. And this time, it will have to 
answer and document it before the       

European Court of Human Rights in the 
Lois V Republic of Cyprus case.



CO-OPERATIVE BANK (CO-OP) OF AGIA FYLA BUT HE HAS BEEN ACQUITTED TWO TIMES AT THE ASSIZE COURT 

in order to finally clear my name” 
sioner of Co operative Development and they 
have added, arbitrarily 19 other charges which 
concerned the sales of company properties of 
my own interests.” 

In the meantime, the Attorney General appealed 
the first acquittal decision of the Assize Court. And 
while the second trial continued in 2020, George 
Lois succeeded again. He was acquitted for the 
second time. 

“The emotions were mixed. One would expect 
that I would be thrilled. This was not the case. 
The damage was already done for me. Even today,   
there are moments that I wonder what would          
be the difference if I had ended up in the Central 
Prisons.”  

Since then, the struggle continues for the res-
toration of George Lois’ name and to save himself 
from those who still persecute him today.  

“December 2020, after my acquittal, I sent a 
letter to the President of the Republic in order to 
restore my name by explaining that the last thing I 
wanted to do, was to appeal again to the court in 
order to accomplish this. I wanted vindication for 
those who had persecuted me, to clear my name 
which had been tarnished so unfairly, to take my 
life back that they had deprived me of. But again, 
I did not have any response from the President 
of the Republic.”  

On 24 May 2021, George sends a letter to the 
Attorney-General, Giorgos Savvides, in an effort to 
receive responses to torturous questions. Why had 
the assistant Attorney General at the time, Rikos 
Erotokritou, who was subsequently sentenced to 
imprisonment, opened the case by placing the name 
George Lois at the epicentre, when most of the loans 
were under the name of another known business-
man? In the letter, he also denounces and         

mentions other persons by name, who are in        
powerful positions, who are alleged by him to have 
had an interest to conspire against him. It is about 
persons who hold 'key' positions in the Judicial 
system and powerful positions in the state machine. 
The reason? An act of millions of euros which even 
now, he does not want to reveal publicly: “I wanted 
the Attorney-General to know that even today, some 
of these people take decisions for my assets. Even 
now as we talk, the same peope decide to hammer 
out properties that belong either to me or my com-
panies, or to close family members. And it is this I 
had asked from Mr. Savvides, to at least suspend 
the sales for a period of time until my complaint is 
investigated fully. Is there not a serious reason? 
The fact that things and miracles happen in and 
outside the courts all these years, do not constitute 
a plausible reason to investigate at least such an 
important accusation?” 

In the letter, George states inter alia that, 'With 
the suspension of all the procedures against me 
until the investigation of my complaint is carried 
out, it is my humble position that the approval of the 
request would be in accordance with the principles 
of the Justice, Humanity and in no case would 
contravene the purposes of the Public Interest.’  

“Unfortunately, once more my appeals have not 
been heard. Not only did they not protect me, but 
they have abandoned me at the mercy of those 
people who even today, continue to persecute me 
in the worst way, trying to take revenge on me with 
every disposable mean. What do they want me to 
do? What leeway do they leave me?”  

A few months later, the Attorney General           
withdrew the appeal in the acquittal decision of 
15th May 2015. In spite of the disappointment and 
the fatigue that today is evident on his face, George 

is in London, and he declares ready for the most 
important judicial battle in his life. And he started 
this battle this time by appealing to the European 
Court of Human Rights. The case is being handled 
by the lawyer Andreas Papamichael since March 
2022.  

“The European Court of Human Rights is my   
last hope for the administration of Justice. The only 
thing that I want is to prove a series of violations  
of my rights from a legal system which can easily 
dismantle and destroy its own citizens who        
meanwhile, as the Judicial Council of the Supreme 
Court decides, do not have neither the right to            
denounce the institutions when their rights are 
being violated.  

The ECHR, after having examined the witness 
material in the case of Lois V. Cyprus which is 
summarised in approximately 800 pages, has          
responded positively to his request for its exami-
nation.  

Today, he is literally sitting on pins and needles, 
waiting for the adjudication of the case by an               
independent, European institution, looking forward 
to the obvious. Administration of justice. Regardless 
of the result, George hopes, at the same time, that 
he can manage to receive answers to the big  
question that trouble him until today.  

“I tried, and I will keep trying, until the end if  
necessary, to find out why the Assistant of the      
Attorney General at that time, Rikkos Erotokritou, 
opened a case against me. I have never understood 
it, but neither have I received an explanation. How 
can a case of civil loans, which has been adjudi-
cated by the Court, before I even accepted a rele-
vant decree for the repayment of debt, be suddenly 
taken to the Assize Court twice - for the same          
offences, transforming me from a businessman to 

a criminal, mastermind of a spiral and a forger? If 
I were a crook who has deceived the co-operative 
bank, how come two years earlier, the Co operative 
Credit Company, who has approved the loan,         
testified upon oath in the court concerning my loan, 
and asking its repayment? Or maybe the arbitration 
process was either legal or illegal? I reserve every 
right to claim my rights, to demand that those who 
have tarnished my name be held accountable by 
answering the relentless questions concerning       
my drag. The Cyprus state has to give me these 
answers. 
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A sprinkle of  Christmas history

Every year on December 
25th we celebrate the 
birth of Jesus Christ, the 

Son of God. We call this time of 
year Christmas as we celebrate 
the Mass for Christ. 

Christmas is a truly magical 
season celebrated by people 
around the world. It brings       
families and friends together to 
share the much loved customs 
and traditions which have been 
around for centuries. Children 
especially like Christmas as      
it's a time when you give and 
receive presents! 

 
Saint Nicholas 

The true story of Father 
Christmas begins with Saint 
Nicholas, a bishop who lived in 
Myra. His wealthy parents died 
while he was still young, leaving 
their whole inheritance. Nicholas 
used this to assist the needy, 
the suffering and the sick. It      
has been said that he secretly 
dropped a bag of gold down a 
chimney for the daughters of a 
poor man. Later, the poor man 
searched to find the mystery        
patron, and when he did, was 
begged not to spill his identity 
to  the rest of the land. However, 
when later revealed, the mystery 
of present giving was thought 
to be from Saint Nicholas from 
then on. 

Another tradition suggests        
giving gifts is related to that of 
the three wise men who brought 
gifts to Jesus. 

 
Father Christmas 

Father Christmas (also known 
as Santa Claus), has become the 
human face of Christmas - an old 
man with a long white beard, 
red coat, and bag of toys. 

Children are taught from a 
young age that the night before 
Christmas, he comes into houses 

down the chimney and places 
presents for them in stockings 
or bags by their beds or in front 
of the Christmas tree.  

St. Nicholas putting the bag      
of gold into a stocking is probably 
where the custom of having a 
tangerine or satsuma at the     
bottom of your Christmas stocking 
came from. If people couldn't      
afford gold, some golden fruit 
was a good replacement. 

It is said that Father Christ-
mas lives in the North Pole (in 
Finland, they say that he lives 
in the north part of their country 
called Lapland), and arrives flying 
through the sky on a sleigh 
pulled by reindeer. 

 
Christmas Tree 

The tradition of a Christmas       
tree began with the paradise 
tree decorated with apples to 
represent the Garden of Eden 
on Adam and Eve’s day, which 
fell on December 24. People then 
decorated their trees with edible 
goods and glass decorations. 

Around the 1830s, Christmas 
trees made it to Britain and in 
1846, the Royal family was 
sketched around their Christmas 
tree. The custom then became 
very fashionable and has been 
a tradition ever since. 

 
The colours of Christmas 

There are several colours 
which are traditionally associa-
ted with Christmas but what do 
they represent?  
Green - Evergreen plants, like 

Holly, Ivy and Mistletoe have 
been used for thousands of years 
to decorate and brighten up 
buildings during the long dark 
winter. The most common use 
of green are Christmas Trees. 
Red - The colour of Holly 

berries, which represents the 
blood of Jesus when he died on 

the cross. A red robe would 
have been worn by St. Nicholas 
and then the colour also             
became Santa's uniform! 
Gold - The colour of the sun 

and light, both very important in 
the dark winter. Gold was also 
one of the presents brought to 
the baby Jesus by one of the 
wise men and traditionally it's 
the colour used to show the star 
that the wise men followed. 
Silver is sometimes used        

instead of gold, but gold is a 
'warmer' colour. 
White - Often associated with 

purity and peace. The snow of 
winter is also very white! 
Blue - Often associated with 

Mary, the mother of Jesus. In 
medieval times blue dye and 
paint was more expensive than 
gold so it would only be worn 
by Royal families and very rich 
people. Mary was often painted 
wearing blue to show she was 
very important. 

 
Christmas Cards 

The custom of sending    
Christmas cards was started       
in the UK by Sir Henry Cole in 
the 1840s who alongside his 
friend John Horsley, designed 
the first card and sold them for 
1 shilling each. 

As printing methods improved 
over the years, they became 
much more popular and were 
produced in large numbers. 

 
Christmas food 

A Christmas tradition involving 
the turkey is to pull its wishbone. 
The person left with the larger 
piece of the bone makes a wish. 

Christmas pudding is also 
served. It originated as a 14th 
century porridge called 'frumenty' 
that was made of beef and mutton 
with raisins, currants, prunes, 
wines and spices.  

By 1595, frumenty was slowly 
changing into a plum pudding, 
having been thickened with 
eggs, breadcrumbs, dried fruit 
and given more flavour with the 
addition of beer and spirits.   

Traditionally a silver coin is 
hidden in the pudding, thought 
to bring good fortune to the 
lucky finder. 

The rich fruit cake that is often 
associated with Christmas were 
originally Twelfth Cakes. These 
started as enriched fruit cakes, 
more like Italian Panettone. 

It then became fashionable to 
have large iced decorations on 
and over the cake to show you 
were rich enough to be able to 
afford lots of sugar to make       
the icing. So the cake had to 
become more rich, solid and full 
of fruit to support the icing. 

 
Nativity Plays 

The word nativity comes from 
the latin word 'natal' which means 
birth. It is traditional for primary  
school children to perform the 
nativity play at school for their 
parents and family members. It 
recreates the scene of Jesus' 
birth and tells of how Mary and 
Joseph were visited by the 
Shepherds and Wise Men.  

In the past, live animals,         
like a donkey, and other farm            
animals were used in the plays, 
but it is now more common         
for children to dress up as the        
animals in costumes and use 
props. 
 
Change In Traditions 

Many would agree that Christ-
mas has become more about 
spending money on gifts and      
forgetting the religious meaning. 

In the UK, shops remain open 
till late in the lead up to Christmas 
and even open on Boxing Day 
with cut-price sales.
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Christmas traditions in Cyprus and Greece

To the members of the 
Greek Orthodox Church, 
Christmas comes in       

second after Easter. However, 
this is not to say that Christmas 
isn’t widely celebrated with 
unique traditions. It’s difficult        
to differentiate the traditions      
between Greece and Cyprus      
because they are merely the 
same. 

On Christmas Eve, everyone 
goes to church; children around 
the villages travel from house 
to house singing Kalanda (carols) 
and are rewarded with sweets 
and fruits from the locals. 

 
Christmas Food 

As family and friends arrive 

for the Christmas Day feast, 
which is much looked forward 
to following 40 days of fasting, 
they greet one another by         
saying, “Hronia polla” (Many 
happy years). 

Pigs are slaughtered and are 
on most dinner tables, alongside 
dishes such as roast turkey 
stuffed with rice, chestnuts and 
vegetables, or other meats such 
as lamb. 

Sweets and treats such as 
Kourabiedes (almond cookies) 
and Melomakarona (honey 
spiced cookies) are also placed 
on the table as a Greek Christ-
mas tradition. 

On almost every dinner table, 
there are loaves of Christopsomo 

(Christ Bread) which is a round 
loaf, decorated on the top with 
a cross. 

 
Gifts 

Both Greece and Cyprus 
share a different tradition to       
the UK - instead of opening 
presents on Christmas Day 
(25th December), the exchange 
of gifts takes place on 1st       
January, St Basil’s Day. 

On this day the “renewal of 
waters” also takes place, a ritual 
in which all water jugs in the 
house are emptied and refilled 
with new “St Basil’s Water.” 

Christmas trees have become 
more popular but are not             
traditional. Most houses will 

have a shallow wooden bowl 
with a sprig of basil wrapped 
around a wooden cross hanging 
from the wire instead. Once a 
day, someone dips the cross 
and basil into some holy water 
to sprinkle water in each room 
of the house. This is believed to 
keep the bad spirits (Kalikantzari) 
away. 

 
Kalikantzari 

Kalikantzari are believed to 
be a species of goblins or spirits 
who appear only during the       
12-day period from Christmas 
to the Epiphany (January 6).  

They are meant to emerge 
from the centre of the earth and 
to slip into people’s house 

through the chimney! 
The Kalikantzari cause        

mischief more than harm.        
Having a fire burning through 
the twelve days of Christmas is 
meant to keep them away. 

 
Epiphany 

On Epiphany, the ceremonial 
blessing of the waters takes 
place. 

Young men dive into cold 
rivers and sea to try to be first 
to get a cross which has been 
blessed by a priest and thrown 
into the water. Whoever gets   
the cross first is meant to have 
good luck during the coming 
year. 

Epiphany festivals also    
include music, dancing and lots 
of food.

Christmas traditions in the UK

Tis the season for mince 
pies and bright lights, 
where the mistletoe can 

be found hanging by the winter 
snow and the lyrical sounds of 
carols can be heard. But where 
did Christmas markets first begin, 
and why do we watch panto-
mimes every year around the 
festive period? 

 
Pantomimes 

A pantomime, also known as 
‘Panto’, is a traditional Christmas 
play filled with humour and slap-
stick entertainment which first 
arrived in Britain in the 18th cen-
tury. They’re often based on child-
hood favourites such as Sleep-
ing beauty, Cinderella, Jack and 
the Beanstalk and other classical 
fairytales. They have changed over 
the years, with music and comedy 
taking centre stage and often 
featuring men dressed in drag. 

Christmas markets  
Christmas markets may     

have originated as early as the   
1200s in Austria, when Albrecht 
I granted people permission to 
hold a Krippenmarkt. Today, 
London's Hyde Park Christmas 
market within Winter Wonderland, 
holds plenty of activities including 
rides and attractions for people 
of all ages. The markets are flow-
ing with unique gifts, jewellery, 
art, bright lights and cosy foods. 

 
Boxing Day 

Boxing Day is held across the 
country on December 26 and it's 
said that the name originated in 
the 1800s when Queen Victoria 
was on the throne. Boxing day was 
traditionally a day when people 
would "box up" their unwanted 
gifts and give them to the poor. 

Traditions have changed over 
the years, with many hitting annual 

sales, eating turkey sandwiches 
and watching football with family 
and friends. 

 
Christmas crackers 

Wrapped in bright, coloured 
paper and twisted at both ends, 
Christmas crackers are usually 
filled with a colourful paper crown, 
a joke and a small gift. 

This tradition dates back to 
Victorian times after Tom Smith 
discovered the "bon bon" on his 
travels to Paris and decided to 
bring it back with him to London. 
A sugary almond wrapped in a 
twist of tissue paper, the trend took 
off in London, and the sweet de-
light sold extremely well that year. 

Sales later dipped and in an 
effort to further develop his idea, 
Mr Smith decided to place a small 
love note in the tissue paper. He 
then added the element of sound 
to the treat after getting the idea 

of the sound from a burning log. 
 

Mince pies  
Mince pies, filled with mince-

meat and finely chopped fruit and 
liquor, were first introduced in 
the middle ages and were also 
known to be much larger than the 
small pies we are familiar with. 

Recipes are now developed for 
vegetarian lovers and filled with 
sugar as well as dried fruit to 
sweeten up the holiday season, 
as opposed to mutton, beef, rab-
bit or game which was widely 
available in the middle ages. 

 
Queen or King's Speech  

The first Christmas broadcast 
went out to the nation in 1932 by 
George V. The timing of 3pm was 
chosen to reach as many coun-
tries in the then-Empire as possi-
ble. According to the Palace, the 
broadcast was such a hit, he 

decided to continue it on into the 
subsequent years. 

In recent history, the late Queen 
has delivered a special Christmas 
broadcast to not only mark the 
festive season but to also reflect 
on issues and concerns of that 
year. These reflections are a big 
part of festivities for many across 
the Commonwealth and may be 
something King Charles will now 
take on in his speeches. 

 
Midnight Mass  

Observed on Christmas Eve, 
the gathering is a celebration of 
Service of Worship in honour of 
the Nativity of Jesus. It has been 
a big part of the Roman Catholic 
Church and since 2009, the Mass 
has been celebrated at 10pm by 
the pope instead of midnight. 

 
Brussels sprouts  

Love them or hate them, 

Brussels sprouts have come to 
be a big part of the traditional 
Christmas dinner. In the UK, 
around 40,000 tonnes of Brussels 
sprouts are eaten every year. 

As sprouts thrive in time for 
winter, this became a natural 
harmony in the 1800s. 

 
London's lights displays  

Every year, London's streets 
are lit with big, bold, dazzling 
spectacles that transform the 
gloom of the winter shadow. 

The tradition began in 1954 
on Regents Street and has been 
an annual event ever since. 

 
Carols 

Christmas carols such as      
‘Silent Night’ reached Europe 
back in the 14th century and are 
sung to commemorate the birth 
of Jesus Christ. They are also 
a big part of school assemblies.
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Turkey Stuffing  
 

Ingredients: 
2 tbsp olive oil  
25g butter  
1 medium onion, finely chopped 
2 cloves garlic, chopped  
2 celery sticks including the leaves, finely chopped 
Giblets of the bird, finely chopped  
450g minced pork or lamb 
225g long grain rice, washed and drained 
½ glass brandy 
½ glass dry white wine 
1 glass chicken stock 
175g toasted whole almonds or toasted pine nuts 
100g currants, sultanas or apricots, chopped  
25g Παξιμάδια (Greek rusk, toasted breadcrumbs) 

1-2 tsp ground cinnamon 
1 tsp thyme or oregano 
3 tbsp chopped parsley 
Salt  
1 tbsp honey  
Freshly ground black pepper  
Grated zest and juice of a lemon 
 
Method: 
Fry the onion, garlic and celery gently in the olive oil and butter for 

a few minutes until softened. Add the chopped giblets and stir fry 
for a few minutes until they start to change colour. Stir in the mince-
meat and fry over a medium heat until the mince changes colour.  

Mix the rice to coat the oil and butter then pour in the brandy, let 
it cook for a few minutes to burn the alcohol, then add the wine and 
bring to the boil. Add the warm stock, cinnamon, thyme, lemon zest 
and juice, season to taste and allow to simmer on low heat for about 
5 minutes or until all the liquid has been absorbed by the rice. Stir in 

the honey, fruit, nuts, breadcrumbs and parsley, remove from the heat, 
taste, adjust seasoning and allow to cool. 

Fill the turkey’s neck or body cavity or both, secure the opening.  
The stuffing can be baked separately in a greased loaf tin if you 

prefer but it tastes better when it is cooked in the bird with its juices.
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Kourabiedes  
(Almond Shortbread Cookies) 

 
Ingredients (makes 18-20): 
1 x 250g (9oz) unsalted butter, room temperature 
100-150g icing or caster sugar 
1 egg yolk (optional) 
4 tablespoons brandy or ouzo  
A few drops of vanilla extract or 2 tablespoons rosewater  
50-70g toasted almonds with skin on, coarsely chopped  
50g cornflour 
450g plain flour, sifted  
1 teaspoon baking powder 
½ teaspoon bicarbonate of soda 
Rosewater for brushing or spraying  
Icing sugar 
 
Method: 
Pre-heat the oven to 170c / 325f / Gas mark 3. 
Toast the almonds in the oven for 10-15 minutes or in a hot frying 

pan, cool completely and coarsely chop. 
In a medium sized bowl or in a food mixer, cream the butter for 

4-5 minutes until light and fluffy, add the sugar and whisk for another 
few minutes, then add the egg yolk if you are using. Add brandy or 
ouzo and vanilla extract. (Do not use the whisk again). 

With a wooden spoon, gently start mixing the sifted flour, a bit at 
a time, followed by the cornflour, baking powder and bicarbonate of 
soda. Add the chopped almonds and mix lightly with your hand until 
the dough is smooth and firm and doesn’t stick on your hands (avoid 
working the dough too much as it will make the shortbread tough). 
Leave the mixture to rest for 10-15 minutes. 

Take walnut sized pieces of the dough, shape into oblongs and 
place on the baking tray lined with baking paper. Continue with the 
rest of the dough, do not place them too close together as they will 
expand during baking. 

Bake in the oven for about 20-25 minutes - do not allow the      
biscuits to brown, they should be light in colour. 

Remove the shortbread biscuits from the oven, cool for 5 minutes 
and while still warm, brush or spray them with rosewater. Allow to 
cool completely. 

When they have cooled down, sift icing sugar into a small bowl 
and carefully take the biscuits one at a time and coat completely 
with the icing sugar. Continue with the rest and place them on 
greaseproof paper and then sift with more icing sugar to cover them 
completely.   

When cooled, store in airtight containers (wrapped if desired) - 
the flavour will improve after a few days. They can be stored this 
way for up to a month.   

Melomakarona (Honey Cookies) 
 

Ingredients (makes 25-30) 
For the biscuit: 
150ml olive oil 
150ml vegetable oil 
147g caster sugar 
Juice of 2 large oranges  
Grated zest of 1 orange 
1 liqueur glass of brandy 
1 tsp bicarbonate of soda 
2 tsp baking powder  
1 tsp ground cinnamon 
½ tsp ground cloves  
½ tsp freshly ground nutmeg  
225g fine semolina 
650g plain flour (approx), sifted 
A pinch of salt 
 
Method: 
Place all the syrup ingredients in a saucepan, apart from the honey, 

slowly bring to the boil until the sugar dissolves, add the honey and 
simmer for 8-10 minutes. Remove from the heat. 

In a medium sized bowl, mix and whisk the orange juice, bicarbonate 
of soda, oils, grated zest, sugar, brandy and spices. In another larger 
bowl, add the sifted flour, baking powder, salt and semolina. 

Gradually add the wet ingredients to the flour and mix lightly, first 
with a wooden spoon, then using your hand until the mixture comes 
together and you have a light pliable, but firm dough - do not overwork 
the dough or it will become too oily and cracked up. If the dough is 
too soft to handle, add more flour and if too stiff, add more orange 
juice. Allow to rest for 10 minutes. 

Preheat the oven to 180c / 350f / gas mark 4. 
Break off egg sized pieces of the dough, squeeze and roll them 

in the palm of your hands so that they hold together to make them 
malleable. Shape into ovals and with the back of a fork, gently make 
ridges on top of each biscuit as patterns - do not flatten them. Place 
on baking tray lined with parchment paper, not too close together, 
and bake in a pre-heated oven for 25-30 minutes or until golden 
brown and crisp. Remove from the oven and allow to cool. They 
can be stored in airtight containers. 

When required, warm syrup or make the syrup on the day. Dip cold 
biscuits in warm syrup a few at a time for 3 seconds only, otherwise 
they will break, and place on a rack to drain. Arrange on a platter, 
drizzle with honey and sprinkle with ground cinnamon and walnuts. 

NB: You can also cover the biscuits in melted chocolate or even 
stuff them with half a walnut or date; just press it into the biscuits 
before you bake them.  

Vasilopita (New Year’s Cake) 
 
Ingredients (serves 8-10): 
250g soft butter 
250g caster sugar 
4 large organic eggs, separated 
Grated zest of 1 large orange 
Juice of 1 large orange  
100ml yoghurt or milk 
4 tbsp brandy 
½ tsp ground cinnamon  
½ tsp ground mastic gum  
½ tsp mahlepi  
½ tsp mixed spices 
400g self-raising flour 
1 tsp baking powder  
A few drops vanilla extract 
Vanilla glaze  
 
Method: 
Pre-heat the oven to 170c / 325f / Gas mark 3. Grease and line 

a 24cm round cake tin.  
In a clean glass bowl, whisk the egg whites with a pinch of salt until 

stiff. In another bowl, cream the butter with an electric hand whisk until 
very fluffy and light. Add the sugar and whisk again, then gradually 
add the egg yolks, one at a time, with the orange zest, orange juice, 
yoghurt or milk, brandy, mastic, mahlepi, vanilla and spices. 

Sift in the flour with the baking powder, a bit at the time, and mix 
lightly with a wooden spoon until smooth. Fold in the egg whites, a 
bit at a time, and pour the mixture into the prepared cake tin. Don’t 
forget to insert the coin in the side of the cake, never the middle; it 
has to be covered with foil first. Gently level the top. If you are going 
to decorate the cake with almonds, add them. 

Place the cake straight away in the pre-heated oven for 45 minutes. 
After 25 minutes, open the oven gently and cover the cake with double 
greaseproof paper or foil. Bake the cake for another 20 minutes and 
test it with a fine skewer. Remove from the oven and allow the cake 
to cool in the tin for at least 10 minutes, then place on a wire rack. 
If you are dusting with icing sugar, do it while still a little warm. You 
can decorate the cake with icing sugar and use number stencils to 
add the current year, or use some glazing. 

To make the vanilla glaze, add all the ingredients in a small bowl 
except the icing sugar which you will add little by little while whisking 
very well to combine everything together. Pour the glaze on top of 
your cake after it has cooled down completely and decorate. Roll 
red or green (ready to roll icing) and cut the numbers of the year. 

To dust with icing sugar, place a lace paper doily on top and sift 
or use number stencils or stars.  

NB: Be mindful when serving to children - the coin is a choking hazard.

Festive recipes                                       by Loulla Astin

For the syrup: 
500g sugar 
570ml water 
2 cinnamon sticks 
4 whole cloves  
½ cup honey 
A few drops of lemon juice 
 
To decorate: 
Honey 
Ground or finely chopped walnuts 
Ground cinnamon

For vanilla glaze icing: 
250g icing sugar  
6 tbsp milk 
½ tsp lemon juice 
1 tsp vanilla extract 
 
To decorate: 
Icing sugar or vanilla glaze  
Numbers cut with ready to roll 

soft icing, any colour you like  
200g chocolate (optional), 

melted over a pan of boiling water 
with a little butter  

Blanched whole almonds  
(optional)
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FILMS FOR 
CHRISTMAS & 

THE NEW YEAR 
 

The Pale  
Blue Eye 

 
Scott Cooper started his career 

as an actor before he turned 
into directing and inevitably in 
his films he puts more emphasis 
on his actors. He coached an 
Oscar winning performance from 
Jeff Bridges in CRAZY HEART 
as well as two remarkable turns 
from Christian Bale in OUT OF 
THE FURNACE and HOSTILES. 
He is now reunited with Bale who 
plays Augustus Landor, a veteran 
detective assigned to investigate 
the mysterious murder of a cadet 
at the United States Military Aca-
demy in West Point, New York.  

The time is 1830 in the middle 
of winter when Augustus first 
arrives at the Academy, but his 
investigation is immediately chal-
lenged by the cadets’ code of   
silence until a young cadet called 
Edgar Allan Poe (Harry Melling) 
offers to assist his inquiries… 

Cooper’s brilliant screenplay 
is based on the book by Louis 
Bayard and offers his actors 
well drawn, fully developed cha-
racters. Bale is on fine form  
and is strongly supported by an 
eclectic British cast that includes 
Simon McBurney, Timothy Spall 
and Toby Jones. But it is Harry 
Melling’s intelligent performance 
as Poe that threatens to steal 
the film.  

Every picture of Masanobu 
Tagayanaki’s striking cinemato-
graphy is a work of art, perfectly 
complimented by Howard Shore’s 
atmospheric score. A slow burn-
ing thriller superbly made and 
strongly acted worth seeing on 
the big screen! 

Corsage 

Marie Kreutzer’s sensitive and 
carefully designed period piece 
won Best Film at the recent Lon-
don Film Festival.  

Vicky Krieps shines and        
delivers one of the best perfor-
mances of the year as Empress 
Elizabeth of Austria, a popular 
figure but when sadly when she 
reaches the age of 40 in 1877, 
she finds that her role and acti-
vities have been reduced by the 
palace. She is a fiercely inde-
pendent woman and despite ob-
jections she travels to England 
Bavaria in quest for some excite-
ment… 

It is a touching portrait of a 
woman on the verge of a nervous 
breakdown superbly photo-
graphed and eloquently directed 
by Kreutzer. I particularly liked the 
sporadic anachronistic touches 
in this period drama which work 
brilliantly. 

 

I Wanna Dance 
With Somebody 

The life of the legendary 
Whitney Houston is brought 
vividly to life by Kasi Lemmons, 
the director of HARRIET.  

Recently two acclaimed docu-

mentary filmmakers - Kevin Mc-
Donald and Nick Broomfield - 
chose WHITNEY as their subject, 
so Whitney’s tragic story may be 
familiar to some. 

Naomi Ackie steps into      
Whitney’s shoes and makes a 
valiant attempt in playing this 
iconic figure from a young age 
when music executive Clive 
Davis (Stanley Tucci) discovers 
her at an intimate concert orga-
nised by her mother Cissy (Tam-
ara Tunie). It is thrilling to hears 
her songs recreated for the big 
screen, but it is also deeply 
moving.  

Ackie may lack Whitney’s 
statuesque beauty, but she gives 
it all here, in a role of lifetime.  
She is well supported by Tucci as 
her loyal manager and Clarke 
Peters as her deeply ambitious 
father. 

 

Peter Von Kant 

The wonderfully versatile 
French director Francois Ozon 
celebrates Rainer Werner Fass-
binder’s 1972 classic THE BITTER 
TEARS OF PETRA VON KANT 
with his own adaptation. Fass-
binder’s film was adapted from 
his own play and now in Ozon’s 
terrific version, fashion designer 
Petra becomes acclaimed film-
maker Peter (Denis Menochet) 
channelled on Fassbinder him-
self. Peter lives alone with his 
long-suffering assistant Karl 
(Stefan Crepon) until he falls for 
his best friend Sidonie’s (Isabelle 
Adjani) young companion Amir 
(Khalil Gharbia). The attractive 
young man soon moves in with 
Peter, who wants to turn him 

into a movie star… 
The spirit of Fassbinder is 

alive and well in this enjoyable 
film and in Menochet’s vivid        
interpretation. Adjani’s presence 
adds class while Hanna Schygulla 
who originally played Petra’s 
lover in the original, makes a 
splendid contribution as Peter’s 
mother. 

 

Wildcat 

This remarkable documentary 
follows a young British soldier 
from Afghanistan to the Amazo-
nian rainforest.  

Harry Turner joined the army 
at 18 but soon after he begins  
to suffer from depression, PSTD 
and suicidal thoughts and his only 
escape in order to find peace of 
mind is to run away to the Peru-
vian jungle. His connection with 
the animals is incredible espe-
cially when he begins to nurse 
a baby ocelot… 

The relationship between this 
fragile young man- struggling to 
exorcise the demons of his past 
- with the baby ocelot is truly   
remarkable. A touching film about 
survival in the most dangerous 
but magical paradise! 

 

The Amazing 
Maurice 

This imaginative animated 
feature tells the story of Maurice, 
a mischievous ginger cat, who 
talks to humans and like Pied 
Piper is expected to get rid of the 
rats in the village, but instead 
he befriends them… 

This likeable film is adapted 
from Terry Pratchett’s eccentric 
book and boasts bright, colour-
ful designs and fun set ups. The 
voice work works especially from 
Hugh Laurie as the eponymous, 
hero, Emily Clarke is the over 
pronounced Malicia, the narrator 
of the story while Himesh Patel 
is the voice of Keith, the boy with 
the pipe who falls for Malicia. 
An enjoyable film for all ages! 

 

Hustle 
 

Adam Sandler plays Stanley 
Sugerman an ambitious basket-

ball coach and scout, who travels 
across the glove searching for 
the next best new player. He can’t 
believe his luck when he comes 
across Bo Cruz, a Spanish gentle 
giant and an incredible basket-
ball player and soon enough he 
brings his new discovery to 
Philadelphia… 

Sandler is very persuasive in 
this sports movie where many 
celebrated players appear as 
themselves. Queen Latifah 
makes a fine contribution as 
Mrs Sugerman but overall, this 
is strictly for fans of the game. 

 

The Queen  
Of Spades 

Thorold Dickinson’s 1949 black 
and white classic is based on 
the short story by Pushkin, which 
tells the story of Herman (Anton 
Walbrook), an army officer obses-
sed with learning the secret to 
a card game.  

The time is 1806 and the place 
St Petersburg where Herman 
plagued by a gambling fever 
tries to find an Old Countess 
(Edith Evans), who may know 
the secret of the cards… 

The designs are tremendous 
in this Faustian tale of super-
stition and fear. Walbrook is   
terrific and so is Evans in this 
timeless classic! 

 

Christina Reis’ 
Greek To Me 

GREEK TO ME is a delightful 
short from this talented Greek 
American actor/filmmaker. She 
tells the story of Katherine 
(Katherine Bourne Taylor) a young 
American woman, who is super 
excited about her forthcoming 
two-week holiday to Cyprus but 
first she wants to learn some 

basic Greek phrases in order to 
make her trip even more memo-
rable. She invites her Greek 
American friend Christina (Chris-
tina Reis) for a Greek lesson but 
when Christina arrives, she takes 
her job as a teacher far too      
seriously… 

This mockumentary is genui-
nely funny thanks to the spot-on 
timing of its two protagonists who 
work brilliantly together. Reis not 
only plays the pretentious Greek 
teacher but also directs and edits 
this little gem.  

I had the pleasure of meeting 
Christina via zoom. She is an 
actor/filmmaker based in Los 
Angeles. Christina has also a 
degree in dancing. Her parents 
Stalo Monti and Maris Pouagare 
are originally from Engomi in 
Lefkosia and went to America in 
their twenties for their studies 
and stayed.  

Christina was born and raised 
in Ohio. Her father is a doctor, and 
her mother has a PHD in Litera-
ture and did many translations 
for her father Kostas Montis.  

I wanted to know more about 
her film and her dancing experi-
ence: “The short was mostly 
improvised - every single take 
was different and was so much 
fun. I haven’t worked with Kath-
erine before, but she is a friend 
- we have a sort of foundation 
and trust. Nothing was written 
down. I don’t do much dancing 
these days – I had hip surgery 
that’s why I made the transition 
into acting which I love ten times 
more which ultimately is for the 
best. I have done some music 
videos where I combine acting 
with dancing. I have an idea in 
my head for a script where the 
whole thing would be a dance 
and with dialogue combined with 
choreography - which could be 
fun.” 

I suggested to Christina that 
she should turn her short into a 
feature: “Yes, I thought about 
expanding it. I love collaboration 
in the film industry whether I’m 
acting or producing especially if 
I’m surrounded by talented people 
I really respect. That’s what I hope 
to keep doing.” 

It was a real pleasure talking 
to this dynamic young lady; You 
can see GREEK TO ME on the 
website www.christinareis.com 
and follow Christina’s career on 
Instagram: @christinareis_ 

 
Merry Christmas and a  

Happy New Year! 
 
  
 
 
 
 
 
Any feedback is welcome: 

georgesavvides@hotmail.co.uk 
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Film Reviews 
George Savvides 



…I never thought it would 
come to this. I’ve always found 
Sleeping Beauty too much like 
a jar of maple syrup, thick, sweet 
and sickly. After all, beauty is in 
the eye of the beholder, and a 
decent looking prince with a 
magical kiss is hard to come by 
nowadays. Perfect timing for a 
musical retelling. It’s been a long 
time coming but finally, the hotly 
anticipated National Theatre 
production of Hex, which did 
open last year but had its run 
interrupted, hence no reviews, 
is finally in full swing. Based on 
an original concept by Katrina 
Lindsay and Rufus Norris (he 
also directs and wrote the lyrics), 
music by Jim Fortune and a book 
by Tanya Ronder, it is the kind 
of odd but charming show which 
may be even more enjoyable if 
you are under the influence of a 
hallucinogen. That is not to say 
that Ronder did anything of the 
kind but her plot goes off in all 
sorts of directions when you least 
expect it, a bit like a magic spell 
or curse going wrong perhaps. 

Fairy is a capricious kinda girl 
and in a fit of pique hexes Princess 
Rose, but her personality type 
means she is going to regret that 
action forever. As a result, she 
spends a whole one hundred 
years by her side as Rose sleeps 
trying to find the right prince to 
kiss and wake her. Sounds way 
too familiar so far. Ah, but we have 
something else going on here, a 
gang of Cockney thorns who romp 
about the place determined to 
prevent any wannabe saviour 
prince getting to administer the 
waking pecker by giving them a 
nasty prick. The thorns are an 
entertaining posse who announce 
themselves with a funky two-tone 
number Good Morning.  

Finally, Fairy finds a being that 
is part human and part ogre, Bert, 
to awaken Rose. The pricks have 
no effect on him. And they live 
happily ever after? Nope they have 
twins. Unfortunately his mother 
wants to eat them, babies are her 
tasse de thé. Venturing into the 
kingdom of Jack and the Beanstalk 
it quickly takes another turn with 
characters and subplots sprouting 
up all over the place. I sat back, 
relaxed and wallowed in its inven-
tion, too tired to make head or tail 
of it all. In doing so, I suddenly 
entered a very happy place.  

Katrina Lindsay’s design is 
magical with moments of abso-
lute delight which include a castle 
turning into a gorgeous garden 
for the princess. Jim Fortune’s 
songs sometimes have the sprin-
kle of magic needed as when 
Rose and Bert sing Hello, a quirky 
love song, and The One, a beau-
tiful heart wrenching number, Fairy 

sings of her desperate search for 
love. However, and maybe this is 
where my own madness has set in, 
my favourite is Queenie (the ogre) 
whose rendition of I Know What 
I Am is a humdinger of hilarious-
ness, an ogre who sings of being 
kind to herself as she goes in 
search of her next baby to scoff. 

Norris’s direction is played  
for spectacle and fun as is Jade 
Hackett’s choreography that is 
a cross between street dance 
and gymnastics. The cast turn in 
excellent portrayals of complex 
characters and all in all, this      
retelling is at its best when it is 
a playfully entertaining fairytale 
and disturbingly dull when it tries 
to be topical and relevant. 

Meanwhile Marquinhos Galo-
gerino laps up the news… 

I was a newspaper boy as a 
young lad, delivering papers to 
local houses, so Newsies (Trou-
badour Wembley Park Theatre) 
takes me back to those halcyon 
days scooting around on my 
bike, a Chopper in fact with those 
high handle bars. Based on a 
true story, it’s set in New York City 
at the turn of the 19th century. 
A band of teenage newspaper 
sellers dream of a better life far 
from the hardship of the streets. 
After newspaper magnate Jo-
seph Pulitzer (Cameron Blakey) 
hikes up the prices for his papers 
charged to the newsies, Jack 
Kelly (Michael Ahomka-Lindsay) 
rallies his fellow ragamuffin news-
boys in an attempt to protest the 
change, falling in love with young 
reporter Katherine along the way. 
These young newsies rise up 
against the exploitation of wealthy 
publishing tycoons and fight for 
justice using the only power they 
have – solidarity but never senti-
mental. 

If you get beyond the ‘Disney-
fication’ of the story, some of the 
characters are classically written 
tear-jerking winners, it is massi-
vely enjoyable with action and 
music happening all over the 
theatre, almost turning it into an 
immersive experience on Morgan 
Large’s adventure playground 
set ideal for a highly energised 
and entertaining cast who swing 
on giant lightbulbs and spring 
about on fire escapes. Alan Men-
ken’s music, with punchy lyrics 
by Jack Feldman, is terrific and 
the choreography by Matt Cole, 
who also directs, is a heady mix 
of dance defiance, balletic soft-
ness and crisp moves. Start 
spreading the news, it’s a head-
line maker. 

And Sotira Kyriakides is in 
laugh out loud mode… 

Potted Panto (Apollo Theatre) 
is hilarious from start to finish. 
Dan and Jeff’s take in the seven 

classic pantos in 70 minutes in-
cludes Jack and the Beanstalk, 
Snow White and making sure 
Cinderella gets to the ball on time 
with reference to contemporary 
culture, not least Beyoncé’s 
Single Ladies (Put a ring on it). 
The production has charm and 
wit as well as old school slap-
stick, potty humour, which had 
the adults and children alike in 
fits of laughter. I really enjoyed 
Jeff having to explain to Dan the 
traditions and rituals of panto-
mime and then the way this led to 
audience participation of “oh no 
he didn’t “ and “he’s behind you.” 
The quick costumes changes are 
impressive. The prank of Cinde-
rella getting a French fairy god-
chicken, who had a baguette 
instead of a magic wand, was a 
firm favourite. If you love panto-
mime with a twist this is definitely 
not to be missed. 

While Rubina Kangaris is in 
betwixt and between land… 

Kerry Jackson (National 
Theatre), April de Angelis’s new 
comedy is an entertaining romp 
through the divide between both 
class and generation. Set in mod-
ern day Walthamstow ‘village’, 
it tries to tackle a plethora of dif-
fering opinions on immigration, 
child abuse, rising homelessness, 
suicide and politics. 

The plot is fairly simple, oppo-
sites attract but it doesn’t go 
swimmingly well. Kerry Jackson, 
played by the charismatic Fay 
Ripley, is an Essex born Thatch-
erite who is struggling to run         
a Spanish tapas restaurant,        
El Barco and in her attempt to 
get some good press for it, runs      
into Stephen, Michael Gould, a 
champagne socialist philosophy 
teacher. While Kerry is stereo-
typically working class, outspoken 
and a touch self obsessed, 
Stephen is a lily-livered repre-
sentative of the righteous middle 
classes who are sympathetic to 
all causes as long as it’s not in 
their back yard. Despite their 
differences, they hook up briefly 
to the chagrin of Stephen’s 
daughter, Alice, expertly played 
by Kitty Hawthorne, a naive teen-
ager grieving for her recently 
deceased mother. 

Into this urban mélange are 
thrown, Will, a homeless lad 
played expertly by Michael Fox 
and Athena, a young chef played 
confidently by Madeline Appiah. 
Will immerses himself in books 
to kill time and give the semblance 
of a learned person fallen on hard 
times to get more out of the locals. 
Stephen falls for this trick and 
ends up giving him enough cash 
to cause more harm than good. 
Madeline is working illegally 
whilst waiting for her naturali-

sation papers which her father 
failed to do even though she was 
born in the country, is almost 
thrown under the bus by Kerry 
when she tries to stand up to her.  

April de Angelis tries to tackle 
a lot of big issues but they come 
across as clunky and stereo-
typical. However, it’s full of funny 
one liners expertly delivered by 
the cast especially Fay Ripley 
who rips through them with gay 
abandon and seems to be having 
as much fun as the audience. 

Finally, Vivat Stactou loves 
tradition, even when confused… 

The London Coliseum lobby 
was a picture dominated by a 
Christmas tree made up of used 
ballet shoes. A magical snowstorm 
sees dancers gliding gracefully 
across the stage and children 
play with great glee and silliness 
delighting in the gifts being given. 
Clara (Millicent Honor) is having 
trouble with a nasty little brother 
(Ethan Galeott) – he reforms by 
the end. The Nutcracker is time-
less and wonderful and the Eng-
lish National Ballet production 
wins you over despite a couple 
of hiccups, primarily when the 
grown up Clara (Erina Takahashi) 
and the excellent Nutcracker 
(Daniel McCormick) are interrup-
ted with a non-masked suitor, 
Drosselmeyer’s Nephew (James 
Streeter). The audience reaction 
was markedly unresponsive as 
a result. Nevertheless the danc-
ing, especially from Takhashi is 
impressive with one more fouetté, 
and sometimes a double, to ex-
cite us. 

The Mouse King, (William Ya-
mada) is suitably scary looming 
over the children and then wiggled 
and prances his way about the 
stage with his equally scary rats. 
The divertissements of Act II are 
delightful, particularly the Russian 
sequence. However, they did not 
appear to be connected to Act I. 
Continuity is usually provided by 
Clara and family watching the 
entertainment. However, in spite 
of all the caveats, the evening is 
exciting, entertaining, and thor-
oughly enjoyable. Well worth 
seeing for the wonderful dancing, 
the enchanting setting, and the 
beautiful Tchaikovsky music.  

It’s the last column of the year 
so happy Christmas everyone 
and a healthy and stress free 
New Year.  

HEX -  
www.nationaltheatre.org.uk 

NEWSIES - 
www.troubadourtheatres.com 

POTTED PANTO – 
www.pottedpanto.com 

KERRY JACKSON - 
www.nationaltheatre.org.uk 

NUTCRACKER –  
www.londoncoliseum.org

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou
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It started with a kiss...
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We are there…it is now 
officially party season, 
so are you ready to 

get out there and reveal your 
inner fashion desire? Don't go 
with the play it safe and worry 
about what others might think 
of you, don't dress for your age 
appropriate or for any other 
reason than what you really like 
and want to wear for you. If you 
like it, then you should wear it, 
so you just have to step out of 
your comfort zone a little some-
times and just go for it.  

Do you want to be known       
for being just a run-of-the-mill 
dresser or do you want to be 
known for that outstanding style 
fashionista with a zany sense of 
character and personal style,      
a style that truly reflects the 
person you are.  

You don't have to be comple-
tely wild, but a little bold styling 
statement added here and there 
can make all the difference to 
that previously plain outfit. 

Black is black, or is it, well it is 
if you don't transform it - black 
always looks chic and glamor-
ous, but we don't want to look 
sombre, so by adding a little 
something like a white neck tie 
scarf, and/or some simple bold 
jewellery like a gold chain neck-
lace, it gives it a totally different 
theme - of a Parisian fashion 
house.  

Black works well with gold, 
silver or pretty much any other 
colour, it does however stand 
out more so with certain colours 
like a bright pink, red, silver grey, 
duck egg blue or turquoise. This 
works well in choosing acces-
sories for men too, such as a tie 
and handkerchief for a suit jacket 
or selecting a shirt to go with a 
plain black suit and tie. 

Charcoal grey or silver grey 
is the next stage away from black 
and a little more safe for those 
who are not quite daring enough 
to fully step out of the safe colour 
zone just yet. Adding some 

other brighter colour with grey, 
will bring out the whole look; a 
purple, light blue, aubergine, 
burgundy wine, cerise pink or 
baby pink will enhance the grey 
tones. 

Choosing a style is one thing, 
but to make sure it all works      
together includes the selection 
of fabric also. It may sound crazy 
but day fabrics and evening 
fabric mixes do not always work 
well if you want evening wear 
attire. An example of this would 
be a silky shiny pair of trousers 
or skirt with a plain cotton top - 
it may not bring out the best in 
complimenting the sheen of the 
trousers or skirt. 

Choosing a theme for styling 
helps make everything work and 
bring it all together flawlessly, 
so a theme such as boho with 
layers of flared natural fabrics 
and funky mixed prints, be it skirts, 
dresses, jeans, embracing earth 
tones and a touch of fringing 
with belt ties and/or hair tie       

accessories, leather or faux 
leather sandals or boots, all 
work well together for a perfect, 
colourful bohemian look of the 
peace and love hippie era. This 
style is easy and great, because 
almost everything works, so you 
can get away with a lot. 

Wear tweed, boucle, knits 
and block stripes and you auto-
matically think of those sleek 
Haute Couture Fashion Houses 
and its fitted box of high-end 
styling. The fabrics along with its 
use of bold haberdashery are 
strategically placed for finishing 

the look of detailed opulence. 
Gothic Fashion is not as scary 

as it may seem, and you only 
have to take an element of it       
to have a toned-down look. A  
simple pair of black leggings and 
a long-scarfed edge flowing top 
or dress with a pair of black  hi-
king boots and you are on your 
way. Take it further with added 
belt over some tied gold or silver 
eyelet crossover Basque soft 
fabric tops and a short, long 
flowing skirt or maybe some 
black leggings, flared soft fabric 
trousers and you have created 

your own subtle version of gothic 
styling.  

Get creative, work with your 
styling, fabric, colour and     
accessories, try things together 
to create your own look for 
comfort and style that reveals 
the real you. Get out there and 
have some fun. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Step up your party wear

Cooking with Loulla Astin 
Sprouts with pancetta and chestnuts
Ingredients (serves 8): 

500g sprouts, whole or sliced in the middle  
1/2 cup water  
25g butter + extra  
6 slices pancetta, cut into thin strips 
100g chestnuts sliced or crumbled  
Freshly ground black pepper 
 

Method:  
In a large pan, cook the sprouts in water, butter, 

salt and pepper, then cover with a lid and rapidly 
cook for 5 minutes.  

While they are cooking, fry the pancetta sepa-
rately with a little butter.  

Remove lid from the sprouts to reduce the water, 
add bacon and chestnuts, then remove from heat, 
drain and serve.

Roasted Potatoes 
 
Ingredients (serves 8): 

2 kg Maris Piper potatoes 
200g goose fat (if vegan use olive oil) 
1 tbsp fine semolina  
A little oregano  
Maldon salt flakes 
 

Method: 
Put a roasting tin, big enough to take the potatoes 

in a single layer, in the oven. Heat the oven to 180c.  
Peel 1kg potatoes and cut each one into 4 even-

sized pieces. Drop the potatoes into a large pan and 
pour in enough water to barely cover them, add 
1 tsp salt, then wait for the water to boil. As soon as 
the water reaches a full rolling boil, lower the heat, 
put your timer on and simmer the potatoes uncov-
ered, reasonably vigorously, for about 4 minutes. 

Meanwhile, put the goose fat or olive oil into the 
hot roasting tin and heat in the oven for 5 minutes, 
so it’s really hot. 

Drain the potatoes in a colander, then place back 

in the pan, place the lid and shake back and forth a 
few times to fluff them up. Sprinkle with semolina 
and give them another shake so they are evenly 
coated. Carefully spoon the potatoes into the hot fat 
– they will sizzle, turn and roll them around so they 
are coated all over and spread them in a single layer. 

Roast the potatoes for 15 minutes, then turn them 
over. Roast for another 15 minutes and turn them 
over again. Put them back in the oven for 15- 20 
minutes, or until golden and crisp outside but soft 
inside. Sprinkle with sea salt and oregano and serve 
straight away. 



  71 | Thursday 22 December 2022



Michael Yiakoumi

Fixtures: 
Thursday 21st 2022 
Carabao Cup 
Manchester City v Liverpool 
20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Aris Limassol v APOEL 
Omonia Nicosia v Apollon 
Thursday 22nd December 2022 
Greece Football 
OFI v Atromitos 
Panaitolikos v PAOK 
Friday 23rd December 2022 
Cyprus Football 
Pafos v Akritas 
AEL v Olympiakos Nicosia 
Anorthosis v Karmiotissa 
Monday 26th December 2022 
Premier League 
Brentford v Tottenham Hotspur 
12.30pm Amazon Prime  
Crystal Palace v Fulham  
15.00pm Amazon Prime 
Everton v Wolverhampton Wanderers  
15.00pm Amazon Prime 

Leicester City v Newcastle United 
15.00pm Amazon Prime 
Southampton v Brighton  
15.00pm Amazon Prime 
Aston Villa v Liverpool 
 17.30pm Amazon Prime 
Arsenal v West Ham United 20.00pm 
Amazon Prime 
Vanarama National League 
Barnet v Boreham Wood  
15.00pm The Hive, Camrose Avenue, 
Edgware HA8 6AG 
Isthmian League  
Premier 
Wingate Finchley v Haringey Borough 
13.00pm  Summers Lane, London 
N12 0PD 
Isthmian League 
North  
New Salamis v Great Wakering 
13.00pm  White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
Tuesday 27th December 2022 
Premier League 

Chelsea v AFC Bournemouth 
17.30pm Amazon Prime 
Man United v Nottingham Forest 
20.00pm Amazon Prime 
League Two 
Leyton Orient v Stevenage 12,30pm 
Spartan South Midlands League 
Cockfosters v St Panteleimon FC 
Chalk Lane, Cockfosters, Barnet EN4 
9HZ 
Wednesday 28th December 2022 
Premier League 
Leeds v Manchester City 19.45pm 
Sky Sports 
Greece Football  
Levadiakos v Ionikos 
Olympiakos v Asteras Tripolis 
Volos NFC v AEK Athens 
Atromitos v PAOK 
Panathinaikos v Ofi 
Thursday 29th December 2022 
Greece Football 
Aris v Panaitolikos 
Lamia v PAS Giannina 
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Christmas Holiday Football Fixtures
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Fixtures: Who will be top at the end of the season?
Friday 30th December 
Premier League 
West Ham United v Brentford 
Liverpool v Leicester City 20.00pm Sky Sports  
League Two 
Newport County v Leyton Orient 15.00pm 
 
Saturday 31st December 2022 
Premier League 
Wolverhampton Wanderers v Manchester United 12.30pm BT Sport 
AFC Bournemouth v Crystal Palace 15.00pm 
Fulham v Southampton 15.00pm 
Manchester City v Everton 15.00pm 
Newcastle United v Leeds United 15.00pm 
Brighton & Hove Albion v Arsenal 17.30pm Sky Sports 
 
Sunday 1st January 2023 
Premier League 
Tottenham Hotspur v Aston Villa 14.00pm Sky Sports 
Nottingham Forest v Chelsea 16.30pm Sky Sports 
 
Monday 2nd January 2023 
Premier League 

Brentford v Liverpool 17.30pm Sky Sports 
League Two 
Northampton v Leyton Orient 15.00pm 
Vanarama National League 
Boreham Wood v Barnet 15.00pm 
Spartan South Midlands League  
Harpenden v St Panteleimon 15.00pm  
Cyprus Football  
Paralimni v Omonia 
Apollon v New Salamis 
 
Tuesday 3rd January 2022 
Premier League 
Arsenal v Newcastle United 19.45pm Sky Sports  
Everton v Brighton & Hove Albion 19.45pm 
Leicester City v Fulham 19.45pm 
Manchester United v AFC Bournemouth 19.45pm  
Cyprus Football 
Apoel v Olympiakos 
Doxa v AEL 
Greece Football 
OFI v Volos NFC 

Levadiakos v Panathinaikos 
PAS Giannina v AEK Athens 
Ionikos v Olympiakos 
 
Wednesday 4th January 2023 
Premier League 
Southampton v Nottingham Forest 19.30pm 
Leeds United v West Ham United 19.45pm 
Aston Villa v Wolverhampton Wanderers 20.00pm 
Crystal Palace v Tottenham 20.00pm Sky Sports 
Greece Football 
Asteras Tripolis v Lamia 
Panaitolikos v Atromitos 
PAOK v Aris 
Cyprus Football 
Akritas v Anorthosis 
AEK v Pafos 
 
Thursday 5th January 2022 
Premier League 
Chelsea v Manchester City 20.00pm Sky Sports 
Cyprus Football 
Karmiotissa v Aris 

New Year Holiday Fixtures
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World Cup 2022 Review

Results 
Apollon 1 Doxa 0 
Enosis Neon Paralimniou  0 AEL 1 
Olympiakos Nicosia 0 Aris Limassol 0 
AEK Larnaca 2 Omonia Nicosia 1 
Akritas 1 Nea Salamina 2 
APOEL 1 Anorthosis 0 
Karmiotissa 0 Pafos 1 
Standings 
Apoel 36, Pafos 34, AEK 34, Aris 31, Apollon 26,  
Nea Salamina 22, Omonia 22, Anorthosis 18,  
Karmiotissa 15, Doxa 11, Enosis 11, Olympiakos 9,  
Akritas 7. 

Cyprus Football
The 2022 World Cup has 

drawn to a close. In many 
respects, the tournament 

has been a success. 
In Group A, the predicted 

struggle for Qatar proved          
accurate, whilst the Netherlands 
barely broke sweat to top the 
group. African champions Sen-
egal pipped Ecuador to finish 
runners-up. England comfortably 
top Group B ahead of a young, 
vibrant USA. Iran beat Wales to 
third, Group C provided one of 
the all-time great World Cup 
shocks in the first game, when 
the unfancied Saudi Arabian 
team upset the highly rated       
Argentina team 2-1. Despite their 
wonderful start, Saudi Arabia 
finished bottom of the group, 
with a dour Poland team squeez-
ing past Mexico to qualify behind 
Argentina who rallied after their 
poor start. France comfortably 
won Group D with Denmark pro-
ving a huge disappointment. 
Australia were the team to bene-
fit, and shocked everyone by 
pipping Tunisia to finish runners-
up. 

Great drama was provided in 
Group E. Spain looked fantastic 
in thrashing Costa Rica 7-0, but 
that proved to be their only win, 
as their lack of quality in attack 
proved their undoing in a major 
tournament once again. Despite 
trailing, Japan produced a huge 

shock to come back and defeat 
Germany, and remarkably, re-
peated the feat against Spain in 
their final match to top the group. 
Spain’s thrashing of Costa Rica 
was their only win, but they pro-
gressed ahead of Germany who 
also managed a solitary win.  

Group F, where another highly 
fancied team in Belgium failed 
to qualify for the next round as 
did  Canada.  Morocco a surprise 
progressed to the next round 
with Croatia.. 

Group G Brazil eased to two 
wins before losing a dead rubber 
to Cameroon, this was after the 
Africans had produced a fantas-
tic comeback to draw 3-3 with 
Serbia. As a result Switzerland 
went through. A flat Uruguay 
failed to progress from Group H 
despite winning a grudge match 
against Ghana. That allowed 
South Korea to squeeze into the 
Round of 16 by beating Portugal 
in their final match, with the  
Portuguese having already won 
the group. 

The Round of 16 brought some 
more surprising results. USA 
were beaten by the Netherlands 
for whom Cody Gakpo proved 
one of the young stars of the 
tournament. England eased past 
Senegal despite a slow start. 
Argentina were made to work 
hard but eventually proved too 
strong for surprise package 

Australia, whilst France cruised 
past a lethargic Poland.  

Japan gave another estab-
lished team a bloody nose in the 
Round of 16 as they led Croatia, 
whose proficiency at negotiating 
extra time and penalties, helped 
them win in a shootout. Penalties 
were also needed by Morocco, 
to defeat Spain, who failed to score 
a single penalty in the shootout. 
The final two matches were one 
sided, with big wins for Brazil 
against South Korea and Portugal 
against Switzerland 6-1. 

In the first Quarter-Final,       
Croatia eliminated Brazi, Penal-
ties were also needed to separate 
the Netherlands and Argentina 
after a bad tempered 2-2 draw. 
Morocco continued their fairy-tale 
tournament. Youssef En-Nesyri 
made history by scoring the only 
goal to defeat a lacklustre Por-
tugal, and so, Morocco became 
the first team from Africa and the 
Arab world to progress to the 
Semi-Finals  Argentina took on 
Croatia in the first Semi-Final, and 
Lionel Messi once again rose to 
the occasion as he inspired his 
team to their best. With Julian 
Alvarez providing good support 
in attack, Argentina comfortably 
eased to a 3-0 win to reach their 
fifth World Cup final. An exhaus-
ted Morocco team were unable 
to break down France, who 
eventually won 2-0 to reach their 

fourth World Cup final. 
The Third-Place play off bet-

ween Croatia and Morocco was 
an entertaining game, with Cro-
atia edging out Morocco 2-1.  

The 2022 World Cup Final was 
billed as a clash between the 
leading player of one generation 
in Lionel Messi and the leading 
player of the new generation in 
Kylian Mbappe.  

Argentina took advantage of 
a lethargic and anaemic French 
performance to take a 2-0 lead 
through Angel di Maria and a 
penalty from Messi. With time 
running out, it was time for 
Mbappe to come to the fore. He 
scored a penalty to reduce the 
deficit to 2-1 and then promptly 
scored a fantastic volley to draw 
France level and send the game 
into extra time.  

The game swung back to      
Argentina, with another goal from 
Messi. With minutes remaining, 
another penalty was awarded 
to France, and Mbappe stepped 
up to score his third. In doing so, 
Mbappe became just the second 
man to score a World Cup Final 
hat-trick, and also leapfrogged 
Messi to become the leading 
scorer of this World Cup and win 
the Golden Boot. With the game 
going to penalties for Argentina 
to their third World Cup. 

 
Adam Ioannou

Parikiaki Sports 
Section wishes all 
its readers a Merry 

Christmas and a 
Happy New Year
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Argentina win incredible World Cup final in shootout

Argentina won their third 
World Cup in an extraor-
dinary final on Sunday as 

they beat France 4-2 on penalties 
after Lionel Messi scored twice 
in a 3-3 draw and Kylian Mbappe 
grabbed a hat-trick to bring the 
holders back from 2-0 and 3-2 
down. 

It was an incredible night of 
drama, high emotion and fluctu-
ating fortunes, delivering one of 
the all-time great finals to cap a 

wonderful tournament as its two 
star players delivered command 
performances on the biggest 
stage of all. 

Argentina had looked to be 
cruising to a one-sided victory 
after Messi’s penalty and a        
brilliant goal by Angel Di Maria 
in the first half put them in total 
control but Mbappe converted 
an 80th-minute penalty and      
volleyed in a sublime equaliser 
a minute later to take the game 

to extra time. 
Messi put Argentina ahead 

again but Mbappe levelled with 
another penalty, becoming the 
second man to score a World Cup 
final hat-trick after England’s 
Geoff Hurst in 1966. 

In the shootout, Argentina 
keeper Emiliano Martinez saved 
Kingsley Coman’s effort and 
Aurelien Tchouameni fired wide. 
That gave substitute full back 
Gonzalo Montiel, who gave away 

the penalty for France’s third 
goal, the chance for the ultimate 
redemption, which he duly took 
by calmly sending Hugo Lloris 
the wrong way. 

It meant that after his record 
26th World Cup match, at the 
fifth and final time of asking, the 
35-year-old Messi claimed the 
trophy his talent and commitment 
to his country demanded, eleva-
ting him alongside Diego Mara-
dona, Argentina’s first football 
god, who carried them to their 
emotional second triumph in 1986 
following the first in 1978. 

“I wanted to close my career 
with this, it was the one that was 
missing so I can no longer ask 
for anything else,” said Messi, 
who has played 172 times for his 
country. 

“I was able to get the Copa 
America and now the World Cup 
that I had fought so hard for. I’ve 
got it at the end of my career. But 
I love football and I want to con-
tinue living a few more games 
being world champion.”  

From what we saw in the 
World Cup, he will be around for 
a while. 

The victory seems all the more 
incredible coming a month after 
his team began the tournament 
by suffering statistically the big-
gest upset in World Cup history 
when they lost to Saudi Arabia. 

They went ahead when the 

recalled Di Maria beat Ousmane 
Dembele and was tripped for a 
penalty that Messi slotted in 
after 23 minutes. 

One of the best goals to grace 
a final came after 36 minutes 
when instinctive passing by Na-
huel Molina, Messi, Julian Alva-
rez and Alexis Mac Allister set up 
Di Maris to slide in the second. 

France barely fired a shot in 
anger until the 80th minute when 
Nicolas Otamendi tripped Ran-
dal Kolo Muani and Mbappe, 
previously anonymous, expertly 
converted the penalty. 

A minute later he swept in a 
brilliant equalising volley after 
combining cleverly with Marcus 
Thuram, stunning the massed 
Argentine fans watching their 
team concede two quick-fire 
goals for the third time in the 
tournament. 

Argentina regrouped well, 
though, creating several chances, 
and regained the lead after a 
counter-attack when the tireless 
Lautaro Martinez smashed a 
shot that Hugo Lloris saved, 
only for Messi to pounce on the 
rebound with a rare right-footed 
finish, technology confirming the 
ball had crossed the line. 

The drama was not over, how-
ever, as Mbappe hammered a 
shot against Montiel’s arm to win 
a penalty in the 117th minute, 
which he calmly dispatched for 

an amazing hat-trick and a tour-
nament-leading eighth goal. 

It has been a brilliant World 
Cup on the pitch. A real feast of 
football. 

There were some amazing 
shocks during the group stages 
– Japan beating Germany; Saudi 
Arabia humbling Argentina;  
Morocco finishing off Belgium.  

You were reminded that there 
is a slow but persistent “levelling-
up” of abilities worldwide. That 
old adage that there are “no easy 
games” in tournament football 
has never been so true. 

And then there was Lionel 
Messi, and that final. 

The abiding memory of Qatar 
2022 came in the final moments 
of the tournament, after 120      
minutes and penalties (and after 
a ridiculous FIFA-induced delay 
of around 30 minutes between 
the final being decided, and      
Argentina’s captain getting his 
hands on the World Cup trophy). 

FIFA and Infantino are lucky 
that most of the politics, human 
rights issues and failures will     
be forgotten because of the 
most perfect of footballing fairy-
tales. 

One of the greatest players 
ever, winning his first World 
Cup, at what is almost certainly 
his final World Cup. 

That is what Qatar 2022 will 
be remembered for.
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Delicious since 1949
Award winning Greek Style Yogurts and Kefirs

Natural ingredients and fresh British milk
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www.timsdairy.co.uk      @timsdairy

Season’s Greetings
and wishing you 

a happy and
prosperous 

New Year
from us all
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  (από τον Άγιο Μέμνονα Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Άννα Κυριάκου
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother Anna 
Kyriacou who passed away peacefully on 9 December 2022, aged 98. 

She leaves behind two sons Andy, Marios, three daughters Pamela, Melanie, 
Nikki, two sons-in-law Andreas, Nicos, two daughter-in-laws Chrystella, 

Anna, 13 grandchildren and 18 great grandchildren  
along with many relatives and friends. 

 
The funeral will take place at 10:00am, on Wednesday 28 December 2022, 
 at St Katherines Greek Orthodox church, Friern Barnet Lane, N20 0NL,  

and burial at New Southgate Cemetery & Crematorium, Brunswick Park Rd 
N11 1JJ. Followed by the wake at St Katherines Church Hall, N20 0NL. 

  
SHE WILL BE SORELY MISSED. MAY HER MEMORY BE ETERNAL

Anna Kyriacou
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας Άννας 
Κυριακού, η οποία απεβίωσε την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 

98 ετών. Αφήνει τους γιούς της Άντι και Μάριο, τις κόρες της Πάμελα, Μελένια  
και Νίκη, τους γαμπρούς της Ανδρέα, Νίκο, τις νύφες της Χρυστέλλα και Άννα,  

13 εγγόνια, 18 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους. 
 

Η κηδεία της θα τελεσθεί στις 10.00π.μ., την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, από την 
Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL 

και ακολουθεί η ταφή στο New Southgate Cemetery & Crematorium,  
Brunswick Park Rd N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα 

της Αγίας Αικατερίνης, N20 0NL. 
  

ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΙ ΠΟΛΥ. ΑΙΩΝΙΑ ΤΗΣ Η ΜΝΗΜΗ 

(from Ayios Memnon, Famagusta, Cyprus)

26/10/1924 – 9/12/ 2022

(από το Τρίκωμο, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αναστασία (Χαϊλή) Λοΐζου
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of Anastasia (Chaili) 
Loizou passed away on the 12th of December 2022, at the age of 83. She 

leaves behind four children Vassoulla, Louis, Michael and Miroulla,  
10 grandchildren, her son-in-law and two daughters-in-law.  

 
The funeral will take place on Wednesday 4th January 2023,  

at 12 noon, at the Greek Orthodox Church of St Constantine and Eleni, 
69A Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW, and the burial  

at Beckenham Cemetery, Elmers End, Beckenham, Kent BR3 4TD 
The wake will be held Coombe Lodge Beefeater, 104 Coombe Rd,  

Croydon CR0 5RB. There will be a donation box.

Anastasia (Chaili) Loizou
Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της Αναστασίας (Χαΐλή)  

Λοΐζου, η οποία απεβίωσε στις 12 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 83 ετών. 
Αφήνει τέσσερα παιδιά, την Βασσούλα, τον Λούη, τον Μιχάλη  
και την Μυρούλλα, 10 εγγόνια, τον γαμπρό της και δύο νύφες. 

 
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2023,  

στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 
69A Westow Street, Upper Norwood, London SE19 3RW και η ταφή στο 

Beckenham Cemetery, Elmers End, Beckenham, Kent BR3 4TD.  
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Coombe Lodge Beefeater, 104 Coombe Rd, 

Croydon CR0 5RB. Θα υπάρχει κουτί εισφορών την ημέρα της κηδείας. 

(From Trikomo, Cyprus)

14/12/1938 – 12/12/2022

3/7/1939 – 12/12/2022

(από την Αγία Τριάδα της Γιαλούσας, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χρύσανθος Λούκα
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

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, sons Chris and Alex, 

brothers Vassos, Giorgos and Andrea, sister Charoulla 
 

The funeral will be held on January 4, 2023, at All Saints Greek Orthodox 
Cathedral, Camden St, London NW1 0JA,  

at 10.30am, and burial at New Southgate Cemetery,  
Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, at 12.30pm. 

 
On the day of the funeral there will be a donation box with all proceeds 

to go to the All Saints Greek Orthodox Cathedral. 

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, τους γιους 

του Χρήστο και Αλέξιο, τα αδέρφια του Βάσο, Γιώργο, Ανδρέα  
και Χαρούλα. 

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 4 Ιανουαρίου 2023, από τον  

Ελληνορθόδοξο Kαθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων, Camden St, London 
NW1 0JA, στις 10.30πμ, και η ταφή στο New Southgate Cemetery, 

 Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, στις 12.30μμ. 
 

Την ημέρα της κηδείας θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα  
να διατίθενται στον Kαθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων. 

(from Agia Triada, Gialousa, Cyprus)
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† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing  
of our beloved mother Petrou on the 4th of December 2022, 

at the age of 91. Petrou leaves behind 3 daughters,  
9 grandchildren and 9 great grandchildren as well  

as many relatives and friends. 
 

The funeral will be held on Monday 9th of January 2023, 
at 11:15am, at St Nicholas Church, 60 Godolphin Road, 
London W12 8JF and burial at Twickenham Cemetery, 
Hospital bridge Ed Twickenham TW2 6LD, at 1:30pm.  

For further information please call her daughter  
Maria on 07940280976 

Petrou Panayiotou 
 † ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

11/10/1953 – 28/11/2022

(From Makrasyka, Cyprus)

Με βαριά καρδιά και θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού, κουνιάδου, και γαμπρού Σοφοκλή  
Σοφοκλέους τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 69 ετών. Αφήνει  
τη σύζυγο Μαίρη, τους γιους του  Γιαννάκη και Μάριο, την κόρη του Ρία, 
τη νύφη του Ναταλία, τον γαμπρό του Νίκο, την αδερφή του Ευούλα,  

4 εγγόνια, τους κουνιάδους του Πάρι και Άγκυ, την πεθερά του Σωτηρία,  
οικογένεια και φίλους.  

 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022,  
στις 11πμ, από τον Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης, Barnet, και η ταφή στο 

Trent Park Cemetery, Cockfosters Rd, Barnet EN4 0DZ.  
Η παρηγοριά θα δοθεί επίσης στο κοιμητήριο. Θα υπάρχει κουτί  

εισφορών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Blind UK. 

It is with a heavy heart and deep sadness that we announce the death of our 
dearest husband, father, brother, grandfather, brother-in-law, son-in-law 

Sophocles Sophokleous on Monday 28 November 2022, at the age of 69.  
He leaves behind wife Mary, sons Yiannaki and Mario, daughter Ria, 

daughter-in-law Natalie, son-in- law Nick, sister Evoulla, 4 grandchildren, 
brothers-in-law Paris and Aggy, mother-in-law Soteria, family, and friends.  

 
 
 

His funeral will take place on Thursday 29 December 2022,  
at 11am, at St Catherine's Church, Barnet, and burial at Trent Park  

Cemetery, Cockfosters Rd, Barnet EN4 0DZ.  The wake will also be given 
at the cemetery. There will be a box of contributions with all proceeds going 

to Blind UK.

Sophocles Sophokleous
(From Erimi, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Σοφοκλής Σοφοκλέους
(από την Ερήμη, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

24/3/1931 – 4/12/2022

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς, φίλους για την 
αγαπή και την αμέριστη συμπαράστασή τους στο βαρύτατο 
πενθός μας από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας   
Παναγιώτη Λουκά (Πουλλούθκια)  

από το Λευκόνοικο. Ευχαριστούμε, επίσης, για τα λουλούδια, 
τα συλλυπητήρια μηνύματα 

και τις εισφορές για το Parkinson's UK.   
Η Οικογένεια 

We sincerely thank all relatives, friends for their love and 
undivided support in our heavy mourning from the loss  

of our beloved Panagiotis Loukas (Poullouthkia), 
from Lefkoniko, Cyprus. Thanks also for flowers,  

messages of condolences and donations to Parkinson's UK. 
 

The family

(Petrou Georgiou Pappouri) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σωτήρης Αντώνη  
Παπαλεοντίου

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού 
 Σωτήρη Αντώνη Παπαλεοντίου, μετά από σκληρή 

μάχη με τον καρκίνο.  
 

 Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί την Παρασκευή, 
30 Δεκέμβριου 2022, στις 12 το μεσημέρι, 

από την εκκλησία των 12 Αποστόλων, Kentish Lane,  
Brookmans Park, AL9 6NG και ο ενταφιασμός  

στο New Southgate Cemetery, N11 1JJ, στις 2 μμ.   
Η παρηγοριά θα δοθεί στο Hadley Wood Golf Club, 
42-44 Beech Hill, Barnet, EN4 0JJ. Αντί για στεφάνια,  
η οικογένεια επιθυμεί να γίνουν εισφορές στη μνήμη 

του για το Crisis μέσω του συνδέσμου: 
www.memorygiving.com/sotirisantonipapaleontiou  
ή στο κουτί εισφορών που θα βρίσκεται στην εκκλησία. 

(from Ayios Elias, Ammochostou, Cyprus)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Sotiris Antoni  
Papaleontiou

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

Sotiris Antoni Papaleontiou, on the 21st of November 
2022, after a brave battle against cancer.  

 
The funeral will be held on Friday 30th December 

2022, at 12 noon, at the 12 Apostles Church, Kentish 
Lane, Brookmans Park and the burial at 2pm,  

at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 
London N11 1JJ. Wake and refreshments will follow 

 at Hadley Wood Golf Club, 42-44 Beech Hill, Barnet, 
EN4 0JJ. Instead of flower tributes, the family would 

appreciate donations in his memory, to the charity  
Crisis via online  

www.memorygiving.com/sotirisantonipapaleontiou  
or in person on the day.

23/10/1940 - 21/11/2022

(από τον Άγιο Ηλία Αμμοχώστου, Κύπρος)
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Με αισθήματα βαθιάς λύπης και συγκίvησης, 
ανακοινώνουμε τo θάvατo της αγαπητής μας 
αδελφής Δέσποινας Κόνιου (το γένος Τοφαλλή), 
από τους Στύλλους Αμμοχώστου, την Τετάρτη 
30 Νοεμβρίου 2022, ανήμερα του Απο-
στόλου Ανδρέα, σε ηλικία 90 ετών.  Με 
αυτό τo σύντομο σημείωμα, θα 
ήθελα, εκ μέρους της οικογένειας 
αλλά και του χωριού μας, vα  απo-
τίσω τov ύστατo χαιρετισμό αγά-
πης και εκτίμησης στην αγαπητή 
μας Δέσποινα. 

Η Δέσποινα γεvvήθηκε στους 
Στύλλους της επαρχίας Αμμοχώ-
στου, στις 23 Δεκεμβρίου  1931. 
Γονείς μας  ήταν ο Τοφαλλής Ζαν-
νέτου από τον Γαϊδουρά  και της 
Κατελούς Κάρουλλα από τους Στύλ-
λους. Ο πατέράς μας πολύ αγάπησε 
την πανέμορφη μάνα μας που την απή-
γαγε από τους Στύλλους πάνω σε άλογο και 
την έφερε στον Γαϊδουρά. Παντεύτηκαν το 1923 
και απέκτησαν 13 παιδιά από τα οποία επέζησαν 
μόνο επτά, Τα  άλλα αδέλφια μας, με χρονολογική 
σειρά,  ήταν ο Ανδρέας, ο Φώτης, ο Νίκος, η Δέ-
σποινα, η Λουκία, ο Ζαννέτος και ο Κύπρος. 
Ήρθαν χρόνια δύσκολα, ιδιαίτερα με την τρομερή 
ανομβρία το 1931, 32, και 33. Ήταν τότε που οι  
τοκογλύφοι  δάνειζαν τους αγρότες και τους έπαιρ-
ναν τα χωράφια τους.  

Η Δέσποινα υπήρξε μια σωστή ηρωϊδα. Κοίταζε 
τους γέρους παππούδες μας,μετά τους γονείς 
μας, ύστερα εμένα και τον Κύπρο, μετά, όταν ήρθε 
στην Αγγλία το 1953 και όταν παντρεύτηκε τον 
Κώστα Κόνιο, έπρεπε να μεγαλώσει και να μορ-
φώσει τα δύο της παιδιά, την Μαρίτσα και τον Αν-
δρέα.  Μετά τα εγγόνια της και αργότερα και τα 
δισέγγονά της - δηλαδή τέσσερεις  ολόκληρες γε-
νεές.  Η Δέσποινα ήταν το δεξί χέρι του πατέρα 
μας στο περιβόλι μια φορά με πατάτες και την 
άλλη χρονιά με βαμβάκι. Θυμάμαι όταν βγάλανε 
τις πατάτες, μια αρρώστια καλύψε τις πατάτες και 
όλη η σοδειά καταστράφηκε τελείως. Θυμάμαι τον 
πατέρα μου και τη Δέσποινα που έκλαιγαν απα-
ρηγόρητα, Και η Δέσποινα του λέει «Πατέρα θα 
ξενιτευτώ. Θα πάω στον Ανδρέα (τον αδελφό μας) 
στην Αγγλία. Κι όταν  έφευγε με πλοίο από την Αμ-
μόχωστο το 1951 αγκάλιασε τον πατέρα μας και 
του λέει  «Δεν νομίζω να σε ξαναδώ!» Κι αυτό 
ήταν, ο πατέρας μας πέθανε την 1ηγ Μαρτίου 
1955.  Έτσι, η Δέσποινά μας;αναγκάστηκε κι αυτή 
να πάρει τον δρόμο της ξενιτιάς, εδώ στην Αγγλία, 
για ένα καλύτερο μέλλον, όπως έκαναν και άλλες 
300 τόσες χιλιάδες συμπατριώτες μας. Παντρεύ-
τηκε το 1958 τον Κώστα Κόνιο το 1958, από το 
Νέο Χωριό Κυθραίας με τον οποίο απέκτησαν δύο 
παιδιά, την Μαρίτσα και τον Ανδρέα. Εγκαταλείπει 
επίσης πέντε εγγόνια, την Αθηνά. την Δέσποινα, 
την Χριστιάνα, τον Κωνσταντίνο και την Κατερίνα 
που όλοι τους σπούδασαν.  Κι έγιναν όλοι δάσκα-
λοι και η Χριστιάνα που έγινε γιατρός. Εγκαταλεί-
πει επίσες πέντε δισέγονα  και τους νεότερους 
αδελφόυς τον Ζαννέτο και τον Κύπρο και την ευ-
χαριστούμε γιά όσα έχει κάνει για μας. 

Η Δέσποινα πήρε από τους γονείς μας μια 
σωστή, ανθρώπινη ανατροφή, με ανώτερες αξίες, 
εμποτισμένες στα νάματα του χριστιανισμού και 

της ανθρωπιάς. Η Δέσποινα ήταν ένας 
απλός, χαμογελαστός, ήρεμος  άνθρω-

πος. Όμορφη, καλοσυνάτη με πολύ 
ζωηρά, εκφραστικά μάτια. Διακριvό-

ταv για τα ευγεvικά της αισθήματα, 
τηv φιλoξεvία τoυ και τα αγvά πα-
τριω της αισθήματα. Στo σπίτι της, 
ήταv πάvτα γεμάτo από ξέvoυς, 
εγκάρδιo, φιλικό, αvoιχτόκαρδo, 
πoυ χώραγε όλo τov κόσμo.  

Υπήρξε τo πρότυπo και τo υπό-
δειγμα, τo σύμβoλo και η πρoσω-

πoπoίηση της ζεστής αvθρωπιάς 
και της κυπριακής φιλoξεvίας, μαζί 

με όλες τις αρετές τoυ τόπoυ μας - 
αρετές πoυ τις διoχέτευσε με εvθoυ-

σιασμό, ζήλo και επιτυχία στα παιδιά της. 
Αυτές τις αθάνατες αρετές τις κληρονόμησε 

από τους ευγενέστατους γονείς  μας,  τον  Το-
φαλλή και την Κατελού, σοβαρή και ολιγομίλητη! 

Θα ήθελα να απευθύνω λίγα λόγια στα παιδιά, 
τα εγγόνια και τα δισέγγονά της. Οι ξενιτεμένοι  
Στυλλιώτες, συγγενείς και φίλοι σας, σας συμπα-
ραστέκovται, και σας εκφράζoυv τα θερμά τους 
συλλυπητήρια. Ωστόσο, θέλω vα σας πω ότι πρέ-
πει vα voιώθετε  περήφαvoι για τov μητέρα και τη 
γιαγιά σας. Η Δέσποινα ήταv έvας υπέρoχoς, έvας 
γλυκός, σεμνός, αγαπητός  άvθρωπoς, έvας 
άvθρωπoς πoυ ξεχείλιζε από  καλoσύvη, από ζωή 
και αvθρωπιά. Η καρδιά της χώραγε τov κόσμo 
oλόκληρo. Τo παράδειγμά της, είμαι βέβαιoς, ότι 
θα τo συvεχίσετε τόσo εσείς και τα παιδιά σας.  
Η μvήμη της ας μείvει αιώvιo σύμβoλo για όλoυς 
μας. Δέσποινα μας,  πoλύ πόvεσες για πολλά 
χρόνια της ζωής σου. Η καρδιά σου σε πρόδωσε, 
αλλά δεν τα έβαλες κάτω. Αγωvίστηκες γενναία 
για vα αvαθρέψεις σωστά τα παιδιά σoυ. Ακλό-
vητη σαv τov πλάταvo πoυ δεv λυγίζει στις άγριες 
καταιγίδες της ζωής. Ολόκληρη η ζωή σoυ, αγα-
πητή μας αδελφή  ήταv έvας ωραίoς, αvθρώπιvoς 
αγώvας, έvα λαμπρό παράδειγμα πρoς μίμηση. 
Ονειρευόσουνα κι εσύ μια κοινωνία δίκαιη και  
ανθρώπινη, μακριά από την αδικία και την εκμε-
τάλλευση. Και μια ευχή - σύvτoμα vα αvoίξει κι o 
δρόμoς πoυ θα μας φέρει επιτέλoυς ελεύθερoυς  
και  στους Στύλλους, και στο Βαρώσι και  
σ' oλόκληρη τηv κατεχόμεvη πατρίδα. Αυτό θα 
ήταv και η εκπλήρωση τoυ ovείρoυ σoυ. Κoιμή-
σoυ, λoιπόv, ήσυχη με τη βεβαιότητα ότι μια μέρα, 
σύvτoμα ελπίζoυμε, vα πραγματoπoιηθoύv τα 
όvειρά σoυ. Σε αποχαιρετούμε με ευγνωμοσύνη 
για όσα μας πρόσφερες και σου δίνουμε την υπό-
σχεση ότι θα παραμείνουμε κι εμείς – όπως κι εσύ 
- ενωμένοι και μονοιασμένοι για το καλό του χω-
ριού μας και της πατρίδας μας. 
Και ευχόμαστε όπως o Θεός ν’ αvαπαύσει 

τηv ψυχή σoυ. Γιατί σoυ αξίζει. Καλό σoυ  
ταξίδι, καμάρι του χωριού μας... 

 
ΖΑΝΝΕΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ 

Λονδίνο, Δεκέμβριος 2022

Ξενιτεμένοι που μας φεύγουν 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΙΟΥ 

(το γένος Τοφαλλή) 
Από τους Στύλλους Αμμοχώστου 

Άνθη από Τούρκους της Κώμης Κεπίρ στην κηδεία της  

Παναγιώτας Σολωμή
Παρόντες εκπρόσωποι της κυβέρνησης, 
του ΑΚΕΛ και δεκάδων άλλων οργανισμών.   

 
Ολόθερμη, συγκινητική και διδακτική για τις 

φιλικές, στην πραγματικότητα, σχέσεις μεταξύ 
των απλών ανθρώπων των δυο κοινοτήτων, 
ήταν η χειρονομία των Τούρκων της Κώμης 
Κεπίρ να στείλουν άνθη από το χωριό στην κη-
δεία της Παναγιώτας Π.Σολωμή στη Λεμεσό. 
Πρόκειται για την τραγική σύζυγο του Παύλου 
Σολωμή και μητέρα του γιού το ζεύγους, Σο-
λάκη, 16 μόλις χρόνων , και των δυο άγρια 
εκτελεσθέντων από ομάδα φανατικών Τούρ-
κων του χωριού και της γύρω περιοχής κατα 
τις μαύρες μέρες της δεύτερης φάσης της τουρ-
κικής εισβολής.  

Τα εναπομείνοντα των δυο σωμάτων είχαν 
ανευρεθεί σε περιοχή της Γαλάτιας 43 χρόνια 
αργότερα σαν αποτέλεσμα επιμόνων προσπα-
θειών της κόρης του ζεύγους Χριστίνας, με την 
υποστήριξη της γνωστής Τουρκοκυπρίας δη-
μοσιογράφου και ερευνήτριας Σεβκούλ Ουλου-
τάγκτ. Πατέρας και γιός είχαν κηδευθεί στη 
Λεμεσό τον Μάρτιο του 2018 και η ταφή έγινε-
στο κοιμητήριο Σφαλαντζιότισας. Ο ενταφια-
σμός της Παναγιωτας έγινε στον  τάφο του 
συζύγου της. 

Τέσσερα χρόνια αργότερα έφθασε το οριστικο 
τέλος για την Παναγιώτα που κάτω από το 
βάρος αβάστακου μαρτυρίου έγινε σύμβολο 
ψυχικής αντοχής. Απεβίωσε την Κυριακή, 11 
Δεκεμβρίου.   

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε την εκκλησία του 
Αποστόλου Λουκά στον ‘Αγιο Αθανάσιο Λεμε-
σού όπου τελέσθηκε η κηδεία, την Τετάρτη 14 
Δεκεμβρίου. Κυρίαρχα τα αισθήματα της θλί-
ψης και του πόνου που βαραίνουν  ακόμη τον 
κυπριακό λαό από τη  προδοσία και συμφορά 
του 1974. Βαριά και η αγωνία με άλυτο ακόμη 
το πρόβλημα με εκγυμονούντες μύριους κινδύ-
νους. Κηδεία με τόσα μηνύματα που έμοιαζε 
σαν λιτανεία για το αύριο.  

Εκεί ήταν εκπρόσωπος της κυβέρνησης  
Προεδρικός  Επίτροπος  Φώτης Φωτίου, ο 
οποίος σε γραπτή δήλωση είπε μεταξύ άλλων, 
για την αείμνηστη Παναγιώτα “ Πρόκειται για 
μια από τις πιο εμβληματικές μορφές και σύμ-
βολο του αγώνα για διακρίβωση της τύχης των 
αγνοουμένων και διεκδίκησης των αναφαίρε-
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για επιστροφή 
στα κατεχόμενα εδάφη μας όπως ήταν και είναι 
όλες οι Μάνες των Αγνοουμένων μας.”   

Εκεί ήταν εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ και πρώην 
βουλευτιίνα του κόμματος,  Σκεύη Κουκουμά, 
η οποία σε σύντομη ομιλία της αναφέρθηκε σε 
έντονες, ακόμη,αναμνήσεις της από επίσκεψη  
ομάδας γυναικών στον Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών στην Ν.Υόρκη, πρίν αρκετά χρόνια στην 
οποία ομάδα ήταν και η Παναγιώτα Σολωμή με 
το ιδιαίτερο δράμα της.  

Εκεί ήταν εκπρόσωποι του Συνδέσμου Αγνο-
ουμένων και δεκάδων άλλων οργανισμών σχε-
τιζομένων με τις συνέπειες της τουρκικής 

εισβολής και άλλες πτυχές του Κυπριακού.  
Ο επικήδειος , από τον Γ.Γ του Συνδέσμου 

Κώμης Κεπίρ, Κωστάκη Κωνσταντίνου, έδωσε 
ευρύτερη κάλυψη για τις συνέπειες της τουρκι-
κής εισβολής για το χωριό και την περιοχή.  

Η κοινότητα της Κώμης Κεπίρ, διασκορπι-
σμένη σε όλη την ελεύθερη Κύπρο, έδωσε την 
παρουσία της.  

• Μερικές λεπτομέρειες που αφορούν τη συμ-
μετοχή των Τούρκων της Κώμης Κεπίρ, άμεσα 
και έμμεσα στο πένθος, αφέθηκαν στο τέλος 
του κειμένου διότι αφορούν ιδιαίτερα  τους Κω-
μήτες αναγνώστες: 

Μετέβη στη Λεμεσό και παρευρέθη στην κη-
δεία σαν ένα  ρόλο απεσταλμένης, η ΓκιουλάΊ, 
πολύ κοντινή στο εκλειπόν ζεύγος Παύλου και 
Παναγιώτας. Πρόκειται για εγγονή του Χαλή 
Χότζια από μητέρα και του Τσαγγαρουδκιού 
από πατέρα. Η Γκιουλάϊ μετέφερε χώμα και μα-
τσικόριδα για τον τάφο της Παναγιώτας. Ειδική 
δέσμη από τριαντάφυλλα, ήταν από το ζεύγος 
Κεννάνη και Αϊσιές , που είχαν ιδιαίτερες σχέ-
σεις με τον Παύλο και Παναγιώτα. Πρίν ένα πε-
ρίπου μήνα, ο Κεννάνης και η Αίσιέ μετέβησαν 
στη Λεμεσό για να δούν την Παναγιώτα όταν 
έμαθαν για την σοβαρότητα της υγείας της.  

Να σημειώσουμε εδώ ότι γενικά οι διακοινο-
τικές σχέσεις στην Κώμη Κεπίρ ήταν πάντα 
καλές για να μήν πούμε υποδειγματικές. Μερι-
κές οικογένειες ήταν γνωστές για το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον που επεδείκνυαν σ’αυτό τον τομέα. 
Μια απ’αυτές ήταν εκείνη του Παύλου και της 
Παναγιώτας. 

Κυριάκος Τσιούπρας
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It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, grandfather, and great grandfather Demetris Savvides 
who passed away peacefully on Saturday 10th December 2022, at the age of 96. 

 
Demetris, affectionately known to many as Jimmy, brought an incessant entrepreneurial spirit from Cyprus to London in 1946, working in hospitality  
before opening a series of businesses in the Finsbury Park area in the late 1950’s. We will miss his infectious laugh and spirit but take comfort that he 

will now be reunited with his beloved wife Georgia.  
 

He leaves behind his daughter Naso, sons Vassos and Panos, daughter-in-law Maria, grandchildren Stephany, Constantine, Stella, Demetra, Demetris 
and Panayiota, and twelve great grandchildren. 

 
The funeral will be held on Thursday 29th December 2022, at 12.30pm, at the Greek Orthodox Church of St John the Baptist, Wightman Road,  

N8 0LY. The burial will take place at New Southgate Cemetery, followed by a wake at St. John the Baptist Church Hall. 
There will be a donation box for MS-UK.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

28/1/26 – 10/12/22

Demetris Panayi Savvides
(From Arnadi, Cyprus)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και προπάππου Δημήτρη Σαββίδη, 
ο οποίος απεβίωσε το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών. 

 
Ο Δημήτρης, γνωστός σε πολλούς ως Τζίμι, μετέφερε το επιχειρηματικό του πνεύμα από την Κύπρο στο Λονδίνο, όπου μετανάστευσε το 1946. 

Εργάστηκε σκληρά στο χώρο της εστίασης και κατάφερε να ανοίξει δικές του επιχειρήσεις στο Finsbury Park περί τα τέλη της δεκαετίας του 1950.  
Θα μας λείψει το γέλιο και το αστείρευτο του χιούμορ, αλλά μας παρηγορεί η ιδέα ότι ξανανταμώνει με την αγαπημένη του σύζυγο Γεωργία. 

 
                   Αφήνει την κόρη του Νάσω, τους γιους Βάσο και Πάνο, τη νύφη του Μαρία, τα εγγόνια του Στεφανία, Κωνσταντίνο, Στέλλα,  

Δήμητρα, Δημήτρη και Παναγιώτα, και τα δώδεκα δισέγγονά του.

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2022, στις 12.30, από τον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό  
του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, N8 0LY. Η ταφή θα γίνει στο New Southgate  
και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή.  

Θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο MS-UK.
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