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Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε 
ότι δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε 
μια συνεργασία με την ΕΕ στα πρό-
τυπα της Ελβετίας, αφού ορισμένοι 
από τους ευρωσκεπτικιστές βουλευ-
τές προειδοποίησαν... 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ‘ΝΑ ASSOCIATES’ 
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ «ΒΟΥΤΙΑ» ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

Πρώην εθελόντρια καταγγέλει ότι 
η Ελληνική Αστυνομία και η Δικαιο-
σύνη γνώριζαν για το καθεστώς 
φρίκης στην «Κιβωτό του Κόσμου» 
με πολλά περιστατικά βίας κατά 
παιδιών και... 
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Την προσωπική του άποψη για 
το μέλλον της Παροικιακής Εκπαί-
δευσης, καταθέτει δημόσια με γρα-
πτή δήλωσή του, το μέλος της 
επταμελούς ειδικής επιτροπής της 
ΕΚΟ, Σ. Παυλίδης.... 
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Δημόσια εισήγηση

Σημαντικές επαφές 
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Ακόμη συζητούν Γνώριζαν από το 2015
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Τα χειρότερα έπονται
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Ζητούν ακύρωση 
της επέκτασης των ULEZ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣτην Αρχή κατά 
της Διαφθοράς...

Τα χειρότερα έπονται

Σημαντικές επαφές 
Φώτη Φωτίου στο ΗΒ 

Στην Αρχή κατά 
της Διαφθοράς... Ζητούν ακύρωση 

της επέκτασης των ULEZ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ Η ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

«Βροντερό μήνυμα προοδευτικής αλλαγής και από το Birmingham»

Την προσωπική του άποψη για το μέλλον της 
Παροικιακής Εκπαίδευσης, καταθέτει δημόσια με 
γραπτή δήλωσή του, το μέλος της επταμελούς ει-
δικής επιτροπής της ΕΚΟ, πρώην Σύμβουλος Εκ-
παίδευσης της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας και 
Επιθεωρητής - Προϊστάμενος της Κυπριακής Εκ-
παιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Σάββας Παυλίδης 
(τον οποίο προσεγγίσαμε), επαναφέροντας το θέμα 
της εισαγωγής της Ελληνικής Γλώσσας στα βρε-
τανικά σχολεία, όπου φοιτούν χιλιάδες παιδιά από 
την Κύπρο και την Ελλάδα. 
Όπως αναφέρει στη σχετική επιστολή του, την 

οποία έχει ήδη κοινοποιήσει προς τα υπόλοιπα 
μέλη της επιτροπής της ΕΚΟ (πέραν της υποβολής 
σειράς επιπρόσθετων εισηγήσεων) με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων, πε-
ποίθησή του είναι ότι «αξίζει τον κόπο να επανα-
λάβουμε αυτό το εγχείρημα». 

Αναφέρει, λοιπόν, ο κ. Παυλίδης: 
 

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
(Σάββας Παυλίδης, 

Λονδίνο, 20 Νοεμβρίου 2022) 
 
"Χάριν της Ιστορίας" οφείλω να αναφέρω ότι στο 

παρελθόν σε μερικά αγγλικά σχολεία του Βορείου 
Λονδίνου διδασκόταν η ελληνική γλώσσα από μέλη 
της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής και του 
Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας. 
Δυστυχώς όμως, για διάφορους λόγους, η διδα-
σκαλία της γλώσσας μας στα εν λόγω σχολεία έχει 
αφαιρεθεί εδώ και μερικά χρόνια από τα αναλυτικά 

τους προγράμματα. Θεωρώ ωστόσο ότι η επανέ-
νταξη της διδασκαλίας των Ελληνικών σε όλα τα 
αγγλικά σχολεία ή τουλάχιστον σε εκείνα, όπου 
φοιτούν μεγάλοι αριθμοί μαθητών ελληνικής κατα-
γωγής, αποτελεί μια βασικότατη προϋπόθεση για 
την επιβίωση και εξάπλωσή της. Πέραν πάσης αμ-
φιβολίας, αξίζει, πιστεύω, να καταβληθούν σοβαρές 
προσπάθειες προς επίτευξη αυτού του στόχου.  
Θα ήθελα επί του προκειμένου να σας πληρο-

φορήσω ότι είχα κάποτε συνεργασθεί πολύ  στενά 
για το πιο πάνω θέμα  μαζί με τον πρώην Συντονι-
στή του Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρε-
σβείας κ. Βασίλη Αναγνώστου. Μια μικρή περίοδος 
της μακράς (οκταετούς) υπηρεσίας μου (2000-
2006 και 2010-2012) ως Σύμβουλος Εκπαίδευσης 
της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστείας και Επιθεω-
ρητής - Προϊστάμενος της Κυπριακής Εκπαιδευτι-
κής Αποστολής (ΚΕΑ), έτυχε να  συμπέσει με τη 

διετή περίπου υπηρεσία του κ. Αναγνώστου.  
[Σημειωτέον ότι είχα πάντοτε στενή συνεργασία 

με όλους ανεξαίρετα τους ελλαδίτες συναδέλφους, 
που υπηρέτησαν κατά καιρούς ως Συντονιστές του 
Γραφείου Εκπαίδευσης της Ελληνικής Πρεσβείας, 
έξι ή επτά, νομίζω, τον αριθμό συνολικά. Με μερι-
κούς από αυτούς έχω ακόμη στενή επαφή (Αγγε-
λική Δεληγιάννη, Βαρβάρα Καμπουρίδου) και με 
μερικούς άλλους περιστασιακή επικοινωνία (Νικό-
λαος Βολιώτης, Αντωνία Βαλαβάνη, Ρεπούσης)]. 
Είχαμε ξεκινήσει τότε, μαζί με τον κ. Αναγνώστου, 

μια έντονη προσπάθεια για επανένταξη της διδα-
σκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλικά σχο-
λεία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πραγμα-
τοποιήσαμε ειδική συνάντηση στο Υπουργείο 
Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρό-
θυμης πρωτοβουλίας του... 

συνέχεια στη σελ 10 

«Να επαναλάβουμε το εγχείρημα εισαγωγής της Ελληνικής στα βρετανικά σχολεία»

Ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη η πε-
ριοδεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, με τους απόδημους μας, να στέλνουν 
βροντερό μήνυμα προοδευτικής αλλαγής για την 
Κύπρο. 
Στο πλαίσιο της περιοδείας του, ο Ανδρέας Μαυ-

ρογιάννης συναντήθηκε με εκατοντάδες συμπα-
τριώτες μας, ανταλλάζοντας απόψεις για τα ζητή-
ματα που αφορούν το Κυπριακό, την ενέργεια και 
την οικονομία του τόπου. Συζητήθηκαν επίσης ζη-
τήματα που αφορούν τη στήριξη της κυπριακής 
διασποράς, μέσα από τη βελτίωση των σχέσεων 
με την πατρίδα και την αντιμετώπιση διαφόρων 
θεμάτων που συχνά αντιμετωπίζουμε. 
Παράλληλα σημειώθηκε η ανάγκη για στενότερη 

συνεργασία και στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας 
στο ΗΒ, με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών 
που παρέχει προς την ομογένεια. 
Ειδική αναφορά, έγινε για την ανάγκη περαιτέρω 

ενίσχυσης των κυπριακών Πανεπιστημίων, ώστε 
να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες και θέσεις ερ-
γασίας στους Κύπριους επιστήμονες, περιορίζο-
ντας τη μετανάστευση στο εξωτερικό. 

Όπως είχαμε γράψει και στην προηγούμενη μας 
έκδοση, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, είχε συναντή-
σεις με την Deputy Director of the Ministry of Eu-
rope, Alison Kemp, με μέλη του Κοινοβουλίου του 
Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και με την Εθνική Κυ-
πριακή Ομοσπονδία (ΕΚΟ). 
Το βράδυ της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου, ήταν ο 

κύριος ομιλητής σε πολιτική συγκέντρωση στο 
Μπέρμινχαμ, όπου ανέπτυξε το όραμά του για την 
προοδευτική διακυβέρνηση της Κύπρου και επε-
σήμανε τους τρόπους με τους οποίους θα οχυρω-
θεί η κυπριακή κοινωνία μπροστά στην ακρίβεια, 
αλλά και πως θα καταστεί η οικονομία της χώρας 

περισσότερο ανθεκτική σε εξωγενείς παράγοντες. 
Έκανε λόγο για νέα προσέγγιση στην Οικονομία 
και στάθηκε ειδικότερα στην Αγροτική πολιτική και 
την προοπτική που έχει η Κύπρος μέσα από τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Σημείωσε, ωστόσο, 
ότι με την καταστροφή του Συνεργατισμού δεν 
υπάρχει πιά προστασία για τους παραγωγούς και 
τους αγρότες. 
Όσον αφορά το Κυπριακό, τόνισε ότι πρέπει να 

καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
αντιστροφή της πορείας που έχει λάβει. «Για να 
ξεπεραστεί το αδιέξοδο, πέραν της διπλωματίας, 
χρειάζεται να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες ορ-

γανικές συνθήκες ειρήνης και να κερδίσουμε την 
εμπιστοσύνη της πλειονότητας των Τουρκοκυ-
πρίων. Να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που 
διαθέτουμε, όπως αυτό της ενέργειας και του μη-
χανισμού της ΕΕ», συμπλήρωσε. 
Καταλήγοντας, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης υπο-

γράμμισε πως η διακυβέρνησή του έχει ως στόχο 
να θέσει τέρμα στη διαπλοκή, στη διαφθορά και 
στην ανυποληψία. «Να κτίσουμε ένα κράτος που 
θα έχει κοινωνικές ευαισθησίες, να σκέφτεται τους 
ανθρώπους και να εργάζεται για τους πολλούς», 
πρόσθεσε. 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ

Οι τρεις Συντηρητικοί βουλευτές του Barnet ζητούν ακύρωση επέκτασης των ζωνών ULEZ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ‘ΕΦΙΑΛΤΗ’ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Την έντονη αντίθεσή τους στην επέκταση του 
μέτρου περιορισμού της κυκλοφορίας ρυπογόνων 
οχημάτων ‘ULEZ’ (Zώνη Εξαιρετικά Χαμηλών Ρύ-
πων) και στο Hendon, εξέφρασαν οι τρείς βουλευ-
τές του Barnet που ανήκουν στο Συντηρητικό 
Κόμμα, Dr Matthew Offord της εκλογικής περιφέ-
ρειας του Hendon, Theresa Villiers της περιφέρειας 
Chipping Barnet και Mike Freer της περιφέρειας 
Finchley & Golders Green. 
Με πρωτοβουλία του Dr Offord MP, οι τρεις βου-

λευτές μαζί με τον επικεφαλής της δημοτικής ομά-
δας του Συντηρητικού Κόμματος Dan Thomas, 
καλούν το μέλος του London Assembly (Γενικής 
Συνέλευσης Δήμων Λονδίνου) που εκπροσωπεί 
το Barnet και το Camden, Anne Clarke του Ερ-
γατικού Κόμματος, να καταψηφίσει την πρόταση 
που προνοεί την επέκταση των ζωνών ULEZ. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση, στις 17 Νοεμβρίου, τα μέλη της 
Συνέλευσης του Λονδίνου θα κληθούν 
να ψηφίσουν πρόταση που τροπο-
ποιεί το Σχέδιο Στρατηγικής για τις 

Συγκοινωνίες του Λονδίνου, ανοίγοντας έτσι το 
δρόμο για την επέκτασή των ULEZ σε ολόκληρο 
το Barnet. Ως γνωστό, το μέτρο προνοεί ότι οι ιδιο-
κτήτες των οχημάτων που δε συμμορφώνονται με 
το όριο εκπομπής ρύπων, οφείλουν να πληρώνουν 
£12.50 την ημέρα για τις μετακινήσεις τους εντός 
των συγκεκριμένων ζωνών κυκλοφορίας. Πρό-
σφατα, ο Dr Offord MP, μαζί με τον βουλευτή του 
Εργατικού Κόμματος Jon Cruddas που κατέχει την 

έδρα Dagenham and Rainham του δήμου Barking 
& Dagenham, ζήτησαν από τον Δήμαρχο του Λον-
δίνου, Sadiq Khan, να μελετήσει το ενδεχόμενο να 
μην υπάρξουν χρεώσεις κατά τον πρώτο χρόνο 
εφαρμογής του μέτρου σε νέες περιοχές. Στη κοινή 
δήλωσή τους, οι δύο βουλευτές σημειώνουν ότι 
στο πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου στο Κεντρικό 
Λονδίνο, είχε δοθεί χρόνος προειδοποίησης (χωρίς 
χρεώσεις) δύο ετών. Ωστόσο, για τις υπόλοιπες 
περιοχές δόθηκε μόνο ένας χρόνος. 

Όπως υπογραμμίζουν, για τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες που επηρεάζονται άμεσα, 
δεν είναι αρκετός χρόνος για να μπορέσουν 
να αντικαταστήσουν τα οχήματά τους, ώστε 
να πληρούν τα κριτήρια που επιβάλλουν οι 
κανονισμοί των ζωνών ULEZ. 

Παράλληλα, ανέδειξαν και τη σχε-
τική έκθεση του Independent Im-
pact Assessment, σύμφωνα με 
την οποία, η περαιτέρω επέκταση 
των ζωνών ULEZ δε θα φέρει τα 
επιθυμητά περιβαλλοντικά οφέλη. 

Ο Dr Offord MP δήλωσε: «Θέλω απεγνωσμένα 
να δω βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο 
Λονδίνο, αλλά αυτό το μέτρο είναι ο λάθος τρό-
πος. Και ειδικά λόγω του ότι επιχειρείται να 
εφαρμοστεί σε μια λάθος στιγμή. Η κρίση του 
κόστους ζωής κάνει τη ζωή πολλών ανθρώπων 
πολύ δύσκολη και η επιβολή πρόσθετων χρε-
ώσεων στους ιδιοκτήτες οχημάτων και στις επι-
χειρήσεις, είναι η λάθος απόφαση. Οι ψηφο-
φόροι μας χρειάζονται προστασία από αυτή 
την εσφαλμένη πρόταση». 
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Με κύμα απεργιών στα τρένα ενόψει Χριστου-
γέννων βρίσκεται αντιμέτωπη η Βρετανία, καθώς 
οι εργαζόμενοι κλιμακώνουν τη διαμαρτυρία τους 
διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και αρνούμενοι 
προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις στο σιδηροδρομικό 
δίκτυο, αναφέρει το Bloomberg. Οι απεργίες ανα-
μένεται να επηρεάσουν 14 εταιρείες στο σιδηρο-
δρομικό δίκτυο όλης της χώρας, ενώ οι εργαζόμενοι 
θα αρνηθούν κάθε υπερωρία από τις 18 Δεκεμ-
βρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, δηλαδή στο διάστημα 
μεταξύ των δύο 96ωρων απεργιών. 
Πρόκειται για λευκή απεργία που μπορεί να επι-

φέρει εκτεταμένες ακυρώσεις δρομολογίων στην 
καρδιά των χριστουγεννιάτικων διακοπών. 
Η Network Rail, διαχειρίστρια του εθνικού σιδη-

ροδρομικού δικτύου της Μεγάλης Βρετανίας, πρό-
σφερε αυξήσεις ύψους 4% για το 2022 και το 2023, 
υπό την προϋπόθεση πως θα υπάρξουν κι άλλες 
2.000 εθελοντικές αποχωρήσεις εργαζομένων. 
Τα συνδικάτα έκριναν χαμηλή την προσφορά δε-

δομένης της εκτίναξης του πληθωρισμού σε ιστο-
ρικά υψηλά επίπεδα (11%) και θέλουν ανάκληση 
και των απολύσεων που έχουν ήδη γίνει. Επίσης 
κατακρίνουν και τη στάση που κράτησε η κυβέρ-
νηση. Πολλές εφημερίδες της Τετάρτης 23/11  
ξεκίνησαν με την είδηση ότι το συνδικάτο των σι-
δηροδρομικών RMT πρόκειται να πραγματοποιήσει 
σειρά απεργιών πριν και μετά τα Χριστούγεννα. 

"Πότε θα τιθασεύσουμε τα συνδικάτα που σκο-
πεύουν στο χριστουγεννιάτικο χάος;" - ο τίτλος στην 
Daily Mail. Η εφημερίδα γράφει ότι οι απεργίες εν-
δέχεται να κοστίσουν εκατομμύρια λίρες στον κλάδο 
της φιλοξενίας, αλλά ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να 
καμφθεί σε συμβιβασμό με το συνδικάτο, επειδή 
ανησυχεί ότι οι σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς 
θα δημιουργήσουν κακό προηγούμενο. Σε κύριο 
άρθρο της, η Sun κατηγορεί τους " τραμπούκους 
του συνδικάτου των σιδηροδρομικών", όπως τους 
αποκαλεί, ότι έχουν αποφασίσει “να καταστρέψουν” 
τα πρώτα οικογενειακά Χριστούγεννα μετά την παν-
δημία Covid. Σύμφωνα με την Daily Express, η 
Βρετανία αντιμετωπίζει έναν "εφιάλτη πριν από τα 

Χριστούγεννα", με χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, 
οδηγούς φορτηγών, ταχυδρομικούς υπαλλήλους, 
το νοσηλευτικό προσωπικό του NHS και τo προ-
σωπικό ασφαλείας επίσης  “να κατεβάζουν τα ρολά” 
τους επόμενους δύο μήνες. 

 
Μουντιάλ 2022 : Εμφατική νίκη για την Αγγλία 

– Δεν έχασε η Ουαλία  
Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι δηλώσεις του Ρόι 

Κιν στο ειδησεογραφικό δίκτυο ITV (21/11), ανα-
φορικά με την υποχώρηση της Ουαλίας και της Αγ-
γλίας στο ζήτημα του περιβραχιόνιου που στηρίζει 
την LGBTQ κοινότητα. Ο Ιρλανδός παλαίμαχος αρ-
χηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε μία δια-
φορετική οπτική στο ζήτημα των απαγορεύσεων 
του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συγκεκριμένα είναι της 

άποψης ότι αμφότεροι οι αρχηγοί Χάρι Κέιν και 
Γκάρεθ Μπέιλ θα έπρεπε να φορέσουν τα χρώματα 
της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο μπράτσο τους - “εφό-
σον υποστηρίζουν τα δικά τους πιστεύω, αλλά και 
δύο ολόκληρων εθνών”. 
Οι περισσότερες εφημερίδες της Τρίτης 22/11 εί-

χαν την ίδια ιστορία - τα πρώτα παιχνίδια της Αγ-
γλίας και της Ουαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο - 
στις πρώτες και στις τελευταίες σελίδες τους. Ο 
Guardian αναφέρει ότι υπήρχε " άκρατος ενθου-
σιασμός" μεταξύ των φιλάθλων για την επιστροφή 
της Ουαλίας στα τελικά του τουρνουά για πρώτη 
φορά μετά από 64 χρόνια. Πολλές από τις εφημε-
ρίδες ανακηρύσσουν "ήρωα" τον αρχηγό της Ουα-
λίας, Γκάρεθ Μπέιλ, που πέτυχε την ισοφάριση 
στις καθυστερήσεις, με την οποία η ομάδα του απέ-
σπασε ισοπαλία ( 1-1) από τις ΗΠΑ. Η i χαρακτη-
ρίζει " εκπληκτικό ξεκίνημα" το εναρκτήριο παιχνίδι 
της Αγγλίας, με το οποίο νίκησε το Ιράν με 6-2. Η 
Daily Express γράφει ότι οι παίκτες του Γκάρεθ 
Σάουθγκεϊτ ξεκίνησαν την "περιπέτεια με στυλ", 

ενώ η Τζέιν Φράιερ 
της Daily Mail επιση-
μαίνει ότι η ομάδα γι-
νόταν "όλο και καλύ-
τερη και καλύτερη" 
καθ' όλη τη διάρκεια 
του αγώνα.  

 
Η Sun επαινεί τον 

19χρονο Τζουντ Μπέ-
λινγκχαμ, που πέτυχε 
το εναρκτήριο γκολ, 
χαρακτηρίζοντάς τον 
"παιδί-θαύμα". Γράφο-
ντας στην Daily Tele-
graph, ο πρώην παί-
κτης της Αγγλίας Τζέιμι 
Κάραγκερ λέει ότι η 
σημερινή ομάδα απέ-
δειξε ότι είναι "υπολο-
γίσιμη δύναμη". Ακόμη 
και στην πρώτη σελίδα 

των Financial Times υπάρχει φωτογραφία της ομά-
δας της Αγγλίας να πανηγυρίζει τη νίκη της. Ο Σον 
Ινγκλ του Guardian γράφει ότι, αν και η Αγγλία 
εντυπωσίασε, πιστεύει ότι ο αγώνας θα μείνει πε-
ρισσότερο στην ιστορία για την άρνηση της ιρανικής 
ομάδας να τραγουδήσει τον εθνικό της ύμνο. Περι-
γράφει την κίνηση αυτή ως "μια χειρονομία αλλη-
λεγγύης προς τις καταπιεσμένες γυναίκες και τους 
διαδηλωτές στην πατρίδα τους". Η Daily Mirror 
υπογραμμίζει πως οι αρχηγοί της Αγγλίας και της 
Ουαλίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σχέ-
δια να φορέσουν περιβραχιόνια με ουράνιο τόξο 
για να υποστηρίξουν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, 
αφού τους είπαν ότι κινδυνεύουν να λάβουν κίτρινες 
κάρτες. Κάνοντας την εκτίμησή του, ο Πάτρικ Στρά-
ντγουικ γράφει στην i: "Ουπς…., ξέχασαν τις αρχές 
τους οι ποδοσφαιριστές στην πρώτη υποψία ότι 
υπάρχει πρόβλημα". 

 
 “Εμπρός Λιοντάρια για τη νίκη!”- Για “υπο-
κρισία” κατηγορεί τη Δύση ο πρόεδρος της Fifa      
Ο πρόεδρος της Fifa, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατηγό-
ρησε τη Δύση για "υποκρισία" στις καταγγελίες της 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κατάρ, 
την παραμονή του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε έναν 
ασυνήθιστο μονόλογο, σε συνέντευξη Τύπου στη 
Ντόχα, ο Ινφαντίνο μίλησε για σχεδόν μία ώρα και 
υπερασπίστηκε με πάθος το Κατάρ και το τουρ-
νουά. Η διοργάνωση επισκιάστηκε από ζητήματα 
στο Κατάρ, όπως οι θάνατοι μεταναστών εργατών 
και η μεταχείριση των ΛΟΑΤΚΙ (λεσβίες, ομοφυλό-
φιλοι, αμφιφυλόφιλοι και τρανς). Ο Ινφαντίνο, ο 
οποίος γεννήθηκε στην Ελβετία, δήλωσε ότι τα ευ-
ρωπαϊκά έθνη θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη 
για τα όσα διέπραξαν στην δική τους ιστορική δια-
δρομή, αντί να εστιάζουν στα ζητήματα των μετα-
ναστών εργατών στο Κατάρ.  
Ξεκίνησε λέγοντας: "Σήμερα έχω έντονα συναι-
σθήματα. Σήμερα αισθάνομαι Καταριανός, αισθά-
νομαι Άραβας, αισθάνομαι Αφρικανός, αισθάνομαι 
ομοφυλόφιλος, αισθάνομαι ανάπηρος, αισθάνομαι 
μετανάστης εργάτης".

Χριστουγεννιάτικο... χάος με κύμα απεργιών σε πολλούς τομείς

Απορρίπτεται το Ελβετικό μοντέλο για τις σχέσεις με την ΕΕ    
Η βρετανική κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν σχεδιάζει 

να προχωρήσει σε μια συνεργασία με την Ευρω-
παϊκή Ένωση στο πρότυπα της Ελβετίας, αφού ορι-
σμένοι από τους ευρωσκεπτικιστές βουλευτές προ-
ειδοποίησαν τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ  να 
μην επιδιώξει στενότερη ευθυγράμμιση με την ΕΕ. 
Οι Sunday Times ανέφεραν ότι η κυβέρνηση Σού-

νακ θα επιδιώξει το εμπόριο "χωρίς τριβές" με την 
ΕΕ, από την οποία η Βρετανία αποχώρησε τον Ια-
νουάριο του 2020. Σύμφωνα με την εφημερίδα μια 
πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να έχει ως πρότυπο 
τη σχέση της Ελβετίας με την ΕΕ, αλλά ότι αυτή η 
συμφωνία δεν θα περιλάμβανε επιστροφή στην 
ελευθερία των μετακινήσεων.  
Η Ελβετία έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά της 

ΕΕ, αλλά σε αντάλλαγμα πρέπει να αποδεχθεί 
όρους, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυ-
κλοφορίας και των πληρωμών στον προϋπολογισμό 
του μπλοκ, ένα μοντέλο που είχε απορριφθεί προ-
ηγουμένως από τους Βρετανούς υπουργούς κατά 
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους διπλω-
μάτες των Βρυξελλών. 
Το ζήτημα απασχόλησε πολλά από τα φύλλα της 

Δευτέρας 21/11. "Μην μας προδώσετε για το Brexit" 
ήταν ο τίτλος της Daily Mail, η οποία επισημαίνει 
ότι αυτές οι πληροφορίες έχουν θορυβήσει τους Συ-
ντηρητικούς βουλευτές, οι οποίοι εκφράζουν φόβους 
ότι στις επόμενες γενικές εκλογές θα τους καταψη-
φίσουν οι ψηφοφόροι που υποστήριξαν την έξοδο 
από την ΕΕ.   

Η Daily Express χαρακτηρίζει τις σχετικές προ-
τάσεις ως "παράλογη ιδέα", καθώς παραθέτει τον 
πρώην υπουργό και πιστό Brexiteer Τζέικομπ Ρις 
Μογκ να τονίζει ότι μια συμφωνία τύπου Ελβετίας 
θα καθιστούσε τις εμπορικές συμφωνίες με άλλες 
χώρες "αναποτελεσματικές". 
Στην Daily Telegraph, ο Ρίσι Σουνάκ επιχείρησε 

να καταπνίξει τις αντιδράσεις, με την Ντάουνινγκ 
Στριτ  να απορρίπτει τις προτάσεις για μια συμφωνία 
ελβετικού τύπου ως αναληθείς. «Δεν αναγνωρίζω 
καθόλου αυτή την ιστορία», δήλωσε ο Στιβ Μπάρ-
κλει, πρώην υπουργός Brexit που οριστικοποίησε 
τη συμφωνία αποχώρησης. 
Η υπουργός Εμπορίου Μαρία Κόλφιλντ, χαρα-

κτήρισε τις σχετικές αναφορές ως «fake news».
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Την πιθανότητα να μην υπάρχει αρκετό ηλε-
κτρικό ρεύμα για να καλυφθούν οι αποψινές ανά-
γκες στη Βρετανία επισήμανε το αυτόματο 
σύστημα προειδοποίησης της εταιρείας που είναι 
υπεύθυνη για το δίκτυο ηλεκτρισμού στη χώρα. 
Η προειδοποίηση της National Grid είχε ισχύ 

από την Τρίτη στις 7 το βράδυ τοπική και ενεργο-
ποιήθηκε αυτομάτως από το σύστημα λόγω του 
πολύ στενού περιθωρίου μεταξύ διαθέσιμης και 
απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Αυτό το στενό περιθώριο αποδόθηκε στη σημα-

ντικά χαμηλότερη του συνηθισμένου παραγωγή αι-
ολικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της Τρίτης. 
Ωστόσο, η προειδοποίηση ακυρώθηκε λίγη ώρα 
αργότερα, καθώς η National Grid έχει  τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης αποθεμάτων ενέργειας σε τέτοι-
ους είδους περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, η αυτόματη 
ειδοποίηση εκλαμβάνεται ως ένδειξη των πιθανών 
προβλημάτων στην επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος 
τους επόμενους κρύους μήνες του χειμώνα για τα 
οποία η National Grid έχει ήδη προειδοποιήσει εδώ 
και εβδομάδες.

Τα εστιατόρια στη Βρετανία πτωχεύουν με 
γρηγορότερους ρυθμούς από ό,τι την περίοδο 
της πανδημίας του Covid.  
Οι πτωχεύσεις εστιατορίων στο Ηνωμένο Βα-

σίλειο, όπου ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 
11% και η οικονομία κλονίζεται, είναι περισσό-
τερες από ό,τι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
όταν οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διακό-
ψουν τη λειτουργία τους για μήνες αλλά λάμβα-
ναν κρατική βοήθεια, αναφέρει μελέτη της 
εταιρείας Mazars. 
Ο αριθμός αυτών των χρεοκοπιών έχει αυξη-

θεί στη χώρα κατά 59% κατά τη διάρκεια του πε-
ρασμένου έτους, από 984 σε 1.567, σύμφωνα 
με την εταιρεία.Τους τελευταίους τρεις μήνες 
αυξήθηκαν κατά 15% σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. 

«Οι χρεοκοπίες των επιχειρήσεων εστίασης 
συμβαίνουν τώρα με πολύ πιο γρήγορους ρυθ-
μούς από ό,τι κατά τη διάρκεια της Covid», δή-

λωσε η Ρεμπέκα Ντάκρε, συνεργάτης της Ma-
zars, σύμφωνα με τη μελέτη που δόθηκε σή-
μερα στη δημοσιότητα. 
Τα εστιατόρια της χώρας βρίσκονται αντιμέ-

τωπα αφενός με το υψηλότερο επίπεδο πληθω-
ρισμού από το 1981, το οποίο αυξάνει το 
κόστος τροφίμων και ενέργειας, αφετέρου με 
μια απότομη επιβράδυνση των καταναλωτικών 
δαπανών, καθώς και ελλείψεις εργατικού δυνα-
μικού, ιδίως στις θέσεις εργασίας σεφ και αυτό 
αυξάνει τις δαπάνες προσωπικού, αναφέρει η 
Mazars. 
Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι «συνή-

θως εξαιρετική για τις επιχειρήσεις» του κλά-
δου, αλλά «τα εστιατόρια προετοιμάζονται για 
έναν πολύ δύσκολο χειμώνα και πολλά δίνουν 
πραγματική μάχη για να επιβιώσουν», πρό-
σθεσε η Ντάκρε. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, υπάρχει κίνδυνος 

περισσότερων χρεοκοπιών, αν δεν αυξηθεί η 

κρατική στήριξη. 
Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ πα-

ρουσίασε έναν προϋπολογισμό λιτότητας την 
περασμένη Πέμπτη για να διορθώσει τα οικο-
νομικά της Βρετανίας, παρά την ύφεση στην 
οποία έχει ήδη εισέλθει η χώρα και το βιοτικό 
επίπεδο πέφτει κατακόρυφα, σύμφωνα με το 
Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR). 
Εν τω μεταξύ, περισσότερο από το ένα τρίτο 

των βρετανικών παμπ και εστιατορίων έχουν 
μικρύνει το ωράριο λειτουργίας τους κατά τους 
τελευταίους τρεις μήνες για να περιορίσουν το 
αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, ανακοίνωσε 
η στατιστική υπηρεσία της χώρας. 
Περίπου το 6% των παμπ, των καφέ και των 

εστιατορίων έχει αποφασίσει να κλείνει δύο 
επιπλέον ημέρες την εβδομάδα, το 7% να λει-
τουργεί μία μέρα λιγότερο, ενώ το 21% να έχει 
μειωμένο ωράριο λειτουργίας αλλά όχι τον 
αριθμό των ημερών που λειτουργεί.

Τα εστιατόρια ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση την περίοδο Covid

ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΤΟ ΗΒ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΠΛΗΓΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ 7,1%

Έρχεται φτώχεια με ιστορική βουτιά του βιοτικού επιπέδου
Μέσα σε μια διετία, τα νοικοκυριά θα πληγούν από μια τεράστια 

απώλεια εισοδημάτων που θα ξεπεράσει το 7,1%, που είναι και η 
μεγαλύτερη πτώση εδώ και έξι δεκαετίες. 
Αντιμέτωπα με την μεγαλύτερη επιδείνωση στο βιοτικό τους επί-

πεδο εδώ και έξι δεκαετίες βρίσκονται τα νοικοκυριά της Βρετανίας, 
σύμφωνα με έκθεση του ανεξάρτητου Γραφείου Υπευθυνότητας Προ-
ϋπολογισμού (OBR). 
Τα στοιχεία-κόλαφος που περιέχει η έκθεση ήρθαν να αυξήσουν 

την ανησυχία για την πορεία της οικονομίας και τις κοινωνικές επι-
πτώσεις δεδομένου πως το νέο οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης, 
που ανακοίνωσε νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ, 
περιλαμβάνουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις φόρων και μειώσεις των 
δαπανών εδώ και μια δεκαετία.   
Η έκθεση του OBR υποστηρίζει πως ο τοξικός συνδυασμός της 

αύξησης του πληθωρισμού, της εκτίναξης της ακρίβειας και του κό-

στους των στεγαστικών δανείων, όπως και της αυξανόμενης ανεργίας 
θα συρρικνώσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα κατά 4,3%, την 
περίοδο 2022-23. 
Πρόκειται για την μεγαλύτερη πτώση του δείκτη από τότε που 

υπάρχει καταγραφεί των σχετικών στοιχείων, την περίοδο 1956-57. 
Στην πτώση αυτή θα προστεθεί μια ακόμη συρρίκνωση του διαθέ-

σιμου εισοδήματος, την περίοδο 2023-24, κατά 2,8%, που θα είναι 
και η δεύτερη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα πτώση του δείκτη. 
Συνολικά, δηλαδή, μέσα σε μια διετία, τα νοικοκυριά θα πληγούν 

από μια τεράστια απώλεια εισοδημάτων που θα ξεπεράσει το 7,1%, 
που είναι και η μεγαλύτερη πτώση εδώ και έξι δεκαετίες! 
Μέχρι δε, την περίοδο του 2027-28, το κατά κεφαλήν εισόδημα θα 

βρίσκεται ακόμη πάνω από 1% κάτω από τα προ της πανδημίας 
επίπεδα.

Προειδοποίηση για ανεπάρκεια ηλεκτρισμού!
ΣΚΩΤΙΑ | ΜΕΛΕΤΑ ΝΕΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας αποφάν-
θηκε σήμερα ότι η κυβέρνηση της Σκωτίας δεν 
μπορεί να διεξαγάγει ένα δεύτερο δημοψήφισμα 
για την ανεξαρτησία χωρίς έγκριση από το βρετα-
νικό κοινοβούλιο, επιφέροντας ένα πλήγμα στις ελ-
πίδες των εθνικιστών για τη διεξαγωγή μιας 

ψηφοφορίας το επόμενο έτος. Η πρωθυπουργός 
της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, επικεφαλής του Εθνι-
κού Κόμματος της Σκωτίας (SNP) που τάσσεται 
υπέρ της ανεξαρτησίας, ανακοίνωσε νωρίτερα 
φέτος πως σκοπεύει να διεξαγάγει μια συμβουλευ-
τική ψηφοφορία για την ανεξαρτησία στις 19 Οκτω-
βρίου 2023, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι σύννομη 
και να αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. 
Ωστόσο η βρετανική κυβέρνηση στο Λονδίνο έχει 
πει πως δεν θα δώσει άδεια για άλλο ένα δημοψή-
φισμα, λέγοντας ότι αυτό πρέπει να διεξάγεται μία 
φορά σε μια γενιά. Η Στέρτζον έχει ήδη υποσχεθεί 
πως μια ήττα στο Ανώτατο Δικαστήριο θα σήμαινε 
πως το κόμμα της θα πάρει μέρος στις επόμενες 
βρετανικές εκλογές, που αναμένεται να διεξαχθούν 
το 2024.

Δικαστήριο είπε «όχι» για νέο δημοψήφισμα
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
 
Αίσθηση προκάλεσε στην κυπριακή κοινωνία η 

κίνηση του Ανεξάρτητου Υποψηφίου Ανδρέα Μαυ-
ρογιάννη να απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή 
κατά της Διαφθοράς ζητώντας διερεύνηση όλων 
των ισχυρισμών που περιέχονται στο νέο βιβλίο 
του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη με τίτλο 
«Κράτος Μαφία» σε σχέση με διαπλοκές και με 
σαφείς αναφορές για εμπλοκή του ίδιου του Προ-
έδρου Αναστασιάδη. 
Έδωσε δείγματα γραφής και μ’ αυτή του την ενέρ-

γεια ο κ. Μαυρογιάννης στέλνοντας στους ψηφο-
φόρους το μήνυμα πως «η ρήξη με τις πρακτικές 
του παρελθόντος» που ο ίδιος διακηρύττει, δεν 
είναι «έπεα πτερόεντα», όπως χαρακτηριστικά ση-
μειώνει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής 
 δικτύωσης.  Η επιστολή αφορά τα όσα υποστηρίζει 
ο δημοσιογράφος κύριος Μακάριος Δρουσιώτης 
στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» αναφορικά με τη 
σχέση που αποδίδεται από τον συγγραφέα, μέσα 
από την έρευνά του, στον ίδιο τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας καθώς και σε ανθρώπους από τον 
άμεσο περίγυρο του με τον Ρώσσο ολιγάρχη  
Ριμπολόβλεφ και στις ενέργειες που υποστηρίζει ο 
συγγραφέας ότι προέβηκαν κυβερνητικοί και κρα-
τικοί αξιωματούχοι προς ικανοποίηση των ιδιωτικών 
του συμφερόντων. 

«Καλώ την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς 
όπως ξεκινήσει αμέσως διερεύνηση όλων των ισχυ-
ρισμών που περιέχονται στο βιβλίο για τις πράξεις 
διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που 
επικαλείται ο συγγραφέας», αναφέρει ο κ. Μαυρο-
γιάννης. 

«Από τα λόγια περνάμε στις πράξεις», τονίζει 
και έμπρακτα το μήνυμα στους πολίτες πως ναι, 
υπάρχει ελπίδα. Την ίδια ώρα η ενέργεια του Α. 
Μαυρογιάννη προκάλεσε πανικό τόσο στο προ-

εδρικό όσο και στα επιτελεία των δυο Συναγερμικών 
υποψηφίων, του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Νίκου 
Χριστοδουλίδη. Βεβαίως κανείς δεν ανέμενε να… 
σιγοντάρουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη και να στη-
ρίξουν το αίτημα του... Έκαναν πως «ουδέν είδαν, 
ουδέν άκουσαν». Έστω κι αν προκλήθηκαν, έστω 
κι αν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν την ενέργεια 

του ανθυποψηφίου τους, δεν έβγαλαν άχνα….  
Αλλά τι να έλεγαν; 
Τρέμουν τη διεξαγωγή έρευνας γιατί και οι δυο 

τους συμμετείχαν στη διακυβέρνηση Αναστασιάδη 
και ποιος ξέρει, δεν είναι  καθόλου απίθανο να βρε-
θούν κι αυτοί μπλεγμένοι…   
ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ… 
Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Ανε-

ξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, ο κ. Μαυρο-
γιάννης σημειώνει: «Δυστυχώς η διαπλοκή και η 
διαφθορά στον τόπο μας έγιναν καθημερινό φαι-
νόμενο. Πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής ταλανί-
ζουν τον δημόσιο, ημιδημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής δραστη-
ριότητας.»Έχουμε ως εκ τούτου μεγάλη ανάγκη 
από περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία και  
η λογική δημιουργίας και οι αρμοδιότητες της Αρχής 

είναι ιδιαίτερα κομβικές προς την κατεύθυνση αυτή, 
αφού στοχεύουν στη διασφάλιση της αποτελεσμα-
τικότητας των δράσεων και υπηρεσιών στα θέματα 
πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθο-
ράς. Στηρίζω ανεπιφύλακτα τη σοβαρή αποστολή 
που έχετε αναλάβει και είμαι και θα είμαι πάντοτε 
αρωγός και συμπαραστάτης στις προσπάθειες 
σας». Στη συνέχεια αναφέρεται στο βιβλίο του δη-
μοσιογράφου κυρίου Μακάριου Δρουσιώτη με τίτλο 
«Κράτος Μαφία» και προσθέτει:  

«Ο συγγραφέας καταγράφει στο βιβλίο του πρά-
ξεις και ενέργειες προσώπων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα, οι οποίες πιθανόν να στοιχει-
οθετούν «πράξεις διαφθοράς», όπως αυτός ο ορι-
σμός προβλέπεται στον σχετικό νόμο λειτουργίας 
της Αρχής. Αναφέρω για παράδειγμα τη σχέση που 
αποδίδεται από τον συγγραφέα, μέσα από την 
έρευνά του, στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
καθώς και σε ανθρώπους από τον άμεσο περίγυρο 
του με τον Ρώσσο ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ και στις 
ενέργειες που υποστηρίζει ο συγγραφέας ότι προ-
έβηκαν κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι 
προς ικανοποίηση των ιδιωτικών του συμφερό-
ντων.» Στο βιβλίο αναφέρονται ισχυρισμοί οι οποίοι 
περιέχουν το στοιχείο του δεκασμού ή της κατά-
χρησης εξουσίας ή κατάχρησης εμπιστοσύνης  
καθώς και άλλα ενδεχομένως αδικήματα τα οποία 
ως εκ της φύσεως τους συνιστούν σοβαρές πράξεις 
διαφθοράς. Πιστεύω ότι αποτελεί υποχρέωση της 
Αρχής να ξεκινήσει αμέσως διερεύνηση όλων των 
ισχυρισμών που περιέχονται στο βιβλίο για τις πρά-
ξεις διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
που επικαλείται ο συγγραφέας». 

 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 
Η δημοσιοποίηση της ενέργειας του Ανδρέα Μαυ-

ρογιάννη προκάλεσε αναστάτωση στο Προεδρικό 
με τον Ν. Αναστασιάδη «να απειλεί θεούς και δαί-
μονες»… Με γραπτή δήλωση του αναφέρει ότι 

«δεν προτίθεται να σχολιάσει ούτε το περιεχόμενο 
ούτε τις ετεροχρονισμένες ευαισθησίες του εν λόγω 
κυρίου». Τόση είναι η ενόχληση του Ν. Αναστασιάδη 
που ούτε το όνομα του κ. Μαυρογιάννη δεν ανα-
φέρει! Ωστόσο, «εκφράζει ικανοποίηση γιατί η κα-
ταγγελία προς την Αρχή θα δώσει την ευκαιρία να 
διερευνηθούν οι συκοφαντικοί ισχυρισμοί και τα 
ψεύδη ενός τρίτου που, δυστυχώς, για μικροπολι-
τικές σκοπιμότητες οδήγησαν τον κ. Μαυρογιάννη 
στη συγκεκριμένη καταγγελία».  Η σύγχυση και ο 
πανικός που επικράτησαν στο Προεδρικό διαφαί-
νεται και από το γεγονός ότι ο Νίκος Αναστασιάδης 
αναγκάστηκε να… αποδευσμευτεί από τη «δέ-
σμευση» του έναντι των λειτουργών των μέσων 
ενημέρωσης ότι δεν πρόκειται να προβαίνει σε νο-
μικά μέτρα για όσα του γράφουν αναφορικά με 
πράξεις του ως Πρόεδρος του κράτους. Έτσι, με 
τη γραπτή δήλωση του καταφύγει και στην άσκηση 
πνευματικής τρομοκρατίας απειλώντας με αγωγές 
λιβέλου τόσο το συγγραφέα του βιβλίου όσο και 
όσους αναφέρονται στο περιεχόμενο του!  

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιφυλάσσει 
πλήρως τα νομικά δικαιώματα του να κινηθεί δικα-
στικώς εναντίον των όσων προέβαλαν, προβάλ-
λουν ή υιοθετούν ανάλογους συκοφαντικούς ισχυ-
ρισμούς», αναφέρει στη δήλωση του. 
Την ίδια ώρα ο Ν. Αναστασιάδης ελέγχεται και 

για απόπειρα παραπλάνησης της κοινής γνώμης. 
Άνκαι νομικός αφήνει να νοηθεί πως υπάρχει  
τεροχρονισμός στις σε βάρος του καταγγελίες, γε-
γονός που καταρρίπτει με δήλωση του ο Πρόεδρος 
της Αρχής κατά της Διαφθοράς Χάρης Πογιατζιής. 
Δεν παραγράφονται αδικήματα στην Κύπρο και 
οποιαδήποτε υπόθεση μπορεί να διερευνηθεί 
όποτε κι αν συνέβη, δήλωσε ο κ. Πογιατζής.  
Πάντως στην όλη υπόθεση θα δοθεί συνέχεια 

την ερχόμενη Δευτέρα σε συνάντηση που θα έχουν 
ο κ. Α. Μαυρογιάννη και ο Πρόεδρος της Αρχής 
κατά της Διαφθοράς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ� ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΚΡΑΤΟΣ ΜΑΦΙΑ»

Επιμένει ο Ακάρ: «Η μόνη λύση στην Κύπρο είναι τα δύο κυρίαρχα κράτη»
«Η μόνη λύση στην Κύπρο είναι η αποδοχή 

της ύπαρξης δύο κυρίαρχων και ισότιμων ανε-
ξάρτητων κρατών», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός 
Άμυνας Χουλουσί Ακάρ. Κατηγόρησε την Ελλάδα 
ότι «κάνει κάθε είδους προσπάθειες αύξησης 
της έντασης, με συνεχείς προκλητικές ενέρ-
γειες και επιθετική ρητορική, με διεκδικήσεις 
και απαιτήσεις που ξεπερνούν τη λογική και το 
νόμο, κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε ολό-

κληρο κόσμο». 
Κατά την παρουσίαση του προϋπο-

λογισμού του Υπουργείου του στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, 

ο Χουλουσί Ακάρ, αναφερόμενος στις 
εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική 

Μεσόγειο ισχυρίστηκε ότι ενώ η 
Τουρκία σέβεται τα σύνορα, τα 
δικαιώματα και τους νόμους 

όλων των γειτόνων της, η Ελλάδα «κάνει κάθε εί-
δους προσπάθειες αύξησης της έντασης, με συνε-
χείς προκλητικές ενέργειες και επιθετική ρητορική, 
με διεκδικήσεις και απαιτήσεις που ξεπερνούν τη 
λογική, τη λογική και το νόμο, κάτι που δεν έχει 
προηγούμενο σε ολόκληρο κόσμο». Ο Τούρκος 
Υπουργός υποστήριξε ότι η Ελλάδα κατηγορεί την 
Τουρκία για επεκτατισμό έχοντας εφεύρει μια έν-
νοια που ονομάζεται ‘Νεο-Οθωμανισμός’, παρά το 
γεγονός ότι η ίδια έχει επεκταθεί 3 φορές σε 7 στά-
δια επιδιώκοντας τη ‘Μεγάλη Ιδέα’ ήδη από την 
πρώτη ημέρα ίδρυσής της, και έχει έρθει ακριβώς 
«κάτω από τη μύτη της Τουρκίας». «Αγνοώντας 
την τουρκική ύπαρξη (στη Θράκη), (η Ελλάδα) 
προσπαθεί να εκφοβίσει τους Τούρκους με πολιτι-
κές αφομοίωσης, καταπίεση, σχεδόν συνειδητή γε-
νοκτονία ταυτότητας. Επίσης συνεργάζεται με 
τρομοκρατικές οργανώσεις και παρέχει κάθε είδους 

βοήθεια και υποστήριξη στους τρομοκράτες, ειδικά 
στο στρατόπεδο του Λαυρίου, ενώ σπρώχνει προς 
τα σύνορα της Τουρκίας με εξαιρετικά σκληρές και 
απάνθρωπες πρακτικές τους μετανάστες και επι-
μένει να αρνείται ξεδιάντροπα αυτά τα γεγονότα, τα 
οποία όλος ο κόσμος γνωρίζει» ισχυρίστηκε. Είπε 
ότι «ακόμα και το ΕΔΑΔ, που μέχρι τώρα έχει δείξει 
κάθε είδους ανοχή απέναντι σε αυτή τη σκληρότητα 
της Ελλάδας, δεν άντεξε άλλο τις βαρβαρότητες 
που διαπράχθηκαν και τελικά έκρινε την Ελλάδα 
ένοχη».  
Ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η Τουρκία είναι 

πάντα έτοιμη να επιλύει προβλήματα μέσω διαλό-
γου. «Θα ήταν προς το συμφέρον τόσο της ίδιας 
όσο και ολόκληρης της περιοχής και του ΝΑΤΟ η 
Ελλάδα να δει την Τουρκία ως ισχυρό, αξιόπιστο 
και αποτελεσματικό σύμμαχο, όχι ως απειλή. Ανα-
μένουμε από τρίτα μέρη να ενεργήσουν αμερόλη-

πτα, αντικειμενικά, λογικά, και σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο. Ειλικρινής μας ελπίδα είναι ότι το Αι-
γαίο και η Μεσόγειος θα αποτελέσουν μια θάλασσα 
φιλίας και ότι όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές θα 
μοιράζονται δίκαια», ανέφερε. Δηλώνοντας ότι η 
αναζήτηση λύσης στην Κύπρο δεν έχει μέχρι στι-
γμής τελεσφορήσει λόγω της «αδιάλλακτης στά-
σης» της ελληνοκυπριακής πλευράς και της 
επιμονής της στο status quo, ο Χουλουσί Ακάρ είπε 
ότι «η μόνη λύση στην Κύπρο είναι η αποδοχή της 
ύπαρξης δύο κυρίαρχων και ισότιμων ανεξάρτητων 
κρατών. 
Τώρα, άρχισαν να γίνονται τα απαραίτητα βή-

ματα για την αναγνώριση της τδβκ στη διεθνή 
σκηνή και, σε αυτό το πλαίσιο, η τδβκ έλαβε πρό-
σφατα καθεστώς παρατηρητή στον Οργανισμό 
Τουρκικών Κρατών», είπε τονίζοντας ότι το θέμα 
της Κύπρο είναι ‘εθνικό ζήτημα’ για την Τουρκία.

Ενεργοποιείται κατά Αναστασιάδη η Αρχή κατά της Διαφθοράς μετά το βιβλίο Δρουσιώτη

ΚΑΤΗΓΟΡΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΕ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ»



Στοιχεία που «καίνε» την κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ σε 
σχέση με το σκάνδαλο των λογισμικών κατασκοπείας 
περιλαμβάνει η έκθεση της εξεταστικής επιτροπής PEGA 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βάζει μάλιστα στο κάδρο 
το Κυπριακό, ενώ μιλά ξεκάθαρα για σαφείς ενδείξεις ότι 
υπήρξαν παρακολουθήσεις πολιτικών της αντιπολίτευ-
σης, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, δικηγόρων και πολιτών. 
Η πιο σημαντική ίσως αναφορά στην έκθεση, η οποία 

εγείρει πολλά ερωτηματικά, είναι ότι «ο Πρόεδρος Ανα-
στασιάδης πήγε στο Κραν Μοντανά στα τέλη του 2017 
και φέρεται να είχε μαζί του λογισμικό κατασκοπείας»  
Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά διάσκεψη για το Κυ-

πριακό έληξε άδοξα, με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκου-
τέρες, να καθιστά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη συνυπεύ-
θυνο για την απώλεια μιας ιστορικής ευκαιρίας για λύση 
του Κυπριακού, επαινώντας την ίδια ώρα τις εγγυήτριες 

δυνάμεις, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, για τη στάση 
τους στις διαπραγματεύσεις. 
Στις αναφορές της έκθεσης της PEGA δεν υπάρχει κα-

μιά παραπομπή. Αυτό σημαίνει ότι η PEGA έχει υιοθετή-
σει την πιο πάνω πληροφορία και την παραθέτει στην 
έκθεσή της με τρόπο ώστε να μην εκθέσει την πηγή. 

 Περιλαμβάνεται μάλιστα εκτενής αναφορά στην υπό-

θεση με το μαύρο βαν και αφήνονται σαφείς αιχμές για 
κουκούλωμα της υπόθεσης. 
Αναφέρεται επίσης ότι ο Ισραηλινός Ταλ Ντίλιαν, ο 

οποίος βρίσκεται πίσω από το μαύρο κατασκοπευτικό 
βαν, «είχε δραστηριότητες στην Κύπρο κατά την περίοδο 
2013 – 2020». Ακόμη, γίνεται αναφορά σε συλλογή στοι-
χείων από περισσότερες από 100 χιλιάδες συσκευές, 
αλλά και για υποκλοπή προσωπικών δεδομένων από 
περισσότερους από 600 πολίτες. 
Η Ολλανδή ευρωβουλευτής Σόφι ιν‘τ Βελντ, κατά την 

παρουσίαση της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισε ότι η έρευνα πρέπει 
να εμβαθύνει στην περίπτωση της Κύπρου. Όπως είπε, 
τα δύο ζητήματα που θεωρεί σημαντικά στην περίπτωση 
της Κύπρου είναι οι ενδείξεις πως η χώρα αποτελεί «ση-
μαντικό κόμβο εξαγωγών», καθώς και πως υπήρξαν 
«παρακολουθήσεις πολιτών».
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      Ειδήσεις σε 2’

ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΡΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Έξι Ιεράρχες εκδήλωσαν την Τρίτη το ενδιαφέρον τους 
για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο με γραπτή ενυπόγραφη 
επιστολή, την οποία κατέθεσαν στον Γενικό Έφορο Αρ-
χιεπισκοπικών Εκλογών. 
Συγκεκριμένα, εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις Αρχιε-

πισκοπικές Εκλογές έχουν καταθέσει, κατά σειρά προσέ-
λευσης, ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος δια του 
αντιπροσώπου του, Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου, ο Μη-
τροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης 
Κωνσταντίας Βασίλειος, ο Μητροπολίτης Μόρφου Νεό-
φυτος δια του αντιπροσώπου του, Πρωτοσύγκελου, Αρ-
χιμανδρίτη Φώτιου Ιωακείμ, ο Μητροπολίτης Πάφου και 
Τοποτηρητής του Θρόνου Γεώργιος και ο Μητροπολίτης 
Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας δια του αντιπροσώπου του, 
Πρωτοσύγκελου, Πρωτοπρεσβύτερου Θεόδωρου Στυ-
λιανού. Στις 14 Νοεμβρίου, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλη-
σίας της Κύπρου, σε συνεδρία της, αποφάσισε τη 

διενέργεια των εκλογών για ανάδειξη Τριπροσώπου από 
το λαό, το οποίο θα παραπεμφθεί στην Ιερά Σύνοδο, την 
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2022. Ο κ. Χαριλάου είπε πως 
μεταξύ των ωρών 9πμ και 11πμ της περασμένης Τρίτης, 

όταν πραγματοποιήθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων, 
έχουν παραληφθεί ενυπόγραφες επιστολές εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο από τον 
Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, Μητροπολίτη Κυρηνείας 
Χρυσόστομο, Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο, Μητρο-
πολίτη Μόρφου Νεόφυτο, Μητροπολίτη Κωνσταντίας και 
Αμμοχώστου Βασίλειο και Μητροπολίτη Ταμασού και 
Ορεινής Ησαΐα. 
Ως προς τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ο κ. Χαρι-

λάου είπε ότι η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τα 
χρονοδιαγράμματα. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 
στην δημιουργία των δικών μας εκκλησιαστικών κα-
ταλόγων» πρόσθεσε. 
Ερωτηθείς αν υπάρχει εκτίμηση τι ώρα αναμένεται η 

έκβαση του αποτελέσματος, ο κύριος Χαριλάου είπε ότι 
ακόμα δεν μπορεί να έχει αυτή την εκτίμηση.

ΕΚΘΕΣΗ PEGA | ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΜΒΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ�ΣΕΩΝ

Έτσι «ξεχνούμε»

Περαιτέρω επέκταση της με 
τρία νέα δρομολόγια για το 
2023 ανακοίνωσε η αεροπο-
ρική εταιρεία Wizz Air η οποία 
πρόσθεσε επιπλέον 800 χι-
λιάδες θέσεις από Λάρνακα, 
με το συνολικό αριθμό των 
επιβατικών θέσεων από την 
Κύπρο να ανεβαίνει στο 1,9 
εκατομμύριο.Σημειώνεται ότι 
«οι επιβάτες θα μπορούν πλέ-
ον να πετούν προς Νταμάμ, 
Τζέντα και Ριάντ στη Σαουδική 
Αραβία. Επιπλέον, η αύξηση 
της διαθεσιμότητας θέσεων 
επιτρέπει στην Wizz Air να 
αυξήσει τη συχνότητα των 
πτήσεων της από τη βάση 
προς Αθήνα, Λονδίνο Λούτον, 
Πράγα, Τελ Αβίβ, Θεσσαλο-
νίκη και Γιερεβάν».

Καταγγελίες σοκ σε κυπριακό σχολείο

Δεκατρείς καταγγελίες βρίσκονται μέχρι 
στιγμής ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, 
απο μαθήτριες που καταγγέλουν καθη-
γητή Γυμνασίου ότι τις παρενόχλησε σε-
ξουαλικά. Ο ύποπτος που συνελλήφθη 
τέθηκε για αρχή υπό κράτηση για περίοδο 
οκτώ ημερών μετά από απόφαση του 
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού. Ακο-
λούθως το Δικαστήριο Λεμεσού ενέκρινε 
για άλλες οκτώ μέρες την κράτηση του 

59χρονου καθηγητή. Πληροφορίες που 
είδαν το φως τη δημοσιότητας, ο αριθμός 
των καταγγελιών ανέρχονταν την περα-
σμένη εβδομάδα στις 13, με τις μαθήτριες 
να περιγράφουν διάφορα περιστατικά, τα 
οποία αφορούν κυρίως αγγίγματα. Οι ανα-
κριτές του Κλιμακίου Χειρισμού Βίας στην 
Οικογένεια και Κακοποίησης Παιδιών του 
Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζουν καθη-
μερινά να λαμβάνουν καταθέσεις από με-
γάλο αριθμό προσώπων προκειμένου να 
στοιχειοθετήσουν την υπόθεση όχι μόνο 
με τις μαρτυρίες των 13 αλλά αναζητώντας 
στοιχεία και στο παρελθόν του 59χρονου. 
Να αναφερθεί πως, εάν αυτή η υπόθεση 
στοιχειοθετηθεί, θα πρόκειται για την με-
γαλύτερη υπόθεση σεξουαλικής κακοποί-
ησης στην Κύπρο. 

Με λογισμικό κατασκοπείας ο ΠτΔ στις συνομιλίες του Κραν Μοντανά;
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος 

Δημοκρατικών Αντιστασιακών 
εξέφρασε την απαρέσκεια του 
προς τους τηλεοπτικούς σταθ-
μούς, οι οποίοι επέλεξαν να 
μην προβάλουν στα δελτία 
ειδήσεων τους την ταφή των 
οστών των αγρίως δολοφο-
νηθέντων από την ΕΟΚΑ Β, 
ηρώων της αντίστασης αδελ-
φών Χαράλαμπου και Τάσου 
Χριστοφή Σιαμμά. Η ταφή 
πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 12 Νοεμβρίου στη γε-
νέτειρα τους, Φικάρδου.

Προβλήματα με την εμπορία χαλουμιού

Τα προβλήματα που προκύπτουν σε 
σχέση με την εμπορία του χαλουμιού ως 
προϊόν με ΠΟΠ, και τα μέτρα στήριξης 
των παραγωγών βρέθηκαν ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. 
Διαπιστώθηκε  ότι το Υπουργείο Γεωργίας 
δεν έχει προβεί σε κανένα έλεγχο κατά 
πόσο τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές που αφορά την ΠΟΠ. Σε 
δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ σημείωσε, 
«τρεις μήνες μετά την υπογραφή της συμ-
φωνίας και δύο από την εφαρμογή της 
συμφωνίας για το χαλλούμι ΠΟΠ διαπι-
στώνεται ότι η συμφωνία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων δεν εφαρμόζεται 
ή εφαρμόζεται κατά το δοκούν». Συνεχίζει 
«Η βασική παράμετρος της συμφωνίας 
ήταν η απόσυρση των αγωγών, που κα-
ταχωρήθηκαν κατά καιρούς εναντίον του 
ΠΟΠ. Σήμερα, ενημερωθήκαμε ότι -όχι 
μόνο δεν αποσύρθηκαν- αλλά μία εξ αυ-
τών θα εκδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο, πριν το τέλος του χρόνου», είπε. 
Επίσης, ανέφερε πως ενημερώθηκαν ότι 
δεν έχουν καταβληθεί από την κυβέρνηση 
στους αιγοπροβατοτρόφους τα 10 σεντ 
ανά λίτρο, όπως προβλέπει η συμφωνία. 

Τη θέση των τριών υποψηφίων για την Προεδρία της Δημοκρατίας, οι οποίοι στηρί-
ζονται από μεγάλα κόμματα, για το προς ανέγερση μουσείο για τον Γ. Γρίβα, ζητά με 
επιστολή του προς τα τρία επιτελεία ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστα-
σιακών. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών, φανερά ενοχλημένος 
από τις τελευταίες εξελίξεις, έστειλε επιστολή στα επιτελεία του Ανδρέα Μαυρογιάννη, 
Αβέρωφ Νεοφύτου και του Νίκου Χριστοδουλίδη, με την οποία τους ζητά να τοποθετη-
θούν «σε σχέση με την απόφαση της κυβέρνησης και την πρόσφατη έγκριση από την 
πλειοψηφία της Ολομέλειας της Βουλής να χρηματοδοτηθεί με κρατικά κονδύλια 
μουσείο στη μνήμη του ολετήρα της Κύπρου, Γρίβα». 
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος, με την επιστολή, ρωτούν τους 

υποψηφίους αν προτίθενται να ακυρώσουν σε περίπτωση εκλογής τους, την όποια 
διαδικασία σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης και πλειοψηφίας των κοινοβου-
λευτικών κομμάτων, για ανέγερση του μουσείου στην Πάφο, με κρατική χρηματοδότηση. 
«Αποτελεί πραγματική πρόκληση για κάθε δημοκράτη η παραχάραξη της ιστορίας 
που επιχειρείται εργολαβικά τα τελευταία δέκα χρόνια», σημειώνει ο Σύνδεσμος στην 
επιστολή προς τους υποψηφίους, κάνοντας λόγο για «εξίσωση του θύτη με το θύμα» 
και για «άνευ προηγουμένου επικίνδυνο αναθεωρητισμό της ιστορίας, την εδραίωση 
του οποίου θα πληρώσουμε ακριβά ως λαός». 
Προσθέτουν ότι την ώρα που ο τουρκικός Αττίλας κατέχει τη μισή μας πατρίδα, η κυ-

βέρνηση μαζί με τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ στήνουν 

μουσεία εξαγνισμού για αυτόν που κατέστρεψε την Κύπρο και άνοιξε την πόρτα στην 
Τουρκία να εισβάλει. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι «ο τουρκικός Αττίλας κατέχει την μισή 
μας πατρίδα και η Κυβέρνηση μαζί με τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ και το ακροδεξιό 
ΕΛΑΜ στήνουν μουσεία εξαγνισμού για αυτόν που κατέστρεψε την Κύπρο και άνοιξε 
την πόρτα στην Τουρκία να εισβάλει». 
Ο Σύνδεσμος Αντιστασιακών ζητά ξεκάθαρη απάντηση από τους υποψηφίους στο 

ερώτημα κατά πόσο είναι διατεθειμένος ο κάθε ένας -σε περίπτωση εκλογής του- να 
ακυρώσει την όποια διαδικασία δημιουργίας του μουσείου.

ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΤΔ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΡΙΒΑ ΖΗΤΑ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ

Οι Αντιστασιακοί ζητούν τοποθέτηση των υποψηφίων για το μουσείο
Απειλητικές 
δηλώσεις

Αν και πάντα προτιμούν 
τον δρόμο της διπλωματίας 
και του διαλόγου, δεν θ’ αφή-
σουν αναπάντητες τις εξοπλι-
στικές δραστηριότητες της ε/κ 
πλευράς που αυξάνουν την 
ένταση στο νησί και την πε-
ριοχή, ανέφερε σε γραπτή 
του δήλωση ο «υπεξ», Ταχ-
σίν Ερτουγρούλογλου σχο-
λιάζοντας την δήλωση του 
Υπουργού Άμυνας, Χαράλα-
μπου Πετρίδη πως ο προ-
ϋπολογισμός του Υπουρ-
γείου είναι ο υψηλότερος των 
τελευταίων 20 ετών. 

ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ ΜΑΘΗ�ΤΡΙΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ� ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΛΟΥΜΙ

Αυτοί είναι οι 6 Ιεράρχες που διεκδικούν τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο

Διαμαρτυρία ΠΟΕΔ
Εκδήλωση διαμαρτυρίας 

πραγματοποίησε η ΠΟΕΔ 
την Τετάρτη στην είσοδο του 
Προεδρικού Μεγάρου. 
Ανακοίνωση από την 

ΠΟΕΔ αναφέρει ότι η εκδή-
λωση διαμαρτυρίας αφορά το 
σχεδιασμό της εφαρμογής 
της επέκτασης της Υποχρε-
ωτικής Προδημοτικής Εκπαί-
δευσης. «Αποτελεί πάγια 
θέση της ΠΟΕΔ η προς τα 
κάτω επέκταση της ηλικίας 
εισδοχής στην Προδημοτική 
Εκπαίδευση, από την ηλικία 
των τεσσάρων ετών. 
Η έντονη διαφωνία της Ορ-

γάνωσης αφορά τους ελλι-
πείς και λανθασμένους σχε-
διασμούς που κατατέθηκαν 
από πλευράς κυβέρνησης 
στη Βουλή για την υλοποίηση 
της πιο πάνω πολιτικής».

Νέα δρομολόγια 
Λούτον - Κύπρος
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Εν συντομία

Κορωνοϊός: 
«Άλμα» με 147 
θανάτους

Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΕΟΔΥ 147 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους από τις 
14 – 20 Νοεμβρίου, όταν την 
προηγούμενη εβδομάδα ο 
αριθμός των νεκρών από κο-
ρωνοϊό ήταν στους 115. Πα-
ράλληλα, αύξηση καταγρά-
φηκε και στους διασωληνω-
μένους ασθενείς καθώς από 
τους 81 της προηγούμενης 
εβδομάδας, την Τετάρτη 
23/11, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 
ότι έφτασαν τους 89.  

Ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων τον Οκτώ-
βριο αυξήθηκε σε 942.164 
άτομα έναντι 889.465 το Σε-
πτέμβριο. Το σύνολο των εγ-
γεγραμμένων ανέργων που 
αναζητούσαν εργασία τον 
Οκτώβριο 2022, ανήλθε σε 
936.419 άτομα. Οι 524.852 
εγγεγραμμένοι σε ποσοστό 
56,05% είναι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο της ΔΥΠΑ για 
χρονικό διάστημα ίσο ή και 
περισσότερο των 12 μηνών. 
Τα 411.567 άτομα, ποσο-

στό 43,95% είναι εγγεγραμ-
μένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ 
για χρονικό διάστημα μικρό-
τερο των 12 μηνών.

Αυξήθηκαν  
οι άνεργοι

«Οι Αρχές γνώριζαν από το 2015 για την Κιβωτό του Κόσμου»

Αυξάνονται συνεχώς οι νέες μαρτυρίες από τρόφιμους 
- θύματα βίας μέσα στην Κιβωτό του Κόσμου, ενώ απο-
καλύπτονται συνεχώς πληροφορίες που συντείνουν στο 
ότι εδώ και πολλά χρόνια οι Αρχές είχαν επίσημα στοι-
χεία-ενδείξεις για όσα συνέβαιναν στις δομές της οργά-
νωσης, χωρίς να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι μηχανισμοί. 
O ΣΚΑΪ παραθέτει μαρτυρία εθελόντριας στη δομή της 
Πωγωνιανής (ή Βόστινας) στην Ήπειρο, που είχε καταγ-
γείλει ήδη από το 2015 περιστατικά βίας κατά παιδιών. 
Όπως αναφέρει, «είχα δει τον υπεύθυνο των παιδα-
γωγών τότε να χτυπάει ένα κοριτσάκι 12 χρονών. Το 

ίδιο κορίτσι, να το χαστουκίζει». Επίσης, αναφέρθηκε 
σε ένα περιστατικό με βρέφος, στο οποίο δεν εμπλέκεται 
ο συγκεκριμένος, κατά το οποίο προκλήθηκε εξάρθρωση 
στο χέρι από βίαιο τράβηγμα, όπως είπε ο γιατρός που 
το εξέτασε την επόμενη ημέρα στο πανεπιστημιακό νο-
σοκομείο. «Ενημέρωσα αμέσως την διευθύντρια της 
δομής πιστεύοντας ότι θα γίνει κάτι, είπα "ο τάδε παι-
δαγωγός χτύπησε το τάδε παιδί", "ο αγκώνας του 
βρέφους βρέθηκε τραυματισμένος". Η διευθύντρια 
δεν έκανε τίποτα, δεν άλλαξε κανέναν από τη θέση 
του, δεν απέλυσε τον παιδαγωγό, όπως έπρεπε», 
είπε η πρώην εθελόντρια της Κιβωτού. «Πήρα προσω-
πικά τηλέφωνο τον π. Αντώνιο στην Αθήνα. Δεν 
έβγαινε στο τηλέφωνο, δεν μπορούσα να τον βρω. 
Έτσι, άλλη ημέρα προσποιήθηκα ότι ήμουν κυρία 
που ήθελε να κάνει μεγάλη δωρεά. Τότε βγήκε. Και 
του είπα ότι στην Κιβωτό χρησιμοποιούνται τακτικές 
τιμωρητικές, πέφτει πολύ ξύλο από παιδαγωγούς. Η 
αντίδρασή του ήταν ότι λέω ψέματα. Άρχισε να μου 
φωνάζει ότι ψεύδομαι και ότι είμαι τρελή».  

«Καταγγελίες έκανα σε δύο υπηρεσίες, για να μπο-
ρέσει να έχει αποτέλεσμα. Επίσημη, επώνυμη καταγ-
γελία στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και στο 
Δήμο Ιωαννιτών στην υπεύθυνη υπηρεσία της Πρό-
νοιας», συνέχισε η εθελόντρια. «Ξέρω ότι η ΕΛΑΣ έκανε 
έφοδο στην Πωγωνιανή παρουσία εισαγγελέα ανη-
λίκων, πήρε κανονικότατα καταθέσεις από τα παιδιά. 
Αργότερα, πήγα και βρήκα έναν από τους αστυνομι-
κούς. Μου είπε ότι αυτά που είπαν τα παιδιά ήταν 
τρομερά σε σχέση με αυτά που είχα καταγγείλει εγώ. 
Η υπόθεση πήγε στην εισαγγελία Ιωαννίνων. Η ει-
σαγγελέας ξέρω ότι πήρε καταθέσεις και από παιδα-
γωγούς. Και από εκεί και πέρα, δεν μάθαμε ποτέ τι εί-
παν αυτά τα παιδιά. Εκεί, σταμάτησε η υπόθεση». 
Το ρεπορτάζ του καναλιού αναφέρει ότι η έρευνα της 

ΕΛΑΣ ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015 και ο φάκελός 
της υποβλήθηκε αμέσως στην εισαγγελία Ιωαννίνων, αλλά 
έκτοτε δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση ότι τέθηκε στο αρχείο 
ούτε άσκηση κάποιας ποινικής δίωξης. Η εθελόντρια απο-
λύθηκε από τη δομή έξι μήνες μετά. 

ΠΡΩΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΡΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΧΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ

ΜΙΚΡΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Επίθεση στους πολίτες οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους

Με επίθεση στους πολίτες που κινδυνεύουν να χά-
σουν το μοναδικό τους σπίτι επέλεξε ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης να απαντήσει στο θέμα της προστασίας της 
πρώτης κατοικίας από την Πάτρα όπου πραγματοποιεί 
προεκλογική περιοδεία.  
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παραχώρησε συνέ-

ντευξη Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογρά-
φου με αφορμή τις τρομακτικές εικόνες που είδαν όλοι 
οι πολίτες κατά την τραμπούκικη έφοδο στο σπίτι της 
Ιωάννας Κολοβού προκειμένου να απομακρυνθεί από 
το σπίτι της, ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να 
χάνει ένα άνθρωπος το σπίτι του σε πλειστηριασμό και 
στη συνέχεια επιτέθηκε σε όσους βρίσκονται στην ίδια 
κατάσταση με την χαμηλοσυνταξιούχο δημοσιογράφο, 
λέγοντας ότι αποτελούν εξαίρεση.«Η πολιτική της κυ-
βέρνησης, προσφέρει πάρα πολλές δυνατότητες 
για να περισώσουν τις περιουσίες τους» υποστήριξε 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέγοντας ανερυθρίαστα 
ότι «οι πλειστηριασμοί είναι μια μικρή εξαίρεση» 
καθώς η πλειονότητα των δανειοληπτών είναι συνεπείς 
στο μέτρο των δυνατοτήτων τους. Ο πρωθυπουργός 
στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα 
με αφορμή την επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-

ΠΣ στο σπίτι της Ιωάννας Κολοβού, κατηγορώντας τον 
για υποκρισία και για προσπάθεια εκμετάλλευσης του 
θυμού των πολιτών. Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια 
εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την 
επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο σπίτι της 
Ιωάννας Κολοβού, κατηγορώντας τον για υποκρισία 
και για προσπάθεια εκμετάλλευσης του θυμού των πο-
λιτών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης  θορυβημένος από  
το τεράστιο κύμα συμπαράστασης των πολιτών που 
εκδηλώθηκε με αφορμή την Ιωάννα Κολοβού και στην 
προσπάθειά του να απεμπολήσει τις ευθύνες της  
κυβέρνησής του για το κύμα πλειστηριασμών πρώτης 
κατοικίας που βρίσκεται προ των πυλών και απειλεί 
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, υποστήριξε δείχνοντας 
το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι κάποιοι 
προσπαθούν να ξαναζωντανέψουν το «κίνημα δεν 
πληρώνω».

Απέκλεισε το ενδεχόμενο να ήταν τυχαία όσα συνέβησαν 
τη νύχτα της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ο παιδικός φίλος 
τού μουσικού, Γιώργος Δούλβαρης, που κατέθεσε στη δίκη 
της Χρυσής Αυγής.  Ο μάρτυρας, που το επίμαχο βράδυ ήταν 
με τον Φύσσα και την παρέα τους στην καφετέρια Κοράλλι για 
να δουν ποδοσφαιρικό αγώνα, κατέθεσε πως εντός του κατα-
στήματος δεν συνέβη τίποτε που να αιτιολογεί την ομάδα Χρυ-
σαυγιτών που τους «περίμενε» έξω, όταν τελείωσε το ματς. Η 
θέση που εξέφρασε ο κ. Δούλβαρης στις ερωτήσεις της Έδρας 
για το ενδεχόμενο να έγινε κάτι μέσα στην καφετέρια που κι-
νητοποίησε το «τάγμα», ήταν απόλυτη, ότι δέχθηκαν μια ορ-
γανωμένη επίθεση που είχε στόχο τον Παύλο Φύσσα καθώς 
ήταν γνωστός ως μουσικός για τις αντιφασιστικές του απόψεις.  

Σύμφωνα με τον κ. Δούλβαρη, μέσα στην καφετέρια ήταν 
μπροστά τους δύο άτομα που τους κοιτούσαν επίμονα και 
λόγω της εμφάνισης τους σχολίασαν μεταξύ τους ότι «είναι 
φασίστες» καθώς φορούσαν άρβυλα, παντελόνι παραλλαγής 

και ο ένας από αυτούς μπλούζα της Χρυσής Αυγής ανάποδα. 
Όπως κατέθεσε, είδαν τα άτομα αυτά κάποια στιγμή να στέλ-

νουν μηνύματα, χωρίς να ανησυχήσουν οι ίδιοι, καθώς δεν 
υπήρχε καμία ένταση μεταξύ τους. Στο μεταξύ η παρέα τους 
είχε αυξηθεί καθώς ο Φύσσας είχε καλέσει και άλλους φίλους 
τους να πάνε στο Κοράλλι. Με το τέλος του αγώνα, όπως είπε 
ο μάρτυρας, έξω από την καφετέρια «είδα ένα αυτοκίνητο με 
δύο άτομα να μας κοιτάνε απειλητικά και 6-7 άτομα που μας 
απειλούσαν. Δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το σημείο. 
Είδα μηχανές δικάβαλες. Κράνη. Ήταν Οπλισμένοι. Είχε δύο 
μηχανές ΔΙΑΣ. Δεν μας βοήθησε κανένας. Όταν περάσαμε απέ-
ναντι, συνέχισαν να μας τρομοκρατούν, μας έβριζαν τις μανά-
δες και την οικογένεια μας και μας έλεγαν πως θα μας σκοτώ-
σουν». Σύμφωνα με τον φίλο του Φύσσα, τα συγκεντρωμένα 
άτομα «ήταν σαν ένας λόχος, οργανωμένος» που «χτυπούσαν 
κάτω τα πόδια τους ρυθμικά φωνάζοντας "ου" για να μας τρο-
μοκρατήσουν περισσότερο». 

«Δεχθηκαμε οργανωμένη επίθεση», κατέθεσε ενόρκως ο φίλος του Φύσσα

Η ακριβότερη  
βενζίνη στην ΕΕ
Πρωταθλήτρια με την ακρι-

βότερη αμόλυβδη στην ΕΕ 
εμφανίζεται η Ελλάδα, όσο 
κι αν οι αρνητικές πρωτιές 
ακρίβειας δυσαρεστούν την 
κυβέρνηση της Ν.Δ., που 
προσπαθεί να τις προσπε-
ράσει ή απλώς επιλέγει να 
τις αγνοεί. Σύμφωνα με το 
εβδομαδιαίο (14.11) δελτίο τι-
μών υγρών καυσίμων της Κο-
μισιόν, η Ελλάδα με μέση 
τιμή αμόλυβδης στα 2,106 
ευρώ το λίτρο βρίσκεται στην 
πρώτη θέση με την υψηλό-
τερη τιμή, ακολουθούμενη 
από τις παραδοσιακά ακρι-
βότερες Δανία και Φινλανδία.

Προϋπολογισμός 2023 
Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του 2023. 
2% ψηλότερα ο πληθωρισμός στις νέες εκτιμήσεις  
Αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 5,6% για φέτος περιλαμβάνει 
το σχέδιο του προϋπολογισμού, όπως αποκαλύπτει η έκθεση 
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου το οποίο και τις υιοθετεί. Το 
υπουργείο Οικονομικών αναθεώρησε προς τα πάνω σε σχέση 
με το προσχέδιο την αναμενόμενη οικονομική μεγέθυνση για 
το 2022 (5,6% έναντι 5,3%), αλλά προς τα κάτω την πρόβλεψη 
για το 2023 (1,8% έναντι 2,1%). Η αναθεώρηση αυτή των προ-
βλέψεων του ΥΠΟΙΚ συμβαδίζει με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις 
του ΔΝΤ οι οποίες ανέρχονται σε 5,2% και 1,8% αντιστοίχως.  
Η πρόβλεψη για τον πληθωρισμό (Εν.ΔΤΚ) του 2023 αναθε-
ωρήθηκε σε 5% από 3% που ήταν η εκτίμηση στο προσχέδιο. 
Η αναθεώρηση αυτή προς τα πάνω του επιπέδου των τιμών 
συμβαδίζει με τη διατήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επί-
πεδα (9,5% σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του 
Οκτωβρίου).Το σενάριο του προβλέπει μικρή περαιτέρω επι-
βράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, οι 
οποίες διαμορφώνονται σε 1% και 15,5% αντιστοίχως, έναντι 
1,3% και 16% του προσχεδίου. 

Food Pass
Το αποκαλούμενο Food 

Pass θα δοθεί στα νοικοκυριά 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 
2023, καθώς για εφέτος ο 
«λογαριασμός» των επιδο-
μάτων έχει κλείσει με το έκτα-
κτο βοήθημα των 250 ευρώ 
που θα δοθεί έως τις 20 Δε-
κεμβρίου σε περίπου 2,4 εκα-
τομμύρια δικαιούχους. Ακόμη 
δεν έχει αποφασιστεί ούτε το 
κονδύλι που θα διατεθεί για 
τον σκοπό αυτόν ούτε ποιοι 
θα είναι δικαιούχοι. Το μόνο 
βέβαιο είναι ότι εφόσον προ-
κριθεί τελικά αυτή η λύση ενί-
σχυσης, τα εισοδηματικά και 
περιουσιακά θα είναι πολύ 
αυστηρά, ώστε να καλυφθούν 
εκείνοι που  έχουν ανάγκη.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ «ΕΡΜΗΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΗΣ NA ASSOCIATES

«Αυτό που πρέπει όλοι μας να κάνουμε είναι να ελέγξουμε τον δικό μας προϋπολογισμό»
Παρόλο που οι πολίτες και οι επιχει-

ρήσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν 
άμεσα τη νέα κατάσταση πραγμάτων 
στη βρετανική οικονομία, η οποία βρί-
σκεται πλέον και επισήμως σε ύφεση, 
υπάρχει κάτι που όλοι μας μπορούμε 
και οφείλουμε να κάνουμε. Κι’ αυτό είναι 

να ελέγξουμε τον δικό μας «προϋπολο-
γισμό». 
Αυτό δήλωσε στην «Παροικιακή» ο 

κυπριακής καταγωγής, Διευθύνων Σύμ-
βουλος του οίκου εγκεκριμένων λογι-
στών ‘NA Associates LTD’, Nick Anto-
niou, με αφορμή τα νέα μέτρα που 
εξήγγειλε στη Βουλή ο Υπουργός Οικο-
νομικών την περασμένη Πέμπτη στο 
πλαίσιο του Autumn Budget, αλλά και 
την επιβεβαίωση από τα πλέον αρμόδια 
χείλη ότι η οικονομία του Ηνωμένου Βα-
σιλείου βρίσκεται πλέον σε καθεστώς 
ύφεσης, η οποία θα διαρκέσει – τουλά-

χιστον - μέχρι το 2024. «Η συμβουλή 
μου προς τους πολίτες και τις επιχει-
ρήσεις είναι ότι θα πρέπει να κάνουν 
καλούς υπολογισμούς για όλα τα 
αγαθά και τις υπηρεσίες που αναμέ-
νεται να αυξηθούν. Και ειδικά οι επι-
χειρήσεις. Οι οποίες θα πρέπει να 
προσέξουν να μην αυξήσουν υπερ-
βολικά τις δικές τους τιμές στα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Παράλ-
ληλα, οι πολίτες θα πρέπει να 
κοιτάξουν καλά τα έξοδά τους. Πα-
ρόλο που ο κόσμος δε μπορεί να κά-
νει κάτι για τα επιτόκια ή τον πληθω-
ρισμό, μπορεί να ελέγξει τα έξοδά 
του. Για παράδειγμα, πολλές φορές 
πληρώνουμε τα διπλάσια από όσο 
θα έπρεπε για υπηρεσίες και αγαθά, 
επειδή δεν μπαίνουμε στον κόπο να 
κάνουμε μια μικρή έρευνα αγοράς γι’ 
αυτά που ήδη πληρώνουμε ή θέ-
λουμε να αγοράσουμε. Κι’ αυτό είναι 
που συμβουλεύω τους πελάτες μου. 
Να ελέγξουν τα έξοδά τους. Είτε αυτά 
αφορούν τα όσα ξοδεύουν ήδη, είτε 
αυτά που σκοπεύουν να αγοράσουν. 
Νομίζω, ότι αυτό θα ήταν μια καλή 
αρχή για τον κάθε ένα από εμάς.» 
Σημείωσε, επίσης, ότι οι πολίτες και 

οι επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμη αντιλη-
φθεί το μέγεθος του προβλήματος. «Η 
εντύπωση που έχουμε και προκύπτει 
από τους ίδιους τους πελάτες μας, εί-
ναι ότι προς το παρών η οικονομική 

ύφεση δεν έγινε αισθητή. Ακόμη να 
εμπεδωθεί. Να την νιώσουμε στο 
«πετσί» μας. Νομίζω, του χρόνου θα 
την αισθανθούμε πολύ περισσότερο. 
Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει 
ακόμη, αλλά νομίζω ότι θα έρθει αυτή 
η στιγμή. Και θα έρθει σύντομα». Κλη-
θείς να σχολιάσει το γεγονός ότι οι πολί-
τες αναμένεται να βιώσουν τη μεγαλύ-
τερη μείωση του βιοτικού επιπέδου από 
τη δεκαετία του 1950, ο κ. Antoniou είπε 
χαρακτηριστικά: «Δε νομίζω ότι βιώ-
σαμε ξανά τέτοιες περιόδους. Ούτε 
καν τη δεκαετία του ‘50. Ο συνθήκες 
που βιώνουμε σήμερα είναι πρωτό-
γνωρες. Μόλις βγήκαμε από πανδη-
μία, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία με ό,τι αυτός συνεπάγεται. Έτσι, 
αντιμετωπίζουμε ένα σύνολο πολύ 
ασυνήθιστων περιστάσεων. Και 
εκτιμώ ότι η κατάσταση θα χειροτε-
ρέψει, προτού βελτιωθεί. Ακόμη βρι-
σκόμαστε στα πρώιμα στάδια της 
ύφεσης. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνει 
στη συνέχεια η κυβέρνηση». 
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι εκτιμή-

σεις του ειδικού σε θέματα φορολογίας 
του οίκου NA Associates, Jat Khera, ο 
οποίος μιλώντας στην εφημερίδα μας, 
είπε μεταξύ άλλων ότι το επόμενο χρο-
νικό διάστημα θα είναι μια από τις πιο 
δύσκολες περιόδους που αναμένεται να 
βιώσουν οι πολίτες. 

«Τα πάντα κοστίζουν, ήδη, πιο 

ακριβά. Το γάλα, το ψωμί… Και τώρα 
θα αυξηθούν και οι φόροι. Υπάρχουν 
λιγότερα χρήματα στις τσέπες μας και 
μειώνεται ταυτόχρονα και η αγορα-
στική μας δύναμη. Θα πρέπει να πε-
ριμένουμε να δούμε αν θα λάβουμε 
περισσότερο βοήθημα με το κόστος 
της ενεργειακής κρίσης. Έχουν πε-
ριορίσει τα επιδόματα κοινωνικής 

πρόνοιας. Παράλληλα, υπάρχουν άν-
θρωποι, οι οποίοι θα είχαν εξοφλήσει 
εντός των επόμενων μηνών τα στε-
γαστικά τους δάνεια στη βάση των 
χαμηλών επιτοκίων, αλλά τώρα, το 
ποσό των δανείων τους αυξάνεται 
ακριβώς λόγω της αύξησης των επι-
τοκίων. Και νομίζω ότι αυτό είναι που 
θα συνειδητοποιήσουν πολύ περισ-
σότερο μέσα στον επόμενο χρόνο. 
Επίσης, ακόμη και με το πλαφόν 

στις τιμές της ενέργειας, θεωρώ ότι 
αυτές θα αυξηθούν κι’ άλλο. Το ίδιο 

θα συμβεί και με τις φορολογίες. Οι 
αυξήσεις στους φόρους θα ξεκινή-
σουν να «καίνε» τους πολίτες. Θε-
ωρώ, λοιπόν, ότι θα πρέπει να προ-
ετοιμαστούμε για όλες αυτές τις 
αλλαγές μέσα στον επόμενο χρόνο». 
Τέλος, τόσο ο κ. Antoniou, όσο και ο 

κ. Khera, υπογράμμισαν ότι οδεύουμε 
προς μια εποχή μεγάλης αβεβαιότητας, 
για την οποία δεν μπορούν να υπάρξουν 
ασφαλείς προβλέψεις και εκτιμήσεις. Ο 
διευθύνων σύμβουλος της NA Associ-
ates, τόνισε πως «Σε τέτοιες εποχές, 
δε νομίζω ότι μπορείς να είσαι σίγου-
ρος για τίποτα. Ούτε ο ίδιος ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, ο οποίος εξήγγειλε 
μια σειρά από μέτρα, δεν μπορεί να 
είναι σίγουρος για την επόμενη 
μέρα.» 
Αλλά και ο κ. Khera, κληθείς να σχο-

λιάσει τα μέτρα της κυβέρνησης, είπε 
ότι «μόνο ο χρόνος θα δείξει αν ήταν 
η σωστή απόφαση. Υποθέτω, ότι 
έπρεπε να κρατήσουν τις αγορές ήρε-
μες και ως εκ τούτου αύξησαν τις κρα-
τικές φορολογίες. Υπάρχει αυτό το 
κενό το οποίο παρουσιάστηκε όσον 
αφορά στις δαπάνες και τους φορο-
λογικούς συντελεστές και έπρεπε να 
καλυφθεί. Γι’ αυτό το λόγο χρειάστη-
καν να αυξήσουν τους φόρους και να 
περικόψουν τα κυβερνητικά έξοδα. 
Το αν θα πετύχει το σχέδιο ή όχι, 
μόνο ο χρόνος θα το δείξει».

ΣΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Μαζικές απολύσεις στον τομέα της τεχνολογίας

Οι μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας στις 
Meta, Twitter, Stripe και άλλους τεχνολογικούς κο-
λοσσούς έπεσε σαν «κεραυνός εν αιθρία» για το 
προσωπικό τους στο Δουβλίνο, ειδικά λίγο πριν 
από τις γιορτές των Χριστουγέννων.  

Η «Silicon Valley της Ευρώπης» 
Το επί δεκαετίες στοίχημα της Ιρλανδίας στον το-

μέα της πληροφορικής έχει αποδώσει σε επενδύ-
σεις, θέσεις εργασίας και δισ. ευρώ σε φόρους που 
πληρώνουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Το 12% των 
εργαζομένων στο Δουβλίνο απασχολούνται σε τε-
χνολογικούς κολοσσούς, σύμφωνα με την χρημα-
τιστηριακή Davy Group. Οι επιδόσεις εταιρειών 
όπως το Twitter και το  Facebook συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη της ιρλανδικής οικονομίας και τα έσοδα 
από την φορολογία των εταιρειών, παρά το γεγονός 

ότι ο βασικός συντελεστής της Ιρλανδίας για τις 
επιχειρήσεις είναι μόλις 12,5%, έχουν δώσει στην 
κυβέρνηση μία βαθιά δημοσιονομική ανάσα.   

«Κάλεσμα Αφύπνισης»  
Με τη Meta να απολύει το 13% του παγκόσμιου 

εργατικού δυναμικού της, τον Μασκ να μειώνει στο 
μισό προσωπικό του Twitter και την Stripe να απο-
λύει το 14% των υπαλλήλων της, χιλιάδες εργαζό-
μενοι στην Ιρλανδία θα βρεθούν στον «δρόμο». 
Για ορισμένους όμως, η μικρότερη εξάρτηση από 

τον τεχνολογικό κλάδο μπορεί να προκαλέσει ανα-
κούφιση μακροπρόθεσμα. Οι απολύσεις αποτελούν 
«κάλεσμα αφύπνισης» από τις παρενέργειες της 
υπερβολικής εξάρτησης της Ιρλανδίας από τον τε-
χνολογικό κλάδο, σύμφωνα με αναλυτές. «Η Ιρ-
λανδία πόνταρε πραγματικά στο μέλλον της τεχνο-
λογίας  σχεδόν εις βάρος όλων των άλλων», 
δήλωσε ο Mαρκ Ο’ Κόνελ, ιδρυτής της OCO Global. 
«Δεν είναι ευχάριστο για τους ανθρώπους που χά-
νουν τις δουλειές τους αλλά για άλλους τομείς που 
έχουν επισκιαστεί, νομίζω ότι μπορεί να λειτουργή-
σει εξισορροπιστικά»,ανέφερε. Ενδεχόμενη επιβρά-
δυνση του εν λόγω κλάδου θα μπορούσε να μει-
ώσει τις ανοδικές πιέσεις στους μισθούς, που 
τροφοδοτούνται από την τεράστια αύξηση της απα-

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΒΡEΤΑΝΙΚΟ ΑΕΠ ΘΑ ΣΥΡΡΙΚΝΩΘΕΙ ΚΑΤΑ 0,4%

ΟΟΣΑ «Μία από τις χειρότερες επιδόσεις των πλούσιων οικονομιών θα έχει η Βρετανία»
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μεταξύ των ανα-

πτυγμένων χωρών με τη χειρότερη οικονομική επί-
δοση κατά το 2023, σύμφωνα με τις νεότερες προ-
γνώσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
και Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, υπολογίζεται πως 
το βρετανικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 0,4% του 
χρόνου, στη δεύτερη χειρότερη επίδοση μεταξύ 
των πλουσίων χωρών πίσω μόνο από τη Χιλή. 
Σημειώνεται πως το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύ-

νης Προϋπολογισμού (OBR) και η Τράπεζα της 
Αγγλίας (ΤτΑ) έχουν εκτιμήσει πως η βρετανική οι-
κονομία πιθανότατα έχει ήδη περιέλθει σε ύφεση 
με αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης κατά το τρέχον τρί-
μηνο του έτους, μετά από τον αρνητικό ρυθμό ανά-
πτυξης του -0,2% το τρίμηνο έως το Σεπτέμβριο. 
Η ύφεση έχει εκτιμηθεί ότι πρόκειται να συνεχιστεί 
για τουλάχιστον έναν χρόνο, αν όχι για δύο χρόνια 
(ΤτΑ). Αναφορικά με το 2024, ο ΟΟΣΑ προβλέπει 

ισχνή ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο της τάξης 
του 0,2%. 
Στις δικές του προβλέψεις το OBR έχει κάνει λόγο 

για μεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2023, κατά 
1,2%, αλλά έχει εκτιμήσει πως η ανάπτυξη θα είναι 
αρκετά δυναμική από το 2024 και μετά. 

Εν τω μεταξύ, σε ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο 
της Συνομοσπονδίας Βρετανικής Βιομηχανίας στο 
Μπέρμιγχαμ, ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος 
σερ Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε τις κυβερνήσεις των 
Συντηρητικών για πρόκληση «τεράστιας ζημιάς» 
στην οικονομία. 
Η βρετανική οικονομική δραστηριότητα έπεσε 

κοντά στο χαμηλότερο σημείο της εδώ και σχεδόν 
δύο χρόνια τον Νοέμβριο, ενισχύοντας τα σημάδια 
ύφεσης καθώς οι παραγγελίες μειώθηκαν αισθητά 
και η αύξηση της απασχόλησης επιβραδύνθηκε, 
σύμφωνα με έρευνα. Η προκαταρκτική έκδοση του 
δείκτη IHS Markit/CIPS composite purchasing man-
agers' index (PMI) για τη Βρετανία έφτασε στο 48,3 
από 48,2 τον Οκτώβριο, που ήταν η χαμηλότερη 
τιμή από τον Ιανουάριο του 2021, όταν είχε επι-
βληθεί lockdown λόγω της COVID-19. "Μια περαι-
τέρω απότομη πτώση της επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας τον Νοέμβριο έρχεται να προστεθεί στα 
ολοένα αυξανόμενα σημάδια που καταδεικνύουν 
ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται σε ύφεση, με το 
ΑΕΠ να πιθανολογείται πως θα μειωθεί για δεύτερο 
συνεχόμενο τρίμηνο τους τελευταίους μήνες του 
2022", δήλωσε ο Chris Williamson, επικεφαλής οι-
κονομολόγος επιχειρήσεων της IHS Markit. . 
Οι τιμές PMI κάτω από το 50 αντιπροσωπεύουν 

οικονομική συρρίκνωση και οι οικονομολόγοι που 
συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμε-
ναν ότι ο flash PMI θα υποχωρούσε ξανά αυτό το 
μήνα στο 47,5. Η IHS Markit ανέφερε ότι εξαιρου-
μένης της πανδημίας, ο PMI του Ηνωμένου Βασι-
λείου δείχνει τώρα τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση 
της οικονομικής παραγωγής από τις αρχές του 
2009, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματο-
πιστωτικής κρίσης, με πτώση 0,4%. 

3 ΣΤΙΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗ�ΣΕΙΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Λονδίνο | Ξένα ή βρετανικά εργατικά χέρια;
Το ΗΒ βρίσκεται σε μια ανορθόδοξη κατάσταση. 

Το επίπεδο ανεργίας βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό 
του 3,6%, ποσοστό που έχει να καταγραφεί από 
το 1974 και παράλληλα, σύμφωνα με πρόσφατη 
έρευνα της Βρετανικής Ένωσης Επιχειρήσεων CBI 
(Confederation of British Industry), τρεις στις τέσ-
σερις βρετανικές επιχειρήσεις υπέφεραν από ελ-
λείψεις προσωπικού τον περασμένο χρόνο. Αν κα-
νείς άλλωστε περπατήσει στους δρόμους της 
Αγγλίας, θα δει ότι εδώ και μήνες υπάρχει παντού 
κολλημένο στις τζαμαρίες το: «Ζητείται προσω-
πικό». Στο Μπέρμινχαμ το συνέδριο της CBI, ένω-
σης που εκπροσωπεί πάνω από 190.000 επιχει-
ρήσεις και ο επικεφαλής της Τόνι Ντάνκερ 
παρότρυνε την κυβέρνηση να σκεφτεί την μετανά-
στευση ως τον πρακτικότερο τρόπο κάλυψης κενών 
θέσεων εργασίας. Όπως ο ίδιος δήλωσε, η ηγεσία 
της χώρας «πρέπει να είναι ειλικρινής με τον κό-
σμο» όσον αφορά την «τεράστια έλλειψη προσω-
πικού»: «Δεν έχουμε ούτε τους ανθρώπους ούτε 
την παραγωγικότητα που χρειαζόμαστε», πρό-
σθεσε χαρακτηριστικά. 
Όμως ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ μείωσε 

κατά πολύ τις πιθανότητες ενός τέτοιο σεναρίου. 
Στην σημερινή του ομιλία στο συνέδριο ζήτησε από 

τις επιχειρήσεις να «εκμεταλλευτούν τις ελευθερίες 
που τους δίνει το Μπρέξιτ». Οι επιχειρήσεις και η 
κυβέρνηση, χωρίζονται ξεκάθαρα σε δύο πλευρές. 
Από τη μία ο κλάδος των επιχειρήσεων σκέφτεται 
ότι δεν έχει άλλο χρόνο να διαθέσει ενώ η κυβέρ-
νηση θέλει να αναδείξει τα οφέλη του Μπρέξιτ. 
Ο υπουργός μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ, 

μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι TalkTV επέμεινε 
ότι «οι επιχειρηματίες πρέπει να στραφούν στο εγ-
χώριο εργατικό δυναμικό». 
Σαν μέση λύση οι επιχειρήσεις ζητούν προσωρι-

νές βίζες εργασίας για συγκεκριμένες ειδικότητες, 
όπως είχε γίνει κατά την περσινή χρονιά με τους 
οδηγούς φορτηγών.

Nick Antoniou / Managing Partner
Jat Khera / Tax Manager
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ΣΕΙΡΑ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ ΣΕ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Σειρά επαφών είχε στο Λονδίνο, ο Επίτροπος 
Προεδρίας Φώτης Φωτίου. 
Το πρωί της Παρασκευής έγινε δεκτός στην έδρα 

της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μ. Βρετανίας 
από τον Αρχιεπίσκοπο Νικήτα, με τον οποίο είχε 
την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για το κυπριακό 
πρόβλημα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. 
Φωτίου ενημέρωσε επίσης τον Αρχιεπίσκοπο για 
τις εξελίξεις στο θέμα των αγνοουμένων, δίνοντας 
έμφαση σε πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλη-
φθούν στο πλαίσιο του διαθρησκευτικού διαλόγου, 
τόσο για την προώθηση επίλυσης του ανθρωπι-
στικού αυτού ζητήματος όσο και για την αντιμετώ-

πιση της καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος της Εκκλη-

σίας στη διατήρηση της επαφής του απόδημου ελ-

ληνισμού με τις ρίζες, τη γλώσσα, την ιστορία και 
τις παραδόσεις, αλλά και η στενή συνεργασία με 
την Αρχιεπισκοπή τόσο στη λειτουργία των ομο-
γενειακών σχολείων όσο και σε ευρύτερα θέματα 
που απασχολούν την παροικία του ΗΒ. 
Ακολούθησε συνάντηση του Επιτρόπου Προ-

εδρίας με τον Πρόεδρο Νεοκλή Νεοκλέους και μέλη 
της Επιτροπής Συγγενών Αγνοουμένων Ηνωμένου 
Βασιλείου, κατά την οποία συζητήθηκε η κατά-

σταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της άρνησης 
της κατοχικής δύναμης να συνεργαστεί για τερμα-
τισμό της τραγωδίας. 
Παράλληλα, συζητήθηκαν διάφοροι τρόποι προ-

ώθησης του θέματος των αγνοουμένων σε σημα-
ντικά κέντρα λήψης αποφάσεων στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο, όσο και η ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για το θέμα αυτό. Σημειώθηκε ότι το Ηνω-
μένο Βασίλειο μπορεί να ασκήσει πίεση προς την 
Τουρκία έτσι ώστε να δώσει πρόσβαση στα στρα-
τιωτικά αρχεία, αλλά και να ανοίξει τις λεγόμενες 
στρατιωτικές περιοχές. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του, ο Επίτροπος 

Προεδρίας συναντήθηκε, επίσης, με την προϊστα-
μένη της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής 
(ΚΕΑ) ΗΒ Μαρία Λόη. 

Συζήτησαν το πολυδιάστατο και πολυσήμαντο 
έργο της ΚΕΑ ως κύριου φορέα μέσω του οποίου 
προωθείται και συντηρείται η καλλιέργεια της ιστο-
ρικής ταυτότητας των νέων αποδήμων καθώς και 
του συνόλου της διασποράς στο ΗΒ. Στη συνά-
ντηση αναφορά έγινε και σε κάποια προβλήματα 
που αντιμετωπίζει η ΚΕΑ, με τον κ. Φωτίου να δια-
βεβαιώνει ότι θα τα συζητήσει με τον αρμόδιο 
Υπουργό Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού. 
Ιδιαίτερα σημαντικές, ήταν οι συναντήσεις που 

είχε ο Φώτης Φωτίου με την Εθνική Κυπριακή 
Ομοσπονδία ΗΒ, την ΝΕΠΟΜΑΚ, την ΑΧΕΠΑ ΗΒ, 
καθώς και άλλες ομογενειακές οργανώσεις, όπως 
την Κυπριακή Κοινότητα στο Μπέρμιγχαμ, που 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες των 
Κυπρίων στο ΗΒ.

«Οι απόδημοί μας έχουν αναδειχθεί στους καλύτερους πρέσβεις μας»

Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΦΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗ�ΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ FINCHLEY ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

«Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας ταυτίζεται με το μέλλον του Ελληνισμού»
Η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί ως βασικό και 

κύριο χρέος να μεταλαμπαδεύσει στους νεότερους 
των αποδήμων τις αρχές και αξίες της ιστορίας, 
του πολιτισμού και των παραδόσεων είπε ο Επί-
τροπος Προεδρίας Φώτης Φωτίου στην ετήσια χο-
ροεσπερίδα του Ελληνικού Σχολείου Finchley στο 
Λονδίνο, προσθέτοντας ότι το μέλλον της ελληνικής 
γλώσσας ταυτίζεται με το μέλλον του Ελληνισμού. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο κ. 

Φωτίου τόνισε πως είναι χρέος όλων μας είναι να 
στηρίζουμε και να τιμούμε την ελληνική γλώσσα 
και παιδεία, ως το πρώτιστο στοιχείο της πολιτι-
στικής μας  ταυτότητας. 
Σημείωσε στη συνέχεια πως είναι οι νεότεροι 

απόδημοι που θα στηρίξουν και θα προωθήσουν 
τους μελλοντικούς στόχους που θέτει η Κύπρος 
"ώστε συνολικά, ως έθνος, να επιτύχουμε στην 
αντιμετώπιση των γενικότερων προκλήσεων που 
έρχονται ενώπιον μας, είτε με τη μορφή της αμφι-
σβήτησης και καταπάτησης των δικαιωμάτων μας, 
είτε με τη μορφή των κινδύνων που απευθείας επι-
σείονται για την ίδια την ύπαρξη μας στη γη με την 
υπερτρισχιλιετή ιστορία μας.  
Συνεχίζοντας ανέφερε πως σε αυτό το πλαίσιο 

αυτό που εντάσσονται τα προγράμματα για την 
επαφή των νέων αποδήμων με την πατρίδα, είτε 
με επισκέψεις είτε με συνεργασίες με Πανεπιστή-
μια, ή ακόμη με διαδικτυακά μέσα  που παρέχουν 
σε μεγάλη έκταση όλα όσα επιβάλλονται για την 
καλλίεργεια της ιστορίας, του πολιτισμού, και της 
ελληνικής γλώσσας. 
Εξέφρασε την πεποίθηση πως αυτά που ανέ-

φερε συνταυτίζονται με τους στόχους των γονέων 
που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του ελληνικού 
σχολείου Finchley το 1993.

ΟΜΙΛΙΑ ΦΩΤΗ ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ 

«Τα εγκλωβισμένα παιδιά στην Καρπασία είναι άξια του θαυμασμού μας»

Οι απόδημοί μας έχουν αναδειχθεί στους καλύ-
τερους πρέσβεις μας στο εξωτερικό, ανέφερε ο 
Επίτροπος Προεδρίας, Φώτης Φωτίου, ο οποίος 
απηύθυνε χαιρετισμό σε εκδήλωση που διοργα-
νώθηκε από τη ΝΕΠΟΜΑΚ στο Λονδίνο, για πα-
ράδοση δώρων για τα παιδιά του Ριζοκαρπάσου. 
Αρχικά, ο κ. Φωτίου είπε ότι τα εγκλωβισμένα 

παιδιά της Καρπασίας είναι "άξια όλου του θαυμα-

σμού και της εκτίμησής μας". "Με την επιμονή, την 
υπομονή, την καρτερία και την πίστη τους", πρό-
σθεσε, αναδείχθηκαν μαζί με τους εγκλωβισμένους 
γονείς τους, θεματοφύλακες των κατεχομένων μας 
περιοχών και σύμβολα της αταλάντευτης θέλησης 
του λαού μας να συνεχίσει τον αγώνα του για επι-
βίωση και δικαίωση, αντέχοντας στις δοκιμασίες 
και τα προβλήματα που έφερε η τουρκική εισβολή 
και η κατοχή". 
Στη συνέχεια, ο Επίτροπος Προεδρίας εξέφρασε 

τη μεγάλη του εκτίμηση προς τη ΝΕΠΟΜΑΚ "για 
την πολύπλευρη προσφορά της σε πολιτικό, κοι-
νωνικό και πολιτιστικό επίπεδο". "Ο δυναμισμός, 
ο πατριωτισμός, η προσήλωση στις αρχές, τις αξίες 
και τις παραδόσεις μας, οι άοκνες γενικότερα προ-
σπάθειες και η αγάπη για τον τόπο μας, έχουν 
αποδείξει πολλές φορές ότι η ΝΕΠΟΜΑΚ, και μαζί 
η ΠΟΜΑΚ και η ΠΣΕΚΑ, αποτελούν ένα πολύτιμο 
κεφάλαιο που επενεργεί πάντα θετικά στις προ-
σπάθειες που από κοινού καταβάλλουμε τόσο για 
την προώθηση του εθνικού μας θέματος, όσο και 
για την διατήρηση και ενίσχυση των δεσμών που 

μας ενώνουν με τους αποδήμους μας στο εξωτε-
ρικό", τόνισε. 

"Οι οργανώσεις των αποδήμων μας, οι ηγεσίες 
και τα άλλα στελέχη τους, καθώς ακόμη και οι όπου 
γης απόδημοί μας έχουν αναδειχθεί οι καλύτεροι 
των πρέσβεών μας στο εξωτερικό", επεσήμανε ο 
κ. Φωτίου. 
Ιδιαίτερα για τη νέα γενιά των αποδήμων που 

αποτελούν το μέλλον της διασποράς μας, συμπλή-
ρωσε, "στεκόμαστε πάντα αρωγοί στις οργανωμέ-
νες δράσεις τους, στα ζητήματα παιδείας και εκ-
παίδευσής τους, καθώς και στις καινοτόμες 
πρωτοβουλίες και δραστηριότητές τους, και αυτό 
σε υπογράμμιση της ευαισθησίας που η κυβέρ-
νηση και προσωπικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
επιδεικνύουν έναντι των αποδήμων μας στα ζητή-
ματα που τους αφορούν και που μπορούμε μέσω 
της συνεργασίας μας να προωθήσουμε". 
Επιπλέον, ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε 

ότι "η συμμετοχή των νεότερων σε τέτοιες πρωτο-
βουλίες και δράσεις, μάς δίνει την ελπίδα ότι μπο-
ρούμε να επιτύχουμε πολλά, όσα με κόπους και 

θυσίες εγκαινίασαν οι προηγούμενες γενιές των 
αποδήμων μας". "Γι' αυτό και προσδίδουμε ιδιαί-
τερα σημασία στα ζητήματα που αφορούν τους 
νέους αποδήμους μας, τόσο με τα προγράμματα 
για ενθάρρυνση της ανάμειξής τους στα παροικιακά 
δρώμενα των τόπων διαμονής τους, όσο και με τα 
προγράμματα της πιο συχνής επαφής και γνωρι-
μίας τους με την Κύπρο, δίνοντας έμφαση στην 
εκμάθηση της γλώσσας, της ιστορίας και του πο-
λιτισμού μας", κατέληξε.

Από τη συνάντηση του κ. Φωτίου 
με αντιπροσωπεία της ΕΚΟ

Από την επίσκεψη του Επιτρόπου 
Προεδρίας στη Μπερμιγχαμ

Από την επίσκεψη στο σχολείο και στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Edmonton 
όπου είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σειρά επάφων 

Από τη συνάντηση του κ. Φωτίου 
με αντιπροσωπεία της ΝΕΠΟΜΑΚ

Από τη συνάντηση με 
την κ. Μαίρη Καραολή
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Η Βρετανοκύπρια Φοίβη Κόουλς, ιδρύ-
τρια της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Vi-
cinus» και συνιδρύτρια του «Bubble Out» 
βραβεύτηκε στο φετινό Global Youth 
Award στο Λονδίνο για το αξιόλογο έργο 
της, που βοηθά τις γυναίκες, τη νεολαία, 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. 
Ως αναγνώριση του ανθρωπιστικού 

της έργου, το οποίο περιλαμβάνει τη συ-
γκέντρωση χρημάτων και την παροχή 
νομικής αρωγής σε όλους όσοι έχουν 
ανάγκη στην Κύπρο, απονεμήθηκε στην 
εικοσιεξάχρονη Βρετανίδα με κυπριακή 
καταγωγή, το βραβείο ‘Empowering 
Change’. 
Ως ιδρύτρια και διευθύντρια της φιλαν-

θρωπικής και ανθρωπιστικής οργάνω-
σης «Vicinus» αναλαμβάνει πρωτοβου-
λίες που αφορούν στην Παιδεία, έργα 
για συγκέντρωση πόρων και εκστρατείες 

υποστήριξης που έχουν στο επίκεντρο 
τους τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Ανάμεσα στα αξιόλογα επιτεύγματά 

της, συγκαταλέγονται η συγκέντρωση 
€10.000 για την αντιμετώπιση των ζη-
μιών από τις καταστροφικές πυρκαγιές 
στην Κύπρο, μια διάσκεψη με θέμα το 
φύλο, συγκέντρωση χρημάτων για δια-
σωθείσες γυναίκες - θύματα ενδοοικογε-
νειακής βίας και μια φιλανθρωπική συ-
ναυλία με τίτλο «Καλλιτέχνες για τους 
πρόσφυγες», στην οποία συμμετείχα 
καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.  
Ως συνιδρύτρια της ομάδας κοινωνι-

κής δράσης «Bubble Out», η Φοίβη απο-
σκοπούσε στη δημιουργία ασφαλών χώ-
ρων για άτομα τα οποία υπήρξαν θύματα 
κακομεταχείρισης στην Κύπρο. Στους 
υφιστάμενους χώρους τα θύματα ενθαρ-
ρύνονται να μοιραστούν τις ιστορίες τους 

και ως εκ τούτου να λάβουν υποστήριξη 
από όμοιους και επαγγελματίες. Ταυτό-
χρονα το «Bubble Out» ευαισθητοποιεί 
τον κόσμο αναφορικά με την κακομετα-
χείριση μειονοτήτων με στόχο την ενη-
μέρωση της Πολιτείας. 

«Η ιδέα του Bubble Out εμπνεύστηκε 
από το γεγονός ότι ως άνθρωποι τεί-
νουμε συχνά να παραμένουμε στις δικές 
μας ομάδες ή "φούσκες" και πολλοί από 
εμάς δεν βγαίνουμε έξω από αυτές και 
δεν ενσωματωνόμαστε σε διαφορετι-
κούς πολυπολιτισμικούς χώρους», εξη-
γεί η Φοίβη και τονίζει ότι «το πρό-
γραμμά μας, δίνει φωνή σε αυτούς που 
δεν έχουν μέσο έκφρασης και καταγγε-
λίας, ενδυναμώνοντας τις γυναίκες, τους 
νέους και άλλες περιθωριοποιημένες 
ομάδες ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, σε-
ξουαλικότητας, φυλής ή αναπηρίας».

Η Βρετανοκύπρια Phoebe Coles έκανε περήφανη την Κύπρο

«Να επαναλάβουμε το εγχείρημα εισαγωγής 
της Ελληνικής στα βρετανικά σχολεία»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σ. ΠΑΥΛΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

συνέχεια από σελ 2 
 
...Είχαμε ξεκινήσει τότε, μαζί με τον κ. Αναγνώ-

στου, μια έντονη προσπάθεια για επανένταξη της 
διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλικά 
σχολεία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρα-
γματοποιήσαμε ειδική συνάντηση στο Υπουργείο 
Παιδείας του Ηνωμένου Βασιλείου, κατόπιν πρό-
θυμης πρωτοβουλίας του Dr King, Προϊσταμένου 
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών στην αγγλική εκ-
παίδευση, τον οποίο είχαμε προσεγγίσει. Πράγματι 
ένας αρκετά σημαντικός αριθμός διευθυντών αγ-
γλικών σχολείων, που ήσαν παρόντες στη συνά-
ντηση, είχαν πεισθεί να εντάξουν την ελληνική 
γλώσσα στα προγράμματα των σχολείων τους. 
Ανάμεσά τους ήταν και ο διευθυντής (Mr Hadson) 
και ο υποδιευθυντής (Mr Ryder) του αγγλικού σχο-
λείου Southgate, με τους οποίους είχα μιλήσει ο 
ίδιος  επανειλημμένα. Tους γνώριζα καλά, τόσο 
γιατί τα τρία κορίτσια μου φοίτησαν στο σχολείο 
αυτό όσο και γιατί τα προηγούμενα χρόνια υπήρξα 
για μεγάλο χρονικό διάστημα διευθυντής του ελλη-

νικού σχολείου Southgate. (Το Southgate School 
είχε τότε, και έχει ακόμη μέχρι σήμερα, πολύ μεγάλο 
αριθμό μαθητών ελληνικής καταγωγής.) 
Αποτύχαμε όμως τελικά σε εκείνη την προσπά-

θειά μας. Ο κύριος λόγος της αποτυχίας οφειλόταν 
σε αδικαιολόγητες, κατά τη γνώμη μου, επιλογές 
των μαθητών, με στήριξη, προφανώς, των γονέων 
τους... Συγκεκριμένα σκοντάψαμε στην αδιαφορία 
των γονέων να φροντίσουν να πείσουν τα παιδιά 
τους να επιλέξουν την ελληνική ως τη δεύτερη ή 
την τρίτη ξένη γλώσσα, που θα ήθελαν να διδα-
χθούν στο αγγλικό σχολείο! Βλέπετε, προτιμούσαν 
τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα ισπανικά κλπ.!!! 
[Υπήρξε επιπλέον και θέμα αξιολόγησης μελών 
του Γραφείου Εκπαίδευσης στα πλαίσια του αγγλι-
κού συστήματος.] 
Ετσι χάθηκε εκείνη η χρυσή ευκαιρία! 
Εξακολουθώ, ωστόσο, να πιστεύω ακράδαντα 

μέχρι και σήμερα, ότι αξίζει τον κόπο να επαναλά-
βουμε αυτό το εγχείρημα. Είμαι βέβαιος ότι, τυχόν 
επίτευξη αυτού του στόχου θα έχει θετικότατα απο-
τελέσματα αναφορικά με τη διατήρηση και διάδοση 
της ελληνικής  γλώσσας. Γι αυτό, άλλωστε, έχω 
ήδη επαναφέρει το θέμα στις εισηγήσεις μου στην 
Επιτροπή Μελέτης Προβλημάτων των Παροικια-
κών Σχολείων της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπον-
δίας (30 Οκτωβρίου 2022). Για τον ίδιο λόγο θα 
κάνω επίσης σχετική αναφορά στην ομιλία μου στο 
προσεχές webinar της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου 
Kingston (1η Δεκεμβρίου 2022).  
Προκειμένου, όμως, να επιχειρήσουμε ξανά την 

επίτευξη του εν λόγω στόχου, χρειάζεται πρώτα, 
κατά την ταπεινή μου γνώμη, να πείσουμε τους 
γονείς των μαθητών να κατανοήσουν τη σπουδαι-
ότητα της ελληνικής γλώσσας, ώστε να μεταφέρουν 
στα παιδιά τους την αγάπη τους στη γλώσσα των 
προγόνων μας και να καλλιεργήσουν την επιθυμία 
τους να θέλουν να τη διδαχθούν... Αυτός θα πρέπει, 
νομίζω, να είναι ένας από τους κύριους στόχους, 
που αναμένω ότι θα επιδιώξει η Επιτροπή της 
ΕΚΟ. 

ΑΠΟ ΣΕΛ 2

Παρουσίαση για τους Εύζωνες σε τρία παροικιακά σχολεία της Εκκλησίας 
Τα Ελληνικά σχολεία Αγίου Γεωργίου στο 

Kingston, Αγίου Ιωάννη στο Turnpike Lane 
και Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, είχαν 
την χαρά να υποδεχτούν την Κυρία Πεθερουν-
δάκη η οποία έκανε μια θαυμάσια παρουσίαση 
για τα «καμάρια» της Ελλάδας, τους εκλεκτούς 
επίλεκτους Ευζώνους, στο πλαίσιο ενός ευρύ-
τερου εκπαιδευτικού προγράμματος που ορ-
γάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και 
Μ. Βρεταννίας,  
Τα παιδιά παρακολούθησαν με πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον ένα βίντεο που ήταν γυρισμένο 
μέσα στην Προεδρική φρουρά, και έδειχνε το 

ραφείο, το τσαρουχοποιείο, πώς ακριβώς ντύ-
νονται οι εύζωνες, πώς φτιάχνονται οι στολές 
τους και φυσικά την σημασία της στολής τους. 
Επίσης παρακολούθησαν την αλλαγή φρου-

ράς και τον συγχρονισμένο βηματισμό τους. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις 
από τα παιδιά και ιδιαίτερα από τα μικρότερα 
που μας εξέπληξαν με το ενδιαφέρον τους. Αμέ-
σως μετά τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες ανά-
λογα με την ηλικία τους και έπαιξαν διαδραστικά 
παιχνίδια. Είχαν ένα ευχάριστο και εποικοδο-
μητικό μάθημα και αμέσως μετά συνέχισαν με 
χαρά το πρόγραμμα του σχολείου τους.
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Χοροεσπερίδα για την οικονομική 
ενίσχυση του Ι.Ν. Αγίων 12 Αποστόλων
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο χορός των 

Αγίων 12 Αποστόλων που πραγματοποιήθηκε 
του Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, στο Penridge 
Suite, για ενίσχυση του ταμείου της Εκκλησίας 
των Αγίων 12 Αποστόλων η οποία αυτή τη στι-
γμή βρίσκεται στην φάση ανέγερσης κοινοτικού 
hall και επέκτασης του Ιερού Ναού, όπως ανα-
φέρει σχετική ανακοίνωση.  

 
«Μία ακόμη λοιπόν από τις φιλανθρωπικές  

εκδηλώσεις, ήταν κι αυτός ο χορός μας, που 
έγινε με παρουσία περίπου 200 καλεσμένων.  
Τόσο ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Λούης 

Λοΐζου αλλά και ο Ιερατικώς μας Προϊστάμενος 
Πρωτοπρεσβύτερος π. Ιωσήφ Παλιούρας κα-
λωσόρισαν και ευχαρίστησαν τους καλεσμέ-
νους, τους μίλησαν για το έργο της Κοινότητας 
και φυσικά την μεγάλη ανάγκη εξεύρεσης πό-
ρων για την αποπεράτωση του έργου, που ελ-

πίζουμε με την βοήθεια του Θεού να είναι 
έτοιμο στην γιορτή των Αγίων Αποστόλων τον 
Ιούνιο του 2023. 
Ο π. Ιωσήφ παίρνοντας τον λόγο ξεκίνησε 

με ευλαβική αναφορά στο πρόσωπο του Μα-
καριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστό-
μου και αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του 
έργου του. 
Χρειαζόμαστε την βοήθεια του καθενός γιατί 

είναι το μεγαλύτερο έργο στην πορεία της  
Εκκλησίας μας και θα κοστίσει αρκετά χρήματα.  
Παρακαλούμε και όλους τους αδελφούς της 

Παροικίας μας που μπορούν να βοηθήσουν, 
ας το κάνουν με τον οποιονδήποτε δυνατό 
τρόπο.  

 
Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες στο έργο της κοι-

νότητας των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων».

Με λαμπρότητα οι εορτασμοί και στο Sheffield 
Την Κυριακή 30/10 ο Ύπατος Αρμοστής της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο Η.Β, κ.Ανδρέα Κα-
κουρή συνοδευόμενος από την σύζυγο του βρέ-
θηκαν στην ελληνορθόδοξη εκκλησία του Shef-
field με αφορμή την 28η Οκτωβρίου. Το παρών 
έδωσε και η δήμαρχος Mrs Sioned-Mair Ri-
chards.  

 
Σε ανάρτηση τους στην σελίδα τους στο Face-

book, ανέφεραν: «Με ιδιαίτερη λαμπρότητα 
υποδεχθήκαμε την Κυριακή 30/10 στην εκκλη-
σία μας τoν αξιότιμο Ύπατο Αρμοστή της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στο Η.Β, κ. Ανδρέα Κα-
κουρή και την σύζυγο του Mrs. Kareen 
Kakouris. Παρευρέθηκαν στην Θεία Λειτουργία, 
καθώς και στην πανηγυρική δοξολογία επι τη 
ευκαιρία της 28ης Οκτωβρίου.  
Επίσης, είχαμε την τιμή να επισκεφθούν την 
εκκλησία μας η δήμαρχος του Sheffield (Lord 
Mayor of Sheffield), Mrs Sioned-Mair Richards, 
η Lady Mayoress Mrs Jackie Satur και ο δημο-
τικός σύμβουλος Mr Tim Huggan. Μετά από 

τις ομιλίες τα παιδιά του Ελληνικού σχολείου 
παρουσιάσαν μια μικρή γιορτή για τον εορτασμό 
της εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτω-
βρίου. Mετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας 
μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής και της Φι-
λόπτωχου αλλά και εθελοντές σέρβιραν στους 
καλεσμένους μας και στον κόσμο σουβλάκια 
και παραδοσιακά γλυκά. 

 
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους βοήθησαν 
στην οργάνωση της εκδήλωσης μας αλλά και 
όλους εσάς που μας υποστηρίξατε με την πα-
ρουσία σας. Επίσης ευχαριστούμε πολύ τις δα-
σκάλες και τους μαθητές του Ελληνικού Σχο-
λείου για την καταπληκτική γιορτή που μας 
παρουσιάσαν. Ευχαριστούμε θερμότατα τον 
αξιότιμο Πρέσβη καθώς και την δήμαρχο του 
Sheffield για την επίσκεψη τους και ελπίζουμε 
να επανέλθουν σύντομα. Ήταν πραγματικά μια 
ξεχωριστή μέρα για την ενορία μας και ένα 
 μεγάλο βήμα μπροστά για την κοινότητα μας. 
Σας ευχαριστούμε πολύ όλους!»



Κι εγώ που νόμιζα πως ο εγωιστής ήτανε και 
ευτυχισμένος! Πόσο λάθος έκανα. Νόμιζα ακόμη 
ότι είναι ένα κουσούρι μόνο των αντρών. Λάθος 
κι αυτό. Ο εγωισμός δεν έχει φύλο, κτυπά παντού 
και όλους. Ο εγωιστής δημιουργεί την εικόνα 
στους άλλους ότι είναι ένα άτομο αλώβητο, 
δυνατό, αυθύπαρκτο, όμως ταυτόχρονα και σκλη-
ρό, άκαμπτο και απρόσωπο. Όμως ένα είναι σί-
γουρο. Ο εγωισμός έχει διαφορετικούς τρόπους 

έκφρασης σε άνδρες και γυναίκες. Ένα ακόμη ερώτημα γύρω 
από το κατά πόσον τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν μια 
εγωιστική προσωπικότητα, είναι κληρονομούμενα ή επίκτητα. 
Αν δηλαδή είναι στο DNA μας ή αν είναι μηχανισμοί άμυνας από 
κάποιους που θέλουν να επιβληθούν ή να επιβιώσουν. 
Αν έχετε την τύχη ή καλύτερα ατυχία να γνωρίζετε τέτοιου 
είδους ανθρώπους τότε θα καταλάβατε πολλά γι΄ αυτούς. Αυτό 
το είδος ανθρώπων δεν μας είναι αρεστοί, καθόλου. Και ξέρετε 
γιατί; Απλά προβάλλουν συνεχώς τις προσωπικές τους ανάγκες, 
τα προσωπικά τους θέλω, και αδιαφορούν τελείως για τις ανάγκες 
των άλλων ή τις υποτιμούν.  Είναι και χειριστικοί. Χειρίζονται 
τους γύρω του, δημιουργώντας τους πολλές φορές ανασφάλεια, 
ντροπή και ενοχές. Πάντοτε θέλουν να ελέγχουν τα πράγματα. 
Δεν κάνουν κανένα συμβιβασμό ούτε κάνουν πίσω στις απόψεις 
τους, ούτε στις πεποιθήσεις τους ούτε και στα πιστεύω τους. Και 
όπως αντιλαμβάνεστε είναι σαν να αντιπροσωπεύουν στην κυ-
ριολεξία «τον μουσιαμμά» γιατί όσο και να προσπαθείς με επι-
χειρήματα να εκφράσεις αυτά που εσύ λες, δεν μπαίνει καμιά 
πληροφορία στο κεφάλι τους γιατί απλά δεν ακούνε. Άρα, τι κα-
θόμαστε και συζητάμε με τέτοια άτομα. Αγύριστα κεφάλια είναι. 
Χάνουμε την ώρα μας και την διάθεσή μας. 
Καλά…το να παραδεχτεί ο τύπος αυτός τα λάθη του δεν το συ-
ζητώ. Αλάνθαστος νομίζει είναι. Κάτι σαν ημίθεος για να μην πω 
Θεός και κολαστώ. Όταν έχεις διαφορετικές απόψεις και το αντι-
ληφθεί ξέρεις τι κάνει; Απλά σε αφήνει να μιλάς κι αυτός ετοιμάζει 
την δική του «πάρλα». Δεν ακούει τις απόψεις σου που είναι δια-

φορετικές από τις δικές του. Όσο για να εκθειάζει τον εαυτό του 
πρώτος των πρώτων. «Εγώ έκανα αυτό κι έκανα κι εκείνο και 
ξέρω και τον υπουργό και μιλώ και με τον πρόεδρο» και οι άλλοι 
κάθονται προσοχή. «Τι λες ρε παιδί μου…» λένε οι άλλοι. 
«Μεγάλη προσωπικότητα το ΄τύπος΄».  
Ο εγωισμός αρχίζει από το σημείο που παύουμε να συμβιβα-
ζόμαστε, που προτάσσουμε τις δικές μας ανάγκες συνεχώς, 
πάνω από τις ανάγκες των άλλων και όταν λειτουργούμε μόνο 
και αποκλειστικά με γνώμονα τον εαυτό μας. 

 Είναι άραγε ευτυχισμένος ο εγωιστής; Αισθάνεται πλήρης 
αυτός ο άνθρωπος που λειτουργεί εγωιστικά και με βάση τις 
προσωπικές του ανάγκες; Είναι πραγματικά άξιο ερωτημάτων. 
Όταν παρακολουθούμε τέτοιες συμπεριφορές σκεφτόμαστε πρα-
γματικά «Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος να εξακολουθεί μια ζωή 
και συνεχώς να επαναλαμβάνεται! Επαναλαμβάνεται γιατί ο άν-
θρωπος αυτός έχει ουσιαστικές ελλείψεις κοινωνικών και δια-
προσωπικών δεξιοτήτων. Άρα δεν είναι ευτυχισμένος και πλήρης. 
Και ξέρετε πόσα αποθέματα ενέργειας ξοδεύει  προκειμένου να 
κρατάει την κυριαρχία του στους άλλους; Μέλημα του να φαίνεται 
υπεράνω όλων. Να φαίνεται ότι κάνει κουμάντο σε όλους. Κι 
όμως όταν περνούν τα χρόνια καταλήγει σε κατάθλιψη. Όσο και 
να προσπαθεί να την αποφύγει και να ξεγελά τους άλλους ότι 
«όλα καλά», δυστυχώς είναι όλα χάλια. 
Ο τύπος αυτός συνέχεια νοιώθει φόβο και ένταση μη τυχόν 
χάσει τα κεκτημένα του, τη δύναμη και την επιβολή του στους 
άλλους. Οι ανταγωνισμοί, οι αντιπαραθέσεις και οι καυγάδες 
είναι μέρος της προσωπικότητας και της ζωής του. Ο θυμός, η 
επιθετική συμπεριφορά αλλά και η βία όταν τα πράγματα δεν 
πάνε όπως τα σχεδίασε είναι μέρος της καθημερινότητάς του.  
Οι άνθρωποι που είναι εγωιστές είναι και νάρκισσοι. Έχουν 
αυτό το ΕΓΩ. «Εγωισμός» είναι η τάση να ευνοεί κανείς το προ-
σωπικό συμφέρον του και να προάγει την δική του ευημερία 
έναντι των υπολοίπων. Αυτό γράφει η εγκυκλοπαίδεια. Και όλα 
αυτά γιατί νοιώθει ανασφάλεια. Μην νομίζεται ότι τέτοιος άνθρωπος 
είναι ότι φαίνεται. Θέατρο παίζει καθημερινά για να ξεγελά τον 

εαυτό του αλλά και τους άλλους. Κι αυτό είναι απόρροια, 
δύσκολων παιδικών χρόνων, καθηλώσεων, έλλειψης ουσιαστικής 
φροντίδας και αγάπης, έλλειψης σεβασμού. Γι΄ αυτό αν έχεις την 
ατυχία να ζεις δίπλα από τέτοια εγωιστική προσωπικότητα 
καλύτερα είναι αποστασιοποιηθείς, να φύγεις. Διαφορετικά θα 
ζεις κάτω από ένα καθεστώς εξουσίας τόσο επικοινωνιακό όσο 
και συναισθηματικό. Όμως να ξέρετε ότι δεν ταλαιπωρούν μόνο 
τους γύρω τους πάντα. Ταλαιπωρούν και το εαυτό τους.  Αυτό 
που πρέπει να αντιληφθούν σύντομα είναι ότι οι άλλοι, που η 
κακή τους μοίρα τους έφερε να ζουν δίπλα τους, βρίσκονται εκεί 
ως συνοδοιπόροι και όχι ως πηγές άντλησης ενέργειας. 

 Και οι ισότιμες σχέσεις απαιτούν άτομα που μπορούν να 
απαρνηθούν έστω και για χάρη της σχέσης το «Εγώ». Το σίγουρο 
είναι ότι δεν είναι ευτυχισμένοι. Να τους λυπόμαστε πρέπει τους 
εγωιστές και να τους αφήνουμε να ζουν μόνοι στον κόσμο τους. 
Οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους 
στις σχέσεις τους με τους άλλους είναι δείγμα ανθρώπων που 
διαθέτουν ψυχική ευρωστία. Αυτό να θυμάστε!

Όλα είναι τυπικά. Οι ημε-
ρομηνίες είναι απλά ημε-
ρομηνίες. Απλώς, λέμε σή-
μερα είναι η παγκόσμια 
μέρα του παιδιού. Σήμερα 

είναι η παγκόσμια μέρα για τον άντρα! Μα 
τα παιδιά θα πρέπει να τα προστατεύουμε 
καθημερινά, και όχι μόνο την ημέρα που 
κάποιοι την καθόρισαν σαν παγκόσμια μέρα 
για παιδιά. Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουμε 
αλλάξει τόσο πολύ. Κάποιοι από εμάς 
έχουνε πολλή κακία μέσα τους. Κάποιοι  
δυστυχώς έχουν καταντήσει αναίσθητοι, 
και ενεργούν με απώτερο σκοπό μόνο την 
δική τους ικανοποίηση και δεν λαμβάνουν 
υπόψιν ούτε την υποχρέωση τους απέναντι 
στα παιδιά ούτε την υποχρέωση τους απέ-
ναντι στους άλλους συνανθρώπους τους. 
Είναι τόσα πολλά τα κακά που ακούμε κα-
θημερινά.  
Όλα αγαπητοί μου είναι θέμα κουλτούρας, 
είναι θέμα διαμόρφωσης χαρακτήρα, είναι 
θέμα οικογένειας, θέμα παιδείας, και πολλών 
άλλων που άπτονται στην διαμόρφωση χα-
ρακτήρα, στην διαπαιδαγώγηση, στη δημι-
ουργία καλών στιγμών της ζωής, και καλών 
παραστάσεων ζωής. 
Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και χρει-
άζεται περισσότερος αγώνας και περισσό-
τερο πείσμα όσον αφορά την διαμόρφωση 
χαρακτήρων και προσπάθεια να πλάσουμε 
ανθρώπους που να σέβονται τους άλλους 
γύρω τους, και να μπουν στη διαδικασία 
να κάνουν όσο το δυνατόν πιο πολλές 
καλές πράξεις οι οποίες να γίνουν αιτίες 
για καλυτέρευση καλών παραστάσεων ζωής 
τις οποίες να τις απολαμβάνουν όσοι πιο 
πολλοί για να πλάσουν τον χαρακτήρα που 
είναι αναγκαίος για να προσφέρει τα καλά 
αγαθά για καλύτερη ανθρωπότητα.  
Για όλα τούτα αγαπητοί μου χρειάζεται η 
αγάπη. Τί είναι λοιπόν αγάπη, και πως 
εφαρμόζεται; Η αγάπη είναι να ενεργούμε 
ανάλογα σε κάθε περίπτωση ούτως ώστε 
να δημιουργούμε συνθήκες που να χαρο-
ποιούν τους άλλους γύρω μας. Να κάνουμε 
πράγματα που να κάνουν τους γύρω μας 

να χαμογελούν. Να κάνουμε πράγματα που 
να πλάθουν καλές στιγμές της ζωής! Για 
όλα τούτα δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε 
να μας τα υπενθυμίζουν άλλοι. Θα πρέπει 
από μόνοι μας να ενεργούμε για να φτιά-
χνουμε καταστάσεις ηρεμίας, να φτιάχνουμε 
καταστάσεις που να προσφέρουν ασφάλεια 
και να προσφέρουν δρόμους που θα οδη-
γούν στις καλύτερες παραστάσεις ζωής! 
Πόσο απελπιστικές είναι όμως οι εξελίξεις 
αγαπητοί μου. Ακούμε καθημερινά τα τόσα 
αδικήματα που γίνονται με θύματα στις πιο 
πολλές περιπτώσεις τα παιδιά, που είναι 
αδύναμα. Τα παιδιά που εναποθέτουν τις 
ελπίδες τους σε κάποιους που βρέθηκαν 
στο περιβάλλον τους, δίχως την ευκαιρία 
να έχουν τα ίδια τα παιδιά επιλογή για αυτό 
το περιβάλλον.  
Κάποιοι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευ-
θύνες τους και αυτοί οι κάποιοι πρέπει να 
είναι άνθρωποι με ειδική εκπαίδευση, με 
δυνατότητα να προσφέρουν όλα όσα έχω 
προαναφέρει. Η αγάπη λοιπόν αγαπητοί 
μου δεν εκφράζεται απλά γιατί έτσι έτυχε 
να βρεθούμε σε συνθήκες που απαιτούν 
την προσφορά της. Η αγάπη είναι θέμα 
κουλτούρας, εμπειρίας, και θέμα διαμόρ-
φωσης χαρακτήρα. Αν λοιπόν καταφέρναμε 
να βρεθούμε μέσα σε συνθήκες όπου η 
αγάπη πλάστηκε κατά την διάρκεια  των 
παραστάσεων ζωής μέσα στην οικογένεια, 
τότε αυτή η αγάπη είναι το ζητούμενο. Αυτή 
η αγάπη θα μπορέσει να δώσει στους γύρω 
μας τα απαιτούμενα αγαθά για να δημι-
ουργηθούν οι καλές πράξεις ζωής, και ως 
αποτέλεσμα να εκλείψουν οι κακίες και η 
εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο! 
Ας μην αργούμε λοιπόν. Ας ξυπνήσουμε 
και ας αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα 
καλών πράξεων αρχίζοντας από την οικο-
γένεια, μπαίνοντας στα σχολεία, και δια-
μορφώνοντας χαρακτήρες που θα πλαστούν 
μέσα από αυτά τα αγαθά, για να προσφέ-
ρουμε την αγάπη μας σε όσους την έχουν 
ανάγκη. 
Ας κάνουμε μια προσπάθεια να βρεθούμε 
σε ατμόσφαιρα που θα μας βοηθήσει να 

πλησιάσουμε τους συνανθρώπους μας και 
να τους δώσουμε λίγη από την αγάπη μας, 
δίνοντας τους την ευκαιρία να ζήσουν καλές 
στιγμές της ζωής, καλές παραστάσεις ζωής 
και να τους αλλάξει η διάθεση χαροποιώντας 
τους έστω και για λίγο.  

-Τα στολίδια και τα φώτα στους δρόμους 
της πόλης μας θυμίζουν ότι και πάλι θα 
γεννηθεί ο Χριστός. Δεν θα έπρεπε όμως 
να περιμένουμε τα στολίδια και τα φώτα 
για να θυμηθούμε τον Χριστό και να θυμη-
θούμε ότι ο Χριστός είπε βοηθάτε αλλήλους 
ή αν έχεις δύο χιτώνες δώσε τον ένα στον 
πλησίον σου, ή δώσε την ευκαιρία στα πει-
νασμένα παιδιά να φάνε λίγο από το μεγάλο 
δικό σου ψωμί.  
Να η ευκαιρία τώρα να κάνουμε μια πράξη 
αγάπης! Ας κάνουμε μια επίσκεψη σε νο-
σοκομείο της περιοχής μας, και ας δώσουμε 
απλά μια κάρτα αγάπης, ή αν μπορούμε 
ένα μικρό δωράκι σε κάποια από τα παιδιά 
που δυστυχώς η μοίρα τα αδίκησε, και νο-
σηλεύονται περιμένοντας με αγωνία να θε-
ραπευτούν. Ακόμα ας κάνουμε κάτι πιο 
απλό. Ας βοηθήσουμε ένα κακοτυχισμένο 
που ξεσπιτώθηκε και βρέθηκε στο δρόμο 
δίνοντας του κάτι από το περίσσευμα μας! 
Δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε μόνο τα 
Χριστούγεννα. Ας κάνουμε λοιπόν τώρα 
μια πράξη αγάπης. Γιατί αυτή είναι η αγάπη. 
Να δίνουμε την ευκαιρία στους δυστυχι-
σμένους ή τους κακότυχους να νιώσουν το 
ίδιο με εμάς. Ότι είναι άνθρωποι πάνω από 
όλα! 
Αυτά για σήμερα. Καλές μέρες να έχουμε 
όλοι και καλές στιγμές της ζωής γεμάτες με 
καλοσυνάτες πράξεις!  
Με μυρουδιά αγάπης! 

Διαβάζοντας την εφημερίδα σας, με μεγάλη λύπη είδα 
ότι ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ ψήφισαν κονδύλι στην Βουλή της Κύ-
πρου, για το μουσείο της... ντροπής. Διότι ξέρουμε πολύ 
καλά τι κρύβεται πίσω από τις δικαιολογίες. Όπως ξέρουμε 
και ποιος ήταν ο Γρίβας. Ήταν, είναι και θα είναι ο μεγαλύ-
τερος προδότης της πατρίδας μας. Γιατί το γράφω αυτό; 
Επειδή, ήταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Β’ που αιματοκύλησε 
την πατρίδα μας. Εκτός αυτού, κατά την περίοδο της κατο-
χής της Ελλάδας από τους Γερμανούς ήταν αρχηγός της 
οργάνωσης Χ η οποία συνεργαζόταν με τα Ες - Ες και την 
Γκεστάπο, που ευθυνόταν για τις αγριότητες της ναζιστικής 
Γερμανίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κι’ αυτά τα στοι-
χεία δε επιδέχονται αμφισβήτησης. 
Και τώρα, στο «ψητό… 
Λυπούμαι πολύ, γιατί τα δύο κόμματα στο παρελθόν ψή-

φισαν στη Βουλή ενάντια σ’ αυτό τον νόμο και μας το παί-
ζουν και πατριώτες τώρα. Ντροπή... 
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έλεγε ότι ο Συναγερμός πρέ-

πει να φύγει από την εξουσία και τώρα συνεργάζεται με τον 
Χριστοδουλίδη που είναι μέλος του Συναγερμού. 
Όσον για τον κύριο Σιζόπουλο, μας το παίζει και σοσιαλι-

στής. Αίσχος. Όταν η προδομένη μας πατρίδα έχει τέτοιους 
ηγέτες, πως μπορεί να πάει μπροστά; Κι’ αυτό είναι το ερώ-
τημα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους.
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του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Μουσείο... 
προδοσίας

Με μυρουδιά αγάπης! 
Του Βασίλη 
Παναγή

Ο εγωιστής είναι δυστυχισμένος!

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος  

Φιλολόγου



Εκεί που έπρεπε να δοθεί περισσότερη βοήθεια 
στους εργαζόμενους και γενικά σε οικογένειες αντί 
αυτής της ελεϊνής κυβέρνησης, συνεχίζει να κτυπά 
ανελέητα και διαρκώς τάξη του πληθυσμού, που 
υπό από αυτήν την Κυβέρνηση τα τελευταία 12 
χρόνια τα κτυπήματα κατευθύνονται στην εργατιά.  
Ως εκ τούτου, πληρώνουν για τα σπασμένα και 

τα ασυγχώρητα λάθη αυτής της Κυβέρνησης. Οι επόμενες εκλογές 
δυστυχώς ίσως να λάβουν μέρος μέχρι και το 2024 και ποιος έχει 
τέτοιαν υπομονή μέχρι τότε; Βρισκόμαστε κάτω από μία εντελώς 
“αχάπαρη” Συντηρητική Κυβέρνηση που κυριολεκτικά έχει στρέψει 
την πλάτη της στην εργατιά και στις ανάγκες της.  
Για πόσο καιρό ακόμα ο κόσμος να αντέξει τις περικοπές και τις 

συνεχώς αυξανόμενες τιμές καυσίμων, φαγώσιμων, ρουχισμού 
και τόσων άλλων που είναι απαραίτητα. Οι τόκοι στα ύψη, ο τιμά-
ριθμος δεν λέει να χαμηλώσει και για καταπραϋντικό μας δίδουν 
ψίχουλα με το σταγονόμετρο έτσι για να μας κάνουν να νομίζουμε 
ότι νοιάζονται. Αν πράγματι νοιαζόντουσαν δεν θα  επέτρεπαν σε 
οποιανδήποτε εταιρία να υψώσει τις τιμές τόσο ψηλά και ταυτό-
χρονα δίδοντας μας ένα σορό ψευδείς αφορμές. 
Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν κυριολεκτικά κατακρεουργηθεί λες 

και έχουμε χασάπηδες στην εξουσία που όλο κόβουν. Το δε NHS  
βρίσκεται στην εντατική αφού αυτοί που τώρα το διευθύνουν έχουν 
ως προτεραιότητα τα κέρδη και όχι να υπηρετήσουν τους ασθενείς.  

Aπλώς για να καταλάβει κάποιος τι στα αλήθεια συμβαίνει για 
ένα απλό ραντεβού με τον  ιατρό του, παίρνει τρεις περίπου εβδο-

μάδες και ακόμη χειρότερα δεν είναι προσωπικό ραντεβού αλλά 
μάλλον τηλεφωνική κλήση. Ούτε καν ξεχωρίζουν εάν χεριάζεται 
κάτι επείγον ή ιατρική επίβλεψη και ούτε θέλουν να το εννοήσουν.  
Αυτά είναι τα αποτελέσματα μίας εντελώς “αχάπαρης” κυβέρνη-

σης και εάν υπάρχει κάποιος ή κάποιοι που δεν συμφωνούν  ας 
μας πούνε ένα καλό παράδειγμα γιατί η συντηρητική κυβέρνηση 
δεν είναι εντελώς “αχάπαρη” και τίποτε άλλο. 
Και θα διερωτάται κανείς, που πήγαν οι £250 εκατομμύρια εβδο-

μαδιαίως που υποσχέθηκε ο κος Johnson όταν θα αποχωρούσε η 
Βρετανία από την Ευρώπη. Ή μήπως ήταν ένα από τα πολλά ψέ-
ματα που μας πρόσφερε. Εκ των υστέρων μάλλον έτσι είναι που ο 
λαός έπεσε σε μία μεγάλη παγίδα. Τώρα έχει μετανιώσει την από-
φασή να ψηφίσει υπέρ του Brexit. Δυστυχώς  είναι αργά τώρα.  
Θα περάσουν χρόνια για να διορθωθεί η θλιβερή για όλους μας 
κατάσταση, διότι τα λάθη που έπραξε αυτή η Κυβέρνηση είναι 
πάρα πολλά και σε πολλές περιπτώσεις πολύ σοβαρά. 
Το Εργατικό κόμμα είναι 30 βαθμούς μπροστά από τους Συντη-

ρητικούς και ας μας λένε διαφορετικά τα ακροδεξιά κανάλια και οι 
εφημερίδες που για χρόνια τώρα διεξάγουν μία προπαγάνδα υπέρ 
του Συντηρητικού κόμματος. Θα έλθει σύντομα ο καιρός που ο 
λαός θα ξυπνήσει και θα καταλάβει ποιο κόμμα τελικά νοιάζεται 
και ποιο κορόιδεψέ τον κόσμο.  
Επί του παρόντος συνεχίζουν ο κος Sunak και Hunt να κάνουν 

πειράματα με την οικονομία, και το αποτέλεσμα είναι ο πληθωρι-
σμός να κτυπήσει διπλούς βαθμούς και σε δύο μήνες οι τιμές καυ-
σίμων  να αυξηθούν και για τέταρτη φορά. 

Ας μην ξεχνούμε ότι ο κος Hunt όταν διετέλεσε Υπουργός Υγείας 
αρνιόταν να δώσει μία μικρή αύξηση μισθού στους Junior Doctors. 

Αναγκάσθηκαν οι γιατροί να κατεβούν σε απεργία και διαδηλώσεις. 
Δεν δίστασα  να δώσω την υποστήριξη μου σε αυτούς όταν ελάμ-
βαναν μέρος διαδηλώσεις. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να 
κάνω για αυτά τα παιδιά που δούλευαν υπερωρίες για να σώσουν 
ζωές. Ένα σύνθημα που θυμάμαι ήταν το “We are not Hunt’s 
slaves”. Έτσι για να μην ξεχνάμε ποιος είναι ο Jeremy Hunt.    
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▪� Στις 7 αυτού του μήνα, Νοεμβρίου 2022, έκλει-
σαν 105  χρόνια από τη Μεγάλη Οκτωβριανή Σο-
σιαλιστική Επανάσταση, η οποία έλαβε χώρα στη 
Ρωσία και έμεινε ευρέως γνωστή ως Οκτωβριανή 
Επανάσταση από το γεγονός ότι σύμφωνα με το 
παλιό, ιουλιανό ημερολόγιο, η  κατάληψη από τους 

επαναστάτες των Χειμερινών Ανακτόρων που ήταν η έδρα της 
προσωρινής ρωσικής κυβέρνησης στην Πετρούπολη, έγινε τη νύ-
χτα της 25ης Οκτωβρίου 1917. 
▪� Έως τώρα έχουν γραφτεί πολλά για αυτό το κοσμοϊστορικό γε-
γονός που συνετάραξε ολόκληρη την υφήλιο και θα συνεχίσει να 
φωτίζει με τη λάμψη του τον ανένδοτο αγώνα των «ταπεινών και 
καταφρονημένων» όλης της γης μέχρι την οριστική απαλλαγή της 
ανθρωπότητας από τα καπιταλιστικά-ιμπεριαλιστικά τέρατα και 
όλα τα κακά τους: εκμετάλλευση, καταλήστευση  και καταπίεση 
ολόκληρων κοινωνικών τάξεων, λαών και εθνών, φτώχεια, ανεργία, 
πείνα και δυστυχία, ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και ανείπωτη βαρβα-
ρότητα και φρικαλέα εγκλήματα, τζιχαντιστές και τρομοκράτες κάθε 
λογής, επεμβάσεις στη φύση, ασθένειες και πανδημίες, μόλυνση 
του περιβάλλοντος και καταστροφή των οικοσυστημάτων του πλα-
νήτη, συγκλονιστικές κλιματικές αλλαγές, πλημμύρες, πυρκαγιές, 
σεισμοί κ.ά. 
▪� Η έρευνα, τρόπος του λέγειν έρευνα, της σύγχρονης αναθεώ-
ρησης της ιστορίας, αποδεικνύεται ιδιαίτερα «αποδοτική» στη δια-
τύπωση συμπερασμάτων και εκτιμήσεων για το παρελθόν του αρι-
στερού κινήματος. Αναζητώντας «την χαμένη διαλεκτική του 
κοινωνικού ανασχηματισμού», νεφώτιστοι ρεφορμιστές και πασι-
φιστές κάθε απόχρωσης υποβάλλουν στο πυρ της λεγόμενης 
«νέας σκέψης» κάθε «παλιά» θεωρία για τις αντιθέσεις, την ταξική 
πάλη και την κοινωνική επανάσταση. Η σοσιαλιστική επανάσταση 
του 1917 στη Ρωσία αμφισβητείται, τόσο από την άποψη της νο-
μοτέλειας και των αντικειμενικών νόμων, όσο και από την άποψη 
των στόχων της σοσιαλιστικής οικοδόμησης που έθεσε. 
▪� Ήταν αναπόφευκτος ο Οκτώβριος του 1917; Είναι αδύνατο να 
κατανοηθεί η επανάσταση των Μπολσεβίκων, με επικεφαλής τον 
Λένιν, αν δεν κατανοηθεί όλη η προηγούμενη ιστορική περίοδος, 
η ταξική πάλη και οι ταξικές σχέσεις που διαμορφώθηκαν έως τον 
Οκτώβριο του 1917. 
▪� Το 1917 η Ρωσία ήταν η απόδειξη της θεωρητικής ανάλυσης 
του Λένιν για την ανισόμετρη ανάπτυξη του καπιταλισμού στο ιμπε-
ριαλιστικό του στάδιο, ήταν ένας κόμβος βαθιών, ασυμφιλίωτων 
αντιθέσεων, ήταν, σε τελευταία ανάλυση, ο αδύνατος κρίκος της 
παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής αλυσίδας. 
▪� Όλη η πριν την επανάσταση του Οκτωβρίου περίοδος καθορί-
ζεται από τη συνεχή και ολόπλευρη όξυνση των κοινωνικών αντι-
θέσεων, από τη μαζική πάλη ολόκληρων στρωμάτων και κοινωνι-
κών τάξεων, από την επαναστατική έκρηξη τελικά του συνόλου 
των λαϊκών μαζών. 
▪� Η επανάσταση του 1905 συγκλόνισε την τσαρική απολυταρχία 
και αποτέλεσε ουσιαστικό κριτήριο για τη μελλοντική εξέλιξη των 
ταξικών αντιθέσεων. Από την άποψη αυτή, η επαναστατική άνοδος, 
η επαναστατική έκρηξη το 1917, πρώτα τον Φεβρουάριο και ύστερα 
τον Οκτώβριο, δεν μπορεί παρά να ήταν και νομοτελειακή και ανα-
πόφευκτη. Οι αντιθέσεις της τσαρικής, και ύστερα της αστικής Ρω-
σίας, οδηγούσαν νομοτελειακά και αναπόφευκτα στις επαναστατι-
κές εκρήξεις τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο του 1917. 
▪� Η διαλεκτική της επανάστασης αναγνωρίζει την όξυνση των 

κοινωνικών αντιθέσεων έως την έκρηξη και την εξέγερση, ανα-
γνωρίζοντας ταυτόχρονα το αναπόφευκτο αυτών των επαναστατι-
κών περιόδων στην ιστορία της ταξικής πάλης. 
▪� Οι επαναστάσεις είναι, βέβαια, οι «ατμομηχανές της ιστορίας», 
ακριβώς γιατί αποκαλύπτοντας ολοκληρωτικά και πλέρια τις αντι-
θέσεις της κοινωνίας, τις λύνουν όχι έμμεσα και πλάγια, αλλά 
άμεσα και απ’ ευθείας. Οι επαναστάσεις είναι αναπόφευκτες, ανε-
ξάρτητα από την ιδεoλογική συνείδηση των μαζών για αυτό, ανε-
ξάρτητα τελικά από τη συνειδητή γνώση των αντιθέσεων που κα-
λούνται να λύσουν οι αγωνιζόμενες τάξεις. Οι καταπιεζόμενες τάξεις 
στην ιστορία, τις περισσότερες φορές, πραγματοποίησαν επανα-
στάσεις και εξεγέρσεις, χωρίς βέβαια να είχαν πλήρη επίγνωση 
για το περιεχόμενο των κοινωνικών αντιθέσεων και για τη λύση 
τους. Η ταξική πάλη είναι ο κινητήριος μοχλός της κοινωνικής εξέ-

λιξης, αλλά αυτό δεν συνεπάγεται την πλέρια συνείδηση όσων 
αντιμάχονται στο ταξικό πεδίο. 
▪� Η επανάσταση του Οκτωβρίου του 1917 δεν ήταν μία ακόμα 
εξέγερση των λαϊκών μαζών, δεν ήταν μία ακόμη όξυνση των ταξι-
κών αντιθέσεων στο έπακρο. Η επανάσταση του Οκτωβρίου ήταν 
η επανάσταση των εργατών και των φτωχών αγροτών της εμπό-
λεμης, ρημαγμένης Ρωσίας. 
▪� Επικεφαλής της επανάστασης ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα 
των Μπολσεβίκων, με οδηγό και καθοδηγητή την κοσμοθεωρία 
του Μαρξ και του Λένιν. Η ιδεoλογική, θεωρητική και οργανωτική 
παρουσία των Μπολσεβίκων στο επαναστατικό κίνημα της Ρωσίας 
ήταν αναπόφευκτη. Η δράση τους καθόρισε την φυσιογνωμία του 
κινήματος, καθόρισε τον χαρακτήρα της εργατικής επανάστασης 
του Οκτωβρίου  και της εξουσίας που προέκυψε. 
▪� Στην εποχή του ιμπεριαλισμού, η εργατική επανάσταση μπορεί 
να ξεσπάσει «κάθε στιγμή», είναι ζήτημα «ημερήσιας διάταξης», 
(όπως σωστά ανέλυσε ο Λένιν γιατί η θέση του Μάρξ ήταν ότι κα-
νένας κοινωνικός σχηματισμός δεν εξαφανίζεται πριν αναπτύξει 
όλες τις παραγωγικές δυνάμεις που μπορεί να χωρέσει, ίσχυε για 
τον καπιταλισμό πριν περάσει στο ιμπεριαλιστικό του στάδιο). Αν 
η κρίση των κορυφών της αστικής τάξης, μαζί με την άνοδο της 
επαναστατικής δραστηριότητας των μαζών, συνδυαστεί με ένα 
κόμμα ικανό να καθοδηγήσει πολιτικά και οργανωτικά τις μάζες, 
τότε η εργατική επανάσταση θα είναι αναπόφευκτη . 
▪� Ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη και ιστορικά πρωτοπόρα προ-
σφορά των Μπολσεβίκων: η ικανότητα να συνδέονται με τις μάζες 
και να τις οργανώνουν, να διαμορφώνουν τη συνείδησή τους, να 
αποκαλύπτουν το ασυμβίβαστο των ταξικών αντιθέσεων, να μετα-
μορφώνουν τελικά την άμορφη, ασυνείδητη, αυθόρμητη και χαώδη 
πάλη, σε συνειδητή, υπολογισμένη και οργανωμένη επίθεση ενά-
ντια στο κεφάλαιο και την εξουσία του, να πραγματοποιούν στην 
πράξη την ενότητα του αντικειμενικού και του συνειδητού σαν επα-
ναστατική πράξη ανατροπής. Για αυτό, δίκαια η επανάσταση της 

εργατικής τάξης και των φτωχών αγροτών ονομάστηκε και επανά-
σταση των Μπολσεβίκων. Η διαλεκτική της επανάστασης δεν «ανα-
ρωτιέται» σχολαστικά για το αναπόφευκτο, όπως οι κάθε λογής 
μεταρρυθμιστές, μα προετοιμάζεται, οργανώνει και προωθεί τη 
συνειδητή δράση των μαζών στην ανώτατη αυτή μορφή αγώνα, 
την εργατική επανάσταση.  
▪� Ποιοι ήταν οι στόχοι της Οκτωβριανής Επανάστασης; 
Στο 2ο Συνέδριο των Σοβιέτ (Συμβούλια αντιπροσώπων των 
επαναστατημένων εργαζομένων τάξεων και των στρατιωτών), που 
συνήλθε την επομένη της Επανάστασης και επικύρωσε την νίκη 
της, ο Λένιν τελείωσε την ομιλία του, λέγοντας: «...Στην  Ρωσία 
πρέπει τώρα να ασχοληθούμε με την οικοδόμηση του εργατικού 
σοσιαλιστικού κράτους. Ζήτω η παγκόσμια σοσιαλιστική επανά-
σταση!» 
Είναι γνωστές οι θέσεις του Λένιν, τον Απρίλιο του 1917, όπου 
διακηρύσσοντας το τέλος της αστικοδημοκρατικής επανάστασης, 
σάλπισε ταυτόχρονα ανοιχτά τον στόχο της εξουσίας της εργατικής 
τάξης και της φτωχής αγροτιάς, τον στόχο του σοσιαλισμού. 
▪� Η εξουσία των εργατών και των αγροτών, από ταξική – κοινω-
νική άποψη, δεν μπορεί παρά να είναι η «εργατική δικτατορία», 
δημοκρατία για τους εργάτες, τους αγρότες, για όλους τους εργα-
ζόμενους του χεριού και του πνεύματος, και δικτατορία για τους 
αστούς και τους υπόλοιπους εκμεταλλευτές. 
Και αυτή η εξουσία δεν είναι παρά το μέσον, το όργανο και ο μο-
χλός της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, που οδηγεί στην εξάλειψη 
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν έχουν υπόθεση 
οι απόψεις που προσπαθούν να διαχωρίσουν την «εργατική δι-
κτατορία» (δημοκρατία για τη συντριπτική πλειοψηφία και δικτατο-
ρία για μια μικρή μειοψηφία και όχι το αντίθετο, όπως συμβαίνει 
στον καπιταλισμό) από τον σοσιαλισμό. Η εξουσία της εργατικής 
τάξης (και της συμμάχου της, της φτωχής αγροτιάς) και ο σοσιαλι-
σμός είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. 
▪�Η εξουσία των εργατών και των αγροτών ήταν η εξουσία της 
σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αυτή η εξουσία, απαλλοτριώνοντας 
στην αρχή τούς αστούς και ύστερα τους κουλάκους, οικοδομούσε 
στη βάση της νομοτέλειας του σοσιαλισμού. Με αυτή την έννοια, ο 
σοσιαλισμός στη Ρωσία «έθεσε στο περιθώριο», «εκτός μάχης», 
την καπιταλιστική νομοτέλεια της αγοράς. 
▪� Οι υστερικές και ανιστόρητες κραυγές για την οικονομία της 
αγοράς, είναι η άλλη όψη της ίδιας αντίληψης για την εξουσία των 
εργατών και των αγροτών, αποστερημένη βέβαια από κάθε σο-
σιαλιστικό περιεχόμενο. Η ίδια αντίληψη που θεωρεί δυνατή τη 
συνύπαρξη της εργατικής εξουσίας με την καπιταλιστική αγορά 
και τους νόμους της. Η τελευταία μάλιστα αναγορεύτηκε σε «αι-
ώνια» οικονομική κατηγορία, σε «επίτευγμα» της ανθρωπότητας, 
που πρέπει να αποτελέσει όπλο της εργατικής εξουσίας! Ο επιχει-
ρούμενος διαχωρισμός του ταξικού περιεχομένου της εργατικής 
εξουσίας από τους οικονομικούς στόχους και την πολιτική της, 
αποτελεί μεταφυσική καρικατούρα του σύγχρονου αναθεωρητι-
σμού, ανύπαρκτη στην πραγματική ζωή και στις ταξικές σχέσεις... 

 ▪� ΥΓ: Κουλάκοι = εύποροι Ρώσοι αγρότες, που πλούτισαν την 
περίοδο της ΝΕΠ (Νέα Οικονομική Πολιτική), η οποία ήταν μέρος 
της στρατηγικής της σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Αναπόφευκτη και 
αναγκαία, η ΝΕΠ δεν ήταν παρά συνειδητή προσωρινή υποχώ-
ρηση, προκειμένου να οικοδομηθούν οι συμμαχίες, να δημιουρ-
γηθούν οι οικονομικές προϋποθέσεις για την απαλλαγή της σοβιε-
τικής κοινωνίας από όλες τις εκμεταλλεύτριες τάξεις. 

Ο Οκτώβριος φωτίζει άπλετα τους αγώνες για ένα ανθρώπινο κόσμο! 

Του Βασίλη  
Κωστή

«Ο λαός θα σταματήσει να πληρώνει τα σπασμένα τους»

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 
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Address: 1 STATION ROAD, FINCHLEY CENTRAL, LONDON, N3 2SB, UNITED KINGDOM Telephone: 020 8882 4897  

A real gem of a Greek restaurant in Finchley Central is the well-known Uncle 
Tony’s Taverna, aptly name after the owner Tony who has a vast experience 
of cooking food so much that he is the chef in his restaurant, making sure 

that his food is of a top standard to fulfil his high expectations. Most of his specials in 
dips, mains and desserts are homemade, preparing only the best in his own eyes. 

 
The restaurant has a large selection of meat, fish, speciality and dessert dishes 

available, as well as an excellent Gyro menu. It caters for parties up to 250 people, 
suiting weddings, christmas party, engagements, christenings, funerals and small 
family and friends get-togethers. 
It also has an outside covered area with heating and a retracting roof to suit all 

weathers. It’s a must place to visit – you can also  
take away, pick up or Deliveroo. 

 
Located near Finchley Central tube station,  
Uncle Tony’s Taverna brings traditional Greek  
cooking to the high street. Visit them at 1, Station  
Road Finchley, London N3 2SB. Tel: 020 8343 2277 

 
Opening hours: Mon 12pm-2:30pm & 5:30pm–10:30pm / Tue Closed / Wed 

12pm-2:30pm & 5:30pm–10:30pm / Thu 12pm-2:30pm & 5:30pm–10:30pm / Fri 
12pm-2:30pm & 5:30pm–11:00pm S/ at 12pm–11pm / Sun 12pm–9pm.

Traditional Greek restaurant in the centre of Finchley 
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ΠΕΜΠΤΗ 24 NOEMΒΡΙΟΥ 
22:35 Οι Γαμπροί της Ευτυ-
χίας (1962). Κωμωδία με τους 
Βασίλη Αυλωνίτη, Γεωργία Βα-
σιλιάδου, Νίκο Ρίζο. Ένας με-
σόκοπος αδερφός προσπαθεί 
να παντρέψει την άσχημη 
αδελφή του με κάποιον υπάλ-
ληλό του, ώστε να πάρει κι αυ-
τός σειρά. Κάποια λεφτά όμως 
φέρνουν τα πάνω κάτω. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 24 NOEMΒΡΙΟΥ 
23:50 Δελησταύρου και Yιός 
(1956). Κωμωδία με τους Βα-
σίλης Λογοθετίδη, Τζένη Κα-
ρέζη, Στέφανο Στρατηγό. Ο 
Γιώργος που σπούδαζε στη 
Σουηδία, υιός, του Αντώνη επι-
στρέφει στην πατρίδα του. Ο 
Αντώνης αναθέτει στον υιό του 
τη διεύθυνση του εργοστασίου, 
ώστε να απαλλαγεί από τις 
υποχρεώσεις. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 NOEMΒΡΙΟΥ 
22:05 Η Αδελφή της Αδελφής 
(1987). Κωμωδία με την Λίλα 
Καφαντάρη, Βασίλη Μαυρομ-
μάτη, Νίκο Γιάννακα. Ο Λευτέ-
ρης ζει γλεντώντας την ζωή 
του, αλλάζοντας τις γυναίκες 
σαν τα πουκάμισα. Την  εται-

ρεία του παραγωγής ταινιών, 
την έχει εγκαταλείψει και αν δεν 
ήταν για την ιδιαιτέρα του, η 
Λίζα, που είναι ερωτευμένη 
μαζί του, η εταιρεία θα είχε δια-
λυθεί προ πολλού. Ο Νάσος, ο 
γιός του Λευτέρη, προσπαθεί 
να πείσει την Λίζα να αλλάξει 
μυαλά και να κοιτάξει τον εαυτό 
της. Η Λίζα τότε βάζει ένα σχέ-
διο μπροστά. Επειδή έχει έναν 
δίδυμο αδελφό, ο οποίος είναι 
τραβεστί με το όνομα Τόνια, 
αποφασίζει να μεταμφιεστεί σε 
Τόνια, ένα αλλοπρόσαλο θη-
λυκό και να κάνει την ζωή του 
Λευτέρη πατίνι. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΝΟΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  23:55  Η Τελική Απο-
πληρωμή (2013). Θρίλερ με 
τους Γιάννη Μποσταντζόγλου, 
Γιώργο Γίαννόπουλο, Ελένη 
Φιλίνη. Ο Γρηγόρης δουλεύει 
για τον μαφιόζο Μάρκο Ζώντας 
σε μια καθημερινότητα βίας και 
απειλών, όταν γνωρίσει τη νε-
αρή ηθοποιό Νεφέλη, θα αρχί-
σει να αμφισβητεί τους νόμους 
του υποκόσμου. 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 NOEMΒΡΙΟΥ 
20:55  Ψυχή Βαθιά (2009). 

Δυο νεαρά αδέλφια, ο Βλάσης 
και ο Ανέστης, πολεμούν σε 
αντίπαλα στρατόπεδα στο 
Γράμμο και το Βίτσι, στους τε-
λευταίους μήνες του εμφυλίου, 
το 1949.   
                
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
23:10 Ένα Ατίθασο Κορίτσι 
(1989). Κωμωδία με την Σοφία 
Αλιμπέρτη, Μάγδα Τσαγγάνη, 
Γιώργο Λουκάκη. Η Σοφία είναι 
ατίθαση και πλούσια. Ο πατέ-
ρας της θέλει να την παντρέψει. 
Αυτή όμως έχει φιλοδοξίες. Για 
να του αποδείξει τις ικανότητές 
της αποφασίζει να γίνει οικο-
νομικά ανεξάρτητη ψάχνοντας 
για δουλειά. Στην προσπάθειά 
της αυτή εργοδότες της την 
φλερτάρουν. Αυτή αντιδρά με 
αποτέλεσμα να μην βρίσκει 
ποτέ δουλειά, όμως επιμένει… 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Διακοπές στην Κύπρο 
μας (1971). Αισθηματική κω-
μωδία με τους Νίκο Δαδινό-
πουλο, Δώρα Σιτζάνη, Διονύση 
Παπαγιαννόπουλο. Ο Χατζη-
γιάννης κι ο Χατζηπαύλος, είναι 
δύο αντίπαλοι Κύπριοι οινοπα-
ραγωγοί οι οποίοι μισούνται 

θανάσιμα. Ο Χατζηγιάννης έχει 
μια κόρη την Τζούλια και ο Χα-
τζηπαύλος ένα γιο τον Ανδρέα. 
Τυχαία στην Κύπρο ο Ανδρέας 
με τον φίλο του Σωτήρη και η 
Τζούλια με την εξαδέλφη της 
Ρένα εκδράμουν, κατά τύχη, 
στο ίδιο μέρος, την Πάφο, όπου 
και γνωρίζονται στο λιμανάκι. 
Και οι δύο κρύβουν την πρα-
γματική τους ταυτότητα.  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Να Ντύσουμε τους Γυ-
μνούς (1976). Θέατρο της Δευ-
τέρας. Δράμα με την Σοφία 
Ρούμπου, Τάσο Λέρτα, Γιώργο 
Κιμούλη. Μια γυναίκα θέλει να 
δώσει τέλος στη ζωή της, αφού 
ο αγαπημένος της την πρό-
δωσε. Ένα δημοσίευμα σε μια 
εφημερίδα θα οδηγήσει έναν 
άνδρα στο να προσπαθήσει να 
τη σώσει. 
 
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 
Καλωσόρισες Έρωτα (1967). 
Αισθηματική Κωμωδία με τους 
Γιώργο Σίσκο, Καίτη Φίνου, 
Χρήστο Κάλοου. Μια πανέ-
μορφη φοιτήτρια της δραματι-
κής σχολής παρενοχλείται συ-
νέχεια από ένα συμφοιτητή της, 

τον οποίο εκείνη δεν γουστάρει. 
Ταυτόχρονα εργάζεται σαν 
γραμματέας ενός θεατρικού 
συγγραφέα, και κάποια στιγμή 
κερδίζει τον πρωταγωνιστικό 
ρόλο του καινούργιου του μι-
ούζικαλ. 
 

ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 22:10 

Δέκα Μέρες στο Παρίσι 
(1962). Κωμωδία με τους Νίκο 
Σταυρίδη, Άννα Φόνσου, 
Γιάννη Γκιωνάκη. Ο Βάσος και 
ο Μίλτος είναι φίλοι που νιώ-
θουν καταπιεσμένοι από τις γυ-
ναίκες τους και ονειρεύονται να 
να περάσουν μόνοι δέκα μέρες 
στο Παρίσι. Καταστρώνουν ένα 
σχέδιο και αποφασίζουν να το 
θέσουν σε εφαρμογή. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
21:55 Ο Ψεύτης (1968). Κω-
μωδία με τους Κώστα Βουτσά, 
Νόρα Βαλσάμη, Βαγγέλη Σει-
ληνό. Ένας λαθρεπιβάτης συλ-
λαμβάνεται από το γιατρό του 
πλοίου. Για να μην τον κατα-
δώσει, συμφωνεί να πάρει τη 
θέση του και να υποδυθεί το 
γιατρό, στην κοπέλα με την 
οποία αλληλογραφούσε.

www.hellenictv.net 
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ΠΕΜΠΤΗ 24/11 
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 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 
20.30 Χρονογράφημα  
21.05 Γευστικό Ταξίδι  
21.45 Ειδήσεις 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.30 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 
20.30 Χρονογράφημα 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 26/11 
06.00 Αποτυπώματα  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε)   
12.30 Μαζί/Birlikte  
13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
17.00 Ειρήνη Πάσι 

18.30 PlayList 
20.00 Προσωπικότητες 
21.00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27/11 
05.30 Θεία Λειτουργία   
08.15 Σε Προσκυνώ 
Γλώσσα  
09.00 Σπίτι στη Φύση  
10.00 PlayList (Ε) 
11.30 Κοίτα με στα Μάτια   
13.00 Μουσικό Ραντεβού (E) 
13.30 Προσωπογραφίες 
14.30 Χρονογράφημα  
15.00 Eκείνη και Εκείνοι 
17.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
17.30 Κυπριώτικο Σκετς (Ε) 
18.00 Ειδήσεις 
18.30 Παραδοσιακή Βραδιά 
στο ΡΙΚ  
21:00 Ειδήσεις 
21.15 Κύπρος ένα Προσκύ-
νημα  
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28/11 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 
20.30 Χρονογράφημα   
21.45 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΡΙΤΗ 29/11 

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 Nτοκιμαντέρ «Αμμό-
χωστος 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός  
20.30 Χρονογράφημα  
21.05 Nτοκιμαντέρ «Αμμό-
χωστος»  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/11 
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 Nτοκιμαντέρ «Με το 
Βλέμμα της Καρδιάς»  
19.30 Γκρίζος Ουρανός  
20:30 Χρονογράφημα  
21.00 Ειδήσεις  
21.05 Nτοκιμαντέρ «Με το 
Βλέμμα της Καρδιάς»  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

ΠΕΜΠΤΗ 07:00 Γιάννης  
Ιωάννου The Big Greek 
Breakfast. 10:00 Λίγο πριν το 
μεσημέρι  13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση 14:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run  19:00 Alternate 
#CommunityChest or 
#ThrowbackThursday 21:00 
#ThrivingThursday 23:00 The 
Golden Hour Best of the 
1980s 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
07:00 The Big Greek Break-
fast 10:00 Λίγο πριν το μεση-
μέρι 13:00 Apogevmatini 
Apólafsi 16:00 Home-Run  
19:00 The Live Gentle 
Touch  21:00 The Live Gentle 
Touch  
ΣΑΒΒΑΤΟ  07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Mid-
Morning Madness 12:00 
Laiko Apogevma 14:00  
Sporty Saturday 16:00  #Sat-
urdayShoutOut 19:00 #Sat-
urdayStyle,  21:00 
#SaturdayStyle 
 ΚΥΡΙΑΚΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Chil-
dren’s Programme Followed 
by Church Broadcast From 
St J / 12 A / AA 13:00 The 
Cypriot Hour / Sunday After-
noon Show 16:00 #Weekend-
WindDown 19:00 
#SoothingSunday 22:00 
#SundayFunday  
 ΔΕΥΤΕΡΑ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση  16:00 
Home-Run 19:00 LGR’s WISH 
[W.eekly I.nformation & S.up-
port H.our] #CommunityChest 
20:00 Chai, Kanella Je Kou-
venta 23:00 The Golden 
Hour Best of the 1950s 
ΤΡΙΤΗ 07:00The Big Greek 
Breakfast 10:00  Λίγο πριν το 
μεσημέρι 13:00 Απογευμα-
τινή απόλαυση16:00 Home-
Run, 19:00 Scandalous 22:00 
#TuesdayTunes   
ΤΕΤΑΡΤΗ 07:00 The Big 
Greek Breakfast 10:00 Λίγο 
πριν το μεσημέρι 13:00 Απο-
γευματινή απόλαυση 16:00 
Home-Run 19:00 Scandalous 
20:00 Scandalous21:00 Scan-
dalous

ΠΕΜΠΤΗ 24 NOEMΒΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Ελ/κή ταινία: Οι Γαμπροί της Ευτυ-
χίας (1962) 
23:50 Ελ/κή ταινία: Δελησταύρου και 
Yιός (1956) 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 NOEMΒΡΙΟΥ   
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων  
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
18:50 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
19:50 Με τον Φακό του HellenicTv 
Σεφέρης – Κύπρος – Μικρά Ασία. 
«Η μνημ́η όπου και να την αγγιξ́εις 
ποναέι» 
22:05 Ελ/κή ταινία: Η Αδελφή της Αδελ-
φής (1987) 
23:55 Ελληνική ταινία: Η Τελική Αποπλη-
ρωμή (2013) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 NOEMΒΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic: World 
Travel Market 2022, Συνεντεύξεις 
20:55 Ελ/κή ταινία: Ψυχή Βαθιά (2009) 
23:10 Ελ/κή ταινία: Ένα Ατίθασο Κορίτσι 
(1989) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 NOEMΒΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 
Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά ΡΙΚ  
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00 Ελ/κή ταινία: Διακοπές στην Κύ-
προ μας (1971) 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Greekstories: Αυγουστίνος 
Γαλιάσσος  
20:25 «Ανάδειξέ το» με την Άννα Νι-
κολαΐδη και την Ρούλα Σκουρογιάννη  
21:00 Θέατρο της Δευτέρας: Να Ντύ-
σουμε τους Γυμνούς (1976) 
22.30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ     
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
20:00 Δράξασθε Παιδείας με τον 
Πρωτοπρεσβύτερο π. Ιωσήφ Παλιούρα 
20:30 Ελ/κή ταινία: Καλωσόρισες 
Έρωτα (1967) 
22:10 Ελ/κή ταινία: Δέκα μέρες στο 
Παρίσι (1962) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
19:50 Οι Ταινίες της Εβδομάδας  
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
20:30 Ελ/κή ταινία: Ο Άνθρωπος του 
Τραίνου (1958) 
21:55 Ελ/κή ταινία: Ο Ψεύτης (1968)



Η Σαουδική Αραβία προκάλεσε ένα από τα 
μεγαλύτερα σοκ στην ιστορία του Παγκοσ-
μίου Κυπέλλου, νικώντας 2-1 την Αργεντινή 

του Λιονέλ Μέσι, χάρη σε μια συναρπαστική ανα-
τροπή στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας περίπλοκη 
τη συνέχεια του ταξιδιού της ομάδας του Λιονέλ 
Σκαλόνι στο Μουντιάλ του Κατάρ. 

Στην πέμπτη και τελευταία του προσπάθεια για 
το μοναδικό σημαντικό τρόπαιο που του λείπει, ο 
35χρονος Μέσι άνοιξε το σκορ με πέναλτι- έπειτα 
από υπόδειξη του VAR για τράβηγμα στον Παρέ-
δες - στο 10ο λεπτό σε μια κυρίαρχη εμφάνιση του 
πρώτου ημιχρόνου, όπου ακυρώθηκαν επίσης τρία 
γκολ που πέτυχαν ο ίδιος (22΄) και ο Λαουτάρο 
Μαρτίνες (27΄, 35΄) ως οφσάιντ. 

Όμως, η Σαουδική Αραβία, η δεύτερη ομάδα 
με τη χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη 
της FIFA στο τουρνουά (μετά την Γκάνα), μπήκε 
προσεκτικά στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, 
πιέζοντας την άμυνα της Αργεντινής μπροστά σε 
ένα ξέφρενο κοινό 88.012 φιλάθλων. 

Ο Σαλέχ Αλ Σέχρι με ένα διαγώνιο χαμηλό σουτ 
ισοφάρισε γρήγορα, στο 48ο λεπτό, ενώ ο Σαλέμ 
Αλ Νταουσαρί πέντε λεπτά αργότερα, στο 53΄, με 
εξαιρετικό σουτ, έκανε την απρόσμενη ανατροπή, 
αφήνοντας την Αργεντινή και τον Μέσι να φαίνο-
νται εντελώς σοκαρισμένοι στην πρεμιέρα του 
3ου ομίλου. 

Στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αλ Σαχράνι 
συγκρούστηκε άσχημα με τον τερματοφύλακά  
του και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το ματς, 
πριν ο Άλβαρες πρωταγωνιστήσει στην τελευταία 

ευκαιρία της Αργεντινής, όταν την κεφαλιά του 
απέκρουσε ο Αλ Οβάις. 

Παρά την πολύ μεγάλη κατοχή μπάλας, η 
Αργεντινή δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα 
της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αγωνίζεται για 
έκτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά δεν είχε 
κερδίσει ποτέ στο παρελθόν ένα εναρκτήριο 
παιχνίδι. 

Ο Σκαλόνι προσπάθησε με αλλαγές και μάλιστα 
έκανε τρεις μαζί (Χουλιάν Αλβάρες, Εντσο Φερνά-
ντες και Λισάντρο Μαρτίνες αντί των Παπού 
Γκόμες, Παρέδες και Ρομέρο), αλλά δεν είχε απο-
τέλεσμα. Η Αργεντινή έφτασε κοντά στην ισοφά-
ριση, πρώτα με τον Ταλιαφίκο και στη συνέχεια 
με  κεφαλιά του Μέσι, αλλά δεν απέφυγε την ήττα, 
την πρώτη σε πρεμιέρα της από το Μουντιάλ της 
Ιταλίας, το 1990. 

Χωρίς φαντασία, όχι πολύ επικίνδυνη και πολύ 
συχνά εκτεθειμένη σε θέση οφσάιντ, η Αργεντινή 
γνώρισε την ήττα. Εκπληκτική, η ομάδα-κολεκτίβα 
του Ερβέ Ρενάρ κατάφερε να επαναφέρει την 
«αλμπισελέστε» στις αμφιβολίες της, βάζοντας 
μάλιστα τέλος σε ένα εκπληκτικό αήττητο σερί 
36 ματς και επιτρέποντας στην - απούσα - Ιταλία 
να κρατήσει το ρεκόρ (37 ματς χωρίς ήττα). 

Το παιχνίδι διεξήχθη σε μια εξαιρετική ατμόσ-
φαιρα. Και οι δύο ομάδες έχουν μπροστά τους να 
αντιμετωπίσουν το Μεξικό και την Πολωνία, με την 
Αργεντινή να χρειάζεται μια άμεση αντίδραση εάν 
ο Μέσι θέλει να έχει ρεαλιστικές πιθανότητες να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες, πηγαίνοντας στην 
πατρίδα του το Παγκόσμιο Κύπελλο. 
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Παγκόσμιο Κύπελλο 2022: Σοκ για Αργεντινή στην πρεμιέρα μετά 
την ήττα με 2-1 από Σαουδική Αραβία
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UK economy to be worst hit 
of all G7 nations

The UK economy is to 
suffer the biggest hit of 
all the G7 nations next 

year, a report has forecast. 
The economy is to contract 

more than any of the other six 
countries that form the group of 
the world's largest industrialised 
democracies, according to fore-
casts from the Organisation for 
Economic Cooperation and Deve-
lopment (OECD). 

GDP, a measure of economic 
output, is to reduce 0.4% next 
year and grow 0.2% in 2024. This 
is better than previous OECD 
predictions which has been for 
the economy to remain static. 

The only other G7 economy to 
contract next year is Germany's, 
which will experience a smaller 

contraction of 0.3%. 
Growth will be small in the 

majority of the G7 nations. Italy's 
GDP will grow 0.2%, the US will 
see 0.5%, France will experience 
0.6% while Canada and Japan 
will see rises of 1% and 1.8% 
respectively. 

Of the G20 countries the UK 
economy will perform the third 
worst, behind Russia and Sweden 
with 5.6% and 0.6% contractions 
respectively expected. 

The government's energy price 
guarantee scheme will increase 
inflation, requiring hiked interest 
rates which will result in higher 
borrowing costs, the organisation 
said in its economic outlook      
report. 

The untargeted nature of the 
scheme is the problem, the      

report said. Under the scheme, 
all domestic electricity users are 
to be paid £400 to reduce the 
impact of sky-high energy costs. 

More targeted measures,        
directed to those most in need, 
would lower the overall cost to 
the state, and better-preserve 
incentives to save energy, and 
reduce the pressure on demand 
at a time of high inflation, the 
OECD said. 

 
Inflation forecasts 
 

The rate of inflation rose to 
10.1% in September, according 
to official figures, due to rising 
prices and the fallout from the 
mini-budget. 

Numerous economic forecasts 
are echoed by the OECD, which 
said risks to the UK economy are 
considerable and "tilted towards 
the downside." 

Inflation will peak at around 
10% late this year due to high 
energy prices and continuing    
labour and goods supply short-
ages, before gradually declining 
to 2.7% by the end of 2024, the 
report said. 

Consumption is expected to 
slow due to the cost of living  
crisis, but this will be lessened 
by a planned 9.7% increase in 
the minimum wage and the usual 
uprating of welfare benefits and 

pensions in April next year. 
There was a caveat attached, 

as the report said higher-than-
expected goods and energy 
prices could weigh on consump-
tion and further depress growth. 

Equally a prolonged period of 
labour shortages could force 
businesses into a more perma-
nent reduction of operating capa-
city or push up wage inflation up. 

 
Energy reduction  
and net zero 

 
While the OECD said financial 

support measures are needed 
to help with high energy prices, 
there should also be incentives 
for energy reduction. 

The government also came 
in for criticism over its action to 
reach net-zero emissions. 

The policies in place are "not 
yet sufficient" to reach net-zero 
target, the report said.  

Accelerating progress towards 
net-zero is fundamental to        
enhance the UK's energy security 
and reduce dependence on   
fossil fuels, the report added. 

More investment can be driven 
by the government "being clearer 
about its approach to the transi-
tion to a net-zero economy and 
developing an economy-wide 
plan with specific deadlines, 
policies and priorities."

Tourist arrivals in 2023 
may exceed those of 
2019 through concerted 

efforts between relevant Min-
istries and the airports opera-
tor, Transport, Communications 
and Works Minister Yiannis 
Karousos said addressing the 
44th Cyprus Hotel Summit and 
Exhibition, organised by the 
Cyprus Hotels Association, 
on Tuesday.  

Referring to a new incentives 
scheme to boost Cyprus’      
connectivity, Karousos said that 
the goal is to have passenger 
traffic of 13.7 million by 2027. 
He explained that the scheme 
has two aims, to retain existing 
destinations and to add new 
ones and to reduce the ground 
services cost. 

“We are proud to have 
achieved the goal of creating 
the appropriate climate. Cyprus 
is a country in which an airline 
can invest,” the Minister noted, 
referring to the increase in 
connectivity both by air and 
sea. 

He focused in particular        
on recent announcements by      
airlines who increased the       
number of routes offered for         
Cyprus, pointing out that it is 

not necessary for Cyprus to 
have a national carrier.  

On his part, Deputy Minister 
of Tourism Savvas Perdios who 
took part in a panel discussion 
during the conference expres-
sed the conviction that in few 
years, arrivals in Cyprus from 
the EU will reach 50% of total 
arrivals, following the increase 
in air connectivity.  

Referring to steps taken to 
overcome consecutive crises in 
recent years by Cyprus and the 
Deputy Ministry, Perdios said 
that they focused in supporting 
hotel employees, increasing 
quality of the tourist product on 
offer and in marketing and a new 
brand for Cyprus.  

He expressed the view that 
all three goals have been      
successful, adding that in a few 
years 50% of tourist arrivals on 
the island will be from the EU.  

Deputy Tourism Minister of 
Greece Sofia Zacharaki said 
that Greece upgraded its brand 
name and managed to have the 
same income from tourism as 
in 2019. Right now, she pointed 
out, the country is focused in 
sustainability in order to over-
come the challenges brought 
about by the energy crisis.  

Cyprus tourist       
arrivals may exceed 
those of 2019

Pensioners start to receive up to £600 to help with energy bills

More than 11.6 million 
pensioners have started 
to receive up to £600 

to help with their energy bills 
this winter. 

Winter Fuel Payments, which 
have been boosted this year by 
an additional £300 per household 
Pensioner Cost of Living payment, 
will land in bank accounts over 
the next two months. 

The vast majority of payments 

will be made automatically,     
the Department for Work and      
Pensions (DWP) said. 

The money will appear in bank 
statements with the payment 
reference starting with the custo-
mer’s national insurance number 
followed by “DWP WFP” for people 
living in England, Scotland and 
Wales, or “DFC WFP” for people 
in Northern Ireland. 

While most payments will be 

automatic in November or Dec-
ember, some people may need 
to make a claim, such as those 
who qualify but do not receive 
benefits or the state pension and 
have never previously received 
a Winter Fuel Payment, the DWP 
said. 

Over seven million payments 
of £324 have already been made 
this month to low-income house-
holds as part of this government’s 
cost of living support. 

This includes pensioners      
receiving Pension Credit. 

The average Pension Credit 
award is worth more than £3,500 
a year, and for those pensioners 
who may be eligible but are yet 
to make an application, there is 
still time to do so and qualify for 
the additional £324 payment. 

This is because Pension Credit 
claims can be backdated by up 
to three months, provided the 
entitlement conditions are met 
throughout that time. 

To ensure that a successful 
backdated claim falls within       

the qualifying period for the 
extra £324 cost-of-living help, 
pensioners are being urged to 
claim Pension Credit as soon as      
possible, and by no later than 
December 18. 

An online Pension Credit      
calculator - www.gov.uk/pension- 
credit-calculator - is available to 
help pensioners check if they 
are likely to be eligible and get 
an estimate of what they may 
receive. 

It was also confirmed in the 
Autumn Statement that retirees 
will be heading for a 10.1%        
increase to the state pension 
from next April, after Mr Hunt 
confirmed that the pensions triple 
lock is being protected. 

The full new state pension is 
currently £185.15 per week, so 
a 10.1% increase would push 
that figure up to £203.85. 

For those on the full, old basic 
state pension, who reached state 
pension age before April 2016, 
the increase means a weekly rise 
from £141.85 to £156.20. 

The European Commission 
has approved a 7.75 mil-
lion euro Cypriot scheme 

to help some agricultural pro-
ducers through direct grants, 
in order to deal with the side 
effects of Russia's invasion of 
Ukraine. 

The measure will be open to the 
agricultural sector, in particular to 
producers of potatoes, deciduous 
trees, vegetables and eggs as 
well as to some recognised orga-
nisations and cooperatives. 

“This 7.75 million euro scheme 
will enable Cyprus to support pro-

ducers of certain staple agricul-
tural products, such as vegetables 
and eggs, which are currently 
facing significant liquidity short-
ages in light of the crisis”, Execu-
tive Vice President of the Com- 
mission for competition policy 
Margrethe Vestager said in a 
statement. 

The scheme aims at mitigating 
the economic impact of the  
current geopolitical crisis and at 
ensuring that sufficient liquidity 
remains available to the eligible 
beneficiaries in order for them 
to continue their activities.

Commission approves €7.75m 
Cypriot state aid scheme



The government has set the 
tourism sector a top priority 
for the country’s develop-

ment during the last decade, said 
President of the Republic Nicos 
Anastasiades. 

In a speech at the 44th Cyprus 
Hotel Summit and Exhibition,  
organised by the Cyprus Hoteliers’ 
Association, he said he is con-
vinced that the tourism industry 
is in a position to strengthen even 
more its competitive advantages 
and to respond to the increasing 
market challenges and demands. 

President Anastasiades said 
he believes that the successful 
tourism policy and the unhindered 
implementation of the National 
Tourism Strategy 2020-2030 in 
the coming years must continue 
in order to secure a bright future 

for Cypriot tourism. 
He praised the Deputy Tourism 

Minister for his actions, his insight 
and careful plans which, with the 
support of both the Ministries of 
Transport and Finance, made 
possible the implementation of a 
strategy the results of which have 
significantly contributed to the 
development of tourism. 

He further referred to the sound 
policies followed by Cyprus which 
have allowed the tourism sector 
to achieve notable performances, 
with a significant increase in the 
sector's contribution to the coun-
try's Gross Domestic Product, im-
proving the level of prosperity of 
the population, creating jobs and 
other important benefits for many 
other sectors of the economy. 

The President talked about 

policies which were the result of 
negotiations between the state, 
the Hoteliers’ Association and the 
private sector such as the incen-
tives scheme for airlines to 
strengthen Cyprus’ connectivity 
and increase passenger traffic, 
granting planning incentives, 
launching great tourism develop-
ment projects and the open skies 
policies in effect from November 
2013. He also referred to employee 
training schemes with major tour 
operators from overseas, modern-
ising the regulatory framework 
governing the licensing and     
operation of tourism businesses 
with the aim to further enhance 
and upgrade the competitiveness 
of the sector. 

According to the President,   
the highlight of the government’s 
policies was the establishment of 
a Deputy Ministry of Tourism which 
is of historic significance and in 
the first four years of its operation, 
has planned and implemented a 
complete tourism policy through 
the National Tourism Strategy 
2020-2030. 

President Anastasiades said 
that during times of crisis, the 
government provided financial 
assistance to businesses and 
workers in the tourism and hotel 
industry, helping its gradual     
recovery since 2021. 

He also said that the aim is to 
geographically balance the dis-
tribution of the benefits of tourism 
throughout the government-con-
trolled areas of the Republic, by 
developing the tourism in areas 
that have not yet been developed, 
such as rural areas, mountainous 
communities and those areas 
bordering the buffer zone. 

Anastasiades pointed out that 
arrivals and income from tourism 
are expected to reach 80% and 
87% respectively by the end of 
the year, noting that the most 
positive element for the country's 
tourism sector is the increased 
daily expenditure due to the pur-
chasing power of tourists from 
EU countries. 

At the same time, he added, 
through the "Cyprus-tomorrow" 
Plan, tens of millions of euros will 
be allocated to enhance the value 
of tourism, through sponsorship 
schemes to upgrade tourist      
accommodation and hotels in the 
countryside, mountainous and 
areas bordering the buffer zone, 
and also creating medical facili-
ties and facilities for assisted   
living to attract medical tourism 
and health and wellness tourism 
and as well as further promoting 
circular economy at hotel facili-
ties.
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Anastasiades: Tourism has been a top 
priority for the country’s development

UK rail workers to 
strike before and 
after Christmas

Thousands of British railway 
workers will stage further 
strikes over the next two 

months in a long-running dispute 
over pay, the RMT union said on 
Tuesday, signalling travel disrup-
tion before and after the Christ-
mas holiday period. 

Over 40,000 rail workers will 
go on strike on Dec. 13-14, 16-17, 
Jan. 3-4 and 6-7, the RMT said 
in a statement after talks with 
train operators ended without a 
resolution. 

“This latest round of strikes will 
show how important our members 
are to the running of this country 
and will send a clear message 
that we want a good deal on job 
security, pay and conditions,” 
RMT general secretary Mick 
Lynch said. 

Rail workers in Britain have 
staged several strikes this year, 
including the country’s biggest 

rail strike in decades during the 
summer, over demands for better 
pay during a cost-of-living crisis. 

The RMT had earlier suspen-
ded strikes planned for early 
November to allow for negotia-
tions to resolve the dispute, but 
said on Tuesday that industry 
bosses had failed to offer any 
new pay deals. 

The Rail Delivery Group, which 
represents train operators, said 
in response the two sides had 
made “real progress” in recent 
talks that had resulted in the 
“outline of a credible deal” for 
the first time in months. 

“We are asking the RMT to 
stay at the negotiating table, 
work with us towards a fair deal 
and end a dispute that is harming 
passengers, the industry, and 
their members,” the Rail Delivery 
Group said, warning of travel 
disruption around Christmas.

Ryanair announces five 
new routes from Paphos
Ryanair on Monday       

announced five new 
routes from Paphos for 

summer 2023. 
New destinations include 

Athens, Bordeaux, Naples,   
Poznan and Toulouse, a com-
pany press release noted. 

Furthermore, Ryanair is          
increasing flight frequency on 
seven routes; Chania, Kaunas, 
Krakow, Mykonos, Rhodes,     
Tel-Aviv and Vienna. This means 
that the company will be opera-
ting more than 260 flights per 
week to a total of 41 destina-

tions from Paphos. 
“Ryanair continues to work 

with its airport partners across 
Europe and welcomes Hermes’ 
new long-term airline incentive 
scheme, supported by the Cypriot 
Government, which has given 
Ryanair the confidence to launch 
its biggest ever Cyprus Summer 
schedule with over 260 weekly 
flights across 41 routes,” the press 
release reads. 

To service these flights, Ryanair 
is increasing its Paphos fleet to 
four aircraft, two of which will be 
Boeing 737 8-200 “Gamechanger” 

aircraft which have 4% more seats, 
burn 16% less fuel and create 
40% fewer noise emissions, the 
airline explained. 

Ryanair’s investment of over 
$400m in Cyprus will support 
120 aviation jobs and 1,500       
indirect jobs at Paphos airport. 

This capacity growth in Cyprus 
is underpinned by Hermes Airports 
new airline incentive scheme, 
supported by the Government. 

Chief Executive Officer of 
Hermes Airports, Eleni Kaloyirou, 
said that the addition of a fourth 
aircraft makes the presence of 
Ryanair in Cyprus stronger and 
“we are confident that the new 
routes announced as well as the 
existing program will have a signi-
ficant contribution to the recovery 
and growth of Paphos airports, 
the tourism industry and the 
economy of our country.”

Six fresh strikes are set to 
be staged by Royal Mail 
workers, with many caus-

ing Christmas disruption.  
The strikes are part of the 

long-running dispute that workers 
are having with Royal Mail over 
pay, jobs and conditions. The 
Communication Workers Union 
(CWU) has confirmed its mem-

bers will walk out on a number 
of dates in December, with one 
being Christmas Eve.  

There will be a number of 
strikes in November, on the 24, 
25 and 30, as well as one on 
December 1 that was already 
notified. However, the latest 
strike dates will cover December 
9, 11, 14, 15, 23 and 24.  

Royal Mail strikes to cause 
Christmas disruption
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UK Cypriot awarded at 
Global Youth Awards 2022 

Phoebe Coles, Founder of 
Vicinus and Co-Founder 
of Bubble Out was 

awarded at this year's Global 
Youth Awards on Saturday 12th 
November in London.  

The 26-year-old British Cypriot 
won the award for 'Empowering 
Change' in recognition of her 
humanitarian work, fundraising, 
and advocacy work in Cyprus.   

As founder and director of the 
voluntary humanitarian group 
Vicinus, she organises education 
initiatives, fundraising projects, 
and advocacy campaigns related 
to human rights and humanitarian 
topics in Cyprus. Her work parti-
cularly focuses on women, youth, 
refugee and migrant rights and 
empowerment.  

Notable projects she has led 
includes raising €10,000 for the 
devastating fires in Cyprus, an 
online concert fundraiser called 
Artists for Refugees which had 
artists from all over the world per-
forming in solidarity with refugees 
on the island, an online Gender 
Conference, and raising money 
for support survivors of domestic 
violence across the divide.   

Additionally, as Co-Founder of 
the social action group Bubble 
Out, Phoebe aims to create safe 
spaces for people who have ex-
perienced mistreatment in Cyprus 
to share their story and to receive 
support from peers and profes-
sionals. Bubble Out also aims to 
raise awareness to the mistreat-
ment of marginalised groups on 
the island with the objective to 
inform policy change in Cyprus.  

“The Bubble Out concept  
was inspired by the idea that as     

humans, we often tend to stay in 
our own groups or ‘bubbles’ and 
many of us do not step out and 
immerse ourselves in diverse 
multi-communal spaces,” Phoebe 
explains and highlights that “our 
project gives a voice to the voice-
less, empowering women, youth, 
and other marginalised groups 
with solidarity and support regard-
less of age, gender, sexuality, 
race and disability.” 

In her awards speech, Phoebe 
highlighted the importance of the 
youth coming together in Cyprus 
and how it is special to witness 
all communities on the island 
building bridges to deliver collec-
tive positive change.  

The Global Youth Awards 
2022 is organised by Round-
Table Global, which is "an inter-
national award-winning learning 
and development organisation 
dedicated to bringing Planet 
Conscious and Symbiotic Lead-
ership to the world." The awards 
were created to change the 
narrative around young people, 
focusing on the brilliant and inno-
vative things that they are doing 
to change the world, rather than 
the few that are anti-social or 
destructive. It is run by young 
people for young people to show 
that they are capable of anything 
they put their minds to when 
supported.  

The winners of the Global Youth 
Awards 2022 will be given the 
opportunity to become part of the 
RoundTable Global Youth Ambas-
sadors/Collective for 12 months, 
and access to all their ambassa-
dors, global goal projects, events, 
mentoring and training. 

Maria Symeou to launch new book series

Association of Rizokarpasso gives presents 
for enclaved schoolchildren

Once again, the Associa-
tion of Rizokarpasso is 
giving Christmas presents 

to the enclaved children in Rizo-
karpasso. 

On Saturday 19 November, 
the President of the Association 
of Rizokarpasso in Britain, Mary 
Karaolis, delivered individual 
Christmas cards for each of the 

42 enclaved school children in 
Rizokarpasso to the Presidential 
Commissioner, Mr Photis Photiou, 
at St Demetrios Church. Each 
card contained a €50 gift from the 
Association. Mr Photiou will be 
visiting the Rizokarpasso Schools 
and giving the school children 
their presents, on behalf of the 
Association, in December. 

The Association of Rizokar-
passo in Britain was established 
in 1975 to respond to the then 
many needs of the enclaved 
people in Rizokarpasso following 
the Turkish invasion of 1974.  

Since 2005, the Association 
of Rizokarpasso in Britain has 
been sending each enclaved 
schoolchild in Rizokarpasso a 
Christmas gift of €50 and a 
Christmas card. The names of 
the children are obtained from 
the Ministry of Education in     
Cyprus via the Cyprus High Com-
mission in London who also      
arrange for the Christmas cards 
containing the presents to be 
delivered to the school children 

in Rizokarpasso.   
In 2005, there were 61           

enclaved schoolchildren in          
Rizokarpasso (15 Nursery; 13 
Primary; 33 Secondary).  This 
year there are 42 schoolchildren 
(9 Nursery; 16 Primary; 17      
Secondary). Currently there are       
approximately 250 enclaved 
Greek Cypriot in Rizokarpasso, 
which is significantly lower than 
the 4000 in 1974.  

The illegal regime requires 
that the teachers and books that 
are allowed in the Rizokarpasso 
schools be approved by the illegal 
regime; these restrictions and 
many others, make the experi-
ences, and life in general, for the 
enclaved school children very 
different to that of schoolchildren 
elsewhere in Cyprus.  

We are very proud of our     
enclaved compatriots in Rizo-
karpasso whose presence, des-
pite their numerous difficulties, 
ensures that our cultural and  
religious heritage remains alive 
in Rizokarpasso.

UK Cypriot Maria Symeou 
will launch her new book 
series - The Charlotte 

Learning Collection - on 26 Nov-

ember 2022. The series helps 
teach children understand essen-
tial life values.  

The first book - Charlotte 

Learns to Forgive - is a beautiful, 
heart-warming and wonderfully 
illustrated story. In this story, 
Charlotte decides to take her last 
candy cane to school, despite 
being told not to by her mum.... 
David's plan is to take and eat 
her candy cane! What happens 
next? 

The stories in the Collection 
follow Charlotte along her jour-
ney on understanding life values 
such as forgiveness, sharing, 
not following wrong advice and 
much more.   

Maria, inspired by her children 
and hoping to teach them some 
important life-values, began work 
writing the Charlotte Learning 
Collection.  

Maria lives in Hertfordshire 

with her two children and four 
laying hens. When not writing, 
Maria enjoys entertaining family 
and friends - any excuse to eat, 
drink and laugh!   

Official Book Launch: Saturday 
26 November, at 2:30pm at The 
Culture Palace, Palace Gardens 
Shopping Centre, Enfield EN2 
6SN. To pre-order your copy       
of Charlotte Learns to Forgive, 
please visit www.charlotte-
learningcollection.co.uk. 

At the Official Book Launch 
of the first book - Charlotte Learns 
to Forgive – Maria will be reading 
extracts from the story and sign 
copies for individuals. 

For further information please 
contact info@charlottelearning-
collection.co.uk

UK Cypriot Tom Toumazis 
and his sons Chris and 
Gabriel, completed the 

TCS London Marathon on     
Sunday 2 October 2022.  

Team Toumazis are regular 

marathon runners, completing 
16 marathons between them. 
This year alone, they raised over 
£15,000 for the NSPCC. 

The NSPCC (National Society 
for the Prevention of Cruelty      
to Children) is the UK’s leading 
children’s charity, dedicated to 
ending child abuse and neglect. 
It has been making a difference 
in children’s lives for 130 years.  

Thanks to its campaigns,        
its services, its volunteers and 
its supporters, it has helped 
make 7 million children safer 
from abuse in the last five years 
alone. 

Tom, Chris and Gabriel ran 
for the NSPCC because they 
believe that every childhood is 
worth fighting for.  

You can still support the team 
by visiting www.justgiving.com/ 
fundraising/toumazisteam - 

big or small, every donation 
counts! 

£4 would pay for a child to 
speak to Childline. 

£25 would pay for an NSPCC 
helpline counsellor to give an 
hour’s support to an adult who’s 
worried about a child. 

£112 would pay for a face-to-
face counselling session for a 
young person in care, helping 
them to overcome the problems 
they’ve faced. 

£500 would pay for life-
changing therapy to help a child 
recover from abuse and rebuild 
their life. 

£1,600 would pay for the        
recruitment, training and support 
of a Childline counsellor. 

For further information on the 
NSPCC and how you can help, 
please visit the charity website 
www.nspcc.org.uk 

Team Toumazis complete London Marathon 2022
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If last week it was beginning 
to look like Christmas, a week 
later the country is now in full 

glow. High streets, shops, towns, 
villages and even neighbours who 
have decided to go for it big time. 
One has created a grotto so bright 
I fear climate activists will soon 
arrive and take direct action.  

Meanwhile the festive shows 
continue to draw us in. For tradi-
tionalists among you how can you 
possibly get through the Christ-
mas period without experiencing 
a Nutcracker. Tchaikovsky’s 
music is wonderful enough but 
the ballet is a magical experience. 
Your choices this year include the 
English National Ballet (London 
Coliseum), Birmingham Royal 
Ballet (Royal Albert Hall) and the 
doyenne of them all The Royal 
Ballet (Royal Opera House).  

If they don’t tempt you how 

about an operatic version of the 
weepy yet warm It’s a Wonderful 
Life (London Coliseum). Don’t 
forget the tissues. Elsewhere we 
have The Wizard of Oz (The 
Curve, Leicester), Rapunzel 
(Watermill Theatre) and one of 
my childhood favourites, The Lion, 
The Witch and The Wardrobe 
(Gillian Lynne Theatre). 

Then there are also a glut of 
Christmas concerts. Many head to 
the Albert Hall, The Barbican and 
The Southbank and I don’t blame 
them. But if you’ve never experi-
enced a concert at St John’s, 
Smith Square, now is your chance, 
an absolute delight, with regulars 
Choir of Christ Church Cathedral, 
Oxford providing a heavenly 
sound. I know, spoilt for choice, 
and even more next week… 

 
Barney Efthimiou 

Oh yes it is...Focus on now

Ξυν τω δικαίω τον σον ου 
ταρβώ στρατόν 

With justice on my side, I 
don’t fear anything. 

– Sophocles 
 
In 1992, the Dalai Lama, the 

spiritual leader of Tibet, met with 
psychologist and neuroscientist 
Dr Richard Davidson of the Uni-
versity of Wisconsin, and asked 
him a simple but challenging 
question.  

He wanted to know why brain 
research and neuroscience  
was always focused on anxiety, 
stress, fear and depression. Could 
the same techniques and tools 
in modern neurology be used in 
enquiries about kindness, com-
passion, calmness, mindfulness, 
meditation, tranquillity, and focus? 
He suggested in engaging in 
neuroscientific research with 
Tibetan monks – practitioners who 

have spent years training their 
mind.  

Davidson began his career 
studying the disturbed mind, 
and why some people are more 
vulnerable to life’s slings and  
arrows, and others more resilient. 
How can we nudge people       
towards nourishing and nurturing 
the qualities that promote human 
flourishing?  

He didn’t have a good answer 
for the Dalai Lama’s question, 
but prompted by his challenge, 
he devised an experiment. In a 
laboratory, with some volunteers, 
he placed a metal plate on their 
wrist, in order to circulate water 
very rapidly. He then regulated 
the temperature of the water. At 
the highest temperature the water 
is extremely hot and painful.  

The participants are placed  
in an MRI scanner, with neuro-
sensors attached to their heads, 

and are told that they will hear 
two tones. When they hear the 
very high pitched tone, they know 
that in ten seconds they will be 
zapped with a painful, hot water 
stimulus. If they hear a low tone, 
they will just feel mild, warm 
water instead.  

The two groups of people used 
were those who have meditated 
regularly, and those who have 
never meditated, with their age 
and gender matched.  

 
Meditator v. control groups 

 
Davidson and his team know 

where in the brain the ‘pain       
circuits’ reside. When looking at 
those circuits in the ‘non-medi-
tating’ control group, the moment 
they hear the high pitched tone, 
their brain reacts as if they had 
already received the actual pain. 
Nothing has happened, at that 
point, other than they heard a 
tone. But their brains are respond-
ing as if they got the extreme 
heat.   

When they did the same thing 
with the ‘meditator’ group, and they 
received the same high pitched 
tone, alerting them to the immi-
nent pain … nothing happened. 
There is absolutely no change 
in the pain matrix – they’re flat.   

Then when the actual heat 
comes on, both groups respond, 

with the pain circuits fully aroused 
and triggered. But then as soon 
as the heat pain goes off, the 
meditators come right back down 
to normal baseline. The non-
meditators persist – their pain 
circuits are still reverberating. It’s 
as if they can’t shut them off. 
They’re ruminating about the pain.   

The non-meditators perceived 
the pain more, even though they 
had exactly the same amount of 
actual pain as the meditators. 
This was damaging to the mind’s 
calmness.   

The conclusion is that well-
being is a skill. Wellbeing can 
be learned. It can be nurtured. 
The rested mind can then help 
you focus on the things you can 
control, and things you can in-
fluence, and you can spend time 
with people who matter to you. 
The extra strain on the pain cir-
cuits also adversely influences 
your life expectancy.  

When human beings first 
evolved on this planet, none of 
us brushed our teeth. This is 
learned behaviour. It’s not part 
of our genome. Davidson adds, 
‘If we spent the short amount of 
time that we spend brushing our 
teeth, nurturing our mind, this 
world would be a different place.’ 

 
James Neophytou

The crusade against LTNs  
is gaining momentum

Since the introduction of 
Low Traffic Neighbour-
hoods (LTNs) in the Lon-

don Borough of Haringey this 
year, residents and local busi-
nesses have been negatively 
impacted to a severe degree.  

Writing in Parikiaki last month, 
I detailed the extent to which 
Cypriot-run businesses on  
Myddleton Road (N22) are suffe-
ring - in fact, nearing bankruptcy 
- as a result of the LTN schemes 
recklessly introduced by Haringey 
Council. In this article, I shall 
explain how - since the publica-
tion of my previous article - the 
local community has been cam-
paigning against LTNs, and fight-
ing for the removal of these      
deplorable traffic schemes.  

On November 14th, a protest 
against Low Traffic Neighbour-
hoods in Haringey was attended 
by an extraordinary number of 
people - individuals who, not un-

reasonably, demand that coun-
cillors acknowledge the over-
whelming sentiment of the local 
community and abolish all LTNs 
within the borough. I attended the 
protest and can testify that it 
was symbolic of the community-
wide frustration and dismay  
triggered by LTN schemes that 
are proving severely detrimental 
to residents and local businesses 
on a daily basis. The community 
is standing up to the elected      
officials who have so far neglected 
and ignored the local population 
on the issue.  

The aforementioned protest 
was followed by another peace-
ful anti-LTN demonstration that 
took place on November 21st at 
the time and place where a full 
council meeting was scheduled 
to occur. In a blatant display of 
unadulterated cowardice, coun-
cillors refused to face attendees, 
and cancelled the meeting. This 

not only highlights the council’s 
flagrant disregard for residents, 
but also for public funds - a 
large venue had been booked 
at the expense of the taxpayer, 
only for the meeting to be 
abruptly cancelled so that elec-
ted officials did not have to face 
the community they so brazenly 
ignore on a regular basis.  

A characteristic attribute of 
both protests is that they were 
preceded by marches. Not all 
protesters took part in the mar-
ches, but many did. Both marches 
were spectacular displays of a 
diverse community united, and 
impassioned by, their common 
goal to have LTNs abolished.  

We must not be discouraged 
by the council’s dismissive atti-
tude towards us; the anti-LTN 
crusade is gaining momentum, 
and we must strive to strengthen 
it. Change requires action, which 
is why we simply cannot cease 
campaigning - our only choice is 
to continue battling until our voices 
are heard by those in power.  

To conclude this article, I wish 
to call upon my fellow members 
of the Greek-Cypriot community 
to unite in the mission against 
LTNs by attending protests, sign-
ing petitions, and campaigning 
on social media. There is simply 
no alternative; we must continue 
the crusade, for without action, 
there cannot be change.  

 
By Angelos Tsangarides 
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Giorgio and son Gianni are very proud & excited 
to welcome you to their San Giorgio Restaurant 
and Pizzeria, where you will feel the real Italian 
atmosphere with it’s warm and friendly service.  

 
Giorgio and Gianni are very well known in the 

North London area for their top quality and 
choices of food second to none after owning and 
running numerous successful restaurants in 
North London. Through San Giorgio restaurant 
they give people in the area and beyond a truly 
Italian experience at this eating place that you 
the customer will feel transported right to the 
heart of Italy once you step inside the restaurant 
their food is freshly prepared and cooked to per-
fection. For their pizza they use top graded flours 
milled from the best wheat in Italy altogether 
with the finest tomatoes and Fior di latte mozza-
rella which will give you a superior fragrant taste 
to remember. 

 
Giorgio has always had a passion for food since 

arriving to the UK shore in the early seventies 
working at top restaurants like Robert Carrier, 
Mimmo D’Ischia and La Meridiana. Quickly his 
ambition grew to open his own restaurant. In 

1984 his dream came true, where? In the heart 
of England political conclave Westminster with 
Riverside restaurant and Café the rest as they 
say is history. Now one thing is for you to come  

and feel the experience and judge  
for yourself. 
 
Opening Hours 
Monday CLOSED 
Tuesday 12:00 PM - 11:00 PM 
Wednesday 12:00 PM - 11:00 PM 
Thursday 12:00 PM - 11:00 PM 
Friday 12:00 PM - 11:00 PM 
Saturday 12:00 PM - 11:00 PM 
Sunday 12:00 PM - 10:00 PM 
 
Address 
932-934 High Road 
London N12 9RT  
(In between Whetstone and North Finchley) 
 
Contact Details 
+44 (0)20 8445 3355 
sangiorgiorestaurant@hotmail.com 
www.sangiorgiorestaurant.london 

Choose San Giorgio for 
your christmas party 

932-934 High Road  
London N12 9RT  

(In between  Whetstone and North Finchley)
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Get your boiler and 
plumbing winter-ready

Andy Patikis 

Oncover  
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With winter here, you 
will want your home 
to be warm and cosy. 

So we’ve pulled together some 
advice on how to keep your boiler 
and plumbing in tip-top condition. 

If you have Home Emergency 
cover, they are there to help if 
things go wrong. But it’s still 
important to make sure every-
thing is still running smoothly. 

 
Service your boiler and      
thermostats 

Boilers are like cars; to keep 
them in peak condition they need 
regular servicing. Most Home 
Emergency Cover requires that 
your boiler be serviced every 
15 months (or more often). Get 
your thermostatic radiator valves 
checked out too; faults can affect 
the heat output of your radiators. 

 
Replace old boilers 

Old boilers are typically less 
efficient than newer models. This 
can add to your heating bills and 
be at a greater risk of breaking 
down. Home Emergency cover 
usually only applies to boilers 
less than 15 years old. So check 
the age of your boiler and replace 
it if it is getting past its best. 

 
Bleed and maintain your      
radiators 

If any of your radiators are cold 
at the top but hot at the bottom, 
it is likely there’s air trapped in-
side. This will mean they do not 
heat up properly, leaving you a 
bit chilly and potentially wasting 
money. Bleeding radiators is 
quick and simple. There are plenty 
of guides online that will have 
you warmed up in no time. 

 
Toilets and Basins 

Okay, so your loo and sink are 
important all year round! But 
the last thing you need is a 
problem in winter! Avoid any 
toilet blockages by putting only 

flushable items down there. And 
try to avoid flushing down too 
much in one go. Regular clean-
ing is also recommended to keep 
pipes clear and trouble free. 

Looking after your boiler and 
plumbing won’t just keep you 
warm, it may save you time and 
money. So get yourself winter-
ready as the temperature drops! 

 
Excesses – what are they and 
what do they mean for me? 

Let’s face it, insurance is chock-
full of words that are unfamiliar. 
If you’re not an insurance expert, 
understanding what you’re buying 
can feel pretty intimidating. We 
try to make insurance as simple 
as possible.  

 
What is an excess? When 

you need to make a claim, your 
insurance provider will pay to 
return you to the position that you 
were in before. However, with 
each claim there’s a base amount 
of money that you also put in. 
This is always the first part of 
every claim, and you agree on 
the amount you’d pay when you 
buy your insurance policy. This 
is your excess. 

 
Different types of excess.  
Voluntary excess: A voluntary 

excess is chosen by you, and 
you can decide to increase or 
decrease it depending on what 
you need from your  insurance 
provider. 

Compulsory excess: This is 
an additional excess which the 
insurer may add on to your  
policy. If there’s a compulsory 
excess, it‘ll be added to your 
voluntary excess to make up the 
total amount of money that you 
need to pay towards any claim 
you make. You can then choose 
if you’d like to add voluntary 
excess and, if so, how much. 

 
Why do insurers charge 

excesses? Insurance providers 
charge excesses to prevent cus-
tomers from claiming on small 
or minor things. If providers paid 
for all smaller accidents, the cost 
of insurance would be a lot higher 
in order to cover all costs. 

 
So why would I choose a high 

excess? You might be wonde-
ring why you’d ever choose a 
high voluntary excess given that 
this is the amount that you need 
to pay. The answer is that insur-
ance providers will usually offer 
you a lower premium (the cost 
of your insurance) if you agree 
to a higher excess. Of course, 
on the flipside, you should be 
careful hiking up your excess 
for a cheap premium. You don’t 
want to be hit with an amount 
you’ll struggle to pay if you 
needed to make a claim. 

 
Some claims carry higher 

excess levels than others. 
Most claims fall within the stan-
dard category, but some parti-
cular types come with higher 
excess costs.  

Subsidence excess – As claims 
for subsidence can run into tens 
of thousands of pounds, insurance 
providers usually set the excess 
at a higher level; around £1,000. 

Accidental damage excess – 
Accidental damage claims can 
also come with minimum excess 
– check your policy documents. 

Escape of water excess – As 
water leakage within homes is 
quite common, you typically see 
a higher excess for these claims. 

Flood excess – Flooding is 
also becoming increasingly com-
mon, especially if you live in an 
area deemed to be ‘at risk’. If your 
property is in an area of flood risk, 
flooding may be covered by 
Flood Re – an initiative between 
the Government and UK insurers. 
Under Flood Re, the excess is 
£250. 

Insurance making sense...ADVERTISING FEATURE  
Only one in seven Black Friday 
offers are real discounts

Just one in seven deals on 
Black Friday offer a genuine 
discount, according to new 

research from Which?. 
The consumer champion 

analysed 214 Black Friday deals 
last year at seven major home 
and tech retailers - Amazon, AO, 
Argos, Currys, John Lewis, Richer 
Sounds and Very - looking at their 
prices every day in the six months 
before and after the sale day 
(26 November 2021). 

It found the majority of promo-
tions (183 - or 86%) were cheaper 
or the same price in the six 
months before the sales. Of the 
deals, 209 (98%) were cheaper 
or the same price at other times 
in the year. None were cheaper 
on Black Friday alone. 

With the mammoth sales 
event less than 24 hours away, 
genuine discounts are few and 
far between, with Which? urging 
customers not to fall victim to 
the hype. 

In one example, Which?          
researchers found a Zanussi 
ZHB62670XA chimney cooker 
hood was £239 on Black Friday 
in 2021 at John Lewis - a £30 
saving. But it had been the same 
price since 9 November and was 
reduced to £160 for a fortnight 
in August. It only increased to 
£269 on 13 October, meaning the 
so-called £30 saving didn't really 
represent good value for money. 

The Toshiba 43UL2163DBC 
TV was £279 at Very on Black 
Friday last year, with a claimed 
£100 saving. Which? found it had 
been £379 for just three days in 

the month before Black Friday. 
It stayed at £279 until 22      

December 2021, when it dropped 
further to £275. 

Even taking into account Cyber 
Monday sales, Which? found that 
186 (87%) of deals had a lower 
or equal price at another time. 

Amazon and Very were the 
worst retailers overall for dubious 
discounts, with more than 70% 
of products included in Which?'s 
analysis cheaper at other times 
of the year compared to their 
Black Friday price. 

Reena Sewraz, Which? retail 
editor, said: "Our research shows 
that finding a good deal on Black 
Friday is like looking for a needle 
in a haystack. It's rarely the 
cheapest time to shop, and you'll 
probably find the things you want 
are the same price or cheaper 
as we head towards Christmas, 
the New Year and beyond." 

 
How to stay safe and  
avoid scams while shopping 
online this Black Friday 

 
Spot dodgy emails 

A favourite tactic of fraudsters 
is to draw you in with an email 
that looks remarkably legitimate, 
seemingly offering an exclusive 
deal at one of your favoured      
retailers.  

Look out for the domain name 
of the sender's email address - 
is it a close match, but with 
something slightly off? Think 
@amaz0n.co.uk, for example. 
If you're at all unsure, it's good 
practice to go to the website      

directly, rather than click on any 
links in the email. 
 
Fake websites 

Some scams may direct you 
to a retailer's login page to enter 
your account information. 

It could look perfectly normal, 
and you go ahead and pop in 
your username and password, 
while in the background, crimi-
nals capture that information 
and use it themselves. 

 
Text message scams 

Another classic of the Black 
Friday scam genre is a text 
message suggesting you have 
a parcel waiting with DHL, Royal 
Mail, or some other delivery 
provider. A good indicator that 
something is amiss is if the text 
asks you for payment and       
includes a bit.ly link. You should 
not click on these. 

 
Password managers and 
mobile payments 

Modern smartphones and 
web browsers offer some useful 
baked-in features to help you 
stay safe. Both have password 
managers and generators, which 
will come up with randomised 
options for you to lock your      
accounts and then store those 
behind a master password - or 
even biometrics like facial or  
fingerprint recognition. 

Apple and Google Pay are 
good payment options if the      
retailer accepts them, as they 
protect your bank details. 

 
Avoid shopping on  
public networks 

Black Friday promotions will 
often try to entice you with limited 
time deals, alerting you to them 
via an app notification, text 
message or email. If one arrives 
while you're out and about, it 
could be tempting to jump straight 
to it. But shopping on public  
Wi-Fi networks, like those you 
might find at railway stations 
and on trains, is a bad idea, as 
hackers can steal unsecured 
banking details and sensitive   
information without you knowing. 



  Introduction  
 

"British families make sacri-
fices every day to live within their 
means, and so too must their 
government, because the United 
Kingdom will always pay its way."  

- Chancellor Jeremy Hunt 
 
As Jeremy Hunt took to the 

dispatch box just 34 days after 
taking on the role of Chancellor 
of the Exchequer, all eyes were 
on him.  

Following the dramatic sacking 
of Kwasi Kwarteng after his      
October mini-budget unleashed 
market turmoil, a swift change in 
Prime Minister, and an ever-  
burgeoning cost of living crisis, 
Hunt promised that today’s       
Autumn Statement (delayed from 
31st October) would ensure his 
tax and spending plans would 
"stand the test of time". 

Acknowledging that the UK      
is currently in recession while        
reiterating that the Government’s 
three-fold priorities (stability, 
growth and public services) will 
help rebuild the economy and 
reduce debt, Hunt went on to 
announce a barrage of tax hikes, 
spending cuts and threshold 
freezes.  

 

Main  
announcements 
 
Personal Tax changes 

A few changes for individuals 
had already been confirmed 

ahead of the Autumn Statement, 
either as part of Kwarteng’s 
mini-budget or its aftermath: 
● Basic-rate income tax           

remains at 20% “indefinitely”.  
● National Insurance increase 

has been scrapped. The National 
Insurance rise of 1.25 percentage 
points, which took effect in April 
this year, was reversed as part 
of the mini budget. This measure 
has been kept in effect, along 
with the cancellation of the April 
2023 health and social care 
levy. 
● Dividend tax rates will remain 

unchanged. These also increased 
by 1.25 percentage points along-
side National Insurance this April, 
and Hunt has confirmed they will 
remain at their increased levels 
from April 2023. 

 
Additional-rate income tax 

One of the biggest announce-
ments made by the Chancellor 
was the lowering of the additional-
rate tax threshold from £150,000 
a year to £125,140 as of 6 April 
2023. 

This announcement is in stark 
contrast to Hunt’s predecessor’s 
plans to scrap the additional tax 
rate altogether. 
 
Income tax thresholds  

The personal allowance 
threshold will remain frozen for 
a further two years, continuing 
until 2028, along with the higher-
rate threshold and the National 
Insurance contributions (NICs) 
thresholds. 

Some are referring to this as 
a ‘stealth tax’ – where wage      
increases over time will cause 
people to find themselves caught 
in higher tax bands, potentially 
negating pay rises. 

 
National Insurance 

In July 2022, NICs thresholds 
were increased to be brought in 
line with the income tax personal 
allowance and fixed until April 
2026. The Chancellor announced 
that this freeze will be maintained 
for an additional two years, until 
April 2028. 

 
Capital gains tax 

In the statement, the Chancellor 
announced a cut to the capital 
gains tax (CGT) allowance, also 
known as the annual exempt 
amount, over the next two years. 

The original allowance of 
£12,300 will be cut to £6,000 for 
the tax year 2023/24 and will 
then be halved again to £3,000 in 
2024/25. This means a couple’s 
allowance will be reduced to 
£12,000 and £6,000 respectively. 

 
Inheritance tax 

The inheritance tax nil-rate is 
currently set at £325,000 until 
April 2026 and will remain at this 
rate for a further two years until 
April 2028. 

The residence nil-rate band 
will continue at £175,000, and 

the residence nil-rate band taper 
will still start at £2 million. 

Qualifying estates will still be 
able to pass on up to £500,000, 
with the qualifying estate of a 
surviving spouse or civil partner 
remaining at £1m without inheri-
tance tax liability. 

The threshold freeze is seen 
by some as a way to increase 
inheritance tax bills without directly 
changing the rate. Due to the 
increase in house prices, more 
and more people will face higher 
inheritance tax bills when deal-
ing with an estate. 

 
Dividend allowance 

The Chancellor announced that 
the dividend tax threshold will be 
slashed from £2,000 to £1,000 
from April 2023 and then again 
to £500 the following year.  

Regardless of your tax band, 
anyone who receives dividends 
will be affected by the change. 

 

Business changes 

 
Changes for businesses were 

also confirmed following Kwar-
teng’s September mini-budget:  
● Corporation tax rises to 25% 

from 1 April 2023. This increase 
will go ahead, despite previous 
plans to scrap it. The full 25% rate 
will apply to profits of £250,000 
and over, while companies with 
profits up to £50,000 will continue 
to pay at 19%. Profits between 
these two figures will be subject 
to a tapered rate.   
●  IR35 reforms to stay. 

Planned changes to IR35 will no 
longer be repealed, reportedly 
saving some £2bn in tax.  
● Bankers’ bonus cap          

abolished. One of the mini-budget 

measures left untouched by Hunt 
was the decision to lift the cap on 
bankers’ bonuses, which currently 
stands at 100% of a banker’s 
annual salary, or 200% depend-
ing on shareholder approval.  

 

Employment  
allowance 
 

The employment allowance 
will remain at its current level of 
£5,000, having increased to that 
amount in April 2022. 

 

Business rates 
 
The Chancellor confirmed that 

a business rates revaluation will 
still take place in April 2023, but 
also announced a set of other 
more detailed changes. 

  

Windfall tax 
 

In response to recent increases 
to energy prices, Hunt announced 
that the current energy profits 
levy will be extended until March 
2028, as well as increasing          
its rate from 25% to 35% from    
1 January 2023. 

A new, temporary levy will 
also be introduced for electricity 
generators. This will apply at 45% 
on excess returns, also from 1 
January 2023 to 31 March 2028. 

 
Annual investment 
allowance  
 

One thing not mentioned        
directly in the Chancellor's 
speech, but included in the      
accompanying documents, is 

the decision to permanently set 
the annual investment allowance 
(AIA) at £1m for businesses. 

 

R&D relief 
 

The additional deduction for 
SME R&D relief will decrease 
from 130% to 86%, and the      
SME credit rate will decrease 
from 14.5% to 10%. Meanwhile, 
the research and development 
expenditure credit (RDEC) rate 
will increase from 13% to 20%.  

 

Other Measures 
• Pension triple lock upheld 
• Electric vehicles will no longer 

be exempt from vehicle excise 
duty from April 2025 

• Stamp Duty 
One of a few measures to      

remain initially unchanged from 
the mini-budget was the decision 
to raise the threshold at which 
stamp duty land tax is paid (in 
England and Northern Ireland) 
from £125,000 to £250,000. For 
first-time buyers, the threshold 
increased from £300,000 to 
£425,000.  

• National living wage will   
increase by 9.7%, to £10.42 an 
hour. This rate applies to people 
aged 23 and over and is said to 
equal an extra £150 per month. 

•     VAT 
The registration and deregis-

tration thresholds will remain at 
their current levels of £85k and 
£83k respectively until 1 April 
2026. 

• Energy bills support 
The current energy bill support 

scheme – the energy price guar-
antee – only runs until April 2023, 
with a price guarantee levied to 
help British taxpayers with their 
rising bills. 
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Summary of the Autumn Statement 2022 
by Nick Antoniou, FCCA of NA Associates LLP, Chartered Certified Accountants 

NA Associates LLP is an independent firm of Chartered        
Certified Accountants operating from modern fully equipped 
offices using the latest in technology and up to date systems 
in order to help deliver the high standards of customer service 
demanded of a modern, dynamic organisation, with flexible 
working and maximum availability at the core of our practice 
philosophy. The firm offers an enviable range of services 
backed by technical expertise, normally associated with a major 
firm. 

This article is intended is based on our understanding of      
the 2022 Autumn Statement, and does not constitute advice or 
a recommendation. Professional advice should be taken on 
your specific circumstances. You should not make any deci-
sions based upon the contents of this article. 

For further details please contact: tel: 020 8275 5935, email: 
info@na-associates.co.uk  website: www.na-associates.co.uk 

 
NA Associates Chartered Certified Accountants is located at 

1st Floor Woodgate Studios, 2-8 Games Road, Cockfosters 
Barnet, Herts, EN4 9HN. 
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

Glass Onion:  
A Knives Out 
Mystery 

 
Rian Johnson’s KNIVES OUT 

was one of the most acclaimed 
and commercially successful who-
dunits of recent years. A sequel was 
inevitable and now Daniel Craig 
returns as the eccentric detective 
Benoit Blanc ready to solve another 
star studded case. Johnson’s enjoy-
able film was selected as the closing 
film of the recent London Film 
Festival.  

American billionaire Miles Bron 
(Edward Norton) invites a group of 
friends for their annual reunion at 
his lavish estate on a Greek island. 
The eclectic guest list includes 
Miles’ former business partner Andi 
Brand (Janelle Monae), Connecticut 
governor (Claire Debelle (Kathryn 
Hahn), scientist Lionel Toussaint 
(Leslie Odom Jr,) fashion designer 
Birdie Jay (Kate Hudson) and     
influencer Duke Cody (Dave Bau-
tista), who brings along his girl-
friend Whiskey (Madelyn Cline). 
The guests arrive at this remote 
destination via a yacht and it is not 
too long before the first murder 
takes place where everyone is a 
suspect… 

Johnson’s smart and deliciously 
funny script gives a modern twist 
to the Agatha Christie whodunit 
and creates in Blanc, a new and 
equally sharp detective as Poirot. 
He keeps the suspense and un-
predictable action going until the 
final credits and offers his stellar 
cast plenty of opportunities to shine 
along the way.  

Terrific, big screen entertainment!  
 

Bones And All 
 

Luca Guadagnino, the award-
winning director of CALL ME BY 
YOUR NAME, brings to the screen 

another compelling film - a love 
story between two young souls 
but with a biting twist. It is the kind 
of movie that the less one knows 
about this shocking film’s story 
the better. I saw it at the recent 
London Film Festival and I was 
totally blown away.  

Maren (Taylor Russell) is a young 
woman who embarks on a long 
journey across America. She tries 
to keep a low profile until she meets 
Lee (Timothee Chalamet), a young 
drifter with whom she immediately 
shares an attraction and begins 
to build up an intense bond…  

The acting is superb - the young 
lovers are perfectly cast but it is 
Mark Rylance’s creepy perform-
ance as the mysterious stranger 
that threatens to steal this amazing 
film. A must but not if you are 
squeamish or easily offended!  

 

She Said 

An urgent, investigative drama, 
based on true events, with Carey 
Mulligan and Zoe Kazan as New 
York reporters Megan Twohey and 
Jodi Kantor. These two remarkable 
women’s determination to uncover 
the truth behind endless case of 
sexual abuse in Hollywood was 
crucial in launching the #Metoo 
movement… 

This essential film is written by 
Rebecca Lenkiewicz and directed 
by Maria Schrader, the creator of 
the acclaimed German film I’M 
YOUR MAN and although the 
story brings to life recent, familiar 

events, the action unfolds in  
similar fashion to the classic       
ALL THE PRESIDEN’T MEN and 
both protagonists deliver award 
worthy performances.  

 

Roald Dalh’s 
Matilda  
The Musical 

The award-winning West End 
musical by Dennis Kelly with   
original music and lyrics by Tim 
Minchin has successfully been 
transferred to the big screen which 
was selected to open the London 
Film Festival. Roald Dalh’s straight 
version was originally filmed by 
Danny De Vito back in 1996 and it 
is now acclaimed theatre director 
Matthew Warchus who steps into 
the director’s shoes.  

Matilda Wormwood (Alisha Weir) 
is inquisitive, intelligent little girl 
but with the worst parents in the 
world (Stephen Graham & Andrea 
Riseborough). She is excited to 
start school thanks to her lovely 
teacher Honey (Lashana Lynch) 
and despite the terrifying presence 
of Mrs Trunchbull (Emma Thomp-
son)… 

It is an enjoyable musical       
with wonderful set pieces and an 
endearing lead performance from 
Weir.    

 

The Menu 
 
The premise is in similar        

fashion to GLASS ONION (see 
above) which follows a group of 
elite guests as they arrive by boat 
at an exclusive restaurant on a 
remote island. The chef in charge 
is the highly celebrated Slowik 
(Ralph Fiennes), who regards his 

menu and special tastes like a 
piece of art. The action is seen 
through the eyes of Margot (Anya 
Taylor Joy), who steps in at the last 
moment and steps in as Tyler’s 
(Nicholas Hoult) partner. She is an 
outsider in this luxurious environ-
ment and her unexpected pres-
ence throws things off balance… 

Engaging performances from 
the classy cast particularly from 
Fiennes and Taylor Joy. A dark 
comedy with sporadic touches of 
horror which keep the suspense 
going till the very end.   

 

Nanny 

Nikyatu Jusu’s stylish film,       
also premiered at the London Film 
Festival, follows the story of Aisha 
(Anna Diop), an elegant African 
woman who struggles to make 
ends meet especially now that she 
is getting reunited with her son 
she left behind in West Africa. She 
finds a job as a nanny for a privi-
leged New York couple but violent 
thoughts from her past force her 
to re-examine her uncertain future.  

An impressive feature film debut 
complemented by a striking lead 
performance. 

 

Utama 

A lyrical film set in the barren 
Bolivian highlands where an elderly 
Quenchua couple have been living 
a serene existence for generations. 
But when an endless drought hits 
their land Virginio and Sisa must 
decide whether to stay or move 
to the city with other family 
members… 

A poetic film superbly photo-
graphed on the beautiful yet      
hostile landscape which threatens 
to change their peace and tran-
quillity for ever. A simple, moving 
film told with dignity and style. 
Worth seeing! 

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

George Savvides 

…a musical poet approached 
a playwright to write a theatrical 
piece using some of his song-
book. When that person (tech-
nically his management made 
the approach) is Robert Allen 
Zimmerman, aka Bob Dylan, 
it’s hard to say no and award-
winning writer Conor McPherson 
he also directs) was attracted 
by a proposition which made it 
clear that beyond the songs 
there were no limits. That is the 
genesis of the Girl from the 
North Country (New Victoria 
Theatre).  

Even a perfunctory comment 
about Bob Dylan sparks all 
sorts of conversations about his 
music, politics, religious belief 
and the infamous day he was 
accused of being a “traitor” for 
having introduced an electric 
sound into his hitherto acoustic 
sets and albums, to which he 
responded “I don’t believe you…
you’re a f***ing liar!” His impact 
on popular culture is immense 
with songs like Blowin’ in the 
Wind and The Times They are 
a-Changin’ becoming adopted 
anthems for the civil rights and 
anti-war movements.  

Set in a hotel in Duluth,   
Minnesota, Dylan’s birthplace, 
we are introduced to a gaggle 
of characters who gather in the 
guesthouse owned by Nick 
Laine at the time of the Great 
Depression.  

The story is narrated by Dr. 
Walker, physician to the Laine 
family. Nick’s wife Elizabeth is 
suffering from dementia. Their 
children are Gene, a young man 
with writing aspirations beset 
by a drink problem and their 
adopted daughter, nineteen year 
old African-American Marianne 
who is pregnant. Abandoned 
as a baby she has grown up in 
a white family. Also staying at 
the house are the Burkes family 
who have their own share of 

problems. Last but not least, 
arriving during one stormy night, 
there is Marlowe a bible sales-
man and Joe, a boxer who has 
seen better days.  

A complex narrative, ideal for 
Dylan’s perceptive and defiant 
lyrics. Together they fuse into 
an emotional labyrinth with 
Simon Hale’s superb musical 
arrangement making each song 
both performance and social 
commentary. 

Silhouetted characters step 
out of the shadows to perform 
a song that is intelligently 
weaved into the unfolding story, 
grim yet paradoxically hopeful 
despite their unending difficul-
ties.  

The concept is simple and      
it is this thoughtful simplicity 
which makes it so effective and 
different from the plethora of 
lazy jukebox musicals to which 
we have become accustomed.  

The excellent cast sing with 
great passion and expression. 
Let’s face it Dylan is some story-
teller and when you hear the 
likes of You Ain’t Going Nowhere, 
Slow Train and Is Your Love in 
Vain? one visualises imagery 
and thoughts that led to those 
emotive lyrics. They speak for 
themselves and McPherson’s 
direction is powerful and pene-
trative backed up by Mark Hen-
derson’s atmospheric lighting.  

Like a Rolling Stone, led by 
McNamee, starts as a plaintive 
rendition, building into eupho-
ric defiance as the company join 
her to create an impassioned 
sound. That is the power and 
pleasure of this production. The 
answer may well be blowing in 
the wind but thankfully that wind 
also blew these two storytellers 
together to create a memorable 
show. 

 
Girl from the North Country 

- www.atgtickets.com

Theatre Reviews 

Barney Efthimiou

Once upon a time... 
 



Voting changes announced for  
Eurovision Song Contest 2023 

Major changes to the Eurovision Song Contest 2023 voting 
system have been announced by the European Broadcasting 
Union (EBU). 

Next year, the countries that qualify from the Semi-Finals will 
be decided solely based on the votes cast by the viewers, rather 
than a combination of a jury and public vote as has been the case 
since 2009. 

The professional music industry juries will remain for the 
Grand Final, but complete control of who gets there from the 
Semi-Finals has been handed over to the viewing public. And, 
for the first time ever, viewers from non-participating countries 
will be able to vote for their favourite songs too! 

Martin Österdahl, the Eurovision Song Contest’s Executive 
Supervisor, said of the changes: “In 2023 only Eurovision Song 
Contest viewers will decide which countries make it to the 
Grand Final and, reflecting the global impact of the event, every-
one watching the show, wherever they live in the world, can cast 
their votes for their favourite songs.” 

Those watching in the rest of the world will be able to vote via 
a secure online platform using a credit card from their country, 
and their votes, once added together, will be converted into points 
that will have the same weight as one participating country in 
both of the Semi-Finals and the Grand Final. 

Audiences in all participating countries will still be able to vote 
by SMS, phone or via the Eurovision Song Contest app. 

 25      | Thursday 24 November 2022

Andrea Georgiou 

J-Lo credits Ben 
Affleck for making 
her the happiest 
she’s ever been 

 
Jennifer Lopez shared a clip 

on social media on Sunday night 
that definitely put her and Ben 
Affleck in the running for ultimate 
couple goals. 

Cuddling her husband, she 
set the clip to a trending sound, 
which says, in a cute baby voice, 
“Guys, I did it. I found the person 
that makes me the happiest I 
have ever been.”  

Their smiles widen as they 
hear the words, and they hug 
each other even tighter. 

Lopez and Affleck married four 
months ago, 20 years after they 
first were set to walk down the 

aisle. The pair, who rekindled their 
romance in April 2021 following 
their respective divorces and major 
breakups, wed in a private Las 
Vegas ceremony in July before 
throwing a lavish Georgia cere-
mony in August. Lopez has since 
legally changed her last name to 
match her husband's, and the two 
are creating a blissful blended 
family with their children. 

"Years ago, we had no idea 
the road ahead would mean 
navigating so many labyrinths 
and hold so many surprises, 
blessings, and delights. It all 
culminated in this moment, one 
of the most perfect of our lives. 
We couldn't have been happier. 
I wish all of you the same kind 
of happiness...the hard-earned 
kind that's all the sweeter for 
the journey that came before it," 
Lopez wrote after the nuptials 
in her newsletter, OnTheJLo.

Lionel Messi and Cristiano 
Ronaldo have sent football fans 
crazy after posing together in 
an image for Louis Vuitton. 

In a rare photo opportunity, 
the French luxury fashion house 
managed to get the Argentina 
and Portugal legends in front of 
a camera as they posed for a 
game of chess ahead of the 
World Cup. 

Both superstars captioned 

their social posts: ‘Victory is a 
State of Mind. A long tradition of 
crafting trunks.’ 

Ronaldo praised his career rival 
in his bombshell Piers Morgan 
interview on TalkTV: “Amazing 
player, he is magic, top,” he said 
on Piers Morgan Uncensored.  

“As a person, we share the 
stage 16 years, imagine, 16 years, 
we share. So, I have great rela-
tionship with him.”

Ronaldo and Messi star together in 
Louis Vuitton’s latest campaign



 26      | Thursday 24 November 2022

With only some weeks  
to go before Christmas, 
the party season is 

rapidly approaching with lots of 
party gatherings and events to 
attend, but are you prepared or 
do you leave it all last minute and 
hope for the best? Most celeb-
rities would definitely start a few 
weeks to a month ahead of any 
special events to be attended.  

Get yourself ready for that 
Christmas party with a beauty 
countdown. Let's start with a  
facial; it is recommended that a 
facial should be done every 4-6 
weeks, but we know in reality, not 
everyone has the time or such 
luxury to maintain such beauty 
regimes, so whether you choose 
a salon visit or a facial at home, 
any facials should start a month 
ahead of any important event. If 
you leave it last minute, you may 
find you end up with a not so 
pleasant facial eruption, as all the 
impurities surface to the top of the 
skin. Two weeks prior should be 

absolute last when starting any 
facials if you have not been doing 
any for some time.  

 
Home facial 

Start by steaming or using a 
hand or face towel soaked in hot 
water as comfortably bearable to 
you, without scalding yourself of 
course - do this a couple of times. 
Hot steaming opens up the skin 
pores, getting it ready for the next 
stage. Next apply a facial scrub 
or make your own with some 
cleansing lotion and granulated 
sugar or salt. Work this cleansing 
lotion into the skin with small 
circular motions, going inwards 
and upwards towards the nose 
area. This helps avoid any future 
wrinkles, especially around the 
eye area; you can use a facial skin 
brush or facial scrub mitt for this.  

Next stage is to wash of by 
using a fresh facial scrub towel 
or mitt. After cleansing off       
thoroughly, use a good nourish-
ing face mask - this part really 

counts so make it a good quality 
one if you can. A firm favourite  
of mine for natural, outstanding 
products is the Cetuem range 
which is also popular amongst 
celebs.  

A little simple home cupboard 
alternative to a bought face mask 
is an egg yolk and some thick 
honey, applied to the face; a little 
sticky, but a quick temporary fix 
till you can get those beautiful 
products you like.  

After cleansing off any masks 
with water, the next stage is to 
apply a toning lotion that will close 
those skin pores. Apply to the 
face using a cotton wool face pad, 
using the same circular motion 
as previous for the cleanser.  

A quick fix is to use some rose 
water for normal/ dry skin or 
witchazel for oily skin. If you can, 
try and keep to a single range 
of branded products as they are 
all designed to work together and 
can complement each other on 
the pH scale for the skin. 

Moisturise 
The final part of the facial is 

moisturising. A good moisturiser 
is essential as it keeps the skin 
hydrated, plumped up and youth-
ful looking. As we mature, our 
skin doesn't produce as much 
collagen as it did in our youth and 
we lose all the elasticity, so pre-
vention is better than cure. Apply 
a very good moisturiser, full of 
botanicals, with the fingertips and 
once again do so using circular 
motions upwards and inwards 
towards the nose area. Use the 
best moisturiser you can for this 
daily routine to prolong that      
radiant looking flawless skin. 

 
Night Time Serum 

A serum applied at night will 
help get to work on the skin while 
the body is making its new skin 
cells overnight. A good serum, 
full of plant and marine extracts, 
helps promote skin cell regene-

ration to its natural maximum.  
As it is a must have, Cetuem 

has kindly offered a festive  
season 25% off special offer 
for my readers - just quote 
25% Parikiaki Special. 

 
Sleep well 

If you want your skin to look 
great, you also need good quality 
sleep. The body makes its new 
cells approximately an hour   into 
our regular sleep pattern - they 
don't call it beauty sleep for 
nothing! A sleep pattern of late 
nights, interrupted or missing 
sleep will result in dull skin, lack-
ing lustre. 

 
Eat well 

Eat a diet full of colourful fruit 
and vegetables, along with your 
chosen protein source, be it meats, 
soya etc, and carbohydrate 
dishes of wholegrain breads and 
pasta for lots of rich vitamins. 

Stay hydrated 
The skin needs lots of water to 

stay plumped and young looking 
aesthetically, as well as internally, 
so drink lots of water to keep your 
body hydrated. 

 
We would all love to be able to 

get to a salon for regular treat-
ments, although not so easy in 
our busy schedules, but if you can 
combat the ageing process with 
anti-ageing facial treatments that 
are available to us, isn't it worth 
it? 

A good skin care routine with 
good quality sleep for fresh look-
ing skin, and healthy eating to 
feed skin from within, should do 
the trick for that radiant glow. 

 
Love and Sparkles, 

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

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

Party time glamour

Cooking with Loulla Astin 
Vegan Greek sweet finger cookies

Celebrity chef Loulla Astin 
was born in Avgorou, 
Cyprus but has lived most 

of her life in Manchester where 
she owned and ran Kosmos 
Taverna for 40 years. 

Loulla appeared regularly on 
ITV, Carlton and Sky and was a 
Resident Chef on Granada TV’s 
The Afternoon Show. She even 
recorded her own 52-part TV 
series titled Simply Greek.  

This week, Loulla shares her 
recipe for Koulourakia, also known 
as Nistisima (Νηστίσιμα) vegan 
cookies for Christmas Lent. They 
are made with light olive oil (not 
butter), sugar, cinnamon, cloves 
fresh orange juice and grated 
orange zest. They can be rolled 
in chopped or flaked almonds or 
left plain, and can be shaped any 
way you like.  

They are crunchy and delicious, 
and the perfect accompaniment 
to a Greek coffee or cup of tea! 

 
Ingredients (makes 36):  

200ml light olive oil 
200g caster sugar 
200ml fresh orange juice  
½ tsp bicarbonate of soda 
Grated zest of 1 orange 
4 tbsp Ouzo or Raki  
½ tsp ground cinnamon  
¼ tsp ground cloves 
350g self-raising flour, approx  
 

For the topping: 
100g sesame seeds 

1 tbsp Nigella seeds (Μαύρο 
κόκκος) 

1 tbsp Aniseed seeds 
 

Method:  
Rinse sesame mixture with 

very hot water, drain and place 
them on a flat plate. 

Mix orange juice with bicarbo-
nate of soda. 

In a large bowl whisk olive oil, 
orange juice, orange zest, sugar 
and ouzo together. Add the spices 
and then start mixing the flour 
until it comes together and you 
have a soft but not sticky dough. 
Cover and rest for 20 minutes. 

Preheat the oven to 180c / gas 
4. Line baking trays with baking 
paper. 

Break small egg-sized pieces 

of dough and roll into sausage 
shapes - not too thin and to 
about 31cm / 5 inch long. Roll 
each one in the sesame mixture. 

Place them on the prepared 
trays lined with baking paper 
and bake for 25-30 minutes or 
until cooked and lightly golden. 

Remove from the oven and 
allow to cool. If you like them 
crunchy, place them back in a 
very low oven for about 20       
minutes until they dry out.  

Place cool koulourakia in 
sealed containers and enjoy with 
friends with a cup of Greek coffee 
or something stronger! 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures: THE WORLD CUP KICKS OFF
Thursday 24th November 2022 
World Cup 
Switzerland v Cameroon 10.00am Group G ITV 1 
Uruguay v South Korea 13.00pm Group H BBC1 
Portugal v Ghana 16.00pm Group H ITV1 
Brazil v Serbia 19.00pm Group G BBC1 
Friday 25th November 2022 
World Cup 
Wales v Iran 10.00am Group B BBC1 
Qatar v Senegal 13.00pm Group A BBC1 
Netherlands v Ecuador 16..00pm Group A ITV1 
England v United States 19.00pm Group B ITV1 
Cyprus Football 
Akritas v Enosis Neon Paralimniou 
Saturday 26th November 2022 
World Cup 
Tunisia v Australia 10.00am Group D BBC1 
Poland v Saudi Arabia 13.00pm Group C ITV1 
France v Denmark 16.00pm Group D ITV1 
Argentina v Mexico 19.00pm Group C ITV1 
FA Cup Second Round 
Accrington v Barnet 15.00pm 
Isthmian League Premier  
Bognor Regis v Haringey Borough 15.00pm  

Isthmian League North 
New Salamis v Coggeshall Town 15.00pm Haringey Borough   
White Hart Lane, London N17 7PJ 
Cyprus Football 
Karmiotissa v Doxa 
AEK Larnaca v Apollon 
Sunday 27th November 2022 
World Cup 
Japan v Costa Rica 10.00am Group E ITV1 
Belgium v Morocco 13.00pm Group F BBC1 
Croatia v Canada 16.00pm Group F BBC1 
Spain v Germany 19.00pm Group E BBC1 
Cyprus Football 
APOEL v Omonia Nicosia 
AEL v Anorthosis 
Monday 28th November 2022 
World Cup 
Cameroon v Serbia 10.00am Group G ITV1 
South Korea v Ghana 13.00pm Group H BBC1 
Brazil v Switzerland 16.00pm Group G ITV1 
Portugal v Uruguay 19.00pm Group H ITV1 
Cyprus Football 
Aris Limassol v Pafos 
Olympiakos Nicosia v Nea Salamis 

Tuesday 29th November 2022 
World Cup 
Group A 
Netherlands v Qatar 15.00pm ITV1 
Ecuador v Senegal 15.00pm ITV4 
Group B 
Wales v England 19.00pm BBC1 
Iran v United States 19.00pm BBC2 
Wednesday 30th November 2022 
World Cup 
Group D 
Tunisia v France 15.00pm BBC1 
Australia v Denmark 15.00pm BBC2 
Group C 
Poland v Argentina 19.00pm BBC1 
Saudi Arabia v Mexico 19.00pm BBC2 
December 1st December 2022 
World Cup 
Group F 
Croatia v Belgium 15.00pm BBC1 
Canada v Morocco 15.00pm BBC2 
Group E 
Japan v Spain 19.00pm ITV 
Costa Rica v Germany 19.00pm ITV 

 27 | Thursday 24 November 2022

World Cup 2022 kicks off with Saudi Arabia 
shock win over Argentina

Qatar’s ruler opened the 
World Cup on Sunday 
with a call for people of 

all races and orientations to put 
aside their differences, speaking 
as the host nation faced a barrage 
of criticism over its treatment of 
foreign workers and LGBT rights. 

Tamim arrived at Al Bayt sta-
dium flanked by FIFA president 
Gianni Infantino, to a roaring 
crowd, and sat alongside other 
Arab leaders. A show unfolded 
on the pitch, featuring camels, 
American actor Morgan Freeman, 
Jungkook of K-pop boy band 
BTS and Qatari singer Fahad 
Al-Kubaisi. Fireworks lit the sky. 

Saudi Arabia’s crown prince and 
the presidents of Egypt, Turkey 

and Algeria, as well as the United 
Nations Secretary-General, were 
among leaders at the stadium, 
where Ecuador later scored a 2-0 
victory over Qatar, the first World 
Cup hosts to lose their opening 
game. 

Unheralded Saudi Arabia 
notched one of the biggest shocks 
in World Cup history on Tuesday 
with a 2-1 win over Lionel Messi’s 
Argentina thanks to a scintillating 
second half comeback. 

On his fifth and final quest for 
the only major trophy to elude 
him, the 35-year-old Messi scored 
a 10th minute penalty in a domi-
nant first half display where he 
and Lautaro Martinez also had 
three goals disallowed for offside. 

But Saudi Arabia, the second-
lowest ranked team in the tour-
nament after Ghana, threw  
caution to the wind at the start 
of the second half, charging at 
Argentina’s defence in front of 
a frenzied 88,012 crowd. 

First, Saleh Al-Shehri squeezed 
in a low shot in the 48th minute. 
Then, to the disbelief of even the 
Saudi fans, Salem Al-Dawsari 
curled in a scorching strike from 
the edge of the penalty area in the 
53rd minute to leave Argentina 
and Messi looking utterly shell-
shocked in the Group C opener. 

The entire game was played 
in an extraordinary atmosphere at 
the Lusail Stadium, with Argen-
tina’s traditionally massive and 
raucous following matched by the 
thousands of Saudis who had 
come over the border to cheer on 
their team. 

England hammered Iran 6-2 on 
Monday in an emphatic World Cup 
opener thanks to two goals from 
Bukayo Saka and strikes by Jude 
Bellingham and Raheem Sterling, 
before substitutes Marcus Rash-
ford and Jack Grealish rounded 
off the rout. 

England had come close to 
taking the lead in the Group B 
opener, with Harry Maguire head-
ing against the crossbar, before 
Bellingham, 19, steered in a 
header from a Luke Shaw cross 
in the 35th minute. 

Eight minutes later, England 
doubled their lead when Maguire 
climbed highest from a corner 
to head down for Saka to score. 

Sterling flicked in a cross by 
captain Harry Kane in first-half 
stoppage time before Saka 
bamboozled Iran’s defence and 
made it 4-0 in the 62nd minute. 
Mehdi Taremi narrowed the gap 
for Iran three minutes later but 
Rashford made it 5-1 and Greal-
ish, also coming off the bench, 
scored England’s sixth. 

Taremi scored a consolation 
second goal for Iran from the 
penalty spot in the dying seconds. 

A late penalty by veteran 
striker Gareth Bale earned Wales 
a 1-1 draw with the United States 
on Monday to avoid a losing     
return to the World Cup after 64 
years in a fascinating Group B 
encounter at a raucous Ahmad 
Bin Ali Stadium. 

Dragged down by U.S. defen-
der Tim Ream in the box, Wales’ 
all-time top scorer stepped up 
to the penalty spot in the 82nd 
minute and made no mistake by 
hammering the ball into the top 
corner in front of the “Red Wall” 
of fans. 

With one of the youngest 
teams at the tournament and 
themselves returning after eight 
years, the United States started 
energetically and took a well-
deserved 1-0 lead with a 36th 
minute goal from Timothy Weah. 
They were unlucky not to go into 
the break with a bigger advan-
tage against the flat Welsh. 

 
Other results: 

Senegal 0 Netherlands 0, 
Denmark 0 Tunisia 0, Mexico 0 
Poland 0, France 4 Australia 1.

A good away win for 
New Salamis

Isthmian League  
North Division Result: 
Saturday 19 November 2022 
Maldon & Tiptree 2  
New Salamis FC  5 

 
New Salamis are back to win-

ning ways following a midweek 
3-1 defeat at Hashtag Utd. 

Maldon & Tiptree were 
stronger in the earlier exchanges 
and went 1-0 up following a save 
by Eman in goal and Scott Kemp 
put Maldon 1-0 up. 

They didn’t stay in front for long 
when Albert Adu rose highest  
in the box at a corner to make it 
1-1, and two minutes later Louie 
Remi put us 2-1 up following a 
great through ball to finish low 
into the corner. 

The second half saw the reds 
go further ahead when Ryan 
Hervel fed Derek Asamoah who 
got to the ball before two centre 
backs, and the keeper to slot the 
ball home from 30 yards out 3-1 
to the reds. 

Then the goal of the match a 
flowing move by the team started 

and finished by Taufee Skandari 
for 4-1. 

Goal number five followed 
Harrison Georgiou linking with 
Albert before he swivelled and 
scored into the top corner for 5-1. 

Maldon got another goal late 
on for 5-2. 

Three points on the road for 
Salamina which was their 4th win 
from five matches. 

*Next Match Saturday 26th 
November 2022, New Salamis vs 
Coggleshall Town 3pm kick off. 

 
New Salamis FC are proud to 

induct another player into their 
100 Appearance club. 

George Lutaaya made his 
100th Appearance in non-league 
football for Salamina, joining 
Skipper Ryan Hervel and Harri-
son Georgiou. 

All three players have played 
at Step 7, 6, 5 and now 4 in the 
Isthmian League for New Salamis 
with three promotions that include 
the Spartan South Midlands Pre-
mier League Championship last 
season. 
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ† MEMORIAL

Joanna Everett
A 40-day memorial service will be held 

for Joanna Everett on Sunday, 27th November 
at All Saints Church, Pratt Street, London NW1 0JA.    
Joanna passed away on 20th October in England and was 

buried in Larnaca, Cyprus on 12th November. There was also 
a funeral service in London at All Saints on 8th November.       

Thanking everyone for their loving messages, cards, 
donations and all those who were able to come to her 

funeral, both in London and in Cyprus. We thank them  
for all the love and support they have shown our family 

on the passing of our dearest Joanna Everett.    
From husband Brian Everett, Helen & Tim Curtis,  

loving sister and brother-in-law.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Demetris 
Chrysou on Monday 7th November 2022, at the age of 89.  

He leaves behind wife Sotera, children Nikos and Maria, grandson Demetri 
and sister Theognosia, relatives and friends. 

  
Demetris immigrated to London with his wife in 1958 and became one of the 
 finest barbers in London. A compassionate, funny, and generous man with  
a well- groomed appearance, he loved family gatherings and summer trips  

to his beloved Cyprus.  
 

The funeral will take place on the 2nd of December 2022, at St John the 
Baptist, Wightman Rd, Harringay Ladder, London N8 0LY, at 12pm, and the 
burial will follow at Edmonton Green Cemetery, Church Street, N9 9HP, at 2 

pm. Rather than receiving flowers, we shall be having a donation box that will 
contribute to the funeral costs and also to the British Heart Foundation.

Demetris Chrysou
(From Kalopsida, Cyprus)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του Δημήτρη Χρυσού τη Δευτέρα  
7 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 89 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του  

Σωτήρα, τα παιδιά του Νίκο και Μαρία, τον εγγονό του Δημήτρη και την αδελφή 
του Θεογνωσία, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.  

 
Ο Δημήτρης μετανάστευσε στο ΗΒ με τη σύζυγό του το 1958 και έγινε ένας από 
τους καλύτερους μπαρμπέρηδες του Λονδίνου. Ένας συμπονετικός, γεμάτος 
χιούμορ και γενναιόδωρος άνθρωπος, πάντα περιποιημένος, που αγαπούσε τις 

οικογενειακές συγκεντρώσεις και τα ταξίδια στην αγαπημένη του Κύπρο. 
 

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, από την  
εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Rd, Harringay Ladder, 

London N8 0LY στις 12 μ.μ., και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο 
Edmonton Green, Church Street, N9 9HP στις 2 μ.μ. Αντί λουλουδιών, θα 
γίνονται εισφορές για τα έξοδα της κηδείας και το British Heart Foundation.

 Δημήτρης Χρυσού 
(από την Καλοψίδα, Κύπρος)

23/10/1933 - 7/11/2022

NOTE OF THANKS

Ιωάννα Έβερετ
Τελούμε την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, 
Pratt Street, London NW1 0JA, το 40ήμερο μνημόσυνο της Ιωάννας 

Έβερετ που απεβίωσε στις 20 Οκτωβρίου στην Αγγλία και κηδεύτηκε στη 
Λάρνακα στις 12 Νοεμβρίου. Είχε προηγηθεί η Νεκρώσιμος Ακολουθία 
στην εκκλησία των Αγίων Πάντων στο Λονδίνο στις 8 Νοεμβρίου.        
Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν με τα ωραία τους 

μηνύματα, τις κάρτες και τις εισφορές, καθώς και όλους όσοι 
παραυρέθηκαν στην κηδεία της, τόσο στο Λονδίνο όσο και στην Κύπρο. 
Τους ευχαριστούμε για όλη την αγάπη και την υποστήριξή τους προς 
την οικογένειά μας, μετά το θάνατο της αγαπημένης μας Ιωάννας.  

 
Από τον σύζυγό της Brian Everett, την αγαπημένη της αδερφή  

και τον κουνιάδο της Helen & Tim Curtis.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Andonios Alambrides
It is with great sadness that we announce the passing of Andonios  

Alambrides who died on the 5th November 2022, at the age of 88. He 
leaves behind his daughter Loiza, sons Michael and Andrew, daughter in 

Laws Maria and Anna, 4 grandchildren and 7 great-grandchildren. 
His Funeral will take place on Thursday 8th December, at the Greek  

Orthodox Church of Saints Constantine and Helen, 69a Westow Street, 
Upper Norwood, London SE19 3RW, 12pm and the burial at Bandon Hill 

Cemetery, Plough Lane, Wallington, Surrey SM6 8JQ, 2pm. The wake 
will take place at approx. 3pm at St Elphege’s Catholic Church, 120 

Stafford, Wallington, Surrey SM6 9AY. There will be a donations box at 
the church, cemetery and the wake, for donations to be made. The amount 

of money collected will be shared between two charities, Alzheimers  
Society and the UK Thalassaemia Society, which are close to our hearts  
as are many other worth while charities, which shouldn’t be forgotten. 

Flowers will be intended for immediate family. Should you wish to make 
contact with the family you can text Loiza (Daughter) on 0794 992 3560.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(From Aradippou - Larnaca, Cyprus)
Αντώνιος Αλαμπρίτης

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας 
Αντώνιου Αλαμπρίτη ο οποίος απεβίωσε στις 5 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 

88 ετών. Καταλείπει την κόρη του Λουίζα, τους γιους του Μιχάλη και 
Ανδρέα, τις νύφες του Μαρία και Άννα, 4 εγγόνια και 7 δισέγγονα.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, από τον Ιερό Ναό 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, 69a Westow Street, Upper 

Norwood, London SE19 3RW,στις 12 το μεσημέρι και η ταφή θα 
γίνει στο Bandon Hill Cemetery, Plw Lane, Wallington, Surrey 
SM6 8JQ, στις 2 μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί γύρω στις 3μμ στην 

Καθολική Εκκλησία St Elphege, 120 Stafford, Wallington, Surrey 
SM6 9AY. Όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές εις 
μνήμην του, για το Alzheimers Society και το UK Thalassemia 

Society, καθ’ όλη τη διάρκεια της κηδείας. Τα λουλούδια θα 
τα παραλάβει η οικογένειά του. Όποιος επιθυμεί να επικοινωνήσει  

με την οικογένεια, μπορεί να στείλει μήνυμα 
στη Λουίζα στο τηλ: 0794 992 3560.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

(από Αραδίππου - Λάρνακα, Κύπρος)
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† 4ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Πόλας Τσιούπρα
Tελούμε την προσεχή Κυριακή 27.11.2022, στην εκκλησία 
των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Lane, Brookmans Park, 

Hatfield, Herts, AL9 6NG, το 4oν ετήσιο μνημόσυνο 
της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, μητέρας 

 και γιαγιάς Πόλας Τσιούπρα και καλούμε όλους όσοι τιμούν 
τη μνήμη της, όπως παρευρεθούν.  

O σύζυγος Κυριάκος, κόρες: Σταυρούλλα και Λουίζα, 
γαμπροί: Θύσος και Godfrey, εγγόνια: Πόλα, Στέλιος, 

Αλεξάνδρια και Λούης. 

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας Χαρίλαου (Χάρη) Σεραφείμ,  

τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022. Ο Χάρης αφήνει τη 
 σύζυγό του Ειρηνούλα, τον γιο του Σάκη, αδέρφια και 
πολλούς ακόμη συγγενείς και φίλους. Μετακόμισε στο 
ΗΒ το 1970, όπου σπούδασε μηχανικός και πέτυχε  

να γίνει ευρέως γνωστός στην παροικία του Λονδίνου.  
 

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή, 
25 Νοεμβρίου 2022, στις 13:00, από τον Καθεδρικό 
Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, 
Trinity Road, London N22 8LB, στις 14.30 όπου 
μπορούν να γίνονται εισφορές για τον οργανισμό 

Cancer Research UK. 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Χάρης Σεραφείμ

13/3/1950 - 7/11/2022

(από τον Κάμπο Τσακκίστρας, Κύπρος)

CONDOLENCES

Tigris Food Center store, 
77-79 Burnt Oak Broadway, London 

HA8 5EP, TEL: 020 8952 5498 
sends his sincere  

condolences to the family of 
George Panagi (from Limassol, Cyprus), 

who passed away 
on September 28th of 2022, 

aged 97.

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, 
το 9μηνο μνημόσυνο της αγαπημένη μας συζύγου, 
μητέρας, γιαγιάς και αδερφής Μαρούλλας (Μάρω) 
Δημητρίου στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του 

Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY 
και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της, 

όπως παραβρεθούν. 
 

Η οικογένεια: σύζυγος Παναγιώτης, γιοι Μάνος, 
Σταύρος, Άνδρος, Δημήτρης και Νίκος, 

εγγόνια, αδέλφια και συγγενείς.

Μαρούλλα (Μάρω) 
Δημητρίου  

(από Βαρώσι Αμμοχώστου, Κύπρος)

† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω το θάνατο του αγαπημένου 
μου πατέρα Ανδρέα Κωνσταντίνου, την Παρασκευή  

11 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών.   
Ήταν πολύ αγαπητός και θα λείψει πολύ στους φίλους  

και στην οικογένειά του.  
Ο Ανδρέας αφήνει τη σύζυγό του Κούλα, τρείς γιους: 

Κώστα, Κούλλη & Πανίκο, έξι εγγόνια: Marie & Andrea, 
Andrew & Sophie, Joanna & Richard, εφτά 

δισέγγονα: Tia, Charlie & Sophia, Iliana, George, Millie 
και τη νέα προσθήκη στην οικογένεια Λουίζα.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί στις 8 Δεκεμβρίου 2022,  
στις 12:30μ.μ, από την Ελληνική Ορθόδοξη εκκλησία του 
Αγίου Δημητρίου, 2 Logan Road, N9 0LP. Η ταφή θα γίνει 
στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, N9 9HP.

Ανδρέας Κωνσταντίνου
(Μουσουλίτα, Κύπρος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

20.12.1925 – 11.11.2022
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It is with great sadness that we announce that our beloved husband, father and grandfather  
Nicolas (Nicos) Demetriou passed away on the 19th November 2022, at the age of 74. He leaves behind his wife Tepsa, children 

Andrew, Haroulla and Demetris, son in law Costas, daughter in law Joanna, grandchildren Doloros, Nicholas, Nikoletta, 
Konstantina, Nicolas, Emilia and many relatives and friends.  

Nicos came over to the UK in 1954 whereby he resided in Birmingham with his parents. He met his wife Tepsa of nearly 
50 years marriage and resided in Coventry. They moved to London in the mid 1970s. Nicos was well known to the community  

as a driving instructor at Andys Driving School in Kentish Town but also for his dedication and commitment to his beloved 
church of St Demetrios of Edmonton of which he served as a committee member for over 20 years.  

 The funeral will take place on Thursday 1st December 2022, at 12noon, at St Demetrios Church in Edmonton with burial  
to follow at New Southgate Cemetery. The wake will be held at the Ariana Banqueting Suite shortly after the burial. 

There will also be a donation box on the day to be made to St Demetrios Church. 
 

“May his memory be eternal. Rest in peace” 

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with the heaviest of hearts that we announce  
the death of our beloved husband, father, grandfather,  

and great-grandfather who passed away on 16th  
November 2022 at the age of 85. He was also known as 
‘Mario the Butcher’ and ‘Mario Lanza’ thanks to his 

singing voice. He leaves behind his wife Anastasia (from 
Ayios Ilias); four children Andreas, George, Mario and 
Litsa; daughters-in-law Jintana, Roxana and Sharda; 

grandchildren Louis, Mia, Zoë, Theo-Harry, Talia,  
Alexander, Leon, Tas, and Mateo; great-grandchildren  

Ella and Bobby, as well as his siblings and many 
relatives.  

The funeral will be held on Wednesday 7th December 
2022 at 12 o’clock at Twelve Apostles Church,  

Kentish Ln, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG, and the 
burial will be at New Southgate Cemetery, Brunswick 
Park Rd, London N11 1JJ, at 2 o’clock. A wake will be 

held directly afterwards at The Penridge Suite, 470 
Bowes Rd, Arnos Grove, London N11 1NL.  

 
Should you wish to make a donation, a box will be  

available on the day collecting proceeds  
for The Stroke Association.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

Nicolas (Nicos) Demetriou

19/3/1948 - 19/11/2022

(from Livadia, Cyprus)

4/4/1937 - 16/11/2022

Με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας και παππούς Νικόλαος (Νίκος) Δημητρίου  
έφυγε από τη ζωή στις 19 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 74 ετών.  

Αφήνει τη σύζυγο του Τέψα, τα παιδιά του Ανδρέα, Χαρούλλα και Δημήτρη, τον γαμπρό του Κώστα, τη νύφη του Ιωάννα, 
τα εγγόνια του Δωλόρος, Νικόλα, Νικολέττα, Κωνσταντίνα, Νικόλα, Αιμιλία καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.  
Ο Νίκος ήρθε στο ΗΒ το 1954 και διέμενε στο Μπέρμιγχαμ με τους γονείς του. Γνώρισε τη σύζυγό του Τέψα, και έζησαν 

μαζί 50 χρόνια γάμου στο Κόβεντρι. Μετακόμισαν στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Ήταν πολύ  
γνωστός στην κοινότητα ως δάσκαλος οδήγησης με το Andys Driving School στο Kentish Town, αλλά και 
για την αφοσίωση και τη δέσμευσή του στην αγαπημένη του εκκλησία του Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον  

την οποία υπηρέτησε ως μέλος της εκκλησιαστικής επιτροπής για περισσότερα από 20 χρόνια.  
Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι από την εκκλησία Αγίου Δημητρίου  
στο Έντμοντον και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate. Η παρηγοριά θα δοθεί στο Ariana  
Banqueting Suite λίγο μετά την ταφή. Οι εισφορές εις μνήμην του θα διατεθούν για την εκκλησία Αγίου Δημητρίου. 

 
«Αιωνία  σου η μνήμη του. Αναπαύσου εν ειρήνη» 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Αναστάσης Ανδρέα 
(από την Γιαλούσα και το Βαρώσι, 

γνωστός και ως ‘Mario the 
Butcher’) 

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το θάνατο του  
αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού 

και προπάππου που έφυγε από τη ζωή 
στις 16 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 85 ετών.  
Ήταν γνωστός και ως «Mario the Butcher»  

ή «Mario Lanza», λόγω της υπέροχης φωνής του.   
Αφήνει τη σύζυγό του Αναστασία (από τον Άγιο 
Ηλία), τέσσερα παιδιά: Ανδρέα, Γιώργο, Μάριο  
και Λίτσα, νύφες: Jintana, Roxana και Sharda,  
εγγόνια: Louis, Mia, Zoë, Theo-Harry, Talia  
Alexander, Leon, Tas, Mateo, δισέγγονα Ella  
και Bobby, αδέρφια και πολλούς συγγενείς.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη, 
7 Δεκεμβρίου 2022, στις 12 το μεσημέρι,  

από την εκκλησία των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish 
Ln, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG και η ταφή 
στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, 

London N11 1JJ, στις 14:00. Θα ακολουθήσει 
η παρηγοριά στο The Penridge Suite, 470 Bowes Rd, 

Arnos Grove, London N11 1NL. 
 

Οι εισφορές εις μνήμην του θα διατεθούν  
στο The Stroke Association.

Anastasis Andrea  
(from Yialousa and Varosha,  

also known as ‘Mario the Butcher’)
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† 9ον ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Κωνσταντίνα Αδάμου Γρηγόρη 

 (από το Λονδίνο - καταγωγή γονέων Ακαπνού)

Τελούμε την προσεχή Κυριακή 27.11.2022, στην Εκκλησία του Αγίου  
Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road, London SW11 5QR, το 9ον ετήσιο μνημόσυνο  

της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου, αδελφής και νύφης 
Κωνσταντίνας Αδάμου Γρηγόρη  

και καλούμε όλους όσοι τιμούν την μνήμη της, όπως παραβρεθούν. 
Ο σύζυγος Τώνης, ο αδελφός Αδάμος, οι κουνιάδες Ήβη και Μαρίτσα 

και λοιποί συγγενείς.
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