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Για πρώτη φορά στα χρονικά, ο 
αριθμός των κατοίκων Αγγλίας και 
Ουαλίας που δηλώνουν Χριστιανοί 
έχει μειωθεί σε λίγοτερο από τον 
μισό πληθυσμό, όπως καταδει-
κνύουν νεότερα στοιχεία... 

Σελ. 4 

Εnglish Section 17-28

Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΜΑ

ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΕ 35ΧΡΟΝΟ ΑΓΓΛΟΚΥΠΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ 22ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ISLINGTON

ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΝΟ ΤΟΥ 16ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΣΤΟ HARINGEY ΚΡΙΘΗΚΕ Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Ένα οκταθέσιο Cessna, διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο στις επιχει-
ρήσεις του ισραηλινού επιχειρημα-
τία Ντίλιαν και στη μεταφορά όπου 
γης του κακόβουλου λογισμικού 
Predator.... 

Σελ. 7

Μετά από πρόσκληση του πρω-
θυπουργού Ρίσι Σούνακ, τα μέλη 
της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Youth βρέθηκαν 
στη Downing Street για να παρα-
κολουθήσουν μαζί τον ποδοσφαι-
ρικό αγώνα... 

Σελ. 28

ΟΜΟNOIA Youth στο No 10 ! 

Η σειρά των νοσηλευτών 
να... «κατεβάσουν ρολά» 

Σελ. 4 & 17 

Μειονότητα οι Χριστιανοί Νέες αποκαλύψεις

Σελ. 2, 10, 18 & 19

Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ, Ο ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ... ΔΡΑΚΟΙ! ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2022

Οργή, Θλίψη και προβληματισμός

Επαφές Μητσοτάκη 
στο Λονδίνο

ΠΑΡΟΙΚΙΑ UK ΕΛΛΑΔΑ

UKΠΑΡΟΙΚΙΑ

UK | ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Σελ. 2, 5, 6, 8 & 17 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγαλώνει 
το ενδιαφέρον για 
τις προεδρικές εκλογές

ΔΙΑΛΟΓΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΤΤΕΝΗΑΜ ΑΝΟΙΞΕ H ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΣΤΟ HARINGEY

Οργή, Θλίψη και προβληματισμός

Επαφές Μητσοτάκη 
στο Λονδίνο

σελ 2 & 9

Η σειρά των νοσηλευτών 
να... «κατεβάσουν ρολά» 

Μεγαλώνει 
το ενδιαφέρον για 
τις προεδρικές εκλογές
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Επαφές Κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο με φόντο τις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε την περα-
σμένη Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ο κυπριακής κα-
ταγωγής Δημήτριος Κυριακού, 35 ετών, κάτοικος 
Λονδίνου, ο οποίος είχε συλληφθεί μαζί με άλλα 
τέσσερα πρόσωπα για την υπόθεση άγριας δολο-
φονίας του 22χρονου Imani Allaway-Muir, που είχε 
διαπραχθεί στις 4 Ιουλίου 2020, δίπλα από παιδό-
τοπο στο Islington. 
Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Μητροπολιτι-

κής Αστυνομίας, αρχικά ο Κυριάκου είχε πέσει 
θύμα ληστείας στην περιοχή του Finsbury Park, 
αλλά αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Αστυνομία. 
Ακολούθως, μάζεψε την παρέα του και μαζί εντό-
πισαν το κινητό που του είχαν κλέψει οι ληστές, 
μέσω της εφαρμογής ‘find my i-phone’. Όλοι μετέ-
βηκαν στο σημείο - ένα στενό δρομάκι δίπλα ακρι-
βώς από παιδική χαρά του Islington - με πρόθεση 
να τσακώσουν τους ληστές και να πάρουν εκδί-

κηση. Τότε, ο ένας εκ των φίλων του, πυροβόλησε 
και σκότωσε μέρα – μεσημέρι, μπροστά στα 
έντρομα μάτια μικρών παιδιών και ανυποψίαστων 
περαστικών, τον 22χρονο Imani. Όπως διαπιστώ-
θηκε εκ των υστέρων, η παρέα των πέντε, είχε 
σκοτώσει τον «λάθος άνθρωπο», καθώς ο 22χρο-

νος δεν είχε καμία ανάμειξη στη ληστεία. Το μόνο 
που έπραξε, ήταν να βρεθεί στο συγκεκριμένο ση-
μείο, εντελώς τυχαία, δευτερόλεπτα πριν φτάσουν 
οι εκτελεστές του.  
Σύμφωνα με την καταδικαστική απόφαση του 

Old Bailey, ο Δημήτριος Κυριάκου (14.01.87) που 

διέμενε στο Liverpool Road στο Islington, θα εκτίσει 
ποινή ισόβιας κάθειρξης (τουλάχιστον 31 χρόνια). 
Ο φίλος του, Nathaniel Reece, 41 ετών (01.03.81) 
που διέμενε στο Southgate Road στο Islington και 
φέρεται να ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε τον 
22χρονο, καταδικάστηκε, επίσης, σε ισόβια κά-
θειρξη. Ο Matthew Hardy, 36 ετών (04.06.86), που 
διέμενε στο Six Acres Estate στο Islington καταδι-
κάστηκε σε φυλάκιση επτάμισι ετών και ο Darren 
Dredge, 41 χρόνων (08.09.81) θα εκτίσει ποινή 
φυλάκισης οκτώμισι ετών. 
Επίσης, ο James Nicholson, 36 ετών (06.02.86), 

ο οποίος επίσης κρίθηκε ένοχος, θα ακούσει την 
ποινή του σε κατοπινό στάδιο. 
Εκτός από την καταδίκη τους για την υπόθεση 

ανθρωποκτονίας, τρεις εξ αυτών κρίθηκαν ένοχοι 
και για υποθέσεις... 

συνέχεια σελ 10

Ισόβια κάθειρξη σε 35χρονο Αγγγλοκύπριο για τον φόνο 22χρονου στο Islington

Στην τουρκική προ-
κλητικότητα αλλά και 
στο θέμα των Γλυ-
πτών του Παρθε-

νώνα αναφέρθηκε από 
το Λόνδινο όπου βρέ-
θηκε στο πλαίσιο επίση-

μης επίσκεψής του ο 
Πρωθυπουργός της 
Ελλάδας, Κυριάκος 
Μητσοτάκης. 
Στη διάρκεια συζή-

τησης στο London School of Economics τo βράδυ 
της Δευτέρας με τον καθηγητή Κέβιν Φέδερστο-
ουν, διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου 
που έκλεισε 25 χρόνια λειτουργίας.  «Είναι πολύ 
ξεκάθαρο σε μένα ότι η σχέση μεταξύ της ΕΕ 
-όχι μόνο της Ελλάδας- και της Τουρκίας έχει 
γίνει πολύ πιο περίπλοκη τα τελευταία χρόνια. 
Η Τουρκία προωθεί πολύ ξεκάθαρα μια ατζέ-
ντα αναθεωρητισμού και προβάλλει παλαιές 
αυτοκρατορικές φιλοδοξίες, που δημιουργούν 
προβλήματα σε όλους τους γείτονές της, συ-
μπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Εμείς εί-

μαστε από τη μία πλευρά πλήρως προσηλω-
μένοι στον ανοιχτό διάλογο με την Τουρκία 
και ταυτόχρονα καθιστούμε σαφές ότι θα υπε-
ρασπιστούμε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά 
δικαιώματά μας και δε θα αποδεχθούμε οποι-
οδήποτε τετελεσμένο αναφορικά με την πε-
ριοχή μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Χαρακτήρισε 
δε «απαράδεκτες» τις τουρκικές απειλές κατά της 
κυριαρχίας των ελληνικών νησιών και καυτηρίασε 
μεταξύ άλλων τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε 
τέμενος και τη χρήση του μεταναστευτικού ως 
«όπλου» από την Άγκυρα. 

Στη συζήτηση με τον καθηγητή Φεδερστοουν, 
ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε επίσης για τις εκλο-
γές. Είπε ότι θεωρεί «απολύτως εφικτή» την αυ-
τοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με βάση το σύ-
στημα στη δεύτερη κάλπη, που απαιτεί ένα 
ποσοστό 37%-38%. 
Σχολίασε ότι ο σχηματισμός συνασπισμών στην 

Ελλάδα είναι ένα «πολύ περίπλοκο σενάριο» και 
ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που μπορεί 
να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα, επομένως μία 
μονοκομματική κυβέρνηση... 

 συνέχεια σελ 9

ΕΙΧΕ ΠΕΣΕΙ ΘΥΜΑ ΕΝΟΠΛΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ, ΠΗΡΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΚΟΤΩΣΑΝ «ΛΑΘΟΣ» ΑΝΘΡΩΠΟ

Δημήτρης Κυριάκου  Ο 22χρονος Imani

Ένοχος κρίθηκε την Τρίτη από το δικαστήριο 
του Old Bailey, ο 18χρονος κατηγορούμενος για 
τον φόνο του 16χρονου Αγγλοκύπριου Στέλιου 
Αβερκίου, με καταγωγή από την Αραδίππου. Το 
φονικό, είχε διαπραχθεί σε πάρκο του Haringey 
στο Λονδίνο το καλοκαίρι του 2021. 
Πρόκειται για τον 18χρονο - σήμερα, Kyi-Reice 

Sylvester (19.09.04) που διέμενε στην οδό Flam-
stead End Road στο Cheshunt, ο οποίος κρίθηκε 
ένοχος για τη δολοφονία του 16χρονου Στέλιου. 
Δεύτερος 18χρονος, ο Leon Gruber (25.8.04) που 
διέμενε στην Amersham Avenue, N18, που ήταν 
μαζί με τον Sylvester, αθωώθηκε στο πλαίσιο της 
ίδιας διαδικασίας για την κατηγορία του φόνου, 
όμως, δήλωσε ένοχος για τέσσερις διαφορετικές 
κατηγορίες ληστείας. 

Η στυγερή δολοφονία του ανήλικου Στέλιου, που 
είχε συγκλονίσει πριν από ένα χρόνο την παροικία 
μας, εκτυλίχθηκε στο πάρκο Lordship Lane Rec-
reation Ground στο Tottenham, την 1η Αυγούστου 
του 2021. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, δύο νε-
αροί, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως μέλη συμμο-
ρίας ανηλίκων, πλησίασαν τον Στέλιο και την παρέα 
του που κάθονταν σε παγκάκι και με απειλές επι-
χείρησαν να ληστέψουν τα κινητά τους τηλέφωνα.  
Τα όσα κατατέθηκαν ενόρκως στο δικαστήριο, 

προκαλούν ανατριχίλα. «Αυτό θα το πάρω» είπε 
ο Sylvester και του άρπαξε το κινητό τηλέφωνο 
μέσα από τα χέρια του. Ακολούθησε λογομαχία με 
τον Στέλιο, ο οποίος προσπάθησε αρχικά να αντι-
σταθεί. Ο δράστης επέμεινε, τον κτύπησε στο πρό-
σωπο και ανέσυρε μεγάλο μαχαίρι. 

Σύμφωνα με γυναίκα – αυτόπτη μάρτυρα του 
εγκλήματος, όταν ο Kyi-Reice Sylvester ανέσυρε 
το μαχαίρι, ο Στέλιος σήκωσε τα χέρια ψηλά, έκανε 
μερικά βήματα πίσω και έπεσε στο έδαφος. Παρά 
το γεγονός ότι το θύμα ήταν ήδη στο έδαφος, ο 
Sylvester δεν δίστασε να τον μαχαιρώσει στον αρι-
στερό μηρό. Κάρφωσε το φονικό μαχαίρι τρεις φο-

ρές στο πόδι του 16χρονου Αγγλοκύπριου, προ-
καλώντας του ακατάσχετη αιμορραγία, αφού το 
ένα από τα τραύματα είχε βάθος 18 εκατοστά. 
Εκείνη τη στιγμή, ο δεύτερος νεαρός που ήταν 

μαζί του, ο Leon Gruber, επιχείρησε να κλέψει δεύ-
τερο κινητό από τον φίλο του Στέλιου ενώ άρπαξε 
και το ποδήλατο από τον δεύτερο φίλο του.  
Τότε, και οι δύο δράστες, τράπηκαν σε φυγή. 
Επί τόπου κλήθηκε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων 

του Λονδίνου (LAS) που ειδοποίησε την Αστυνομία. 
Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στη σκηνή, 
παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον Στέλιο, ο 
οποίος έχανε μεγάλες ποσότητες αίματος. Αφού 
έσκισαν τα ρούχα του, τοποθέτησαν... 

 
συνέχεια σελ 10

18χρονος κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του 16χρονου Στέλιου Αβερκίου στο Haringey
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΥΓΕΡΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Α/ΚΥΠΡΙΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2021

Όσο πλησιάζουμε προς τον Φεβρουάριο του 
2023 και τη διεξαγωγή του πρώτου γύρου των 
προεδρικών εκλογών στην Κύπρο, άλλο τόσο με-
γαλώνει το ενδιαφέρον των ελληνοκυπρίων που 
ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για την επικείμενη 
εκλογική αναμέτρηση. 
Μετά την πενθήμερη περιοδεία Ανδρέα Μαυρο-

γιάννη σε Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ και τις πρό-
σφατες συναντήσεις που είχε ο Αβέρωφ Νεοφύτου 
στο Λονδίνο, ήταν η σειρά του Νίκου Χριστοδουλίδη 
να πραγματοποιήσει ανοιχτή πολιτική συγκέ-
ντρωση αλλά και επαφές στη βρετανική πρω-

τεύουσα. 
Ο κύριος Χριστοδουλίδης, ανέπτυξε τη θέση του 

υπέρ του σχηματισμού κυβέρνησης ευρείας απο-
δοχής και εθνικής ενότητας, σε ομιλία του προς 
την παροικία το βράδυ της Πέμπτης. 

«Η οικοδόμηση της ενότητας - και αυτό είναι το 
μήνυμα που στέλνω από το Λονδίνο πίσω στην 
Κύπρο - αποτελεί δεδηλωμένη επιθυμία της κοι-
νωνίας και ως υποψήφιος, λαμβάνοντας υπόψη 
τη διαβούλευση με την κοινωνία, έχω την έντονη 
πεποίθηση για την αναγκαιότητα σύστασης μιας 
τέτοιας κυβέρνησης ευρείας αποδοχής, με συμμε-
τοχή ικανών ανθρώπων από όλους του πολιτικούς 
χώρους, που να αντανακλά την εθνική ενότητα και 

την πολιτική ετοιμότητα για συνεννόηση και συ-
νεργασία της εκτελεστικής και της νομοθετικής 
εξουσίας», ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης, μιλώντας 
σε εκδήλωση στο οίκημα της Ελληνικής Κυπριακής 
Αδελφότητας. 
Ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για «κομβικής 

σημασίας» προεδρικές εκλογές για το μέλλον της 
Κύπρου. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι 
θέλει να είναι ξεκάθαρος πως ύψιστη προτεραι-
ότητα είναι η λύση, «η απελευθέρωση και επανέ-
νωση της πατρίδας μας...  

συνέχεια σελ 8

Μεγαλώνει το ενδιάφερον της παροικίας για τις Προεδρικές Εκλογές
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ Α. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΙΧΕ Ο ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Το πάρκο Lordship Lane 
Recreation Ground και δεξιά 

ο 18χρονος Sylvester
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Ανασκόπηση Βρετανικού Τύπου με τον Βύρωνα Καρύδη

Σχεδόν σε όλα τα πρωτοσέλιδα της Τετάρτης 
(30/11) κυριαρχεί η νίκη της Αγγλίας επί της Ουα-
λίας. Η Metro κυκλοφόρησε με τίτλο «Ο Άγιος Γε-
ώργιος σκοτώνει τους Δράκους». Η Daily Tele-
graph και η i “παίζουν” με την ίδια ιδέα όταν 
αναφέρονται στην “κατάσβεση της φωτιάς του Δρά-
κου από την Ουαλία”. Πολλά φύλλα επικεντρώνο-
νται  στην απόδοση του Μάρκους Ράσφορντ, ο 
οποίος σημείωσε δύο γκολ για να σφραγίσει τη 
μοίρα της Ουαλίας. Χαρακτηριστικός ο τίτλος της 
Daily Mirror - «Bish, Rash, Bosh». Με παρόμοιο 
τρόπο, η Sun  επιλέγει το «Rash, Bang, Wallop». 
Ο Guardian παρουσιάζει μια φωτογραφία του παί-
χτη, μέσα  στη  στοργική αγκαλιά του προπονητή 
της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Την Τρίτη 29/11 
η Ουαλία αντιμετώπισε την Αγγλία. Η παρέα του 
Γκάρεθ Μπέιλ αναζητούσε το θαύμα μετά και την 
ήττα με 2-0 από το  Ιράν την προηγούμενη αγωνι-
στική και... προσευχόταν για ισοπαλία στο άλλο 
ματς του ομίλου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν 
Οι Άγγλοι, προέρχονταν από τη «λευκή» ισοπαλία 

κόντρα στις ΗΠΑ για τη 2η αγωνιστική ενώ στην 
πρεμιέρα είχαν διαλύσει το Ιράν με το επιβλητικό 
6-2. Ο αγώνας Αγγλίας-Ουαλίας για το Παγκόσμιο 
Κύπελλο ήταν πρωτοσέλιδο στις περισσότερες 
εφημερίδες, ενώ αρκετές έσπευσαν να τον χαρα-
κτηρίσουν ως "Η μάχη της Βρετανίας". Η Mirror 
έγραψε ότι “τα πάντα θα νεκρώσουν  στο Ηνωμένο 
Βασίλειο απόψε για να παρακολουθήσει ο κόσμος  
τη σύγκρουση δύο σκληρών αντιπάλων". Η πρώτη 
σελίδα της Sun και της Metro απεικόνιζε τους αρ-
χηγούς των δύο ομάδων Χάρι Κέιν και Γκάρεθ 
Μπέιλ δίπλα-δίπλα με τον τίτλο "Do or Dai" - λογο-
παίγνιο με το δημοφιλές ουαλικό όνομα. 
Οι Times προέβαλαν μια προειδοποίηση προς 

τους εργοδότες να διασφαλίσουν ότι τα πειράγματα 
μεταξύ Άγγλων και Ουαλών οπαδών στη δουλειά 
να μη μετατραπούν σε ρατσιστικές επιθέσεις . Νο-
μικοί εμπειρογνώμονες υποστήριξαν ότι οι εταιρείες 
ήταν έτοιμες να λάβουν μέτρα εάν η αντιπαλότητα 
μεταξύ του προσωπικού κατά τη διάρκεια του 
αγώνα γινόταν πολύ έντονη. 

Πάνω από 100 εκ στο NHS για να σώζ§ει ζωές   
Η Daily Telegraph της Τετάρτης γράφει: «Το προ-
σωπικό των νοσοκομειακών οδηγών θα κάνει την 
πρώτη του απεργία εδώ και 30 χρόνια». Πριν από 
τα Χριστούγεννα, χιλιάδες εργαζόμενοι στην Υγεία 
θα κάνουν απεργία, με την κρίση στο NHS να βα-
θαίνει ακόμα περισσότερο. Ο Ρίσι Σούνακ υπό-
σχεται να αξιοποιήσει την επιτυχία της πρωτοπο-
ριακής ομάδας εργασίας στη Βρετανία για το 
εμβόλιο κατά της Covid-19 με στόχο την προστασία 
του καταπονημένου δημόσιου συστήματος υγείας 
-  NHS. Σύμφωνα με την Daily Express (28/11), o 
πρωθυπουργός  του Ηνωμένου Βασιλείου επιθυμεί 
να μειώσει τη γραφειοκρατία, ώστε να απελευθε-
ρωθεί η επιβαρυμένη υπηρεσία και να μπορέσει 
να αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες προκλήσεις της 
χώρας στον τομέα της 
υγείας. Άλλα 113 εκατομμύ-

ρια λίρες διατίθενται για τη χρηματοδότηση πρω-
τοποριακών ερευνών για την αντιμετώπιση του 
καρκίνου, της παχυσαρκίας, των ψυχικών διατα-
ραχών και του εθισμού στις επιβλαβείς ουσίες. 
Οι Times (28/11) γράφουν ότι ο στρατός βρίσκεται 
σε ετοιμότητα για να υποστηρίξει το δημόσιο σύ-
στημα υγείας στο πλαίσιο σχεδίων έκτακτης ανά-
γκης για την αντιμετώπιση ενός χειμώνα πιθανών 
απεργιών. Η εφημερίδα μας ενημερώνει ότι το 
στρατιωτικό προσωπικό θα κληθεί να οδηγήσει 
ασθενοφόρα και να καλύψει ρόλους πρώτης γραμ-
μής στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα σχέδια που 
εκπονούνται από αξιωματούχους. Η κυβέρνηση 
δήλωσε ότι συνεργάζεται με το NHS σε μια σειρά 
επιλογών για τη διαχείριση των δυσλειτουργιών 
κατά τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων, 

μας πληροφορούν οι 
εφημερίδες. Περισσότε-
ροι από 2.000 διευθυ-
ντές του εθνικού συστή-

ματος υγείας  λαμβάνουν εξαψήφιους μισθούς, 
σύμφωνα με έρευνα της Daily Telegraph. 
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι τον τελευταίο χρόνο 

σημειώθηκε αύξηση κατά 15% στον αριθμό των 
μελών των διοικητικών συμβουλίων που κερδίζουν 
τουλάχιστον 200.000 λίρες τον χρόνο, ενώ συνο-
λικά 632 εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας έχουν 
αυτόν τον μισθό.  
Ο Guardian  (28/11) δημοσιεύει αποκλειστική 
ανάλυση σύμφωνα με την οποία το Brexit έχει επι-
δεινώσει την κατάσταση όσον αφορά έλλειψη για-
τρών στο NHS. Σύμφωνα με έρευνα της δεξαμενής 
υγείας Nuffield Trust, περισσότεροι από 4.000  για-
τροί παθολόγοι επέλεξαν να μη συνεχίσουν να ερ-
γάζονται στο ΗΒ μετά το δημοψήφισμα. 
Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι αναισθησιολόγοι, 

οι παιδιατρικές υπηρεσίες, η ψυχιατρική και η πε-
ρίθαλψη της καρδιάς και των πνευμόνων έχουν 
επηρεαστεί περισσότερο. 

 
Κραυγή αγωνίας στα νοσοκομεία 
Την Κυριακή 27/11 η Sunday Telegraph σημεί-
ωνε ότι 4.000 ασθενείς την ημέρα περιμένουν 
πάνω από 12 ώρες στα εξωτερικά ιατρεία. Ο Δρ. 
Άντριαν Μπόιλ , επικεφαλής του Βασιλικού Κολε-
γίου Επειγόντων Περιστατικών (Royal College of 
Emergency Medicine), τόνιζε στην εφημερίδα ότι 
είναι "πολύ ανήσυχος" για τον αριθμό των ανθρώ-
πων που πεθαίνουν, με τα νοσοκομεία να είναι 
υπερπλήρη και να μην μπορούν να αντιμετωπίσουν 
τον όγκο των ασθενών που ζητούν βοήθεια. Ο Δρ. 
Μπόιλ έκανε τις σχετικές δηλώσεις καθώς το νο-
σηλευτικό  προσωπικό του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας (NHS) προετοιμάζεται για την πρώτη εθνική 
απεργία στην ιστορία του, με δύο ημέρες δράσης 
που έχουν προγραμματιστεί πριν από τα Χριστού-
γεννα. Τα νοσοκομεία βρίσκονται ήδη υπό πρωτο-
φανή πίεση, με αριθμό ασθενών  ρεκόρ στα τμή-
ματα A&E- επείγοντα περιστατικά -  και το ένα 
τέταρτο του χρόνου των ασθενοφόρων να χάνεται 
λόγω καθυστερήσεων που προκαλούνται από τις 
ουρές αναμονής.

Η μάχη της Αγγλίας στο Μουντιάλ, ο Άγιος Γεώργιος και οι... δράκοι!

Η «χρυσή εποχή» των σχέσεων ΗΒ - Κίνας έχει τελειώσει
Η λεγόμενη "χρυσή εποχή" των σχέσεων του ΗΒ 

με την Κίνα έχει τελειώσει, καθώς δεσμεύτηκε να 
"αναθεωρήσει" τη στάση του Λονδίνου απέναντι στο 
Πεκίνο. Στην πρώτη του ομιλία για την εξωτερική 
πολιτική, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι οι στενότεροι 
οικονομικοί δεσμοί της προηγούμενης δεκαετίας 
ήταν "αφελείς". Υποστήριξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο 
πρέπει τώρα να αντικαταστήσει τους ευσεβείς πό-
θους με έναν "στιβαρό πραγματισμό" απέναντι 
στους ανταγωνιστές. Αλλά προειδοποίησε κατά της 
"ρητορικής του Ψυχρού Πολέμου", προσθέτοντας 
ότι ο παγκόσμιος ρόλος της Κίνας δεν μπορεί να 
αγνοηθεί. Η ομιλία του κ. Σούνακ , στο παραδοσιακό 
επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο  Λόρδος Δήμαρχος 
του  Λονδίνου στον Βρετανό πρωθυπουργό, έγινε 

μετά τις διαμαρτυρίες στην Κίνα το Σαββατοκύριακο 
κατά των αυστηρών νόμων περί εγκλεισμού (lock-
down) λόγω Covid στη χώρα. Η αστυνομία έχει προ-
βεί σε αρκετές συλλήψεις και ένας δημοσιογράφος 
του BBC συνελήφθη ενώ κάλυπτε μια διαδήλωση 
στη Σαγκάη την Κυριακή. Οι αστυνομικοί τον χτύ-
πησαν και τον κλώτσησαν κατά τη διάρκεια της σύλ-
ληψής του και τον κράτησαν για αρκετές ώρες πριν 
αφεθεί ελεύθερος. Ο Guardian (29/11) γράφει ότι τα 
σχόλια του κ. Σούνακ σηματοδοτούν μια "απότομη 
αλλαγή" από την πιο σκληρή στάση του κατά τη 
διάρκεια της υποψηφιότητάς του για την ηγεσία των 
Συντηρητικών. Τότε είχε χαρακτηρίσει την Κίνα τη 
μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη απειλή για τη Βρετανία. 
Αυτή η αλλαγή της στάσης έναντι του Πεκίνου επι-

σημαίνεται και στην πρώτη σελίδα των Financial 
Times (29/11). Η εφημερίδα  σημειώνει ότι ο πρω-
θυπουργός απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη 
"απειλή". Ωστόσο, η γραμμή του "στιβαρού πρα-
γματισμού" στην ομιλία του πρωθυπουργού επικρί-
θηκε από τον πρώην ηγέτη των Τόρις Ιαν Ντάνκαν 
Σμιθ που είναι ένας από τους βουλευτές που πιέζουν 
για μια πιο σκληρή προσέγγιση. Αντιδρώντας μετά 
από μια προκαταρκτική ανάγνωση της πρωθυπουρ-
γικής ομιλίας, ο Ντάνκαν Σμιθ έγραψε στην Daily 
Express (29/11) ότι η Κίνα "συνιστά μια σαφή, υπαρ-
κτή απειλή για εμάς και τους συμμάχους μας".  

"Αναρωτιέμαι αν ο στιβαρός πραγματισμός ακού-
γεται τώρα όλο και περισσότερο σαν κατευνασμός", 
πρόσθεσε. 
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ΜΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ 38 ΔΙΣ

Την ανώτατη χρέωση ανά κιλοβατώρα που μπο-
ρούν να επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας στους 
λογαριασμούς των βρετανικών νοικοκυριών από 
τον προσεχή Ιανουάριο ανακοίνωσε η αρμόδια 
ρυθμιστική αρχή στο ΗΒ.Σύμφωνα με την Ofgem, 
με τη νέα αύξηση το πλαφόν διαμορφώνεται σε 67 
πένες (77,7 λεπτά του ευρώ) ανά κιλοβατώρα για 
το ηλεκτρικό και σε 17 πένες (19,7 λεπτά του ευρώ) 
για το φυσικό αέριο. 
Αυτό σημαίνει ότι η ετήσια χρέωση για μια τυπική 

κατανάλωση ενέργειας από ένα μέσο νοικοκυριό 
θα αυξηθεί σε 4.279 λίρες (4.960 ευρώ). Παρόλα 
αυτά, τα βρετανικά νοικοκυριά προστατεύονται από 
την «εγγύηση τιμής ενέργειας» που έχει ανακοινώ-

σει η κυβέρνηση. Η εγγύηση ισχύει από την 1η 
Οκτωβρίου και συγκρατεί τον τυπικό ετήσιο λογα-
ριασμό ενέργειας στις 2.500 λίρες (2.898 ευρώ).  
Η χρέωση αυτή θα αυξηθεί από τον Απρίλιο σε 

3.000 λίρες (3.475 ευρώ) ανά μέσο νοικοκυριό.

Οι νοσηλευτές προστέθηκαν στην αυξανόμενη 
λίστα των επαγγελματικών ομάδων στο ΗΒ που 
κηρύσσουν απεργιακές κινητοποιήσεις. Για 
πρώτη φορά στα 106 χρόνια συνδικαλιστικής 
ιστορίας τους περίπου 100 χιλιάδες νοσηλευτές 
και οι νοσηλεύτριες του NHS θα απεργήσουν, για 
δύο ημέρες λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, στις 
15 και στις 20 Δεκεμβρίου. Η απόφαση των 
μελών του Βασιλικού Συνδέσμου Νοσηλευτικής, 
ακολούθησε απόρριψη αιτήματός τους από την 
κυβέρνηση για επίσημες διαπραγματεύσεις περί 

αύξησης των απολαβών τους. Η συντεχνιακή ορ-
γάνωση λέει ότι παρά τις αυξήσεις του καλοκαι-
ριού, τα μέλη της υφίστανται στην ουσία μείωση 
του πραγματικού εισοδήματος κατά 20% μετά 
από μια δεκαετία αυξήσεων κάτω από το ύψος 
του πληθωρισμού. Ο Υπουργός Υγείας Στίβεν 
Μπάρκλεϊ είπε ότι οι απαιτήσεις των νοσηλευ-
τών έχουν ένα κόστος ύψους 10 δισεκατομμυ-
ρίων λιρών που «δεν μπορεί να καλυφθεί». 
Αναμένεται ότι η απεργιακή κινητοποίηση θα 
διαρκέσει επί 12 ώρες για καθεμία από τις δύο 

ημέρες, πιθανότατα από τις 8 το πρωί ως τις 8 το 
βράδυ. Η απεργία δε θα μπορέσει να πραγματο-
ποιηθεί πάντως σε περίπου 40% των νοσοκο-
μείων και φορέων κοινωνικής περίθαλψης στην 
Αγγλία, λόγω χαμηλής προσέλκυσης προσωπι-
κού στις εκεί τοπικές ψηφοφορίες περί απεργίας. 
Παρόλα αυτά, η ταλαιπωρία για τους εκατοντά-
δες χιλιάδες νοσηλευόμενους ασθενείς σε με-
γάλα νοσοκομεία αναμένεται να είναι μεγάλη. 
Εκτιμάται δε ότι θα είναι οι πρώτες απεργίες στο 
NHS από μια σειρά κινητοποιήσεων.

Σε απεργίες κατέρχονται τον Νοέμβριο νοσηλευτές του NHS

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΠΛΕΟΝ ΜΟΝΟ ΤΟ 46,2% ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩ ΘΡΗ�ΣΚΕΥΜΑ

Για πρώτη φορά οι χριστιανοί αποτελούν μειονότητα σε Αγγλία και Ουαλία
Για πρώτη φορά στα χρονικά ο αριθμός των κατοίκων 

Αγγλίας και Ουαλίας που δηλώνουν χριστιανοί έχει μει-
ωθεί σε λιγότερο από το μισό πληθυσμό, αποκαλύπτουν 
νεότερα στοιχεία από την απογραφή του 2021. Όπως 
γνωστοποίησε το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής, πλέον 
μόνο το 46,2% των μελών του πληθυσμού αυτοπροσ-
διορίζονται ως χριστιανοί τω θρήσκευμα. 
Στην προηγούμενη απογραφή, του 2001, το αντίστοιχο 

ποσοστό ήταν 59,3%.Το νέο ποσοστό αντιστοιχεί σε 
27,5 εκατομμύρια κατοίκους. Με ποσοστό 37,2% ή 22,2 
εκατομμύρια ακολουθούν εκείνοι οι κάτοικοι που δε δη-

λώνουν κανένα θρήσκευμα. Το ποσοστό αυτών προ δε-
καετίας ήταν 25,2%. Στο 6,3% είναι οι μουσουλμάνοι, 
δηλαδή 3,9 εκ. κάτοικοι από 2,7 εκατομμύρια το 2001 
και ακολουθούν στο 1,7% ή 1 εκατομμύριο κατοίκους οι 
ινδουϊστές. 
Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Αρχιεπίσκοπος του Γιορκ 

Στίβεν Κοτρέλ είπε ότι έχει παρέλθει ο καιρός που οι κά-
τοικοι της χώρας σχεδόν αυτόματα αυτοπροσδιορίζονταν 
ως χριστιανοί. Όπως είπε, η Εκκλησία θα συνεχίσει να 
επιτελεί το έργο της σε περιόδους «είτε αναγέννησης 
είτε φθοράς». Εν τω μεταξύ, το ποσοστό του πληθυσμού 

Αγγλίας και Ουαλίας που αυτοπροσδιορίζονται ως μη 
Βρετανοί αυξήθηκε σε 9,7% από 8% προ δεκαετίας. 
Τη δεκάδα των πολυπληθέστερων ξένων εθνικών κοι-

νοτήτων συνθέτουν κατά σειρά οι Πολωνοί (593.000), 
οι Ρουμάνοι (με τη μεγαλύτερη αύξηση στη δεκαετία σε 
477.000), οι Ινδοί (380.000), οι Ιρλανδοί (300.000), οι 
Ιταλοί (287.000), οι Πορτογάλοι (237.000), οι Πακιστανοί 
(178.000), οι Ισπανοί (177.000), οι Λιθουανοί (146.000) 
και οι Γάλλοι (128.000). 
Συνολικά ένας στους έξι κατοίκους έχει γεννηθεί εκτός 

Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυξάνεται το πλαφόν ενέργειας σε 4.279 λίρες 

Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ‘ΑΠΕΙΛΕΙ’ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Με μεγάλες ελλείψεις γαλοπούλων ελεύθερης 
βοσκής βρίσκεται αντιμέτωπο το ΗΒ καθώς οι 
μισές που εκτρέφονται πέθαναν ή θανατώθηκαν 

λόγω της γρίπης των πτηνών. Σύμφωνα με τους 
Times περίπου 600.000 γαλοπούλες από τις συ-
νολικά 1,2 εκατ. που εκτρέφονται στη Βρετανία 
αυτή τη σεζόν πέθαναν ή θανατώθηκαν. Επίσης 
από τις συνολικές εκτροφές, συμπεριλαμβανομέ-
νων αυτών που στεγάζονται σε εσωτερικούς χώ-
ρους, από τα 9 εκατομμύρια, ένα εκατομμύριο 
πέθαναν ή θανατώθηκαν. «Το εξαιρετικά λοιμογόνο 
στέλεχος H5N1 καταστρέφει τον πληθυσμό των 
άγριων πτηνών και πουλερικών της χώρας και νω-
ρίτερα αυτό το μήνα επιβλήθηκε μια ζώνη ελέγχου 
σε όλη την Αγγλία», αναφέρουν οι Times.

Είδος προς εξαφάνιση οι γαλοπούλες στο ΗΒ
ΧΑΜΗΛΟΣ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Ο αριθμός των κρουσμάτων διφθερίτιδας στη 
Βρετανία έχει αυξηθεί φέτος, όπως ανέφεραν Δευ-
τέρα 18 Νοεμβρίου, οι υγειονομικές Αρχές, επιση-

μαίνοντας πως δεκάδες μολύνσεις εντοπίστηκαν 
μεταξύ αιτούντων ασύλου. Η βρετανική κυβέρνηση 
έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις για τον συνωστισμό 
και τις κακές συνθήκες διαβίωσης που καταγράφο-
νται στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Μάνστον 
της κομητείας Κεντ. Έχουν καταγραφεί 50 κρού-
σματα διφθερίτιδας μεταξύ αιτούντων άσυλο που 
έφθασαν στην Αγγλία από την αρχή του έτους 
μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου. O κίνδυνος παραμένει 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο, επισημαίνουν οι βρετα-
νικές Αρχές. Η διφθερίτιδα είναι μια οξεία λοίμωξη 
του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Αυξημένα κρούσματα διφθερίτιδας σε μετανάστες

ΧΑΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΩΝ

Χάος προκλήθηκε στους δρόμους του Λονδίνου 
το βράδυ της Δευτέρας 28/11, καθώς η αλβανική 
κοινότητα της Αγγλίας ξεχύθηκε στους δρόμους για 
να γιορτάσει την «Ημέρα της Ανεξαρτησίας» της 
χώρας τους, προκαλώντας εκνευρισμό στους αυ-
τοκινητιστές που εγκλωβίστηκαν για ώρες στο 
δρόμο. Οδηγώντας πολυτελή αυτοκίνητα, ανεμίζο-
ντας σημαίες και πατώντας τις κόρνες τους αστα-
μάτητα, οι Αλβανοί της Αγγλίας γιόρτασαν με τον 
δικό τους τρόπο την Εθνική τους εορτή, προκαλώ-
ντας, ωστόσο, έντονες αντιδράσεις σε όσους δε 
γιόρταζαν. Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδί-
κτυο δείχνουν οχήματα τύπου Audi, Range Rovers 
και Porsche να σταματάνε την κυκλοφορία γύρω 

από το Ουέστμινστερ. Ανάμεσα στα αυτοκίνητα και 
μια μωβ Lamborghini Huracan και μια G-class Mer-
cedes. Σύμφωνα με την Daily Mail, οι οδηγοί πολ-
λών αυτοκινήτων έκαναν ελιγμούς ενώ παράλληλα 
κόρναραν αδιάκοπα.

Έξαλλοι με τους Αλβανούς οι Λονδρέζοι στο City
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ΛΕΥΚΩΣΙΑ – Ανταπόκριση  
Πέτρος Χ. ΠΑΣΙΑΣ 
 
Ένα ακόμη επεισόδιο με τη γνωστή πλέον επί-

δειξη δύναμης στο χώρο των μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης του κατεστημένου της Δεξιάς και ακρο-
δεξιάς αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Η γραμμή που 
δόθηκε στα γνωστά παπαγαλάκια της κυβέρνησης 
είναι να θάψουν την πρωτοβουλία του Ανεξάρτητου 
Υποψηφίου Ανδρέα Μαυρογιάννη να ζητήσει από 
την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς να διε-
ρευνήσει όσα αποκαλύπτονται στο βιβλίο του δη-
μοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, με τίτλο «Κρά-
τος - Μαφία», σε σχέση με διαπλοκές και με σαφείς 
αναφορές για εμπλοκή του ίδιου του Προέδρου 
Αναστασιάδη. Και έτσι έπραξαν τα καλοκουρδι-
σμένα και καλοταϊσμένα με τους πακτωλούς της 
πολιτικής διαφήμισης και όχι μόνο, μέσα μαζικής 
παραπληροφόρησης και συσκότισης, οι συνήθως 
ύποπτοι καναλάρχες και μεγαλοεκδότες εντύπων 
και διαδικτυακών μέσων ενημέρωσης.  

• Τα επιτελεία των δυο συναγερμικών υπο-
ψηφίων βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση με 
την κίνηση Ανδρέα Μαυρογιάννη ο οποίος στην 
κυριολεξία «κτύπησε με ένα σμπάρο δυο τρυ-
γόνια». Ο κ. Μαυρογιάννης, ζητώντας και δημο-
σιοποιώντας να ερευνηθούν οι ισχυρισμοί για τις 
σχέσεις του Νίκου Αναστασιάδη αλλά και ανθρώ-
πων από τον άμεσο περίγυρο του, με τον Ρώσσο 
ολιγάρχη Ριμπολόβλεφ και οι ενέργειες που υπο-
στηρίζει ο συγγραφέας ότι προέβηκαν κυβερνητικοί 
και κρατικοί αξιωματούχοι προς ικανοποίηση των 
ιδιωτικών του συμφερόντων, την ίδια ώρα εκ των 
πραγμάτων έριχνε την μπάλα στα πόδια των δυο 
κύριων ανθυποψηφίων του, τού στενότερου συ-
νεργάτη κατά την υπό αναφορά περίοδο, του Νίκου 
Χριστοδουλίδη και του προέδρου του κυβερνώντος 
κόμματος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου. 

• Κανείς δεν εξεπλάγην από τη στάση και των 
δυο Συναγερμικών υποψηφίων οι οποίοι έκα-
ναν πως «ουδέν είδαν, ουδέν άκουσαν» και 
σφυρίζοντας αδιάφορα επιχείρησαν να προ-
σπεράσουν τον ογκόλιθο της σήψης και της 
διαφθοράς που βρίσκεται μπροστά τους.  

Η Συμμορία που μας κυβερνά με τους Αβεροφο-
χριστοδουλίδηες, ξέρει καλά τα παιχνίδια επικοι-
νωνίας και πως να ταίζει με κουτόχορτο τα πλήθη…  

 ΄Ετσι ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος έβγαλαν άχνα. 
Ούτε μια λακωνική έστω δήλωση από τα επιτελεία 
τους. Ανέλαβε να… «καθαρίσει» εκ μέρους τους ο 
Μεγάλος Αρχηγός της Συμμορίας. Ο Νίκος Ανα-

στασιάδης, ο μετρ των παιχνιδιών συσκότισης και 
παραπλάνησης των πολιτών, ο άνθρωπος που 
νιώθει πως έχει τη δύναμη να υπόσχεται τον ου-
ρανό με τ’ άστρα και να αθετεί χωρίς κόστος τα 
υποσχεθέντα, θυμήθηκε τη… διαφάνεια. Μια βδο-
μάδα μετά το σφυροκόπημα που δέχτηκε από τον 
Ανεξάρτητο Υποψήφιο  Ανδρέα Μαυρογιάννη προ-
έβη σε δήλωση αναφέροντας πως και ο ίδιος επι-
θυμεί διερεύνηση των όσων αναφέρονται στο βιβλίο 
του Μακάριου Δρουσιώτη. Ασφαλώς και δεν τον 
έπιασαν οι ευαισθησίες. Το έπραξε μόνο και μόνο 
γιατί με την προβολή και τις διαστάσεις που προσ-
λάμβανε το θέμα, «κέρδιζε πόντους» προεκλογικά 
ο κ. Μαυρογιάννης σε βάρος των δυο ευνοούμενων 
του Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη.  
Γιατί εάν ο Ν. Αναστασιάδης είχε την πολιτική 

«ευαισθησία» ή εάν ένιωθε πως θα καταδικάσει 
τον συγγραφέα, γιατί δεν το  έπραξε με τα προ-
ηγούμενα βιβλία του ιδίου που επίσης στήνουν 
στον τοίχο τον Πρόεδρο και τον περίγυρο του;  
Ρισκάρει προεκλογικά όμως ο Πρόεδρος με το να 
ζητά κι αυτός διερεύνηση των ισχυρισμών σε βάρος 
του που περιέχονται στο τελευταίο βιβλίο του Μ. 
Δρουσιώτη με πιθανότητα επιβεβαίωσης πράξεων 
και ενεργειών προσώπων του δημόσιου και ιδιωτι-
κού τομέα, οι οποίες πιθανόν να στοιχειοθετούν 
«πράξεις διαφθοράς»; Σ’ αυτές περιλαμβάνεται και 

η 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 Ρι-
μπολόβλεφ και στις ενέργειες που υποστηρίζει ο 
συγγραφέας ότι προέβηκαν κυβερνητικοί και κρα-
τικοί αξιωματούχοι προς ικανοποίηση των ιδιωτικών 
του συμφερόντων. Κατ’ αρχήν η Ανεξάρτητη Αρχή 
κατά της Διαφθοράς στην οποία ο κ. Ανδρέας Μαυ-
ρογιάννης απέστειλε επιστολή και είχε τη Δευτέρα 
συνάντηση με τον πρόεδρο της, δεν είναι σε θέση 
να διερευνήσει καμιά υπόθεση. Και ο λόγος είναι 
γιατί ο Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνηση του 
φρόντισαν να μην δώσουν προσωπικό στην Αρχή 
αλλά και να μην έχουν ακόμη στη διάθεση τους 
εγκεκριμένους Κανονισμούς Λειτουργίας της! Άρα;  
Εκ του ασφαλούς πριν από τις εκλογές του Φλε-
βάρη του 2023, δεν πρόκειται να εξεταστεί καμιά 
υπόθεση, αλλά και ν’ αρχίσει η διερεύνηση, δεν 
πρόκειται να βγάλει αποτέλεσμα. Καλά, δεν ενδια-
φέρει τον Πρόεδρο, τον Αβέρωφ Νεοφύτου και το 
Νίκο Χριστοδουλίδη αρνητικά για τους απερχόμε-
νους της κυβερνητικής παράταξης, να επιβεβαι-
ωθούν έστω μετά τις εκλογές. Δυστυχώς, ούτε και 
σ’ αυτή την περίπτωση έχουν να φοβηθούν για 
ποινικές τουλάχιστον ευθύνες. Απλούστατα γιατί η 
Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς όπως στή-
θηκε, σύμφωνα με τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλ-
λογο, δεν έχει δικαστική εξουσία. Αυτό που θα κάνει 
με τη διερεύνηση υποθέσεων διαπλοκής και δια-
φθοράς, είναι να αποστέλλει στη Γενική Εισαγγελία 
έκθεση για τα περαιτέρω. Αλλά και εδώ οι σημερινοί 
κυβερνώντες έχουν τους βραχίονες τους.  

• Φρόντισαν να ελέγχουν και μετά την απο-
χώρηση τους τη Γενική Εισαγγελία διορίζοντας 
εν ενεργεία μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, 
στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα το Γιώργο 
Σαββίδης και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα 
το Σάββα Αγγελίδη… 
Γι’ αυτό και η αντιπολίτευση χωρίς περιστροφές 

δηλώνει πως η Γενική Εισαγγελία έχει καταστεί 
πλέον επίσημα βραχίονας και μοχλός της κυβέρ-
νησης Αναστασιάδη – ΔΗΣΥ. Και προφανώς, μετά 
τις εκλογές, όταν βρεθούν στην αντιπολίτευση θα 
συνεχίσουν να τους είναι «πολύτιμα» εργαλεία…  

ΑΡΠΑΧΤΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ … 
Όπως και νάχει όμως το πράγμα, το θέμα όπως 

εμφανίστηκε στην κυπριακή κοινωνία με τον Αν-
δρέα Μαυρογιάννη να έχει πάρει την πρωτοβουλία 
των κινήσεων και να επιβεβαιώνει στην πράξη πως 
«δεν όλοι οι πολιτικοί οι ίδιοι», χαλούσε το στημένο 
εν πολλοίς προεκλογικό, επικοινωνιακό παιχνίδι 
τους κι έπρεπε να στρέψουν τα φώτα της δημοσιό-
τητας σε άλλα «θέαμα». ΄Ένα πρωτοσέλιδο» του 
«Πολίτη» για «μυστική συμφωνία» του ΔΗΚΟ με 
το Νίκο Χριστοδουλίδη, έδωσε την αφορμή που 
αναζητούσαν… Όλα ανεξαιρέτως τα τηλεοπτικά 
κανάλια και οι εφημερίδες της Δεξιάς, άδραξαν την 
ευκαιρία και εδώ και μια βδομάδα βομβαρδίζουν 
με στάχτη την κοινή γνώμη. Το ΔΗΚΟ «διαψεύδει» 
λέει την ύπαρξη εγγράφου, αλλά ο ΔΗΣΥ κλείνει τ’ 
αυτιά του και συνεχίζει να… κατακεραυνώνει το 
ΔΗΚΟ και τον Χριστοδουλίδη πως έχουν συμφω-
νήσει για τη νομή της εξουσίας σε περίπτωση που 
κερδίσουν τις εκλογές… 

• Μέχρι τώρα μας φλόμωσαν με… «κόντρες» 
για το ποιος είναι ο «πιο… καλός» και «ωραίος» 
υποψήφιος μεταξύ των δυο και με αλληλοκα-
τηγορίες για αντιδεοντολογικές και αθέμιτες 
ενέργειες και τώρα για το εάν υπήρξε ΚΑΙ γρα-
πτή ή όχι συμφωνία μεταξύ ενός υποψηφίου 
και ενός κόμματος που τον υποστηρίζει. 
Υποτιμούν εντελώς τη νοημοσύνη του κόσμου; 

Αυτό είναι το  μέγα πρόβλημα των πολιτών; Εν-
διαφέρει νομίζουν κανένα εάν συμφώνησαν ή όχι 
πόσους υπουργούς και πόσους προέδρους σε ημι-
κρατικούς θα έχει το ΔΗΚΟ, εάν εκλεγεί ο υποψή-
φιος που στηρίζει; Ασφαλώς και το γνωρίζουν πως 
καθόλου δεν ενδιαφέρει τη μάζα των ψηφοφόρων. 
Όμως το θέμα έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα για ν’ 
αποσπάσουν την προσοχή της κοινής γνώμης από 
το πραγματικά μεγάλο ζήτημα της διαπλοκής και 
της διαφθοράς που και οι ίδιοι με τον άλφα ή τον 
βήτα τρόπο εμπλέκονται, έστω πολιτικά, ιδιαίτερα 
που σύμφωνα με τις κυλιόμενες μετρήσεις της κοι-
νής γνώμης που πραγματοποιούν σε καθημερινή 
βάση, καταγραφόταν συνεχής ανοδική τάση στη 
δημοφιλία και τη στήριξη του Ανεξάρτητου Υποψη-
φίου Ανδρέα Μαυρογιάννη.                                       

ΠΑΝΙΚΟΒΛΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΙΚΟΙ ΥΠΟΨΗ�ΦΙΟΙ ΣΤΗ�ΝΟΥΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗ�Σ ΓΝΩΜΗΣ

Το Κυπριακό στη συνάντηση Στ. Στεφάνου με τον Ύπατο Αρμοστή του ΗΒ στην Λευκωσία

Η σημερινή κατάσταση στο Κυπριακό και η ανά-
γκη να καταβληθούν προσπάθειες για επανέναρξη 
της διαπραγματευτικής διαδικασίας, με στόχο την 

εξεύρεση συνολικής λύσης, συζητήθηκαν την  
Τετάρτη 23/11 στη συνάντηση του ΓΓ της ΚΕ ΑΚΕΛ, 
Στέφανου Στεφάνου, με τον Ύπατο Αρμοστή της 
Βρετανίας στην Κύπρο, Irfan Siddiq. Κατά τη συ-
νάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για θέματα της 
επικαιρότητας, ενώ ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ενημέρωσε τον 
Βρετανό διπλωμάτη για τις ανησυχίες του κόμμα-
τός του σε ό,τι αφορά το συνεχιζόμενο αδιέξοδο. 
Σημείωσε, εξάλλου, την πρόταση του ΑΚΕΛ για ξε-
πέρασμα του σημερινού αδιεξόδου και επανέναρξη 
των συνομιλιών, με στόχο την επίτευξη λύσης Δι-
ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισό-
τητα, όπως αυτή καθορίζεται από τα σχετικά 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. 

Την Πέμπτη 24/11 ο νέος Ύπατος Αρμοστής του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, Irfan Siddiq 
πραγματοποιήσε ακόμα μια  συνάντηση με τον 
Προέδρο της Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργα-
σία, Μάριο Καρογιάν. Ι διαίτερη έμφαση δόθηκε στο 
Κυπριακό και στο παρατεταμένο αδιέξοδο με τις 
νέες απαράδεκτες, έκνομες και ανεδαφικές απαι-
τήσεις της Τουρκίας, για χωριστή κυριαρχία και 
λύση δύο κρατών. Σε ανακοίνωσή της, η ΔΗΠΑ 
αναφέρει πως ο κ. Καρογιάν ανέλυσε τις θέσεις του 
στον Ύπατο Αρμοστή και επαναβεβαίωσε την προ-
σήλωση του κόμματος στη συμφωνημένη βάση 
λύσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των ψηφισμά-
των του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με 

πλήρη αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. 
Επιπλέον, συζητήθηκαν εκτεταμένα τα τρέχοντα 

θέματα επικαιρότητας με τον πόλεμο στην Ουκρα-
νία, ως αποτέλεσμα της Ρωσικής εισβολής και ο γε-
νικότερος αντίκτυπος στο διεθνές σύστημα 
ασφάλειας και στην παγκόσμια οικονομία.  
Την Δευτέρα 28/11, ο κ. Irfan Siddiq συναντήθηκε 

και με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος, 
κ. Νικόλα Παπαδόπουλο. Στη διάρκεια της συνά-
ντησης, συζητήθηκαν το Κυπριακό και η κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι προσπάθειες για 
επίλυση του προβλήματος, στη σκιά της τουρκικής 
προκλητικότητας και επιθετικότητας αλλά και οι 
επερχόμενες προεδρικές εκλογές.

Έπιασε τόπο η κίνηση Μαυρογιάννη για τη διαπλοκή και τη διαφθορά

O IRFAN SIDDIQ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΚΟ, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΠΑ, Μ. ΚΑΡΟΓΙΑΝ



Μια σειρά από θέματα στα οποία έχουν καταλήξει σε 
μυστική συμφωνία Δημοκρατικό Κόμμα και Νίκος Χρι-
στοδουλίδης, αποκαλύπτει η εφημερίδα «Πολίτης» μέσα 
από έγγραφο που της στάλθηκε και αποτελεί ad hoc ση-
μείωμα που ετοιμάστηκε κατά τη φάση έναρξης της δια-
πραγμάτευσης των δύο πλευρών, με στόχο την επίτευξη 
συνεργασίας στις προεδρικές εκλογές. Στο εν λόγω έγ-
γραφο αποτυπώνεται έκδηλα ο μεγάλος φόβος του 
ΔΗΚΟ για το ενδεχόμενο ο Νίκος Χριστοδουλίδης να 
προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού κόμματος. Εξού και 
το ΔΗΚΟ έθεσε συγκεκριμένους όρους στον Νίκο Χρι-
στοδουλίδη ώστε να στηρίξει την υποψηφιότητά του, 
όπως η ανάληψη προσωπικής δέσμευσης για μη δημι-
ουργία κόμματος. Το ΔΗΚΟ απαίτησε, επίσης, τη συνέ-
χιση της συνεργασίας τους σε περίπτωση εκλογικής απο-
τυχίας, με στόχο τη διαχείριση των προκλήσεων που θα 
δημιουργήσει μια ενδεχόμενη ήττα στις προεδρικές εκλο-

γές. Όπως διαφαίνεται από τη συνέχεια του εγγράφου, 
σε τέτοια περίπτωση ο κ. Χριστοδουλίδης δεν θα ιδρύσει 
δικό του κόμμα αλλά θα συνεργαστεί με το ΔΗΚΟ. Όπως 
λέχθηκε στην εφημερίδα από στέλεχος του κόμματος, 
αυτό θα σήμαινε π.χ. κάθοδο του Νίκου Χριστοδουλίδη 
στις ευρωεκλογές με το ΔΗΚΟ ή ακόμα, ως υποψήφιος 

δήμαρχος του κόμματος σε κάποιον από τους μεγάλους 
δήμους της Κύπρου, σε δύο χρόνια. 
Ενώ στην αρχή ο κ. Παπαδόπουλος κατηγόρησε τον 

«Πολίτη» για κατασκευή ενός εγγράφου το οποίο φέρει 
τη σφραγίδα του ΔΗΚΟ και παρά τις απειλές που δέχθηκε 
η εφημερίδα, η Γραμματεία του κόμματος επέλεξε να μην 
προχωρήσει σε νομικά μέτρα.  Μιλώντας στο Omega ο 
υποψήφιος Νίκος Χριστοδουλίδης απέρριψε τα περί μυ-
στικών συμφωνιών αναφέροντας πως η μοναδική συμ-
φωνία που έκανε είναι αυτή με τον κυπριακό λαό στη 
βάση του προεκλογικού του προγράμματος. Στο μεταξύ, 
όπως πληροφορείται η «Χαραυγή» αναφορικά με το έγ-
γραφο μυστικής συμφωνίας μεταξύ ΔΗΚΟ και Ν. Χρι-
στοδουλίδη, το έγγραφο υπάρχει και ήταν σε γνώση του 
Ν. Παπαδόπουλου. Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Πα-
ντελίδης  έκανε αποκαλύψεις για παρακάλια από πλευράς 
Αβέρωφ Νεοφύτου για συνεργασία με το ΔΗΚΟ.
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Όλα - διαδικαστικά και μη - προχωρούν για την εκλογή 
του νέου Προκαθημένου της Εκκλησίας της Κύπρου, στις 
18 Δεκεμβρίου 2022, με τα ψηφοδέλτια να είναι ήδη 
έτοιμα.   
Οι υποψήφιοι Ιεράρχες οι οποίοι εμφανίζονται στο  ψη-

φοδέλτιο είναι ο Κυρηνείας Χρυσόστομος, ο Λεμεσού 
Αθανάσιος, ο Μόρφου Νεόφυτος, Κωνσταντίας Βασί-
λειος και Ταμασού και Ορεινής, Ησαΐας. Ερωτηθείς από 
το ΚΥΠΕ, ποια θα είναι από εδώ και πέρα η διαδικασία, 
ο Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, Διευθυ-
ντής Ελεγκτικού Τμήματος Εκκλησίας της Κύπρου, Ιωάν-
νης Χαριλάου είπε ότι ετοιμάζονται οι εκλογές, πρέπει να 
στηθούν τα εκλογικά κέντρα, να διοριστούν οι Προ-
εδρεύοντες, οι βοηθοί, να ετοιμαστεί πλήρως η εκλογική 
διαδικασία για εκείνη την μέρα. 
Αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων κάθε εν-

διαφερόμενου προσώπου, το οποίο επιθυμεί για οποι-

οδήποτε λόγο το όνομα του να μην περιλαμβάνεται και/ή 
να αφαιρεθεί από τους Εκλογικούς Καταλόγους των 
επερχόμενων Αρχιεπισκοπικών Εκλογών, αποστέλλο-
ντας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το αίτημα του με τίτλο 

«Αφαίρεση από τους Εκλογικούς Καταλόγους για τις Αρ-
χιεπισκοπικές Εκλογές 2022», ο κ. Χαριλάου απάντησε 
ότι η προθεσμία αποστολής αιτημάτων έληξε στις 12:00 
την Τρίτη και πρόσθεσε ότι θα τα συγκεντρώσουν και θα 
κάνουν τη διαδικασία, ως ήταν και η χθεσινή ανακοίνωση 
τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την ικανοποίηση 
του δικαιώματος και τη διαγραφή, θα αποστέλλεται σχε-
τική επιβεβαίωση διαγραφής στο ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο του πολίτη που αιτήθηκε και μετά την πιο πάνω 
προθεσμία, ο Γενικός Έφορος Αρχιεπισκοπικών Εκλο-
γών, αφού γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις/ αφαιρέ-
σεις, θα προχωρήσει στην οριστικοποίηση των 
Εκλογικών Καταλόγων, που θα αναρτηθούν για σκοπούς 
υποβολής τυχόν ενστάσεων. Σε ερώτηση αν έχουν έν-
δειξη κατά πόσο έχουν αποσταλεί αιτήματα για διαγραφή 
από τους εκλογικούς καταλόγους, ο κ. Χαριλάου είπε ότι 
δεν έχει ακόμα αυτή την ένδειξη.

ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΚΟ ΠΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΚΟΜΜΑ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ

Ευχαριστίες προς 
Α. Μαυρογιάννη

«Παλαιστίνη και Κύπρος, κοι-
νός αγώνας!» Σε αυτές τις 
πέντε λέξεις συνόψισε ο Γ.Γ. 
του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου 
την έκφραση αλληλεγγύης 
προς τον αγώνα του παλαι-
στινιακού λαού και την απο-
φασιστικότητα του κόμματος 
για συνέχιση αυτής της αλ-
ληλεγγύης μέχρι τη δικαίωση 
του γειτονικού λαού και ταυ-
τόχρονα την αποφασιστικό-
τητα του κόμματος «για να 
λυθεί το Κυπριακό και να μπο-
ρέσουμε να προσφέρουμε 
ασφάλεια και ευημερία στον 
κυπριακό λαό, Ε/κ και Τ/κ, 
στο πλαίσιο μιας ΔΔΟ με πο-
λιτική ισότητα, έτσι ώστε στην 
κοινή μας πατρίδα να μπο-
ρούμε να καθορίζουμε το δικό 
μας μέλλον».

Νέα τετελέσμενα στην Καρπασία

Περίφραξαν με συρματόπλεγμα και τοπο-
θέτησαν στρατιωτικές πινακίδες σε παρα-
θαλάσσια περιοχή της χερσονήσου Καρ-
πασίας που παραχωρήθηκε με απόφαση 
του «υπουργικού συμβουλίου» στην «δι-
οίκηση» των «δυνάμεων ασφαλείας», 
όπως ονομάζεται ο κατοχικός στρατός. Η 
εφημερίδα «Αβρούπα» έχει πρωτοσέλιδα 
σχετική φωτογραφία και το σχόλιο «πλέον 
δεν θα μπορείτε να δείτε ούτε αυτή την 

παραλία» σημειώνοντας ότι πρόκειται για 
περιοχή που είχε χαρακτηρισθεί ως 
«εθνικό πάρκο», προστατευόμενη από 
την ΕΕ. Έχει παραχωρηθεί σημειώνεται 
επίσης, για 30 χρόνια στις «δυνάμεις 
ασφαλείας» και περιλαμβάνει την περιοχή 
από την εκκλησία του Αγίου Φίλωνα μέχρι 
το ακρωτήρι του Αγίου Ανδρέα. Ο τ/κ Τύ-
πος είχε γράψει ότι εκεί σκοπεύει η Τουρ-
κία να φτιάξει ναυτική βάση ή να τοποθε-
τήσει συστήματα παρακολούθησης. Δεν 
έχει διευκρινιστεί όμως ο σκοπός παρα-
χώρησης αυτής της έκτασης. Σύμφωνα 
με τον παράνομο Bayrak, ο Τούρκος Υφυ-
πουργός Εξωτερικών Γιασίν Εκρέμ Σερίμ 
ανακοίνωσε ότι στις 15 Ιανουαρίου θα 
ανοίξει λεγόμενο προξενείο της Τουρκίας 
στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Σάλος με τα περί μυστικής συνεργασίας Νίκου Χριστοδουλίδη - ΔΗΚΟ

Τις ευχαριστίες του προς τον 
υποψήφιο Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας Ανδρέα Μαυρο-
γιάννη για την ξεκάθαρη θέση 
που λαμβάνει σχετικά με το 
μουσείο του Γρίβα και την 
απόδοση τιμών στην ΕΟΚΑ 
Β’, εκφράζει ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος Δημοκρατικών 
Αντιστασιακών. Όπως ανα-
φέρει σε απαντητική του Πα-
γκύπριου Συνδέσμου, ο τό-
πος μας χρειάζεται να 
προχωρήσει μπροστά με κα-
θαρά χέρια, όραμα για το 
μέλλον και σεβασμό στην 
ιστορία του και τους αγώνες 
του λαού μας για δημοκρατία 
και ελευθερία. 

Αναβολή δίκης «χρυσών» διαβατηρίων

Με μη παραδοχή στις εναντίον του κατη-
γορίες απάντησε την Τετάρτη ο κατηγο-
ρούμενος στην ποινική υπόθεση, στο 
πλαίσιο των κατ’ εξαίρεση πολιτογραφή-
σεων αλλοδαπών επενδυτών και επιχει-
ρηματιών, Αντρέας Πιττάτζης  ενώ το δι-
καστήριο αποφάσισε την εκ νέου αναβολή 
της διαδικασίας για τους υπόλοιπους τρεις 
κατηγορούμενους στην υπόθεση, αφού οι 
συνήγοροι υπεράσπισής τους προέβαλαν 

προδικαστικές ενστάσεις. Ο κ. Πιττάτζης, 
ο οποίος δεν παραδέχτηκε τις πέντε κα-
τηγορίες  κατηγορείται για αδικήματα συ-
νωμοσίας για καταδολίευση Δημοκρατίας 
και επηρεασμό δημόσιου λειτουργού κατά 
παράβαση του Νόμου, που κυρώνει τη 
Σύμβαση Συμβουλίου Ευρώπης, για την 
Ποινικοποίηση της Διαφθοράς. Tις ίδιες 
κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι Δημήτρης 
Συλλούρης, Χριστάκης Τζιοβάνη και Αντώ-
νης Αντωνίου. O συνήγορος υπεράσπισης 
του  κ.Συλλούρη, Κρις Τριανταφυλλίδης, 
ήγειρε ζήτημα κατάχρησης διαδικασίας. 
Σύμφωνα με τον ίδιο η κατάχρηση συνί-
σταται σχετικά με κατηγορίες  με εμπλοκή 
του κράτους σε επίπεδο Υπουργικού Συμ-
βουλίου, με την συμμετοχή Γεν. Εισαγγε-
λέα και Βοηθού Γεν. Εισαγγελέα.

Καινοτομία στην 
οικονομία... γιοκ!
Η Κύπρος ως καινοτόμος 

οικονομία με βάση τους ευ-
ρωπαϊκούς δείκτες από την 
22η θέση στην οποία ήταν 
μέχρι πριν από 5 χρόνια, 
όταν δεν υπήρχε ο θεσμός 
του Επικεφαλής Επιστήμονα, 
είναι σήμερα στη 10η θέση, 
δήλωσε ο ο Υφυπουργός 
Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριά-
κος Κόκκινος, σημειώνοντας 
παράλληλα ότι η Κύπρος εί-
ναι η μοναδική χώρα της Νό-
τιας Ευρώπης που βρίσκεται 
στην πρώτη δεκάδα. 

Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΝΑΥΤΙΚΗ� ΒΑΣΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ο ΠΙΤΤΑΤΖΗΣ

Έτοιμα τα ψηφοδέλτια για τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές στην Κύπρο

Μείωση του Φ.Π.Α
Αντισυνταγματικό καθ’ ολο-

κληρία, έκρινε η Ολομέλεια 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
τον Νόμο που ψηφίστηκε 
από τη Βουλή των Αντιπρο-
σώπων,  μετά από πρόταση 
του Νόμου  «Ο περί Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας γιατί 
παραβιάζεται η Αρχή της Διά-
κρισης των Εξουσιών, αφού 
η Βουλή των Αντιπροσώ-
πων, με τη μείωση του 
Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέρ-
γεια  παρέμβηκε στην αρμο-
διότητα της εκτελεστικής 
εξουσίας να καθορίζει τις συ-
ναλλαγές με μειωμένο ΦΠΑ.

Μήνυμα ΑΚΕΛ προς 
την Παλαιστίνη

Εισηγήσεις Στ. Δράκου στον ΠτΔ

Ενώπιον του ΠτΔ οι εισηγήσεις 
της Υπουργού Δικαιοσύνης Στέ-
φης Δράκου, μετά τη μελέτη του 
πορίσματος για τις Κεντρικές Φυ-
λακές όπου υπήρχε μεταφορά 
και χρήση κινητών τηλεφώνων 
και ναρκωτικών εντός των Φυλα-
κών , για την οποία είχε εκδώσει 
την προηγούμενη εβδομάδα αν-
κοίνωση η Νομική Υπηρεσία. Μια 
ανακοίνωση που εκτόξευσε στ’ 
άκρα την σύγκρουση μεταξύ Δι-

εύθυνσης Φυλακών και Νομικής 
Υπηρεσίας. Σε γραπτή της δή-
λωση, η Στέφη Δράκου, σημει-
ώνει ότι  η σύσκεψη που συγκά-
λεσε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας για ζητήματα που 
αφορούν το Τμήμα Φυλακών, 
έχει αναβληθεί διότι η διευθύ-
ντρια Κεντρικών Φυλακών είναι 
θετική στον κορονοιό. Παράλ-
ληλα αναφέρει ότι ως αποτέλε-
σμα των διαβουλεύσεων που 
είχε, κατέθεσε γραπτώς στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις 
σκέψεις και τις εισηγήσεις της, 
για το συγκεκριμένο ζήτημα.«Δεν 
θα ήθελα όμως να υπεισέλθω σε 
περαιτέρω σχολιασμό επί της ου-
σίας των εισηγήσεων  σεβόμενη 
τον ΠτΔ» καταλήγει. 

ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
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Εν συντομία

«Κυβέρνηση...  
του ψεύδους»
Ανακοίνωση καταπέλτη 

εξέδωσε το Ενιαίο Δίκτυο Συ-
νταξιούχων αναφορικά με την 
κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
τα ψέματα για δήθεν γενναίες 
αυξήσεις στις συντάξεις. 
Όπως τονίζουν, ο υπουρ-

γός Εργασίας Κωστής Χα-
τζηδάκης και ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης εξαπάτησαν τους 
συνταξιούχους, αφού, τελικά 
910.000 δικαιούχοι δεν θα 
λάβουν αυξήσεις.

Σε άμεση προτεραιότητα 
βάζει η Αρχή για το Ξέπλυμα 
Βρώμικου Χρήματος τον 
έλεγχο των δηλώσεων περι-
ουσιακής κατάστασης της μέ-
χρι πρότινος προέδρου του 
ΔΣ της ΜΚΟ, της πρεσβυτέ-
ρας, συζύγου του πατέρα 
Αντωνίου, ενώ στα χέρια του 
Εισαγγελέα βρίσκεται πλέον 
ο ογκωδέστατος φάκελος με 
τα στοιχεία της κατεπείγου-
σας έρευνας, που διεξήγαγε 
η Οικονομική Αστυνομία για 
τα οικονομικά της οργάνω-
σης. 

Κιβωτός  
του Κόσμου

Αυτό είναι το ιδιωτικό αεροσκάφος που μεταφέρει το Predator

Ένα οκταθέσιο Cessna, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στις επιχειρήσεις του ισραηλινού επιχειρηματία Ντίλιαν 
και στη μεταφορά όπου γης του κακόβουλου λογισμικού 
Predator. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία για το σκάνδαλο 
των υποκλοπών που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας 
το inside story ο ερευνητικός δημοσιογραφικός οργανι-
σμός Lighthouse Reports και η ισραηλινή εφημερίδα Haa-
retz, το αεροσκάφος της Intellexa του Predator, «έφθασε 
στην Αθήνα την επομένη της έναρξης ενός σκανδάλου 
που θα κατέστρεφε ολόκληρη την πολιτική ελίτ της Ελλά-
δας, έναν από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της και 

μια χούφτα άλλων επωνύμων».  
Μάλιστα, τα αρχεία πτήσεων δείχνουν ότι το Cessna 

εκτελούσε τακτικά δρομολόγια μεταξύ Αθήνας, Λάρνακας 
και δυνητικών πελατών στη Μέση Ανατολή και αλλού. 
Το αεροσκάφος της Intellexa του Predator, αποκαλύ-

φθηκε από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
που έκανε μηχανικός της Intellexa, μια selfie που τον έδει-
χνε πάνω σε ένα αεροσκάφος με το εσωτερικό  του από 
γκρι δέρμα και μαόνι, «που άφησε αρκετά ψηφιακά ίχνη 
ώστε να απομονωθεί και να ταυτοποιηθεί το αεροπλάνο». 
Το Lighthouse Reports και οι συνεργάτες του ανέλυσαν 

και διασταύρωσαν εκατοντάδες αρχεία πτήσεων, συνδέ-
οντας το αεροπλάνο με θέσεις-κλειδιά στις επιχειρήσεις 
της Intellexa, και χτένισαν δεκάδες λίστες επιβατών, μαζί 
με εταιρικά αρχεία, αρχεία απασχόλησης και άλλα εμπι-
στευτικά και ανοικτά δεδομένα.  
Τα ευρήματα, όπως αναφέρουν στην έρευνά τους, συν-

δέουν οριστικά το αεροπλάνο με τον Ντίλιαν, τους γνω-
στούς συνεργάτες του και τους υπαλλήλους της εταιρείας 
του – συμπεριλαμβανομένου του Μερόμ Χαρπάζ, ενός 
κεντρικού προσώπου στο επιχειρηματικό του δίκτυο. 

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα «μέσα από τον εντο-
πισμό των κινήσεων του Cessna τους τελευταίους μήνες, 
καθώς διέσχιζε την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, τη 
Μέση Ανατολή και την Αφρική, διαφαίνεται το περίγραμμα 
ενός διεθνούς σκανδάλου που αποσταθεροποιεί τις χώρες 
στις οποίες προσγειώνεται, ενώ παράλληλα διοχετεύει 
κάποιες από τις πιο επικίνδυνες τεχνολογίες του κόσμου 
στα χέρια μερικών από τα πιο επικίνδυνα καθεστώτα». 
Στην έρευνα γίνεται αναφορά στην Ελλάδα και στην ει-

σαγωγή του Predator το 2019 επί κυβέρνησης Κυριάκου 
Μητσοτάκη. Όπως αναφέρεται ο Ντίλιαν όταν βρέθηκε 
αντιμέτωπος με τη σύλληψή από τις κυπριακές αρχές, 
«επιθυμούσε διακαώς μια νέα εταιρική στέγη και είχε ήδη 
θέσει τα θεμέλια από το 2019 στην Ελλάδα. Καθώς η 
αστυνομική έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητές του 
στην Κύπρο επιταχυνόταν, ο Ντίλιαν ήδη αναδιοργάνωνε 
την επιχείρησή του και έβαζε την Intellexa να εργαστεί 
για λογαριασμό των νέων οικοδεσποτών του».  
Το νέο δημοσίευμα αναφέρει ακόμα ότι τρεις εταιρείες 

με την επωνυμία Intellexa ήταν εγγεγραμμένες, στην Ελ-
λάδα, την Ιρλανδία και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους.

ΤΙΣ ΠΤΗ�ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ, ΙΣΡΑΗ�Λ, ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ� ΚΑΙ ΑΦΡΙΚΗ�, ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ INSIDE STORY

Διεθνώς ρεζίλι έγινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν έχασε 
την ψυχραιμία του  στο Λονδίνο και επιτέθηκε με απαράδεκτο 
τρόπο στους ‘Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα’ για την 108η θέση 
της Ελλάδας στην ελευθερία του Τύπου. Ο πρωθυπουργός 
αποκάλεσε την έκθεση-κόλαφο, ως «μπούρδες» (crap). 
Όπως γράφει η εφημερίδα «Αυγή», ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης, στο πλαίσιο της συζήτησης με αφορμή την επέτειο 25 
χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου 
του LSE με τον καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών 
και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London 
School of Economics, Kevin Featherstone, δέχτηκε ερωτή-
σεις από το κοινό, με έναν μεταπτυχιακό φοιτητή να ρωτά 

για την Ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα. 
«Δεν υπάρχει θέμα στην Ελλάδα όσον αφορά στην Ελευ-

θερία του Τύπου. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει, 
υπάρχουν πολλά κανάλια. Υπήρχε μία έκθεση από μία ΜΚΟ 
που είχε την Ελλάδα στην 108 θέση στην Ελευθερία του Τύ-
που. Το Τσαντ ήταν 105. 
Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι μπούρδες (crap). Συγχωρέστε 

με για τη γλώσσα μου» σημείωσε και συμπλήρωσε: «Εγώ 
ποτέ δεν έχω πάει δημοσιογράφο σε δικαστήριο, αλλά με 
ορισμένα πράγματα που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα για 
μένα και την οικογένειά μου, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είχαν 
σοβαρό πρόβλημα».  

Οι αντιδράσεις στην Ελλάδα | «Έγινε ρεζίλι στο Λονδίνο για τις... ‘μπούρδες’»
«Καλάθι του  
νοικοκυριού»
Σφοδρή επίθεση στον Άδω-

νι Γεωργιάδη επεφύλαξε ο 
πρόεδρος του Ινστιτούτου Κα-
ταναλωτών ΙΝΚΑ, Γιώργος 
Λεχουρίτης «το καλάθι του 
νοικοκυριού είναι μία απάτη, 
είναι ένα μηδενικό» «Ένα μη-
δενικό έκανε το καλάθι του 
νοικοκυριού. Ένα μηδενικό. 
Είναι μια απάτη. Είναι ένα 
επικοινωνιακό τέχνασμα του 
Άδωνι Γεωργιάδη», σημείωσε 
σε έντονο ύφος μιλώντας στο 
Kontra channel. Ένα προϊόν 
μπαίνει στο καλάθι για μία 
εβδομάδα και βγαίνει γιατί 
θέλουν να το ακριβύνουν και 
να βάλουν άλλο στο θέση 
του, εξήγησε ο ίδιος.

Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΤΕΣΤΕΙ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ...

Σε δεύτερη μοίρα η Υγεία
Οι δραματικές συνθήκες ακρί-
βειας στα τρόφιμα επιβάλλουν 
στους Έλληνες να ξεχάσουν για 
τους ίδιους και τα παιδιά τους 
κάθε φροντίδα που αφορά την 
υγεία και την ποιότητα, είναι το 
συμπέρασμα από τα στοιχεία 
της νέας έρευνας του Ινστιτού-
του Έρευνας Λιανεμπορίου Κα-
ταναλωτικών Αγαθών. Τον Απρί-
λιο του 2020, όταν η πανδημία 
είχε αρχίσει να χτυπά την Ελ-
λάδα, η Υγιεινή και Ασφάλεια 
ήταν η απόλυτη προτεραιότητα 
των καταναλωτών στις επιλογές 
που έκαναν στο ράφι του σού-
περ μάρκετ, τους πάγκους των 
λαϊκών αγορών, τα κρεοπωλεία 
κτλ. Λιγότερο από τρία χρόνια 
μετά, από το 31% αυτή η προ-
τεραιότητα αφορά πλέον μόλις 

το 7%. Η ανακοίνωση του 
ΙΕΛΚΑ αναφέρει: «το πόσο 
έντονη είναι η στροφή του αγο-
ραστικού κοινού στην εξοικονό-
μηση χρημάτων... τον τελευταίο 
χρόνο από τον Ιούλιο και μετά, 
η χρηματική δαπάνη αποτελεί το 
βασικό κριτήριο, αλλά ειδικά στις 
τελευταίες μετρήσεις η ένταση 
είναι εντυπωσιακή. Ενώ τα προ-
ηγούμενα χρόνια το ποσοστό 
του αγοραστικού κοινού που 
αγόραζε με βασικό κριτήριο τα 
χρήματα κινούταν περί το 30% 
και σε ίδια επίπεδα με τα ποι-
οτικά κριτήρια, σήμερα το ποσο-
στό αυτό ξεπερνάει το 60%.  
Το στοιχείο αυτό δείχνει πόσο 

έντονη είναι η ανησυχία του κοι-
νού και την αλλαγή στην αγορα-
στική συμπεριφορά».

Κατώτατος  
μισθός

Κάτω από το επίπεδο της 
αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι 
ο κατώτατος μισθός στην Ελ-
λάδα για το 2022 όπως, κα-
ταγράφει η ενδιάμεση Έκθε-
ση της ΓΣΕΕ, για την ελληνική 
οικονομία και την απασχό-
ληση. Στην ίδια έκθεση επι-
σημαίνεται ότι το σύνολο των 
εργαζομένων παραμένει 
απροστάτευτο λόγω της 
«αξιοσημείωτης» απουσίας 
συλλογικών συμβάσεων ερ-
γασίας. Παράλληλα δυσοί-
ωνη είναι η εκτίμηση της εν-
διάμεσης Έκθεσης της ΓΣΕΕ 
και για το 2023, όπου προ-
βλέπει ότι η επόμενη χρονιά 
θα είναι «έτος σημαντικών 
προκλήσεων και αβεβαι-
ότητας για την ελληνική οι-
κονομία».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Προσβάση αποδήμων στο GOV.GR
Τη δυνατότητα να δηλώνουν 
μέσω των Προξενικών Αρχών 
τον αριθμό του κινητού τους τη-
λεφώνου στο Εθνικό Μητρώο 
Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) έχουν 
εφεξής οι Έλληνες πολίτες που 
κατοικούν μόνιμα στο εξωτε-
ρικό.  Με τον τρόπο αυτό, ακόμη 
και αν δεν διαθέτουν κωδικούς 
web banking σε ελληνική τρά-
πεζα ή αριθμό κινητού σε ελλη-
νικό πάροχο υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας, μπορούν: 

- να εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις 
και υπεύθυνες δηλώσεις, 

- να χρησιμοποιούν το Gov.gr 
Wallet, καθώς και 

- να έχουν πρόσβαση σε όσες 

ψηφιακές υπηρεσίες απαιτούν 
δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποί-
ησης, με την αποστολή κωδικού 
μιας χρήσης. Η υπηρεσία απευ-
θύνεται σε πολίτες οι οποίοι κα-
τοικούν μόνιμα στο εξωτερικό 
και διαθέτουν ΑΦΜΕ. Είναι απο-
τέλεσμα της συνεργασίας των 
Υπουργείων Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης και Εξωτερικών και 
υλοποιήθηκε με ενέργειες της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφο-
ριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης. Η διαδικασία δήλω-
σης ολοκληρώνεται με μία και 
μόνο επίσκεψη του πολίτη στην 
Προξενική Αρχή του τόπου κα-
τοικίας του.
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Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΧΙΟΥΡΜΑΝ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ� ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Εθνικής 
Κυπριακής Ομοσπονδίας ΗΒ (ΕΚΟ ΗΒ) συναντή-
θηκαν με τον υποψήφιο για την προεδρία της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, την 
Πέμπτη 24 Νοεμβρίου στα γραφεία της στο βόρειο 
Λονδίνο. Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας είχαν 
μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση και αντάλλαξαν 
γνώμες και απόψεις με τον κ. Χριστοδουλίδη, αφού 
ανέπτυξε τα σχέδια και τις προτάσεις του ενόψει 
των Προεδρικών εκλογών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 
2023. 
Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η συνεχιζόμενη 

παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύ-
πρου από την Τουρκία, το απαράδεκτο άνοιγμα της 
περίκλειστης περιοχής στο Βαρώσι, οι δηλώσεις 

για λύση δύο κρατών από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη 
και τον Πρόεδρο Ερντογάν, καθώς και θέματα που 
αφορούν συγκεκριμένα την ομογένεια, όπως οι πολ-
λές δυσκολίες που δημιουργήθηκαν μετά την απο-
χώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ) από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πολλαπλά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα ελληνικά σχολεία, οι Κύπριοι φοι-
τητές, καθώς και οι νέοι επαγγελματίες που παρέ-
μειναν στο ΗΒ μετά τις σπουδές τους.  
Το Μπρέξιτ αύξησε κατακόρυφα και την ζήτηση 

για κυπριακή υπηκοότητα από τα μέλη της παροι-
κίας μας. Συζητήθηκε επίσης το πολυσυζητημένο 
θέμα της ψήφου των Κυπρίων της διασποράς στις 
εκλογές και σε δημοψήφισμα σε πιθανή λύση του 
Κυπριακού. Ο κ. Χριστοδουλίδης, έχοντας υπηρε-
τήσει ως Γενικός Πρόξενος στο ΗΒ, γνωρίζει το 

έργο της Ομοσπονδίας και των σωματείων της. 
Αναγνώρισε και ευχαρίστησε τους πολλούς εθελο-
ντές που υπηρέτησαν την Ομοσπονδία όλα αυτά 
τα χρόνια και χαιρέτισε την ενεργό δραστηριοποίηση 

νεότερων μελών της διασποράς στην Ομοσπονδία. 
Τον κ. Χριστοδουλίδη συνόδευαν ο κ. Κωνσταντίνος 
Λετυμπιώτης και η κα. Μαρίνα Γλυκής Χατζημα-
νώλη.

«Αλισβερίσια» εξουσίας μεταξύ ΔΗΚΟ, Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκου Χριστοδουλίδη
Αποκαλύψεις για παρακάλια από πλευράς Αβέ-

ρωφ Νεοφύτου για συνεργασία με το ΔΗΚΟ έκανε 
χθες το πρωί στον «Άστρα» ο βουλευτής του κόμ-
ματος Χρύσης Παντελίδης, ρίχνοντας το γάντι στον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ. Σχολιάζοντας τα περί μυστικής 
συμφωνίας μεταξύ ΔΗΚΟ και Νίκου Χριστοδουλίδη 
-κάτι το οποίο, όπως είπε, δεν υπάρχει- είπε χαρα-
κτηριστικά ότι ο Αβέρωφ Νεοφύτου παρακαλούσε 
έως και ικέτευε τα κόμματα, για τα οποία τώρα λέει 
ότι αποτελούν αχταρμά, να τον στηρίξουν στις προ-
εδρικές εκλογές καλώντας τον «αν τολμά να το δια-
ψεύσει». Αφού δεν πέτυχε αυτές τις υποστηρίξεις, 
πρόσθεσε, τώρα του φταίνε αυτοί τους οποίους πα-
ρακαλούσε για στήριξη. Πρόσθεσε ακόμη ότι όλα 
τα στελέχη του ΔΗΚΟ έχουν προσεγγιστεί από τον 
κ. Νεοφύτου αφότου εξήγγειλε την υποψηφιότητά 
του. Από πλευράς ΔΗΣΥ η βουλευτής Σάββια Ορ-
φανίδου διέψευσε τα όσα είπε ο Χρ. Παντελίδης. 

Μιλώντας επίσης στον «Άστρα», η κα Ορφανίδου 
ανέφερε ότι το κόμμα της τα τελευταία δέκα χρόνια 
δεν παρακάλεσε ούτε ικέτευσε τον οποιονδήποτε 

για οτιδήποτε, καθώς, όπως είπε, έχουν συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα με διαχρονικές θέσεις του ΔΗΣΥ 
και με αυτές θα πορευτούν. Εάν κάποιοι θέλουν να 
στηρίξουν την υποψηφιότητα Αβέρωφ Νεοφύτου, 
είπε, είναι ευπρόσδεκτοι. 
Στο μεταξύ, όπως πληροφορείται η «Χαραυγή» 

αναφορικά με το έγγραφο μυστικής συμφωνίας με-
ταξύ ΔΗΚΟ και Ν. Χριστοδουλίδη, το έγγραφο 
υπάρχει και ήταν σε γνώση του Ν. Παπαδόπουλου 
και δύο έως τριών μελών της ανώτατης ηγεσίας του 
κόμματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 
κ. Παπαδόπουλος πληροφορήθηκε από το περα-
σμένο Σάββατο ότι θα δημοσιευόταν το έγγραφο 
στον Πολίτη και φρόντισε να επικοινωνήσει με τα 
άλλα μέλη της ανώτατης ηγεσίας για να τους πλη-
ροφορήσει για την ύπαρξή του. Η χθεσινή συνά-
ντηση της Γραμματείας δεν είχε στόχο τον τρόπο 
αντίδρασης στο δημοσίευμα, αλλά στην ενημέ-

ρωση και των άλλων μελών για την ύπαρξη του εγ-
γράφου, για το οποίο δεν πρόκειται να παραδε-
χθούν ότι είναι υπαρκτό. 
Για το θέμα αυτό η εκπρόσωπος Τύπου του Κε-

ντρικού Εκλογικού Επιτελείου του υποψηφίου Προ-
έδρου της Δημοκρατίας Αβ. Αβέρωφ, Τζώρτζια 
Κωνσταντίνου-Παναγιώτου, κάλεσε τους συνεταί-
ρους του κ. Χριστοδουλίδη να συνεννοηθούν με-
ταξύ τους, υποδεικνύοντας ότι τη Δευτέρα ο κ. 
Χριστοδουλίδης υποστήριξε ότι τα 18 σημεία της 
μυστικής συμφωνίας που ετοίμασε η Γραμματεία 
του ΔΗΚΟ δεν υπάρχουν, ενώ ο Ν. Παπαδόπου-
λος έχει δημόσια δηλώσει ότι συμφώνησαν σε όλα, 
χωρίς να αλλάξει ούτε τελεία. Διερωτήθηκε ποιος 
λέει ψέματα και πρόσθεσε ότι για άλλη μια φορά ο 
κ. Χριστοδουλίδης πιάνεται να λέει ψέματα. 

 
του Μιχάλη Μιχαήλ

«Μας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία, θα στηρίξουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια»

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: Ο ΑΒΕΡΩΦ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΣΕ ΚΑΙ ΙΚΕΤΕΥΕ ΔΗΚΟ ΚΑΙ ΕΔΕΚ ΝΑ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η δημόσια υγεία, 
η ποιοτική φροντίδα των πολιτών και γι’ αυτό τα 
δημόσια νοσηλευτήρια θα τύχουν πλήρης στήριξης, 
δήλωσε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Ανδρέας Μαυρογιάννης, επισκεπτόμενος χθες το 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου είχε συναντή-
σεις με τη διοίκηση του ΟΚΥΠΥ, τη διεύθυνση του 
Γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας και το προσωπικό. 
Σε δηλώσεις του αμέσως μετά την ολοκλήρωση 

των επαφών του, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι είχε 
την ευκαιρία να ακούσει για την κατάσταση πρα-
γμάτων στα δημόσια νοσηλευτήρια, εξέφρασε τα 
συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη του στο ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό, σε όλους τους εργα-
ζόμενους στο νοσοκομείο «που επιτελούν μια τε-
ράστια κοινωνική αποστολή». Τους διαβεβαίωσε, 
όπως είπε στις δηλώσεις του, ότι τα δημόσια νοση-
λευτήρια είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός 
του. «Θεωρούμε ότι είναι απόλυτα απαραίτητα για 
να μπορέσει να πάει καλά το Γενικό Σύστημα 
Υγείας, θα τύχουν όλης της στήριξης που χρει-
άζονται, και δεν θα τεθεί κανένα θέμα είτε υποβάθ-
μισής τους, είτε μη στήριξης για την πλήρη επιβίωσή 
τους και βελτίωση των υπηρεσιών υγείας που προ-
σφέρουν». Ο κ. Μαυρογιάννης εξέφρασε επίσης 

αμέριστη στήριξη σε όλο το προσωπικό του νοσο-
κομείου για επίλυση των ζητημάτων και προβλη-
μάτων που εγείρουν. «Γιατί οι ποιοτικές υπηρεσίες 
υγείας, απαιτούν ανθρώπους που χρειάζονται βοή-
θεια, στήριξη για να εκπληρώσουν την αποστολή 
τους». Χρειάζεται κι αυτοί, συνέχισε, να νιώθουν 
ότι έχουν αυτά που δικαιούνται και την ποιότητα 
ζωής που δικαιούνται. Την αποφασιστικότητά τους 
να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
που θα επιτρέψουν την επιστροφή στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων και την οριστική επίλυση του 
Κυπριακού επαναβεβαίωσαν σε συνάντησή τους ο 
ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δη-

μοκρατίας Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο πρόεδρος 
του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) 
Τουφάν Ερχιουρμάν. Η συνάντηση έγινε στα γρα-
φεία του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος 
στην κατεχόμενη Λευκωσία και παρόντες από πλευ-
ράς CTP ήταν εκτός από τον κ. Ερχιουρμάν και οι 
Ασίμ Ακανσόι και Φικρί Τορός, Γενικός Γραμματέας 
και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του CTP αντί-
στοιχα. Τα δύο μέρη εξέφρασαν την κοινή τους ανη-
συχία για τη στασιμότητα στο Κυπριακό, υπογραμ-
μίζοντας την αδήριτη ανάγκη για άμεση επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων και εξεύρεση μίας συνολι-
κής λύσης στη συμφωνημένη βάση της διζωνικής 
δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. 
Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Ανδρέας Μαυρο-

γιάννης τόνισε πως πρέπει με αποφασιστικότητα 
και επιμονή να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία 
μας διεθνώς, χωρίς να αποκλίνουμε από τη συμ-
φωνημένη βάση λύσης. Γι’ αυτό και όπως τονίστηκε 
από τα δύο μέρη, χρειάζεται στην προεδρία της 
Δημοκρατίας να βρίσκεται ένα άτομο αξιόπιστο, με 
ειλικρινή διάθεση συνεργασίας και ισχυρή βούληση 
για επίλυση του Κυπριακού. 
Ταυτόχρονα, εξίσου σημαντικό είναι, όπως επε-

σήμανε, να καταφέρουμε να κερδίσουμε την εμπι-

στοσύνη του κυπριακού λαού και ιδιαίτερα των 
Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας μέσα από δρά-
σεις που προωθούν τη συνύπαρξη και την ενσυ-
ναίσθηση μεταξύ Ε/κ και Τ/κ. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, όπως τόνισε, πρέπει να προχωρήσουμε 
στις ενέργειες που θα συμβάλουν στη δημιουργία 
των «οργανικών συνθηκών της ειρήνης», μέσα από 
την αξιοποίηση του φυσικού αερίου της κυπριακής 
ΑΟΖ, ώστε να καταστεί καταλύτης για τη λύση, την 
παραχώρηση κυπριακής υπηκοότητας σε Τ/κ που 
πληρούν τα κριτήρια αλλά και την ανάληψη πρω-
τοβουλιών για επίλυση κοινών ζητημάτων που θα 
φέρουν κοντά τις δύο κοινότητες.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΦΕΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΙΧΕ Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, είπε ότι θέλει να 
είναι ξεκάθαρος πως ύψιστη προτεραιότητα είναι η 
λύση, «η απελευθέρωση και επανένωση της πα-
τρίδας μας στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ και 
των αρχών και αξιών της ΕΕ, χωρίς στρατεύματα 
και ξένους εγγυητές» και αναφέρθηκε στην ανάγκη 
ουσιαστικής εφαρμογής του ευρωπαϊκού κεκτημέ-
νου σε όλη την κυπριακή επικράτεια ενώ σε ερώ-
τηση από το ακροατήριο στάθηκε στη σημασία της 
εμπλοκής της ΕΕ στην επιδίωξη λύσης. 
Από εκεί και πέρα είπε πως παράλληλα οφείλει 

να εργαστεί για την ενίσχυση της διεθνούς υπό-
στασης και παρουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
την ενδυνάμωση της ενότητας λαού και ηγεσίας, 

την ανάπτυξη βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας, 
την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και αμυντι-
κής θωράκισης της χώρας, μια εξωτερική πολιτική 
με «διεκδικητικό ρεαλισμό» και κυρίως σήμερα 
λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών την 
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνι-
κής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. 
Ανέφερε ως προτεραιότητες που πρέπει να αντι-

μετωπιστούν την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς 
και τις συντάξεις, την ποιοτική εργοδότηση, την αν-
θρωποκεντρική εκπαίδευση, την αναβάθμιση του 
τομέα της υγείας, το μεταναστευτικό, την πρόσβαση 
σε ποιοτικές υπηρεσίες για τον πολίτη, την αντιμε-
τώπιση της υπογεννητικότητας και την καταπολέ-

μηση της διαφθοράς με λογοδοσία. 
Δήλωσε δικαιωμένος για την πλατιά στήριξη από 

πολλά κόμματα και προσωπικότητες από πολλούς 
χώρους, ενώ, όπως είπε, η απάντηση στο ποιο 
είναι το όραμά του είναι «ξεκάθαρα και με σαφήνεια 
ότι θέλω να βελτιώσω το βιοτικό επίπεδο όλων των 
Κυπρίων, δηλαδή την καθημερινότητα όλων των 
Κυπρίων, να κάνω μια Κύπρο καλύτερη για τα παι-
διά μας». 
Το πρόγραμμα της επίσκεψης Χριστοδουλίδη στο 

Λονδίνο περιλάμβανε συναντήσεις με τον Αρχιεπί-
σκοπο Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κ. Νικήτα, με 
οργανωμένα σύνολα της παροικίας και με φοιτητές 
και νέους που ζουν στη βρετανική πρωτεύουσα.

ΑΠΟ ΣΕΛ 2

Μεγαλώνει το ενδιάφερον της παροικίας για τις Προεδρικές Εκλογές
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Δεκτός από τον Βασιλιά Κάρολο Γ’ στο Κάστρο 
του Ουίνδσορ έγινε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 

Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύ-
ζυγό του. Οι δύο άνδρες, όμως, έχουν έρθει πιο 

κοντά τα τελευταία χρόνια, με όχημα το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον που έχει δείξει ο πρωθυπουργός για 
το Dumfries House στη Σκωτία, το οποίο λειτουργεί 
ως πρότυπο για το project ανάπλασης του Βασιλι-
κού Κτήματος Τατοΐου, που είναι σε πλήρη εξέλιξη. 
Αυτό, συνδυαστικά με το ενδιαφέρον του κ. Μη-
τσοτάκη για τα θέματα περιβάλλοντος, που ήταν 
στην προμετωπίδα της ατζέντας του Καρόλου όλα 
τα προηγούμενα χρόνια και στον πυρήνα της απο-
στολής του ιδρύματός του The Prince’s Trust, έχουν 
ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας σε προσωπικό 

επίπεδο. Και μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μη συνά-
ντησε σε αυτή την επίσκεψή του τον νέο Βρετανό 
ομόλογό του Ρίσι Σούνακ, με δεδομένες και τις 
έντονες αναταράξεις στη βρετανική οικονομία, είχε 
όμως, την ευκαιρία να τα πει με τον Βρετανό μο-
νάρχη με το καθιερωμένο... τσάι, λόγω και της 
ώρας της συνάντησης.  
Σε «τιτίβισμα» για τη συνάντηση, ο Κυριάκος 

Μητσοτάκης έγραψε: «Είχα τη χαρά να συνα-
ντηθώ με την Αυτού Μεγαλειότητα Βασιλιά Κά-
ρολο Γ’ στο Κάστρο του Ουίνδσορ». 

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Βασιλιά

Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως κεντρικός ομιλητής 
στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που οργάνωσε 
το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley 
στο Λονδίνο, υποστήριξε ότι χρειάζονται δύο πλή-
ρεις θητείες για να αλλάξει η πορεία της χώρας. 
Εξέφρασε την αισιοδοξία του πως η ΝΔ θα εξα-
σφαλίσει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023.  
Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην προεκλογική 
περίοδο αναφερόμενος στα διλήμματα εν όψει της 
επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε παράλ-
ληλα στα μέτρα έναντι της ενεργειακής κρίσης, 
επαναλαμβάνοντας ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση. 
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην αξιοποίηση από τη 
χώρα μας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κα-
θώς και στο σχέδιό του να μετατραπεί η Ελλάδα 
σε περιφερειακό κόμβο ενέργειας.  
Ο πρωθυπουργός πραγματοποιήσε συναντή-

σεις με επενδυτές και στελέχη επιχειρήσεων άνα-
πτυξης, στη στήριξη της οικονομίας κατά την διάρ-
κεια της πανδημίας, καθώς επίσης και στη στήριξη 
της ελληνικής κοινωνίας έναντι της οξείας ενεργει-
ακής κρίσης, Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός, συ-
νομίλησε με τον Franck Petitgas, επικεφαλής της 
Morgan Stanley International, αναφέρθηκε στις με-
ταρρυθμίσεις, τις οποίες έχει προωθήσει η ελληνική 
κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίες που έλαβε, αλλά 
και στη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας. Σύμφωνα με τον ίδιο αυτοί οι πα-
ράγοντες έχουν θέσει την οικονομία σε μακροπρό-
θεσμη τροχιά ανάπτυξης. Κατά τον πρωθυπουργό 
με οδηγό την ανάπτυξη, η Ελλάδα σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της Κομισιόν, προβλέπεται να έχει 

τη μεγαλύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του 
ΑΕΠ από το 2019 στην Ε.Ε. 

 
Την προηγούμενη μέρα, Κυριακή 27/11 ο κ. Μη-

τσοτάκης πραγματοποιήσε συνάντηση με τα μέλη 
της Νέας Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Ο Πρωθυ-
πουργός κάλεσε τους παρευρισκόμενους να εγ-
γραφούν στην πλατφόρμα για να ψηφίσουν από 
τον τόπο που βρίσκονται. «Γνωρίζουμε, με αρκετά 
μεγάλη βεβαιότητα, ότι οι εκλογές αυτές θα είναι δι-
πλές, οπότε εκτός αν είστε απολύτως σίγουροι ότι 
θέλετε να κατεβείτε και στις δύο εκλογές στην Ελ-
λάδα, πράγμα το οποίο φυσικά δεν είναι αδύνατον 
να το κάνετε από το Λονδίνο, σας συνιστώ πρα-
γματικά να γραφτείτε στην πλατφόρμα και να κρα-
τήσετε την επιλογή αν θέλετε να ψηφίσετε από το 
εξωτερικό. Θα έχετε αυτή τη δυνατότητα μέχρι και 
τρεις μέρες αφότου προκηρυχθούν οι εκλογές να 
μπορείτε να το κάνετε αυτό», τόνισε ο Πρωθυπουρ-
γός και πρόσθεσε: «Ξέρουμε ότι οι εκλογές θα γί-
νουν στο τέλος της τετραετίας, το πότε ακριβώς 
δεν το γνωρίζουμε». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέ-
λυσε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτών των εκλογών 

και έθεσε ξανά τα εκλογικά διλήμματα. «Όταν έρθει 
η ώρα των εκλογών θα μπορούμε εύκολα να συ-
γκριθούμε με την αντιπολίτευση και να προτάξουμε 
τι πετύχαμε εμείς αυτά τα τέσσερα χρόνια και τι πέ-
τυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, ή τι δεν πέτυχε μάλλον τα τέσσερα 
χρόνια της δικής του διακυβέρνησης. Και τα διλήμ-
ματα πιστεύω ότι θα είναι πολύ απλά: θέλουμε να 
συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, ή να γυρίσουμε 
πίσω», υπογράμμισε. 

«Θέλω να σας ζητήσω να είστε παρόντες σε 
αυτή τη μάχη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κάθε 
ψήφος μετράει. Ξέρετε ότι θα έχουμε μπροστά μας, 
μάλλον, μία διπλή κάλπη. Και η πρώτη κάλπη -
εγώ δεν θέλω να μιλώ για δύο κάλπες, θέλω να μι-
λάω για μία εθνική εκλογή- θα μας δώσει τη δυνα-
τότητα να χτίσουμε εκείνο το επίπεδο στήριξης για 
να πάμε στη δεύτερη κάλπη να πετύχουμε την αυ-
τοδυναμία. Και τη χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία 
επειδή ακριβώς η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί με 
ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Αποδείξαμε 
ότι μπορούμε να το κάνουμε, θα το ξανακάνουμε 
και στις επόμενες εκλογές», πρόσθεσε ο Πρωθυ-
πουργός.

Μητσοτάκης στο Λονδίνο «Χρειάζονται δύο πλήρεις θητείες για να αλλάξει η Ελλάδα»

Στιγμιότυπο από την συνάντηση του με 
τα μέλη και τα στελέχη της ΝΔ στο Λονδίνο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΑΠΟ ΣΕΛ 2

συνέχεια από σελ 2 
 
Σχολίασε ότι ο σχηματισμός συνασπισμών στην 

Ελλάδα είναι ένα «πολύ περίπλοκο σενάριο» και 
ότι η χώρα χρειάζεται μια κυβέρνηση που μπορεί 
να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα, επομένως μία 
μονοκομματική κυβέρνηση, η οποία θα αξιοποιεί 
όμως ταλέντα από άλλους πολιτικούς χώρους. 
Σημείωσε δε ότι ως προς την προοπτική κάποιας 
συνεργασίας δεν αναλογίζεται τη σύμπραξη με 
την άκρα δεξιά. 

Παρακολουθήσεις  ▪
Για το θέμα των παρακολουθήσεων είπε ότι δεν 
έπρεπε να συμβεί στην περίπτωση του Νίκου Αν-
δρουλάκη και για αυτό κάποιοι απομακρύνθηκαν 
από τις θέσεις τους. Έκανε επίσης λόγο για «θε-
σμικό σφάλμα», το οποίο διορθώνει ο νέος νόμος 
που ορίζει πως για την παρακολούθηση πολιτι-
κών προσώπων απαιτείται η έγκριση δύο δικα-
στών και του προέδρου της Βουλής σε ρόλο «πο-

λιτικού φίλτρου». Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε 
πως υπάρχει αρκετή βεβαιότητα ότι παράνομο 
λογισμικό παρακολούθησης ήταν ενεργό στην 
Ελλάδα πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση η Νέα 
Δημοκρατία. 

Γλυπτά του Παρθενώνα ▪
 Σε ερώτηση για τη διεκδίκηση της επανένωσης 
των Γλυπτών του Παρθενώνα, αν και είπε ότι δε 
θέλει να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες των συζητή-
σεων που γίνονται, δήλωσε πως επιτελείται πρό-
οδος προς μια αμοιβαία επωφελή λύση (‘win-
win’). Όπως είπε, αυτή η λύση θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην επανένωση των Γλυπτών στην 
Αθήνα ενώ παράλληλα θα λαμβάνει υπόψη τις 
ανησυχίες του Βρετανικού Μουσείου. Συμπλή-
ρωσε ότι διαισθάνεται τη δυναμική του αιτήματος 
επανένωσης και ότι η βρετανική κοινή γνώμη είναι 
υποστηρικτική. 

Η Κιβωτός του Κόσμου ▪
Σε άλλα θέματα, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι οι 

έρευνες για τις καταγγελίες στην Κιβωτό του Κό-
σμου προχωρούν γρήγορα, ενώ απέρριψε τους 
ισχυρισμούς ότι υπάρχει ζήτημα ελευθεροτυπίας 
στην Ελλάδα. Είπε μάλιστα ότι είναι «σκουπίδια» 
η μελέτη που έφερνε την Ελλάδα στην 108ή θέση 
για την ελευθερία των ΜΜΕ πίσω από το Τσαντ 
και 30 δικτατορίες. Σχολίασε μάλιστα ότι αν γρά-
φονταν στη Βρετανία αυτά που γράφονται για τον 
ίδιο και την οικογένειά του στην Ελλάδα, θα 
υπήρχε σοβαρό πρόβλημα. 

 Αναφορικά με τις καταγγελίες περί επαναπρο-
ώθησης προσφύγων από τις ελληνικές αρχές, ο 
κ. Μητσοτάκης είπε ότι τα ξένα ΜΜΕ δεν είναι 
πάντα αντικειμενικά. Κατονόμασε το Spiegel ως 
περιοδικό που ενώ κατέβασε ρεπορτάζ καταγγε-
λίας για τη μεταχείριση προσφύγων και για τον 
υποτιθέμενο θάνατο ενός μικρού κοριτσιού, «δεν 
είχε τα κότσια να απολογηθεί», έχοντας όμως δη-
μιουργήσει τις αρνητικές εντυπώσεις για την Ελ-
λάδα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε επίσης ότι η κυβέρ-

νησή του ανέτρεψε ως απαράδεκτη την πολιτική 
«ανοιχτών θυρών» της προηγούμενης διακυβέρ-
νησης, με έλεγχο των συνόρων αλλά και με προ-
στασία της ανθρώπινης ζωής. Σημείωσε δε ότι οι 
εγκαταστάσεις στη Μόρια ήταν «φρικτές», αλλά 
και ότι «η Μόρια δεν υπάρχει πια», καθώς έχει 
αντικατασταθεί από υπερσύγχρονες εγκαταστά-
σεις με χρηματοδότηση από την ΕΕ, όπως επίσης 
στη Σάμο.

Επαφές Κ. Μητσοτάκη στο Λονδίνο με φόντο τις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα
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ΣΥΝΤΕΤΡΙΜΜΕΝΗ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΑΒΕΡΚΙΟΥ, ΔΗΛΩΣΕ ΟΤΙ Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΚΑΚΟ...

σενέχεια σελ 2 
 
...αιμοστατικό επίδεσμο, ενώ μόλις έφτασε στη 

σκηνή το ιατρικό προσωπικό του ελικοπτέρου της 
υπηρεσίας ασθενοφόρων, προχώρησε επί τόπου 
σε χειρουργική επέμβαση. Ακολούθως, μεταφέρ-
θηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για νοσηλεία σε 
μονάδα εντατικής παρακολούθησης. 
Παράλληλα, η έρευνα της Αστυνομίας οδήγησε 

στα ίχνη των δύο ανηλίκων, εναντίον των οποίων 
εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Τέσσερεις μέρες 
μετά το περιστατικό, ο Sylvester ο οποίος είχε συλ-
ληφθεί στο παρελθόν για ληστείες υπό την απειλή 
μαχαιριού, προσήλθε μόνος του στον Αστυνομικό 
Σταθμό του Wood Green, ενώ, στις 9 Αυγούστου 
εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο δεύτερος, ο 
οποίος στο μεταξύ είχε δηλωθεί ως ελλείπων πρό-
σωπο από τους οικείους του. Και οι δύο αρνήθηκαν 

να καταθέσουν οτιδήποτε. Αφού κατηγορήθηκαν 
γραπτώς, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ωστόσο, 9 μέρες 
μετά το περιστατικό, ο 16χρονος Στέλιος, έχασε 
τελικά τη μάχη για τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος 
την οικογένειά του. Η υπόθεση προσέλαβε νέες 
διαστάσεις και την 1η Σεπτεμβρίου οι δύο 16χρονοι 
συνελήφθησαν εκ νέου για το αδίκημα της ανθρω-
ποκτονίας. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο 
επικεφαλής των ερευνών, επιθεωρητής Neil Raw-
linson δήλωσε: «Άλλη μια ζωή ενός παιδιού χά-
θηκε με τραγικό τρόπο. Η οικογένεια του Στέ-
λιου έχει περάσει από την κόλαση όλο αυτό το 
διάστημα. Από τη στιγμή που διαπράχθηκε το 
έγκλημα, μέχρι τις ώρες αγωνίας στο νοσοκο-
μείο και τον αδόκητο θάνατό του, αλλά και 
όλους αυτούς τους μήνες που χρειάστηκαν για 
να ολοκληρωθεί η δίκη. Εκφράζω τη θλίψη μου 
και ελπίζω ότι τα αγαπημένα του πρόσωπα θα 

βρουν εστω και λίγη παρηγοριά μετά την ετυ-
μηγορία του δικαστηρίου. Οι σκέψεις μας, είναι 
μαζί τους. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω όλους όσοι βοήθησαν σε αυτήν την 
έρευνα. Καταλαβαίνουμε πόσο τρομακτικό συ-
ναίσθημα είναι σε ορισμένες περιπτώσεις όταν 
είμαστε αυτόπτες μάρτυρες ενός τέτοιου εγκλή-
ματος, αλλά η βοήθεια του κοινού είναι απα-
ραίτητη για να κρατήσουμε τις κοινότητές μας 
ασφαλείς. Ως Αστυνομία, έχουμε τα μέσα και 
τους τρόπους, για να προστατεύσουμε τους 
ανθρώπους που βοηθούν ώστε να κάνουμε 
καλύτερη την κοινωνία μας». 
Στο ίδιο δελτίο Τύπου της Μητροπολιτικής Αστυ-

νομίας, δημοσιεύονται και δηλώσεις της χαροκα-
μένης μητέρας του Στέλιου. Η Μαρία Αβερκίου, 
είπε: «Η οικογένειά μου διαλύθηκε από μια 
πράξη παράλογης βίας. Ο Στέλιος δεν έκανε 

τίποτα κακό. Ήταν ένα 16χρονο αγόρι που βρι-
σκόταν με τους φίλους του σε πάρκο. Αδυνατώ 
να κατανοήσω πώς οποιοσδήποτε άνθρωπος 
θα μπορούσε να κάνει τέτοιο κακό σε συνάν-

θρωπό του. Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες». 
Και οι δύο κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν 

για να εμφανιστούν για ανακοίνωση της ποινής 
τους στο ίδιο δικαστήριο, μέσα στο 2023.

«Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε το αιματοκύλισμα στους δρόμους»
ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙΑ

Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε το αιματοκύλι-
σμα στους δρόμους μας και να μετατρέψουμε το 
Λονδίνο σε ένα ασφαλέστερο μέρος για τα παιδιά 
μας. Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Μητρο-
πολιτική Αστυνομία κατά τη διάρκεια του φόρουμ 
«Haringey Youth Innovation Hub» το οποίο διορ-
γανώθηκε στο Tottenham, μετά την τραγική διαπί-
στωση ότι η εγκληματικότητα μεταξύ των νέων στο 
ΗΒ έχει ανέλθει σε επίπεδα αρνητικού ρεκόρ. 
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μόνο σε Αγ-
γλία και Ουαλία, καταγράφηκαν 51.430 αδικήματα 
κατοχής όπλου κατά το έτος που έληξε τον Ιούνιο 
του 2022. Τα περισσότερα από αυτά τα αδικήματα 
διαπράχθηκαν στο Λονδίνο, όπου εδώ και κάποια 
χρόνια, η πόλη ξεπέρασε ακόμη και τη Νέα Υόρκη 
σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις με μαχαίρι. Μάλιστα, η 
Νέα Υόρκη, όπου η δράση συμμοριών είναι σε 
όλους καλά γνωστή, έχει πολύ μεγαλύτερο πληθυ-
σμό από αυτόν του Λονδίνου. 
Το θέμα, απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των εφη-
μερίδων της χώρας πολλές φορές, κυρίως μετά τις 
κραυγές απόγνωσης των οικογενειών που έχουν 
θρηνήσει θύματα εξαιτίας του τραγικού αυτού φαι-
νομένου μεταξύ των νέων και ειδικότερα εφήβων. 

 Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση άρχισε να δίνει προ-
τεραιότητα σε αυτό που πολλοί θεωρούν ως απο-
τυχία στο θέμα της προστασίας των νέων του Λον-
δίνου και του Ηνωμένου Βασιλείου, και το οποίο 
φυσικά προκαλεί έντονη ανησυχία.  
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ανέ-
λαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει στο γήπεδο 
του Tottenham Hotspur, το ‘Haringey Youth Inno-
vation Hub’, ένα φόρουμ όπου οι νέοι της κοινότη-
τας μπορούν να συζητήσουν, να προβληματιστούν 
και να προτείνουν ιδέες σχετικά με τη μείωση των 
εγκλημάτων με μαχαίρια, καθώς και τη βελτίωση 

της σχέσης τους με την Αστυνομία. 
Σε συνεργασία με το ‘Haringey Community Gold’, 

‘Bridge Renewal Trust and Spurs Kicks Pro-
gramme’, η Μητροπολιτική Αστυνομία πραγματο-
ποίησε τη συνάντηση για να ενθαρρύνει τις αλλη-
λεπιδραστικές συζητήσεις με τη νεολαία όσον 
αφορά στην αποτελεσματική καταπολέμηση των 
επιθέσεων με μαχαίρια. Στο πλαίσιο της συζήτησης, 
στην οποία κύριος ομιλητής ήταν ο αιδεσιμότατος 
Nims Obunge MBE, δόθηκε ευκαιρία στους πα-
ρευρισκόμενους να μεταφέρουν τις εμπειρίες τους 
όπως και οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπί-

ζουν με την Αστυνομία, με στόχο να βελτιωθούν οι 
σχέσεις μεταξύ τους. 
Επίσης εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και θύ-
ματα αυτών των εγκλημάτων, κλήθηκαν να απα-
ντήσουν σε τρία βασικά ερωτήματα:  

1) Προκειμένου να μειωθεί η εγκληματικότητα μα-
χαιριών στο Haringey, ποιες ιδέες έχετε που θα 
βοηθούσαν την αστυνομία να κάνει τους δρόμους 
πιο ασφαλείς;  

2) Κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν η προτιμώ-
μενη προσέγγιση από την Αστυνομία εάν σας στα-
ματούσαν και σας έκαναν έρευνα;  

3) Σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί η Αστυ-
νομία για να βελτιώσει τη σχέση της με τους νέους;   
Σκοπός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ήταν όχι 
μόνο να αποτρέψει τη νεολαία από το να συμμετέ-
χει σε συμμορίες, αλλά να ακούσει τι έχουν να 
πουν οι ίδιοι οι νέοι.  
Η εκδήλωση ήταν μέρος ενός ευρύτερου προ-
γράμματος προσέγγισης της κοινότητας και είναι 
μία από τις πολλές προσπάθειες για την καταπο-
λέμηση της εγκληματικότητας που θα ακολουθή-
σουν στο μέλλον.

ΠΗΡΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΔΙΚΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΣΚΟΤΩΣΑΝ «ΛΑΘΟΣ» ΑΝΘΡΩΠΟ
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...που σχετίζονται με ναρκωτικά. Συγκεκριμένα, 

ο κυπριακής καταγωγής Δημήτριος Κυριάκου κρί-
θηκε ένοχος για συνωμοσία με σκοπό την προμή-
θεια ναρκωτικών κατηγορίας Α και Β, καθώς και 
για κατοχή περιουσίας που αποκτήθηκε με έσοδα 
από παράνομες δραστηριότητες. Ο Darren Dredge, 
καταδικάστηκε για το αδίκημα της συνωμοσίας με 
σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών κατηγορίας Β, 
καθώς και για κατοχή περιουσίας που αποκτήθηκε 
με έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.  
Επίσης, ο Matthew Hardy καταδικάστηκε σε επι-

πλέον ποινή 18 μηνών για συνωμοσία με σκοπό 
την προμήθεια ναρκωτικών κατηγορίας Β. 
Ο επιθεωρητής ντετέκτιβ Neil John της Εγκλη-

ματολογικής Υπηρεσίας της Metropolitan Police 
δήλωσε μετά τη δίκη: «Ο Imani ήταν ένας νεαρός 
που είχε όλη τη ζωή μπροστά του. Δυστυχώς, 
βρέθηκε στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή με 
αποτέλεσμα να δολοφονηθεί. Πρόκειται για ένα 
φρικτό έγκλημα, το οποίο διαπράχθηκε λίγα 
μέτρα μακριά από παιδική χαρά και γήπεδο 
ποδοσφαίρου, το οποίο εκείνη την ώρα, ήταν 
γεμάτο με μικρά παιδιά. Ο Κυριάκου είχε αρ-
νηθεί τη βοήθεια της Αστυνομίας μετά τη λη-
στεία και αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέ-
ρια του ‘στρατολογώντας’ τους φίλους του για 
να συμμετάσχουν στο θανάσιμο σχέδιό του να 
πάρει εκδίκηση. Οι ενέργειές τους, είχαν ως 
αποτέλεσμα την εκτέλεση του Imani, ο οποίος 
πλήρωσε με τη ζωή του μια ληστεία στην οποία 
δεν είχε καμία ανάμειξη. Ως Αστυνομία, ήμα-
σταν αποφασισμένοι να φέρουμε τους δολο-
φόνους του Imani ενώπιον της δικαιοσύνης. Η 

ομάδα μου εργάστηκε ακούραστα συγκεντρώ-
νοντας αδιάσειστα στοιχεία που οδήγησαν 
στην καταδίκη των πέντε κατηγορουμένων, οι 
οποίοι θα περάσουν μια μακρά περίοδο πίσω 
από τα κάγκελα. Δεν υπάρχει και δεν μπορεί 
να υπάρξει ποτέ, οποιαδήποτε δικαιολογία για 
τις υποθέσεις βίας. Ειδικά στις περιπτώσεις 
εκείνες που χρησιμοποιούνται όπλα. Όλοι όσοι 
υπηρετούμε στην Μητροπολιτική Αστυνομία, 
παραμένουμε αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση 
της βίας σε όλες τις μορφές της και στην απο-
μάκρυνση των όπλων, αλλά και όσων τα μετα-
φέρουν, από τους δρόμους του Λονδίνου». Συ-

γκλονιστική ήταν η δήλωση της μητέρας του 
θύματος, Keetha. Η χαροκαμένη μάνα ανέφερε 
στο κείμενο που διαβάστηκε ενώπιον του δικαστη-
ρίου: «Ο πόνος που νιώθουμε είναι αδιανόητος 
και δεν υπάρχουν λέξεις που θα μπορούσαν 
να τον περιγράψουν. Ο Imani ήταν η ‘ψυχή’ 
της οικογένειάς μας. Ήταν η μεγάλη μας αγάπη. 
Ολόκληρη η οικογένεια είναι συντετριμμένη 
από το θάνατό του... Η μάνα δεν νοείται να θά-
βει τον γιο της. Κι’ εγώ κουβαλάω τόσα πολλά 
μέσα μου, που πολλές φορές δυσκολεύομαι 

να νιώσω οτιδήποτε ή ακόμα και να αναπνέω 
εξαιτίας του δυσβάστακτου πόνου. Η 4η Ιουλίου 
θα με στοιχειώνει για την υπόλοιπη ζωή μου. 
Προσπαθώ να μην θυμάμαι εκείνη την ημέρα. 
Αλλά κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου, το 
μόνο που βλέπω είναι το άψυχο σώμα του γιου 
μου, γεμάτο αίματα και τους ανθρώπους των 
υπηρεσιών υγείας να προσπαθούν να τον επα-
ναφέρουν στη ζωή. Δεν μου επιτράπηκε να τον 
κρατήσω ή να τον παρηγορήσω καθώς άφηνε 
την τελευταία του πνοή. Κι΄ αυτό ήταν το χει-
ρότερο. Δεν μου επιτράπηκε να τον φιλήσω, 
να του κρατήσω το χέρι ή να τον διαβεβαιώσω 
ότι είμαι εκεί. Η φύση της δολοφονίας του γιου 
μου είναι 100 φορές χειρότερη επειδή ήταν ένας 
αθώος νεαρός που πήγε στο Westbourne χω-
ρίς να γνωρίζει οτιδήποτε για τη ληστεία που 
είχε προηγηθεί. Με σκοτώνει να σκέφτομαι 
πόσο τρομαγμένος ήταν ο Imani όταν είδε τους 
κατηγορούμενους να εμφανίζονται με όπλο και 
στη συνέχεια να τον πυροβολούν». 

 
Τα γεγονότα της υπόθεσης 
Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, λίγο μετά τις 

12:50 της 4ης Ιουλίου του 2020, τέσσερις άγνωστοι 
άνδρες λήστεψαν τον Δημήτριο Κυριάκου στην οδό 
Carville, N4. Κτύπησαν τον Κυριάκου στο κεφάλι 
και υπό την απειλή μαχαιριού, του άρπαξαν ένα 
ρολόι Rolex, μετρητά και το κινητό του τηλέφωνο. 
Οι ύποπτοι διέφυγαν με μαύρο BMW. Επί τόπου 
έσπευσαν αστυνομικοί οι οποίοι μίλησαν με τον 
Κυριάκου. Τους είπε ότι οι δράστες κρατούσαν μα-
χαίρι, αλλά δεν ήθελε να μιλήσει περαιτέρω γι' αυτό. 
Ακολούθως, οι πέντε κατηγορούμενοι για το 

φόνο του 22χρονου, συναντήθηκαν στο σπίτι του 

Matthew Hardy στο Six Acres Estate στο Islington, 
όπου ζούσε εκείνη την εποχή ο Κυριάκου. Στο δια-
μέρισμα, οι κατηγορούμενοι εντόπισαν το κλεμμένο 
κινητό του Αγγλοκύπριου, χρησιμοποιώντας την 
εφαρμογή ‘find my iPhone app.’ Αφού εξασφάλισαν 
τη διεύθυνση, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητα και κα-
τευθύνθηκαν στην περιοχή του φονικού. Στη δια-
δρομή, εξασφάλισαν όπλο και σφαίρες. Λίγο πριν 
τις 15:20 έφτασαν στο σημείο το οποίο και περικύ-
κλωσαν. Βγήκαν από το αυτοκίνητο του Κυριάκου 
στο Faraday Close. Σε ένα στενό δρομάκι, το 
Roman Way, φέρονται να εντόπισαν μια ομάδα νε-
αρών. Δευτερόλεπτα αργότερα, ο 41χρονος Na-
thaniel Reece, πυροβόλησε πολλές φορές τον 
Imani. Σύμφωνα με ηχητικό ντοκουμέντο που κα-
τέγραψε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και το 
οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, οι 
σφαίρες «έπεφταν βροχή». Στη συνέχεια, οι δρά-
στες μπήκαν σε αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν.  
Ο Nicholson, να ανέλαβε να εξαφανίσει το φονικό 
όπλο, το οποίο δεν βρέθηκε ποτέ. 
Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρο και ελικό-

πτερο air ambulance που βρήκαν τον Imani αιμό-
φυρτο, πεσμένο στο έδαφος σε μια παιδική χαρά, 
περίπου 20 μέτρα από το σημείο του πυροβολι-
σμού. Ήταν αναίσθητος αλλά ανέπνεε. Παρά τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών, ο 
νεαρός υπέκυψε λίγο αργότερα στο μοιραίο. Η νε-
κροψία - νεκροτομή κατέδειξε ότι έφερε τραύματα 
που είχαν προκληθεί από τέσσερις σφαίρες. 
Οι αστυνομικοί ερεύνησαν την περιοχή του πυ-

ροβολισμού και βρήκαν 14 κάλυκες, καθώς και ένα 
iPhone, δύο κινητά τηλέφωνα Nokia και μια κάρτα 
SIM. Τα τηλέφωνα και η κάρτα SIM ανήκαν στον 
Κυριάκου και αποτελούσαν μέρος των κλοπιμαίων.
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18χρονος κρίθηκε ένοχος για τον φόνο του 16χρονου Στέλιου Αβερκίου στο Haringey

Το πάρκο Lordship Lane 
Recreation Ground και 
δεξιά ο Leon Gruber 

Ισόβια κάθειρξη σε 35χρονο Αγγγλοκύπριο για τον φόνο 22χρονου στο Islington



Περήφανη έκανε ολόκληρη την κυπριακή ομο-
γένεια στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στις Ηνω-
μένες Πολιτείες, η κυπριακής καταγωγής Αμερικα-
νίδα ηθοποιός, παραγωγός, σεναριογράφος και 
χορεύτρια Χριστίνα Ρις, η οποία κατάφερε να δια-
κριθεί με ακόμα ένα βραβείο, αυτή τη φορά για 
την καλύτερη ταινία μυθοπλασίας - μικρού μήκους 
με τίτλο «Greek to Me» στο London Greek Film 
Festival. 

Το μυθιστόρημα το οποίο αποτίνει φόρο τιμής 
στις ελληνικές ρίζες της Χριστίνας, εξιστορεί τις 
στιγμές λίγο πριν το πρώτο ταξίδι με προορισμό 
την Κύπρο, μιας αμερικανίδας φίλης της. Η Χρι-

στίνα, ως Ελληνοαμερικανίδα πρώτης γενιάς επι-
χειρεί να της μάθει κάποιες βασικές ελληνικές φρά-
σεις. Εκτός της απονομής του βραβείου για καλύ-
τερο ‘’mockumentary-style comedy’’ όπως το 
περιγράφει η Χριστίνα, έχει προβληθεί στο London 
Greek Film Festival και Greek International Film 
Festival Tour of Canada και σύντομα θα κυκλοφο-
ρήσει και επίσημα (η ακριβής ημερομηνία ακόμη 
δεν έχει ανακοινωθεί).  

Αποτελεί μεγάλη τιμή για την παροικία η απή-
χηση που είχε το ντοκιμαντέρ, το οποίο μέσω του 
έξυπνου χιούμορ που το χαρακτηρίζει, κέρδισε 
εντυπώσεις και αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, 

προωθώντας έτσι τις κυπριακές μας ρίζες.  
Το χιουμοριστικό ντοκιμαντέρ, έχει ιδιαίτερη ση-

μασία για τη δημιουργό του, της οποίας και οι δύο 
γονείς, Στάλω Μόντη και Μάριος Πουαγάρ μετα-
ναστεύσαν στην Αμερική από την Κύπρο. 

Παρά το γεγονός ότι η Χριστίνα είναι γεννημένη 
και μεγαλωμένη στην Αμερική, όλη της η οικογένεια 
διαμένει στην Κύπρο και γι’ αυτό τον λόγο ήθελε 
να αναδείξει το ελληνικό της υπόβαθρο και να γε-
φυρώσει τα ελληνικά με τα αμερικανικά ιδεώδη. 
Μεταξύ άλλων, στο ποικίλο καλλιτεχνικό ρεπερτό-
ριο της Χριστίνας, εντάσσονται η διαδικτυακή σειρά 
‘’Stuck in Reality’’ η οποία απεικονίζει τις  εμπειρίες 

δύο φίλων που διευθύ-
νουν ένα βιβλιοπωλείο. 
Επίσης, το podcast 
‘’Who’s missing?’’, το 
οποίο επικεντρώνεται 
στην ψυχική υγεία. 
Με τις πρωτοπορια-
κές και καινοτόμες 
ιδέες της, το μέλλον 
της Χριστίνας της 
επιφυλάσσει πολλές 
ακόμα διακρίσεις και 
τεράστια επιτυχία...
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Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων στον Ι. Ν. Αγίων Νικολάου και Ξενοφώντος στο Λέστερ
Τον Ιερό Ναό των Αγ. Νικολάου και Ξενοφώ-

ντος Λέστερ επισκέφτηκε ο Σεβασμιώτατος Αρ-
χιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταν-
νίας κ. Νικήτας, την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
2022, όπου χοροστάτησε του Όρθρου και προ-
έστη της Θείας Λειτουργίας.  

Συλλειτούργησαν ο Ιερατικώς Προϊστάμενος 

του Ι. Ναού π. Αντώνιος Σταυρινού και ο Αρχι-
διάκονος Δρ Γεώργιος Τσουρούς. Στο τέλος της 
Θ. Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος ετέλεσε την 
χειροθεσία τριών αναγνωστών.  

Ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε η Κοινό-
τητα προς τιμήν του Σεβασμιωτάτου σε παρα-
πλήσια αίθουσα.

Christoforos Savva: Unbound από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 
στις 19:00, από τον Υφυπουργό Πολιτισμού της 
Κύπρου Γιάννη Τουμαζή, παρουσία του Γενικού 

Πρόξενου της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνω-
μένο Βασίλειο Οδυσσέα Οδυσσέως και θα τελεί 
υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου 
στο Λονδίνο Ανδρέα Σ. Κακουρή. 

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Υφυπουρ-
γείου Πολιτισμού η έκθεση Christoforos Savva: Un-
bound εστιάζει στα χρόνια του καλλιτέχνη στο Λον-
δίνο (1947-55) και στους τρόπους με τους οποίους 
η μεγαλούπολη ενέπνευσε το έργο και τη δράση 
του σε μια ζωή αφιερωμένη στην τέχνη.  

Αναφέρεται ακόμα πως η έκθεση παρουσιάζει, 
επίσης, μια περιεκτική ενότητα έργων που ο Σάββα 
δημιούργησε κατά τη δεκαετία του 1960 με την επι-
στροφή του στην Κύπρο και τα οποία συνδέονται 
μέσω του χαρακτηριστικά ελεύθερου (unbound) 
στοιχείου της δουλειάς  του. Η ενότητα αυτή περι-
λαμβάνει έργα των οποίων η τεχνοτροπία εκτείνεται 

από τη ζωγραφική στα ανάγλυφα με καρφίτσες, και 
από τις υφασματογραφίες στα ανάγλυφα με τσιμέ-
ντο. Μέσα από αυτή την αλληλουχία, η έκθεση στο-
χεύει στην ανάδειξη της ευρηματικής σύζευξης των 
υλικών και τεχνοτροπιών, και του εκπληκτικού εύ-
ρους των θεμάτων και αναφορών που διακρίνουν 
το έργο του καλλιτέχνη. Τα χαρακτηριστικά αυτά, 
σε συνδυασμό με την υπόλοιπη δράση του, καθι-
στούν τον Σάββα έναν από τους πρωτοπόρους 
Κύπριους καλλιτέχνες του 20ού αιώνα, με καταλυ-
τική επίδραση στην εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή 
της Κύπρου από τη δεκαετία του πενήντα και του 
εξήντα μέχρι και σήμερα.  

Προστίθεται ότι η έκθεση Christoforos Savva: 
Unbound αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας 
που είχε ξεκινήσει το 2019 με μία μεγάλης κλίμακας 
αναδρομική έκθεση του Χριστόφορου Σάββα στη 

νέα Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – 
ΣΠΕΛ στη Λευκωσία, καθώς και τη μεταθανάτια 
έκθεση των έργων του  στο πλαίσιο της επίσημης 
συμμετοχής της Κύπρου στην 58η Μπιενάλε Βε-
νετίας.  

Τέλος αναφέρεται ότι η έκθεση θα συνοδεύεται 
από την ομώνυμη έκδοση Christoforos Savva: Un-
bound, νέα προσθήκη στις εκδόσεις που προέκυ-
ψαν μέσα από την εκθεσιακή τριλογία. Η έκδοση 
θα περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή στα χρόνια 
του Σάββα στο Λονδίνο, καταγράφοντας και πρό-
σφατα ευρήματα έργων του καλλιτέχνη, συμπερι-
λαμβανομένης μιας σειράς ανάγλυφων από τσιμέ-
ντο τα οποία εντοπίστηκαν ξανά το 2021 στο κέντρο 
διασκέδασης Perroquet στην κατεχόμενη, περίκλει-
στη πόλη του Βαρωσίου.

«Μια ελληνική, επική ταινία στη ΜΒ»
Η ελληνική κινηματογραφική επιτυχία «Σμύρνη 

μου αγαπημένη» θα προβληθεί για πρώτη φορά 
σε κινηματογραφικές αίθουσες του Λονδίνου 
στις 4 Δεκεμβρίου, σε όλα τα Odeon Cinema, 
με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από 
την Μικρασιατική καταστροφή. 

 
Σε σενάριο της Μιμής Ντενίση και σκηνοθεσία 

του Γρηγόρη Καραντινάκη. 
 
Βασίζεται στο ομώνυμο θεατρικό έργο της Μι-

μής Ντενίση. Πρόκειται για μια υπερπαραγωγή 
υψηλών προδιαγραφών με διεθνές καστ που 
τιμά τον πολιτισμό της Ιωνίας. 

 
Ένα σπουδαίο κινηματογραφικό εγχείρημα με 

πανανθρώπινα μηνύματα, που μετέφερε στη 
μεγάλη οθόνη την ατμόσφαιρα της εποχής μέσα 
από άρτια σκηνικά και κοστούμια και τη σπα-
ρακτική καταστροφή της Σμύρνης, με τη χρήση 
σύγχρονων ψηφιακών εφέ. Τα γυρίσματα της 
ταινίας πραγματοποιήθηκαν σε: Λέσβο, Χίο, 
Αθήνα, Πειραιά και Φάληρο.

Όσα έζησαν στην 
Πόλη του 1922

Σήμερα Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου το Hellenic 
Centre του Λονδίνου διοργανώνει εκδήλωση με 
θέμα την «Smyrna, September 1922: Mem-
ories of “others”». Πρόκειται για μια εικονο-
γραφημένη παρουσίαση από την Dr Victoria 
Solomonidis-Hunter FKC (UCL). Μια παρου-
σίαση που αποτελείται από αναγνώσεις και 
απομνημονεύματα τριών Αμερικανών και ενός 
Τούρκου που όλοι τους ήταν μάρτυρες της πυρ-
καγιάς και έχουν γράψει γι' αυτήν. 

Τη μεγάλη πυρκαγιά της Σμύρνης είδαν και 
βίωσαν Έλληνες, Τούρκοι, Ευρωπαίοι και Αμε-
ρικανοί που βρέθηκαν στην πόλη τις μοιραίες 
μέρες του Σεπτεμβρίου του 1922 και επέζησαν 
μέσα από τη δοκιμασία για να πουν τις ιστορίες 
τους. Βασισμένη σε πρωτογενείς πηγές, αυτή 
η παρουσίαση εστιάζει στις μνήμες των μη Ελ-
λήνων: Βρετανικές, αμερικανικές και τουρκικές 
«φωνές» μιλούν για την απώλεια της Σμύρνης 
και τα επακόλουθα της πυρκαγιάς, παρέχοντας 
μια στοχαστική οπτική για τα τραγικά γεγονότα.

Σημαντική διάκριση Κύπριας της Αμερικής στο London Greek Film Festival



Με αφορμή ένα καινούρ-
γιο Χριστουγεννιάτικο τρα-
γούδι που μου έστειλε η 
καλή μου η φίλη Στέλλα, θα 
πω ότι σιγά σιγά μπήκαμε 

και στον τελευταίο μήνα αυτού του χρόνου. 
Δωδέκατος μήνας. Μήνας Δεκέμβριος που 
τα περασμένα χρόνια τον περιμέναμε και 
πως τον περιμέναμε για να αρχίσουμε τις 
προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Την 
μεγαλύτερη γιορτή του Χριστιανισμού. Αν 
και η γιορτή των Χριστουγέννων πήρε μια 
άλλη μορφή από την εορτή της γέννησης 
του Ιησού Χριστού που ήρθε στη Γη για να 
σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες 
τους.  
Όπως και να το κάνουμε δυστυχώς οι 
πιο πολλοί περίμεναν τα Χριστούγεννα για 
να στολίσουν τα δεντράκια τους, να τρέξουν 
στα μαγαζιά για τις αγορές των δώρων, 
των ακριβών ειδών ενδυμασίας, των παι-
χνιδιών, και των άλλων εξωφρενικών πρά-
ξεων για να συμπληρώσουν τα όσα είχανε 
στη φαντασία τους τα οποία δεν είχαν και 
δεν έχουν καμία σχέση με την γέννηση του 
Θεανθρώπου. 
Τούτη η χρονιά έφερε τα πάνω κάτω και 
όλα έχουν αλλάξει. Η πανδημία ακόμα δεν 
μας δίνει το δικαίωμα να ασχοληθούμε 
ελεύθερα με όλα τούτα που έχω προανα-
φέρει. Μαζευτήκαμε στο πετσί μας και προ-
σπαθούμε να συμβιβαστούμε με την νέα 
πραγματικότητα.  
Είμαστε φοβούμενοι και το μόνο που μπο-
ρούμε να κάνουμε είναι να βρούμε τρόπους 
να πλησιάσουμε έστω και λίγο αυτά που 
κάναμε στο παρελθόν. Νιώθουμε την ανάγκη 
να ερευνήσουμε τον λόγο που πρέπει να 
εορτάσουμε τον ερχομό του Χριστού στη 
Γη, και πως πρέπει αλήθεια να τον περιμέ-
νουμε, και τι θα θέλαμε αυτή την φορά που 
θα ξανάρθει να μας φέρει.  
Ειρήνη στον κόσμο. Είναι το σημαντικότερο 
αγαθό.  
Να σταματήσουν οι πόλεμοι και να μο-
νιάσουν οι άνθρωποι. Τα παιδία να δικαιω-
θούν και να βρίσκονται μακριά από τους 
κακούς και την εκμετάλλευση.  
Να βρεθεί  αυτό το ασφαλές εμβόλιο που 
το περιμένει όλη η ανθρωπότητα για να 
σωθεί και να γλυτώσει από τούτο το κακό 

που μας βρήκε. Τον κορονοϊό.  
Και σωτηρία της ψυχής! Η σωτηρία της 
ψυχής είναι μεγάλη υπόθεση. Για να τη 
σώσουμε όμως τη ψυχή πρέπει να πιστέ-
ψουμε σε αυτόν που μας έπλασε. Ο πλα-
στής μας είναι αυτός που θα μας σώσει. 
Θα στείλει και πάλι τον Υιό του για να μας 
σώσει και πάλι από τις αμαρτίες μας. Γιατί 
αγαπητοί μου αμαρτήσαμε οι άνθρωποι. 
Ξεχάσαμε τον λόγο της ύπαρξης μας σε 
τούτο τον πλανήτη, και κάναμε αμαρτίες 
πολλές. Αλληλοφαγοθήκαμε, αλληλοσκο-
τωθήκαμε, και γίναμε θηρία να φάμε ο ένας 
τον άλλο. 
Τα προηγούμενα Χριστούγεννα οι πιο 
πολλοί από εμάς δεν τον είδαμε τον Χριστό 
που ήρθε στη Γη για να μας σώσει. Είχαμε 
ξεχάσει για το νόημα των Χριστουγέννων. 
Τρέξαμε στις διασκεδάσεις και τα φωτεινά 
πάρτι και ξεχαστήκαμε. Τούτα τα Χριστού-
γεννα ας έχουμε στο νου τον ερχομό του 
Σωσία και πάλι στη Γη, και ας Του κρατή-
σουμε μια θέση στην καρδιά μας. 
Θα κλείσω αυτή τη σκέψη με ένα κομμάτι 
ποιητικό που πιστεύω είναι πιο εκφραστικό 
και στέλνει ένα πιο δυνατό μήνυμα στις αν-
θρώπινες ψυχές. 

-Τώρα πόν τα Χριστούγεννα μεν ιξιχάσεις 
φως μου, κάμε για μας μιαν προσευχήν να 

φτάσει μα τζιαι ν’ ακουστεί στα πέρατα του 
κόσμου. 
Άμα τελειώσουν τα κακά μεν μείνεις μακριά 
μου, έλα τζιαι σούνη έσσω μας ππέσε στην 
αγγαλιάν μου. 
Τώρα που ζιούμεν μακριά ορκίστου μου 
καλή μου 
Πως όπου πάω αν να πας χαρά μου τζιαι 
ψυσιή μου! 

 
Ο πόνος βγαλμένος μέσα από την ψυχή 
όπως μαζεύτηκε μέσα από τις τόσες αγωνίες 
και τις αγχώδεις μέρες των ημερών. Οι 
εσώκλειστες σκέψεις που ξεχειλίζουν και 
βγαίνουν στην επιφάνεια. 
Μοιράζομαι μαζί σας τα αισθήματα των 
φίλων και τα δικά μου όπως φτιάχνονται 
στην καθημερινότητα των ημερών εν την 
αναμονή των Χριστουγέννων, σε συνδυασμό 
με την ελπίδα για ένα  επιτυχημένο εμβόλιο, 
για τον τερματισμό της αδικίας, την εξάλειψη 
των ασθενειών, και τερματισμό των οποι-
ωνδήποτε πολέμων, που θα μας απαλλά-
ξουν από το άγχος που μας διακατέχει.  
Γιατί πίσω από όλα τούτα αγαπητοί μου 
κρύβεται το άγχος και η αγωνία για το ποτέ 
θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες δίχως τη 
φοβία των κακών αποτελεσμάτων οποι-
ασδήποτε κακής πράξης. 

Καλημέρα, 
κ. Αναστασιάδη. 
 
Τελευταίως διά-

βασα το βιβλίο του 
δημοσιογράφου Μα-
κάριου Δρουσιώτη, 
«Κράτος Μαφία».  

 
Στο βιβλίο αυτό 

διάβασα πολλά, μα 
πάρα πολλά ενα-
ντίον σου. 

 
Ο κ. Δρουσιώτης 

ήταν ένας από τους 
πρώην συνεργάτες 
σου και γι’ αυτό ξέρει 
πολλά για λόγου σου 
και τα γράφει στο βι-
βλίο που ανέφερα 
πιο πάνω. Έτσι εν συντομία, θα αναφέρω παράδειγμα. Πρώ-
τον, τα ταξίδια σου με την οικογένεια σου με ιδιωτικά αερο-
πλάνα που ήταν εντελώς δωρεάν. Επίσης διάβασα ότι δηλώ-
σατε πως στην πρώτη προεδρία της πατρίδας, «έκαμες 
τριακόσια εκατομμύρια». Στη δεύτερη θητεία σου θα κάνεις 
«ένα δισεκατομμύριο», έτσι κ. Αναστασιάδη; 
Ο κ. Δρουσιώτης ως πρώην συνεργάτης σου ξέρει ‘πράματα 

και θάματα’ και φυσικά θα έχει στοιχεία στα χέρια του για ό,τι 
έχει γράψει. 
Τώρα διάβασα στην «Παροικιακή» (έκδοση 17/11/2022), 

ότι είπες πως τα οικογενειακά σου ταξίδια τα είχε πληρώσει ο 
Κρις Λαζαρή. Επίσης διάβασα στην «Παροικιακή» ότι είπες 
πως δεν καταχράστηκες ούτε ένα σεντ. Έχεις αποδείξεις γι’ 
αυτό κ. Αναστασιάδη; Αν ναι, τότε γιατί ένας πρώην συνεργά-
της σου γράφει ότι έκαμες εκατομμύρια;  
Ποιος λέει την αλήθεια, κ. Αναστασιάδη; Αν αυτός είναι ο κ. 

Δρουσιώτης τότε τι νομικά μέτρα θα πάρεις εναντίον του; 
Πάντως, αν όλα αυτά παραμείνουν αναπάντητα τότε μάλλον 

εσύ δε μας λες την αλήθεια και απλά θα μείνεις εκτεθειμένος 
στα μάτια του κυπριακού λαού. 

 
ΣΗΜ: το συγκεκριμένο άρθρο γνώμης 

είχε αποσταλεί στην «Παροικιακή» στις 18/11/2022
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του Ανδρέα Μπακκαλιάου

Μα, ποιόν 
κοροϊδεύετε;

Η σωτηρία της ψυχής!
Του Βασίλη 
Παναγή

Το θράσος των Συντηρητικών έχει φθάσει στο 
αποκορύφωμα του. Ή προσπαθούν να φανούν 
ως αθώες περιστέρες, ή δεν γνωρίζουν τι κάνουν 
και τι λένε. Αλλά είναι τον εαυτό τους που κοροϊ-
δεύουν. Είναι καιρός πλέον να συμμορφωθούν 
και να ωριμάσουν, γιατί όπως με πληροφορούν 
κάτοικοι της περιοχής μου μοιάζουν σαν μικρά 

παιδάκια με την όλη παράξενη συμπεριφορά τους…   
Φυσικά είναι δικαίωμα τους να κάνουν όπως νομίζουν, μα εξαιτίας 

τους βιώνουμε μία περίοδο οικονομικής κρίσης όπου οι περισσό-
τερες οικογένειες δεν γνωρίζουν αν θα έχουν φαγητό στο τραπέζι 
τα Χριστούγεννα.  
Αυτοί τώρα θέλουν να διεκδικήσουν ψήφους από τον κόσμο 

τους οποίους κτυπούν ανελέητα για χρόνια τώρα και που η σημε-
ρινή Κυβέρνηση και οι Συντηρητικοί στο Enfield τους πλασάρουν 
ένα σορό ασυναρτησίες και αβάσιμες πληροφορίες. Αυτοί οι Συ-
ντηρητικοί στο Enfield  που υποστήριξαν το Brexit, φανατικοί οπαδοί 
του Johnson και κάθε άλλου Συντηρητικού Πρωθυπουργού, αυτοί 
που έχουν την Thatcher ως ηρωίδα και που σήμερα χωρίς να δεί-
χνουν το πρόσωπο τους στις πλέον φτωχικές γειτονιές, ζητούν 
υποστήριξη μόνο για να έρθουν να τους κλείσουν την πόρτα στο 
πρόσωπο.   
Ας ρίξουν οι Συντηρητικοί μία καλή ματιά στον καθρέπτη, και ας 

ρωτήσουν τον εαυτό τους αν τους αξίζει έστω και μια ψήφος. Ο 
καθρέπτης αν μπορούσε να τους δώσει την απάντηση  θα ήταν 
χωρίς καμία αμφιβολία ένα μεγάλο «όχι». Ακόμα μεγαλύτερο θα 
είναι το «όχι» του κόσμου όταν έλθουν είτε Δημοτικές είτε Γενικές 
εκλογές. Η απάντηση θα είναι η ίδια και στις δύο περιπτώσεις.  

Σε μελλοντικά άρθρα θα γράψουμε  πως ψηφίζουν οι Συντηρη-
τικοί στο Εnfield, έτσι για να πάρει ο καθένας μας μία καλή ιδέα τι 
πάει να πει να είσαι Συντηρητικός. Όσες πόρτες και αν κτυπήσουν, 
όσα παραπλανητικά φυλλάδα και  αν μοιράζουν, όσα κροκοδείλια 
δάκρυα και αν χύσουν, όσους εκφοβισμούς και φοβέρες αν εξα-
πολύσουν, ας καταλάβουν ότι πλέον ο κόσμος δεν τρώει κουτό-
χορτο. 
Από τώρα και στο εξής θα ενημερώνουμε τον κόσμο πως ψηφί-

ζουν και τι υποστηρίζουν ή αντιτάσσουν. Αρκετά πλέον και αρκετά 
τους έχουμε αντέξει. Πράγματι έχουμε όλοι μας δείξει μεγάλη υπο-
μονή και πλέον πρέπει να σταματήσει το βρώμικο παιγνίδι τους 
που έχει φθάσει στο απροχώρητο. 
Ας σεβαστούν τον λαό και ας κατανοήσουν τις ανάγκες και την 

κρίση που περνά. Εμείς στο Εργατικό Κόμμα δεν ενοχλούμε τον 
κόσμο κατά τις πιο κρίσιμες στιγμές που περνάει. Όμως η αναι-
σθησία μερικών Συντηρητικών και ο νάρκισσος  τους δεν τους 
αφήνει καν να το κατανοήσουν. Πολλοί Συντηρητικοί Βουλευτές 
δήλωσαν ότι δεν θα κατεβούν στις επόμενες Γενικές εκλογές και 
αυτό αποδεικνύει ότι το Συντηρητικό κόμμα θα υποστεί μεγάλες 
απώλειες.  
Δεν είναι καθόλου εκπληκτικό αυτό, αφού το προβάδισμα των 

Εργατικών είναι άνω των 30 βαθμών. Στις 5 Δεκεμβρίου 2022 θα 
γνωρίζουμε ακριβώς πόσοι Συντηρητικοί Βουλευτές δεν πρόκειται 
να σταθούν ως υποψήφιοι στις επόμενες γενικές εκλογές.  
Όπως πληροφορούν τα πρακτορεία ειδήσεων, θα είναι αρκετά 

μεγάλος ο αριθμός με αποτέλεσμα το Συντηρητικό Κόμμα να έχει 
να κάνει αρκετή δουλειά μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις. 
Κανένας άλλος εκτός από τους Συντηρητικούς δεν φταίει για την 

θλιβερή για αυτούς κατάντια του κόμματος τους αφού δεν άκουγαν 
σε κανένα και νόμιζαν ότι το κόμμα τους ήταν ασφαλές με τέτοια 
πλειοψηφία.. 
Οι απεργίες, μία μετά την άλλη, και τώρα οι νοσοκόμοι που κα-

τεβαίνουν και αυτοί σε απεργία, δηλώνει ότι κάτι δεν πάει καθόλου 
καλά σε όλους τους τομείς. To NHS εχει κυριολεκτικά καταστραφεί, 
η οικονομία πάει κατά διαβόλου, ο πληθωρισμός αυξάνεται, τα κα-
ταστήματα είναι άδεια και από £2,500 για τα καύσιμα τον χρόνο, 
θα αυξηθούν μέχρι τις £3,000 τον Μάρτιο του 2023. H Συντηρητική 
Κυβέρνηση έχει καταντήσει σαν εφιάλτης για κάθε πολίτη και ίσως 
το ίδιο το κόμμα να έχει βάλει την τελευταία βελόνα στο φέρετρο 
του. Μόνο οι γάτες έχουν περισσότερες ζωές. Η ημερομηνία λήξεως  
αυτής της Κυβέρνησης και του κόμματος  ήλθε και πέρασε. Καιρός 
για αλλαγή  πλέον. Δεν πάει άλλο. Ο πρωθυπουργός δεν έχει 
εκλεγεί δημοκρατικά. Χρειάζεται αναθεωρημένο καταστατικό που 
να είναι προσαρμοσμένο στα σημερινά δεδομένα, για χάριν της 
Δημοκρατίας... 
Με την εκλογή  της Εργατικής Κυβέρνησης θα πρέπει να αλλά-

ξουν πολλά  πράγματα  και σύντομα το πρόβλημα θα είναι από 
πού πρέπει να αρχίσει κανείς για να ανακουφιστεί ο κόσμος επιτέ-
λους. Το άλλο θέμα που θίγεται, είναι πόσο καιρό θα πάρει για να 
καθαρίσει η Εργατική Κυβέρνηση τον Στάβλο του Αυγεία. 
Ήρθε ο καιρός για καθαρό αέρα και μία πιο ειλικρινή πολιτική 

κυβέρνηση.  
Το Συντηρητικό Κόμμα του χθες έχει μουχλιάσει και σαπίσει. 

Είναι μία σάπια πολιτική που τα έχει καταστρέψει όλα. Το κόμμα 
το χθες δεν μας κάνει για την κοινωνία του σήμερα και του αύριο…

Το θράσος και η ασέβεια από το κόμμα του χθες...

Του Γιώργου 
Α Σάββα 
ΜΒΕ 
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▪ Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 το ΡΙΚ πα-
ρουσίασε τη δεύτερη του μεγάλη δημοσκόπηση 
ένα μήνα μετά την πρώτη.  
▪ Τα κύρια σημεία εν συντομία. 
• Η δημοσκόπηση βασίστηκε σε έρευνα που το 
δείγμα της ήταν 1247. Εννέα στους  δέκα ερωτη-

θέντες δεν απάντησαν. 
•  Αυτοί που παρουσίασαν  τη δημοσκόπηση στο ΡΙΚ είπαν ότι 
το στατιστικό λάθος της έρευνας (με  αυτό το πολύ μικρό δείγμα) 
είναι 2.8% που σημαίνει ότι  τα ποσοστά που λαμβάνουν οι υπο-
ψήφιοι για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να 
είναι και διαφορετικά από αυτά που δείχνουν τα αποτελέσματα 
της έρευνας. Η διαφορά μεταξύ Αβέρωφ και Μαυρογιάννη, που εί-
ναι 3% με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, μπορεί, με βάση 
το στατιστικό λάθος, να είναι πολύ μικρότερη και ο  Χριστοδουλίδης 
μπορεί να είναι κάτω από το  30%.   

•  Ακόμα και με αυτό το πολύ μικρό δείγμα και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι πειραγμένες με ξεκάθαρο 
στόχο τον επηρεασμό (εξαπάτηση) των  ψηφοφόρων, υπάρχει  αι-
σιοδοξία για την πορεία του Μαυρογιάννη. Θα  ανεβαίνει συνεχώς. 
Να μην ξεχνάμε ότι ο Χριστοδουλίδης ξεκίνησε την προεκλογική 
του εκστρατεία πριν δύο χρόνια, τουλάχιστον, ο Αβέρωφ πριν ένα 
χρόνο και ο Μαυρογιάννης πριν έξι μήνες!  

•  Η κατάσταση με τις προθέσεις των ψηφοφόρων χαρακτηρίζεται 
από ρευστότητα. Αφήνω στην άκρη την κρυφή (παραπλανητική) 
ψήφο. 

•  Με βάση την έρευνα, αρκετοί που ψηφίζουν Χριστοδουλίδη, αν 
θυμάμαι καλά γύρω στο 25% δεν είναι βέβαιοι ότι θα τον  ψηφίσουν. 
Η ψήφος τους δεν είναι σκληρή, hard vote. 
▪� Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι στον πρώτο γύρο 
τον  Χριστοδουλίδη ψηφίζει το 30%, μικρή πτώση 0.5% σε σχέση 
με έρευνα Οκτωβρίου 2022, τον Αβέρωφ το 20.5% αύξηση 1.5%, 
και τον  Μαυρογιάννη το 17.5 % μικρή αύξηση 0.5%.  
▪�  Η συσπείρωση του ΑΚΕΛ αυξήθηκε στο 77% συν καθώς αυξή-
θηκε το ποσοστό που παίρνει ο Μαυρογιάννης από ΕΔΕΚ, ΔΗΚΟ 
και ΔΗΠΑ κ.ά. Σημαντική μείωση του ποσοστού του ΑΚΕΛ που 
ψηφίζει Χριστοδουλίδη. Ήταν 15%, τώρα είναι 10% και προβλέπω 

ότι θα μειωθεί περαιτέρω επειδή βασικά τα κόμματα, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ 
και ΕΔΕΚ, που στηρίζουν τον Χριστοδουλίδη, μόλις πριν λίγες μέ-
ρες ψήφισαν στη βουλή  μαζί με τον ΔΗΣΥ  κονδύλι για να γίνει 
μουσείο για τον Γρίβα στην Πάφο.  

•  71% από τους 1247 που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα δήλω-
σαν  απογοητευμένοι από τη  σημερινή κατάσταση. Είναι το μεγα-
λύτερο ποσοστό της τελευταίας εικοσαετίας!  

•  69% δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν πως ο τόπος θα  απαλλαγεί 
από τη διαφθορά.  
▪ Κατά την κρίση μου και όχι μόνο, όταν σε μια έρευνα απαντούν 
ένας στους δέκα, αυτό κάνει τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης 
αναξιόπιστα. Το εύρος του στατιστικού λάθους είναι τόσο μεγάλο 
που όλα μπορούν να ανατραπούν. Μπορεί κάποιος βέβαια να πει 
πως η επανάληψη των ίδιων αποτελεσμάτων σε πολλές δημο-
σκοπήσεις περιορίζει τη σοβαρότητα του στατιστικού λάθους. 
Ωστόσο, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτό που λέει πολύς 
κόσμος ότι οι οπαδοί του Χριστοδουλίδη δεν έχουν λόγο να μη θέ-
λουν να απαντήσουν. Άρα πολύ περισσότεροι οπαδοί του περι-
λαμβάνονται στο δείγμα των δημοσκοπήσεων και αυτό το καθιστά 
μη αντιπροσωπευτικό και μάλλον αναξιόπιστο. Με βάση αυτό θε-
ωρώ ακόμα και πιθανό ο Χριστοδουλίδης να μη περάσει καν στο 
δεύτερο γύρο. Όπως έπαθε και ο Τάσσος το 2008 και ο Νικόλας 
το 2013. 
▪ Στη συζήτηση που ακολούθησε την παρουσίαση της δημοσκό-
πησης, το κύριο επιχείρημα του εκπροσώπου του  ΔΗΣΥ, Μιχάλη 
Σοφοκλέους ήταν τα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Μα ρε φίλε, 
71% είναι απογοητευμένοι με την κατάσταση επειδή  αγνόησαν τα 
επιτεύγματα; Έπαθαν εγκεφαλική βλάβη;  
▪  Η εκπρόσωπος του Χριστοδουλίδη, Μαριλένα Ευαγγέλου είπε 
το αυτονόητο ότι ο Χριστοδουλίδης είναι πρώτος στις δημοσκοπή-
σεις και πρώτος σε όλα τα προτερήματα,  οικονομία, Κυπριακό 
κτλ (με βάση την έρευνα). Πρώτος σε όλα και μόνο το 30% τον 
ψηφίζει. Να μην είναι πάνω από το ποσοστό αυτό είναι ακόμα μια 
από τις παραδοξότητες που ανέδειξε η έρευνα του πολύ μικρού 
δείγματος. 
▪ Ο εκπρόσωπος του Μαυρογιάννη, Βασίλης Πρωτοπαπάς, ο 
οποίος ήταν εξαιρετικός, ο καλύτερος με διαφορά σε λόγο και 

ουσία, είπε ότι την ώρα που το 71% είναι απογοητευμένοι, ο Αβέ-
ρωφ και ο Χριστοδουλίδης δηλώνουν περήφανοι για το έργο της 
κυβέρνησης και θα το συνεχίσουν. Τόνισε ότι η μόνη επιλογή για 
να σωθεί ο τόπος είναι ο  Μαυρογιάννης που διαφέρει και από 
τους δύο περήφανους συναγερμικούς και έχει στόχο την ΑΛΛΑΓΗ. 
Μπήκε αργά στη μάχη και συνεχώς κερδίζει έδαφος. 
▪ Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο για να περά-
σουμε στον δεύτερο γύρο και να κόψει πρώτος το νήμα ο Μαυρο-
γιάννης. Για να απαλλαγεί ο τόπος από τη διαφθορά και τη δια-
πλοκή! Για κράτος δικαίου, κράτος πρόνοιας και χρηστή διοίκηση, 
αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες για όλους! Για να ανακουφιστούν  οι 
μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις  και οι λαϊκές τάξεις! Για την  
απαλλαγή από την ακρίβεια και τη φτωχοποίηση χιλιάδων νοικο-
κυριών! Για ολόπλευρη οικονομική ανάπτυξη προς όφελος όλων 
των κοινωνικών τάξεων, με αξιοποίηση της ενέργειας και της τε-
χνολογίας, και σεβασμό στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. 
Επίκεντρο της κοινωνίας και του πολιτισμού να είναι η βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής όλων των ανθρώπων. Για να  ξεκλειδώσει 
η πόρτα του πεντάχρονου αδιεξόδου στο Κυπριακό και να επα-
ναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντανά 
με στόχο την απελευθέρωση και την επανένωση του τόπου και 
του λαού μας στη βάση της ΔΔΟ.

Δεύτερη μεγάλη δημοσκόπηση ΡΙΚ 

Του Βασίλη  
Κωστή

Είναι πλέον ξεκάθαρο, για τον οποιονδήποτε συµπολίτη µας, ότι 
στις επόµενες προεδρικές εκλογές καλείται να επιλέξει αφενός µεν 
µεταξύ τριών βασικών υποψηφίων, αφετέρου δε µεταξύ δύο βασικών 
επιλογών. Και είναι δύο οι βασικές επιλογές, εφόσον ο Αβέρωφ Νε-
οφύτου αλλά και ο «κατά τα άλλα επικοινωνιακός» Νίκος Χριστοδου-
λίδης είναι υποψήφιοι του ίδιου «πολιτικού πατέρα», Νίκου Αναστα-
σιάδη, επαίρονται για τις πολιτικές του και δηλώνουν ότι αυτές θα 
ακολουθήσουν. Άρα στην ουσία είτε Αβέρωφ είτε Χριστοδουλίδης 
δεν διαφέρουν. 
Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η πραγµατικά ανεξάρτητη υποψη-
φιότητα του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ο οποίος εκφράζει τη θέληση του 
κυπριακού λαού για αλλαγή και απαλλαγή από τη σκληρή, συντηρη-
τική και νεοφιλελεύθερη πολιτική του Νίκου Αναστασιάδη και των 
ακολούθων του. Με καθαρές και κοστολογηµένες λύσεις και προτά-
σεις, χωρίς ποµπώδεις λόγους και µεγαλοστοµίες. 
Και οι δύο ανθυποψήφιοι µε την ψήφο τους στη Βουλή των Αντι-
προσώπων και Υπουργικό Συµβούλιο αντίστοιχα ψήφισαν και υλο-
ποίησαν πέραν των άλλων σειρά µέτρων που υποβάθµισαν τη 
∆ηµόσια Παιδεία και Εκπαίδευση. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, µάλιστα, 
πέρσι στα πλαίσια των κινητοποιήσεων των εκπαιδευτικών που ερ-
γοδοτούνται στα ολοήµερα σχολεία και στα επιµορφωτικά προ-
γράµµατα µε το απαράδεκτο καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών, 
«δεσµεύτηκε» ότι θα αναλάµβανε πρωτοβουλίες ως ηγέτης του κυ-
βερνώντος κόµµατος για επίλυση του σοβαρού ζητήµατος και 
τερµατισµό του συγκεκριµένου καθεστώτος εργοδότησης που η κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη αρνείται πεισµατικά να άρει. Η εµµονή της 
κυβέρνησης και των υπουργών της, µεταξύ των οποίων και του κ. 
Χριστοδουλίδη, για εφαρµογή των εξετάσεων ανά τετράµηνο είναι 
βαριά αισθητή σήµερα στους µαθητές που καλούνται να δώσουν 
εξετάσεις 4 µαθηµάτων σε µια µέρα! Ένα µέτρο που εντείνει την πα-
ραπαιδεία, επεκτείνει τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης στην Κύπρο, προκαλεί κόπωση σε εκπαιδευτικούς και µαθητές 
και στερείται σοβαρής παιδαγωγικής και επιστηµονικής τεκµηρίωσης, 
αφού ωφέλιµος ακαδηµαϊκός χρόνος µάθησης χάνεται απλά και µόνο 
για την προετοιµασία και διεξαγωγή των εξετάσεων. 
Από τα έργα και ηµέρες της κυβέρνησης Αναστασιάδη «ξεχωρί-
ζουν» ακόµα: ο τερµατισµός της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθµισης που 
ξεκίνησε η κυβέρνηση ∆ηµήτρη Χριστόφια, η συγκαλυµµένη ιδιωτι-
κοποίηση της δηµόσιας προδηµοτικής εκπαίδευσης, η παντελής 
αδιαφορία για τα θέµατα της ειδικής-ενιαίας εκπαίδευσης, η αναποµπή 
του νόµου που κατοχύρωνε δικαιώµατα στους εκπαιδευτικούς αορί-
στου χρόνου, η αφαίρεση της ενισχυτικής διδασκαλίας από το ωρο-
λόγιο πρόγραµµα κ.α. 
Άρα στις 5 Φεβρουαρίου απαντάµε µε την ψήφο µας στο κορυφαίο 
ερώτηµα: Αποδεχόµαστε τον εκφυλισµό της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης 
από τον Συναγερµό και τους υποψηφίους του ή γυρίζουµε σελίδα;

Παιδεία και εκλογές
   Γράφει ο Κώστας ΔίπλαρουΠαρακολούθησα πρό-

σφατα μια από αυτές τις 
παλιές ταινίες, αυτές τις 
μαυρόασπρες και μέσα 
από αυτήν σκιαγραφείτο 
ο μάγκας της τότε εποχής. 
Τόσο σε ταινίες όσο και 
σε τραγούδια αυτή η λέξη 
σημαίνει πολλά, όμως σή-

μαινε περισσότερα τότε, που οι λέξεις είχα 
και ουσιαστικό νόημα. Δεν είναι ότι δεν 
έχουν και σήμερα νόημα οι λέξεις αλλά 
τότε ακούγαμε τον άλλο όταν μιλούσε, τι 
έλεγε και πώς το έλεγε. Τότε  υπήρχαν και 
μάγκες και μάγκισσες γιατί η λέξη δεν 
γράφτηκε μόνο για άντρες. «Γοργόνες και 
μάγκες», «ένας μάγκας στο Βοτανικό», 
«Μάγκας βγήκε για σεργιάνι» «Εγώ μάγκας 
φαινόμουνα να γίνω από μικράκι» 
«Που΄σουν μάγκα τον χειμώνα» «Έμαθα 
πως είσαι μάγκας» κι άλλα πολλά τρα-
γούδια και ταινίες. Πραγματικά,  πόσο 
όμορφα ήταν! Αυτές οι λέξεις οι γεμάτες 
νόημα δημιουργήθηκαν για να χαρακτηρί-
σουν ανθρώπους ή γεγονότα ή εποχές. 
Αν και σήμερα δεν ασχολούμαστε με αυτά, 
παραμένουν εκεί για να μας θυμίζουν όχι 
κάποιες δεκαετίες πριν αλλά και κάποια 
χαρακτηριστικά σε ανθρώπους που δεν 
υπάρχουν πια.  
Μάγκας, (μια λέξη χωρίς γενική πληθυ-
ντικού): Λαϊκός άνθρωπος που χαρακτη-
ρίζεται από υπερβολική αυτοπεποίθηση ή 
έπαρση καθώς και από εμφάνιση ή συ-
μπεριφορά (ντύσιμο, κινήσεις, λεξιλόγιο, 
τόνος φωνής κλπ) διαφορετική από τη 
συνηθισμένη: Σταύρακας, ο αντιπροσω-
πευτικός τύπος του μάγκα στις ιστορίες  
του Καραγκιόζη. «Είναι μάγκας και αλά-
νι…» λένε «Είναι μάγκας του  λιμανιού και 
της αγοράς, ζόρικος… Έτσι χαρακτηρίζουν 
αυτόν τον λαϊκό τύπο ανθρώπου που πα-
ριστάνει τον παλικαρά και που συχνά κάνει 
επίδειξη δύναμης. Όμως αυτή η συμπερι-
φορά μπορεί να μην είναι επίδειξη, μπορεί 
να’ ναι αληθινή και ντόμπρα. «Κάνω τον 
μάγκα…» αυτό ακούγεται διαφορετικά. Συ-

μπεριφέρομαι προκλητικά προσπαθώντας 
να επιβληθώ: «Μην μου κάνεις εμένα τον 
μάγκα» λέμε σε κάποιο που θέλει να παίξει 
το αντράκι. Ως προσφώνηση σε πολύ 
οικείο τόνο πολλές φορές λέμε: «Γεια σας 
ρε μάγκες!» «Άντε, μάγκες φύγαμε για τα 
μπουζούκια» «Κοίτα ρε μάγκα τι πήγα να 
πάθω χτες…».  
Ο μάγκας είναι και ο έμπειρος  άνθρωπος 
με ικανότητες που αναγνωρίζονται: «Είναι 
μάγκας στη δουλειά του», «Είναι μάγκας 
και τα καταφέρνει» «Ο λογιστής ήταν μά-
γκας και κατάλαβε την κομπίνα». Και 
έχουμε και το μαγκάκι… ως υποκοριστικό!  
Από πού ετυμολογείται ο «μάγκας»; Από 
την μάγκα. Και ποια είναι η μάγκα; Μάγκα 
ονομαζόταν τον καιρό του 1821 αλλά και 
παλαιότερα, ομάδα άτακτων πολεμιστών. 
Η μάγκα ήταν μικρότερη από το μπου-
λούκι-πολλές μάγκες μαζί απάρτιζαν ένα 
μπουλούκι. Ο Βακαλόπουλος στα Ελληνικά 
στρατεύματα του 1821 αντιστοιχίζει τη μά-
γκα με δεκανεία και το μπουλούκι με εικο-
σιπενταρχία, αλλά ο Καραποτόσογλου, σε 
ένα άρθρο του 1986, δίνει δύναμη 40-50 
οπλοφόρων στη μάγκα. Στο ίδιο άρθρο, 
αναφέρεται ότι με το οργανωτικό διάταγμα 
της 14.3.1833, με το οποίο ιδρύθηκαν τα 
δέκα τάγματα των άτακτων ακροβολιστών, 
η μάγκα μετονομάστηκε σε λόχο και ορί-
στηκε η δύναμη στους 50 άνδρες. Τέσσερις 
μάγκες αποτέλεσαν, τότε, ένα τάγμα. Και 
η ιδιότητα του μάγκα είναι η μαγκιά. Πολλά 
είπα για τον στρατό αλλά ας κρατήσουμε 
ότι από την μάγκα προήλθε ο μάγκας κι 
αρκεί. Ο Μπαμπινιώτης, που πάντα όλοι 
εκεί ανατρέχουμε, λέει ότι η μάγκα ξεκινάει 
από το βενετσιάνικο Banco, τον πάγκο 
όπου κάθονται οι κωπηλάτες στη γαλέρα, 
που έδωσε στα τουρκικά τύπους, manga, 
manka και πήρε και σημασίες όπως «ομά-
δες ναυτών που συγκεντρώνονται για το 
συσσίτιο. Από εκεί, πέρασε στη στρατιωτική 
ορολογία δηλώνοντας «ομάδα στρατιω-
τών». Γενικά επικράτησε η λέξη αυτή ως 
ομάδα ανθρώπων. Πολύ μου αρέσει ο 
στίχος του Ρασούλη: «Οι μάγκες δεν υπάρ-

χουν πια» που αναντίρρητα η λέξη σημαίνει 
τις μάγκες κι όχι τους μάγκες που οι πε-
ρισσότεροι λάθος νομίζουν… 
Ας μιλήσουμε όμως για τους μάγκες του 
τώρα, του σήμερα. Σίγουρα όταν χαρα-
κτηρίζουμε «μάγκα» κάποιο σήμερα δεν 
εννοούμε αυτόν τον τύπο που έχει μάθει 
να ρίχνει τις ευθύνες του στους άλλους 
και αλλού. Φταίει η κακιά ώρα αλλά η 
μοίρα του, αλλά ποτέ ο ίδιος. Δεν εννοούμε 
αυτόν που δεν ζητά συγνώμη για τις κακές 
συμπεριφορές του. Αυτόν που δεν θέλει 
και δεν έχει μάθει να δέχεται τις συνέπειες 
των πράξεων του. Αυτόν που δεν ζητά 
συγνώμη και γίνεται μικρός και ανθρωπά-
κι. 

 Πρέπει όλοι μας τελικά να μάθουμε να 
χαμηλώνουμε το κεφάλι και να λέμε «συ-
γνώμη, λάθος μου». Όσο κι αν δεν φαίνε-
ται…αυτή είναι ανωτερότητα. Εκεί ακριβώς 
φαίνεται στο ήθος και η αξιοπρέπεια σου. 
Να θυμάσαι να μην μετατοπίζεις τις ευθύνες 
αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Όλοι χρεω-
νόμαστε από τις πράξεις μας. Και μην νο-
μίζετε ότι οι άλλοι δεν προσέχουν και δεν 
αξιολογούν αυτά που κάνουμε. Απλά μας 
λένε ίσως ένα «γεια» για το θεαθήναι. 
Όσο κι αν βάζουμε το κεφάλι στην άμμο 
όπως ο στρουθοκάμηλος οι ευθύνες δεν 
μπορούν να αποτιναχτούν από τους ώμους 
μας.  
Χαμήλωσε λίγο την μύτη σου δεν θα 
πάθεις κάτι, είμαστε άνθρωποι και κάνουμε 
λάθη. Και μια και δυο φορές. Η μαγκιά 
όμως είναι να μπορείς να αναγνωρίζεις το 
λάθος σου, να καταλαβαίνεις πως έφταιξες 
και να το διορθώνεις. Και αν μια «συγ-
γνώμη» δεν μπορεί πάντα να διορθώσει 
τα πράγματα, οι πράξεις μπορούν. Δείξε 
με τις πράξεις σου πως έχεις καταλάβει το 
λάθος σου. Οι πράξεις μπορούν να διορ-
θώσουν πολλά, τα λόγια σχεδόν τίποτα. 
Μην ντρέπεσαι να ζητήσεις συγγνώμη! 
Μην φοβάσαι να παραδεχτείς πως είχες 
άδικο! 
Η μπέσα που λες πως έχεις και το ήθος 
εκεί φαίνονται, μην το ξεχνάς!

Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια…

Της Έλισσας 
Ξενοφώντος 
Φιλολόγου
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Φ ιλοξενούμε σήμερα την θαυμάσια τραγουδίστρια Αλεξία Χιώτη, η 
οποία αν και Ελληνίδα την βλέπουμε να κάνει τακτικές εμφανίσεις 
και εδώ στο Λονδίνο με μεγάλη επιτυχία. Ανταποκρίθηκε με ενθου-

σιασμό στο κάλεσμα μας, και απάντησε ευχαρίστως στις ερωτήσεις μας. 
 
- Αλεξία πες μου λίγο για την καταγωγή σου. 
Κατάγομαι από το Άργος με πατέρα μουσικό και συγγένεια με τον αεί-

μνηστο Μανώλη Χιώτη. Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα μέσα στη μουσική 
την οποία μέχρι σήμερα υπηρετώ. 

 
- Ποτέ άρχισες να τραγουδάς, και με ποιους συνεργάστηκες; 
Ξεκίνησα δειλά - δειλά το 2009 καθώς κατάγομαι από μουσική οικογένεια.  

Ο πατέρας μου είναι μουσικός και τραγουδάω ασταμάτητα μέχρι σήμερα 
με διακοπή δύο ετών λόγω κορονοϊού και έχω στο ενεργητικό μου μεγάλες 
συνεργασίες όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Πίτσα Παπαδοπούλου, ο Τά-
σος Μπουγάς, η Άντζελα Δημητρίου, ο Δημήτρης Κοντολάζος. 

 
- Με το Λονδίνο έχεις μια ιδιαίτερη σχέση. Πως προέκυψε η πρώτη σου επαφή 
και με ποιους ήταν η πρώτη αυτή συνεργασία; 
Η συνεργασία μου με τον Ματθαίο Γιαννούλη το 2019 και η ενότητα 

«Έτσι γλεντάμε στην Ελλάδα» που έχει εκατομμύρια προβολές στο 
YouTube ήταν το διαβατήριό μου για περιοδεία στο εξωτερικό και 
αφετηρία ήταν το Λονδίνο. Εδώ γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους 
και συνεργάτες που συνεργαζόμαστε μέχρι και σήμερα,: Ηλία 
Αγγελόπουλο, Γιώργο Γεράσιμο, Βασίλη Φωτόπουλο, Φάνη 
Μεζίνη, Κατερίνα Λιάπη. Στην Κύπρο πήγα πρώτη φορά για εμ-
φανίσεις το 2021 όπου γνώρισα υπέροχο κόσμο. Όλο το 
2021 και το 2022 ήμουν στην Κύπρο με εμ- φανίσεις από το 
Παραλίμνι μέχρι την Πάφο και πραγματικά είναι παράδει-
σος εκεί η αγάπη του κόσμου είναι πολύ συγκινητική. 

 
- Γνωρίζω ότι έχεις στο ενεργητικό σου και 
δικά σου τραγούδια, και μάλιστα κυκλοφόρη-
σαν και σε videoclip. Μπορείς να μας δώσεις 
αναλυτικά περισσότερες πληροφορίες; 
Ο εγκλεισμός του κορονοϊού είχε και πε-

ρίοδο δημιουργίας για μένα προσωπικά 
καθώς έγραψα το πρώτο μου τραγούδι, η 
πρώτη μου σύνθεση σε στίχους του Βασίλη 
Παναγή που ήταν πηγή έμπνευσης Με ένα μα-
γικό τρόπο, η μελωδία μου ήρθε αβίαστα, ανα-
φέρομαι στο τραγούδι «Ένα γράμμα» και όπως 
λένε οι αρχαίοι η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. 
Έγραψα 3-4 ακόμη και τα ετοιμάζω και σε video clip, 
ώστε να σας τα παρουσιάσω σύντομα. 

- Μίλησε μας λίγο για τις εμφανίσεις σου σε άλλες χώρες όπως Αυστραλία, 
Κύπρο, και άλλου. 
Η περιοδεία μας με τον Ματθαίο Γιαννούλη το 2019 συνεχίστηκε στην 

Αυστραλία όπου γυρίσαμε Σίδνεϋ και Μελβούρνη τραγουδώντας παρέα 
με όλο τον κόσμο. Ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες και από τις λίγες 
φορές που έχω δει Έλληνες του εξωτερικού να τραγουδάνε και να κλαίνε, 
είναι κάτι που  δεν θα το ξεχάσω ποτέ. 

 
- Προς το παρόν βρίσκεσαι και πάλι εδώ στο Λονδίνο όπου εμφανίζεσαι σε 
γνωστό νυχτερινό κέντρο. Που είσαι και ποτέ εμφανίζεσαι; 
Αυτή τη στιγμή θα με βρείτε με μία υπέροχη ομάδα σε ένα πολύ ζεστό 

χώρο στο Mum's bistro παρέα με τον Ηλία Αγγελόπουλο γιο του αείμνη-
στου Μανώλη Αγγελόπουλου, έχοντας φτιάξει ένα πολύ διασκεδαστικό 
πρόγραμμα αξίζει να μας επισκεφτείτε την Παρασκευή και το Σάββατο. 

 
- Έχεις ελεύθερες ώρες, και αν ναι, πως τις περνάς; 
Τον ελεύθερο μου χρόνο στο Λονδίνο δεν θα το κρύψω το περνάω ψω-

νίζοντας έχει πάρα πολύ ωραία μαγαζιά (πάντα όταν έρχομαι Λονδίνο επι-
στρέφω με υπέρβαρο στην Ελλάδα) σε πολύ καλές τιμές. 

Επίσης πάω γυμναστήριο και βλέπω τους φίλους μου   . 
 
- Μαγειρεύεις; Αν ναι, πιο είναι το αγαπημένο σου φα-
γητό; 

Δεν θα έλεγα ότι είμαι η σούπερ μαγείρισσα ξέρω 
όμως να φτιάχνω τα βασικά. Λόγω δουλειάς δεν 
προλαβαίνω αλλά σίγουρα μακαρόνια, αυγά και 
μπριζόλες με πατάτες. Πρέπει να δοκιμάσετε τα 
γλυκά μου, εκεί είμαι ασυναγώνιστη.  

 
- Να πάμε τώρα και στα μελλοντικά σου σχέδια. 
Τι ετοιμάζεις για το εγγύς μέλλον, και ιδιαίτερα τα 
Χριστούγεννα που θα σε βρούμε; Καθώς επίσης 
και αλλά μελλοντικά σχέδια.  
Αυτό τον καιρό και σίγουρα τις γιορτές θα με 

βρείτε στο Mum's παρέα με τον Ηλία Αγγελό-
πουλο για αυτό κάντε έγκαιρα την κράτησή σας 
για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Μετά 
και την ολοκλήρωση των εμφανίσεων μου στο 
Mum's με τον Ηλία Αγγελόπουλο επιστρέφω 
Ελλάδα, όπου εκεί θα συνεχίσω τις εμφανίσεις  
μου σε Ελλάδα και Κύπρο. Θα ήθελα να ανα-
φέρω επίσης ότι στο παρελθόν εμφανίστηκα σε 
διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές στο ΡΙΚ και σε 
άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, καθώς και σε 
ραδιοφωνικές εκπομπές όπου παρουσίασα τα 
τραγούδια μου.

Γεννήθηκα στο Άργος  
Αργολίδας, και θα 

ήθελα να ζω στο Άργος, 
το Ναύπλιο, στο Τολό, 
αλλά θα τολμήσω να 
πω και την Αγία Νάπα. 

Αυτά είναι τα   
αγαπημένα μου μέρη 

για να ζήσω.  
Αγαπημένο τραγούδι 
δεν είναι ένα αλλά για 
σας θα επιλέξω το 
«Κάτω από ξένους  

ουρανούς». 
Αγαπημένο μου  

φαγητό, μπιφτέκια  
με πατάτες. 

Αγαπημένο μου  
χρώμα είναι το μπλε. 

Νιώθω ότι είναι 
το χρώμα της  

αισιοδοξίας και 
της χαράς.

Η Αγγελική Δάρρα κυκλοφόρησε το νέο της τρα-
γούδι «Ισόβια» σε μουσική Σπύρου Μεταξά και 
στίχους Αγγελικής Μακρινιώτη.  
Η ταλαντούχα Αγγελική απέδειξε για ακόμη μια 
φορά την ικανότητά της να ξεδιπλώνει τις απο-
χρώσεις που έχει η φωνή της μέσα από τους 
στοίχους της  Αγγελικής Μακρινιώτη στο «Ισό-
βια», αιώνιος έρωτας.   
Η Αγγελική Δάρρα δημιούργησε για άλλη μια 

φορά μια δυναμική συνέχεια για να προσθέσει 
στην πρόσφατη επιτυχία της «Μπερδεμένοι  
Άγγελοι».  

 
Το νέο single “Ισόβια” είναι παραγωγή του Σπύ-
ρου Μεταξά και κυκλοφορεί από την  
Yellow Music Entertainment/Viral Music Group 
Company. Η παραγωγή βίντεο είναι του Βαγγέλη 
Τσαουσόπουλου ηχογραφημένο στον Υμηττού.

«Ισοβία»   Το νέο τραγούδι της Δάρρα

«Μεγάλωσα και γαλουχήθηκα μέσα στη μουσική» 
Συνέντευξη με τον Βασίλη Παναγή
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ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
22:35 Μετά την Αμαρτία 
(1960). Μελόδραμα με την Χρι-
στίνα Σύλβα, Ανδρέα Μπάρ-
κουλη, Κώστα Κακαβά. Η Χρι-
στίνα θα εγκαταλείψει τον 
Βασίλη και θα φύγει από την 
Χαλκίδα με τον Γιώργο. Μετά 
από μια μικρή περίοδο ευτυ-
χίας, θα ανακαλύψει ότι ο Γιώρ-
γος είναι μέλος μιας σπείρας 
που προμηθεύει γυναίκες από 
την επαρχία σε διάφορα πορ-
νεία. 
 
ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
23:45 Ο Αχόρταγος (1967). 
Κωμωδία με τους Γιάννη Γκιω-
νάκη, Βαγγέλη Καζάν, Αντώνη 
Παπαδόπουλο. Ένας εργοστα-
σιάρχης εκτός από τις δύο του 
κόρες και την ανύπανδρη χαρ-
τοπαίχτρα αδελφή του έχει και 
έναν, πρώην αλήτη, αχόρταγο 
υπάλληλο. 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:40 Το Κορίτσι του Μπαρ 
(1988). Δράμα με τους Γιάννη 
Φλωρινιώτη, Νατάσα Κυρμελί-
δου, Ζαφείρη Μελάς.Ο Γιάννης 
είναι ένας επιτυχημένος τρα-
γουδιστής. Η Γιούλη είναι μια 

ορφανή κοπέλα που δουλεύει 
ως μπαργούμαν σε ένα κακό-
φημο μπαράκι. Γνωρίζονται, 
ερωτεύονται κι αποφασίζουν να 
παντρευτούν. Ξαφνικά όμως 
εμφανίζεται ο Τσάκος, ο πρώην 
εραστής της Γιούλης, που μόλις 
αποφυλακίστηκε και απειλεί να 
ξεσκεπάσει το αμαρτωλό πα-
ρελθόν της Γιούλης.  
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕΜ-
ΒΡΙΟΥ  00:10  Η Επόμενη 
Μέρα (2016). Δράμα με την 
Λίλη Τσεσματζόγλου, Χάρη Γε-
ωργιάδη, Τσιώνα Βησσαρίων. 
Η επιλογή του κινδύνου στην 
ταινία, έγινε με αφορμή την 
ανάγνωση ενός άρθρου των 
"TΙMES". Ίσως να είναι αλή-
θεια, ίσως να είναι άλλος ένας 
αστικός μύθος. Ο πραγματικός 
σκοπός είναι η αφύπνιση και η 
ενεργοποίηση των αργών, 
πολλές φορές, αντανακλαστι-
κών μας, σκοπίμως ή απλά 
από αμέλεια. Μην ξεχνάς ότι 
"η σιωπή είναι συνενοχή".  
   
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
20:50 Ένας Μπάτσος στον 
Παράδεισο (1989). Κωμωδία 
με τους  Σωτήρη Μουστάκα, 

Πάνο Κορκότα, Αθηνά Μαυρο-
μάτη. Ο αστυφύλακας Ανέστης 
παρουσιάζεται στο καινούριο 
αστυνομικό τμήμα, που έχει 
πάρει μετάθεση. Ο Διοικητής 
του αναθέτει την πρώτη του 
αποστολή. Πρέπει να παρου-
σιαστεί σαν πελάτης στο ύπο-
πτο Ινστιτούτο Μασάζ "Ο Πα-
ράδεισος". Υπάρχουν υπόνοιες 
ότι ο "Παράδεισος" είναι άντρο 
ακολασίας και διαφθοράς.  
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:10 Πολιτσμάνα του Σα-
ματά η Μάνα (1986). Κωμω-
δία με την Δέσποινα Στυλιανο-
πούλου, Γιάννη Βούρο, 
Δήμητρα Νομικού. Η Δέσποινα 
είναι μια αστυνομικίνα, που δεν 
χαρίζεται σε κανέναν. Ο Παμεί-
νος έχει συνεργείο αυτοκινή-
των. Μια μέρα θα καθίσει πλάι 
στη Δέσποινα στον κινηματο-
γράφο και να δοκιμάσει να 
απλώσει χέρι επάνω της. 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
22:00 Ο Άνθρωπος που Γύ-
ρισε από την Ζέστη (1972). 
Κωμωδία με τους Καίτη Πάνου, 
Γιώργο Μούτσιο, Λαυρέντη 
Διανέλλο. Ο ο Λουκάς αποφα-

σίζει να επιστρέψει στην Ελ-
λάδα με τον μαύρο υπηρέτη 
του Χουσείν. Φτάνοντας απρο-
ειδοποίητα στο σπίτι του, ανα-
καλύπτει ότι όλη η οικογένεια 
του λείπει σε μια δεξίωση που 
δίνεται προς τιμή του γιου του 
Ανδρέα. 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:00 Μαύρη Κωμωδία 
(1976). Θέατρο της Δευτέρας. 
Κωμωδία με τους Φαίδων Γε-
ωργίτση, Κατερίνα Χέλμη, 
Λουίζα Ποδηματά. Ο Μπρί-
ντσλει μαζί με την αρραβωνια-
στικιά του Κάρολ ετοιμάζουν 
ένα πάρτι για να εντυπωσιά-
σουν τον πατέρα της Κάρολ, 
Συνταγματάρχη Μέλκετ, και τον 
εκατομμυριούχο έμπορο έρ-
γων τέχνης Μπαμπέγκερ. Για 
να ομορφύνουν το διαμέρισμα, 
«δανείζονται» (χωρίς την άδεια 
του) τα έπιπλα του γείτονα τους 
Χάρολντ, ο οποίος λείπει. 
 

ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20:30 

Ο Θείος Από τον Καναδά 
(1959).  Κωμωδία με την Γε-
ωργία Βασιλειάδου, Γιάννη 
Γκιωνάκη, Θανάση Βέγγο. Ο 
Κώστας, ο Γιώργος και ο Πά-

νος, είναι τρεις πονηροί τύποι 
οι οποίοι, για να εξασφαλίσουν 
τη συμπάθεια και την ανοχή 
της σπιτονοικοκυράς τους, μη-
χανεύονται να της προξενέ-
ψουν έναν ανύπαρκτο θείο 
τους, ομογενή απ’ τον Καναδά. 
Έτσι, της παρουσιάζουν μια 
μέρα έναν αποτυχημένο ηθο-
ποιό, τον Χαρίλαο, σαν τον θείο 
από τον Καναδά. 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
21:40 Ο Μεγάλος Όρκος 
(1965). Δράμα με τους Θάνο 
Λειβαδίτη, Άννα Ιασωνίδου, 
Παντελή Ζερβό, Καίτη Πάνου, 
Θόδωρο Έξαρχο, Βασίλη 
Καϊλα, Λαυρέντη Διανέλλο, Μα-
ρίκα Νέζερ. Ένας φτωχός 
άντρας, του οποίου η γυναίκα 
πεθαίνει στον τοκετό, δίνει τη 
νεογέννητη κόρη του σε έναν 
πλούσιο, με τον όρο να μην 
αποκαλυφθεί ποτέ η αλήθεια 
στη σύζυγο του δεύτερου. Ο 
φυσικός πατέρας εργάζεται στο 
σπίτι του πλούσιου ως κηπου-
ρός για να βλέπει την κόρη του. 
Μεγαλώνοντας η κόρη θα ερω-
τευτεί ένα νεαρό τον οποίο ο 
πατέρας της έχει πάρει υπό την 
προστασία του.προστασία του.

www.hellenictv.net 
t: 020 8292 7037

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ HELLENIC TV
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ΠΕΜΠΤΗ 1/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Nτοκιμαντέρ «Κώστας 
Μόντης ο Αγαπημένος» (Ε) 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 
20.30 Χρονογράφημα  
21.00 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
                  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση 
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.30 Γευστικό Ταξίδι (Ε) 
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα  
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Nτοκιμαντέρ «Τετρα-
λογία, ο τόπος εν άνθρω-
πος, Σολέα, η χρυσή κοι-
λάδα» 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 
20.30 Χρονογράφημα 
21.00 Ειδήσεις 
                  
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/12 
06.00 Κύπρος ένα Προσκύ-
νημα  
07.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
09.00 Γευστικό Ταξίδι στο 
Χωριό (Ε)   
12.30 Μαζί/Birlikte  

13.30 Κύπριοι του Κόσμου 
14.00 ΑrtCafe  
15.00 Ντοκουμέντο 
16.00 Ειδήσεις 
1730 Κυπριώτικα Σκετς  
18.30 PlayList 
20.00 Προσωπικότητες 
21.00 Ειδήσεις 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/12 
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 5/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός 

20.30 Χρονογράφημα   
21.45 Ειδήσεις 
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΡΙΤΗ 6/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Ειρήνη Πάσι (Ε) 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε) 
16.00 Ειδήσεις  
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις 
19.30 Γκρίζος Ουρανός  
20.30 Χρονογράφημα  
21.05 Γευστικό Ταξίδι  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/12 
04.45 Πρώτη Ενημέρωση  
07.30 Όμορφη Μέρα  
09.00 Kυπριώτικο Σκετς 
09.30 Γευστικό Ταξίδι 
10.00 Από Μέρα σε Μέρα  
12.00 Ειδήσεις  
12.30 Εμείς κι ο Κόσμος μας  
13.30 Όλα στον Αέρα 
15.00 Πέτρινο Ποτάμι (Ε)  
16.00 Ειδήσεις 
16.30 Γευστικό Ταξίδι 
17.00 Καμώματα Τζι Αρώματα 
18.00 Ειδήσεις  
19.05 Τρικυμία  
20:00 Αρχιεπισκοπικές 
Εκλογές 
21.00 Ειδήσεις  
22.00 Εμείς κι ο Κόσμος μας

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

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα (E) 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Νέα Κυπριακή Σειρά: Τρικυμία   
22:05 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ με την 
Βασούλα Χριστοδούλου 
22:35 Ελληνική ταινία: Μετά την Αμαρτία 
(1960) 
23:45 Ελ/κή ταινία: Ο Αχόρταγος (1967) 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ   
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 
Εκδήλωση του ομίλου Εξυπηρετητών 
21:40 Ελ/κή ταινία: Το Κορίτσι του 
Μπαρ (1988) 
00:10 Ελληνική ταινία: Η Επόμενη Μέρα 
(2016) 
00:25 Ελληνική ταινία: Μέδουσα (1998) 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ    
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 ΑrtCafe  
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αύριο είναι Κυριακή με τον  
Πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ιωσήφ 
Παλιούρα 
19:35 Mε το Φακό του Hellenic: Δια-
δήλωση έξω από την πρεσβεία της 
Τουρκίας στο Λονδίνο την οποία διορ-
γάνωσε η ΕΚΟ 
20:50 Ελληνική ταινία:  Ένας Μπάτσος 
στον Παράδεισο (1989) 
22:10 Ελληνική ταινία:  Πολιτσμάνα του 
Σαματά η Μάνα (1986) 
 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕMΒΡΙΟΥ    
11:00 Ζωντανή Μετάδοση της Θείας 

Λειτουργείας από τον Ιερό Ναό των 
12 Αποστόλων 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων  
19:00 Αθλητική Κυριακή 
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά ΡΙΚ  
21:00 Διαλέγω Καριέρα με την 
Ελευθερία Σωφρονίου 
21:25 Πρόσωπα με τον Β. Παναγή 
22:00 Ελληνική ταινία: Ο Άνθρωπος 
που Γύρισε από την Ζέστη (1972) 
 
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     
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: Μαύρη 
Κωμωδία (1976) 
22.30 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου 
 
ΤΡΙΤΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ     
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 Ελληνική ταινία: Ο Θείος Από τον 
Καναδά (1959) 
21:45 Ελληνική ταινία: Ο Τρελός της 
Πλατείας Αγάμων (1970) 
 
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   
17:00 Καμώματα τζ' Αρώματα 
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων 
19:05 Τρικυμία  - ΡΙΚ 
21:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας  
με την Τζίλα Ζυλυφτάρι  
21:40 Ελ/κή ταινία: Ο Μεγάλος Όρκος  
23:00 Ελ/κή ταινία: Ο Πονεμένος 
Τραγουδιστής (1956)
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Despina Foods the well known speciality store in North 
London has been going for twenty years since 2002, 
the business has Been going from strength to strength, 
becoming one of the main Cypriot and Greek speciality 
store in London and most probably in the UK as people 
come from as far as Scotland the Midlands and Man-
chester. 
The business was formed by Despina Christofi who is 

from Kato Pyrgos together with her husband Andronicos 
and son Chris and other members of the family have 
since joined. 
They were previously the owners of Spitiko Restaurant 

in Green Lanes, Palmers Green. From there they began 
making Despina’s famous ravioles, selling to shops and 
Restaurants all over London. Their business grew to 
eventually turn their garage into a workshop. In 2003 
one of their regular customers offered them the op-
portunity to buy the current premises in Arnos Grove 
and from there history was created. 
 
The shop is unique: as soon as you walk in, you are 

warmly greeted by all the staff and of course Despina 
with her smile and charm, and they are on hand to en-
sure you leave the shop happy and satisfied, 
You are sure to purchase fresh products- there’s a 

large selection of fruits and vegetables of the season, 
ingredients to use for your traditional dishes including 
oregano, cinnamon, cloves, mint, coriander, olive oils, 
olives, peppers, and vine leaves. There is homemade 
ravioli, Cypriot and Greek pastas. And plenty of olives 
of all traditional types. There is also a large selection 
of freshly made pastries such as Dahtila, olive bread, 
tiropites, tahinopitas, bourekia and kourapiedes and 
Melomakarona your Christmas treats, as well as Greek 

and Cypriot paximadia and cookies. 
You will find a massive selection of beans,- black eye, 

white eye, broad beans, chick peas, lentils and many 
more. 
There are Cypriot products in abundance including 

semolina, wheat, rice, pourgouri, halloumi, marmalades, 
jams and carob syrup. There are many different choices 
of halva, soutziouko  and honey, Cypriot sweets, table 
sweets, glyko, sesame snaps, nougat, pistachios, and 
nut bars, loose nuts and Loukoumia. 
Most of the products are regularly flown in from Cy-

prus and Greece. 
 
I couldn’t leave without having my all time favourites 

– Despinas home made koupes – they taste absolutely 

amazing. The shop is a real gem in Arnos Grove. There 
is ample parking space,buses regular passing by and 
Arnos Grove tube station and New Southgate Rail station 
down the road. It’s a must visit place for anyone who 
wants to enjoy Cypriot and Greek products.

Christmas delights at Despina’s Food Store
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Up to 100,000 nurses across 
the UK to strike over pay

Nurses at half of all     
National Health Service 
locations in England, 

including London’s Great     
Ormond Street Hospital for 
Children, will take part in un-
precedented strikes this month 
over pay, their trade union said 
on Tuesday. 

The Royal College of Nursing 
(RCN) had already said that 

nurses would walk out on Dec-
ember 15 and 20, the first such 
action in its 100-year history, after 
the government refused to meet 
demands for pay hikes of 5% 
above inflation. 

On Tuesday, the RCN, whose 
more than 465,000 members 
include nurses, midwives, health 
care assistants and nursing stu-
dents, said NHS facilities across 

England, Wales and Northern 
Ireland would be affected by the 
strike of up to 100,000 nurses. 

“Ministers have declined my 
offer of formal pay negotiations,” 
RCN General Secretary Pat 
Cullen said in a statement.  

“It has left us with no choice 
but to announce where our 
members will be going on strike 
in December.” 

The RCN said there would be 
strikes at every NHS employer 
in Wales except one and through-
out Northern Ireland. The Scottish 
government has engaged the 
union in talks with a separate 
pay offer, and so no strikes were 
announced there. 

More strikes might be called 
if talks are not held, it said. 

The walkouts will add to  
pressure on Prime Minister Rishi 
Sunak as Britain faces a looming 
economic recession and a  
cost-of-living crisis with inflation 

reaching a 41-year-high of 11.1% 
in October. 

The NHS, which has provided 
healthcare free at the point of 
use since 1948, is now dealing 
with a record 7 million patients 
on waiting lists for hospital treat-
ment. Accident and emergency 
departments are also under strain. 

Other sectors are also striking 
in the coming weeks including 
civil servants, railway workers, 
and ambulance staff, with fire-
fighters balloting over taking  
action. 

The latest wave of industrial 
action began on Wednesday, with 
postal and education workers 
walking out. 

Royal Mail staff, university 
lecturers, and sixth-form workers 
are all taking industrial action 
with pickets outside universities, 
colleges and Royal Mail centres 
- more action is planned before 
Christmas.

Britons may struggle to 
get hold of a free-range 
turkey or goose for the 

Christmas table this year after 
an industry head said about 
half of them have either died 
or been culled due to the coun-
try’s largest-ever outbreak of 
avian flu. 

Richard Griffiths, chief execu-
tive of the British Poultry Coun-
cil, told lawmakers that British 
farmers usually produce 1.2 to 
1.3 million free-range birds for 
the festive period. “We have 
seen around 600,000 of those 
free-range birds being directly 
affected,” he said. 

Giving evidence to parlia-
ment’s Environment, Food  and 
Rural Affairs Committee, Grif-
fiths said total turkey production 
for Christmas in the UK was 
usually about 8.5 to 9 million 
birds. Of these, just over one 
million have died or been culled. 

He did not know what the 
impact would be on prices. 

The major supermarket 
groups have so far been rela-
tively relaxed in their public 
statements about turkey avail-
ability at Christmas. 

Market leader Tesco said in 
October it expected to be able 
to satisfy demand, while earlier 
this month Sainsbury’s said it 
had ordered more turkeys for 
Christmas this year than last 
year, giving it a buffer in case 
the crisis did hinder supply. 

Also, Marks & Spencer which 
typically sells one in four fresh 
turkeys consumed in the UK 
at Christmas, said it had strong 
plans to protect supply. 

However, poultry farmer Paul 
Kelly told the committee, “there 
will be a big, big shortage of 
free range British turkeys on the 
shelves this year,” noting “the 
biggest effect has been on the 
supermarkets.” 

Griffiths said that since the 
beginning of October there had 
been nearly 140 cases of bird 
flu in the UK, with 1.6 million 
birds culled. He said 36% of 

poultry farms in the UK were 
now subject to avian flu controls, 
which means birds must be 
kept indoors. 

“So it’s huge and the costs for 
industry and food production 
are potentially enormous.” 

 
Food inflation hits 12.4%  

 
Meanwhile, food inflation  

has surged to 12.4% to hit a 
new record amid predictions of 
dampened Christmas cheer and 
an “increasingly bleak” winter. 

Overall shop prices are now 
7.4% higher than last November, 
up from 6.6% in October, to set 
another record since the British 
Retail Consortium (BRC) records 
began in 2005. 

But food inflation accelerated 
considerably further to 12.4% 
from October’s 11.6% – also the 
highest rate on record as rocke-
ting energy, animal feed and 
transport costs forced up prices. 

It comes as two-thirds of 
adults are worried about being 
able to afford Christmas dinner, 
according to research for the 
Salvation Army. Their survey 
suggests people are planning 
to use items from food banks 
for their festive meal. 

The BRC-Nielsen IQ Shop 
Price Index shows fresh food 
inflation rose even higher to 
14.3%, up from 13.3% last 
month, driven particularly by the 
cost of meat, eggs and dairy. 

Coffee prices “shot up” as 
high input costs filtered through 
to price tags, while Christmas 
gifting is also set to become 
more expensive than in previous 
years with sports and recreation 
equipment seeing particularly 
high increases, the BRC said. 

BRC chief executive Helen 
Dickinson said: “While there are 
signs that cost pressures and 
price rises might start to ease 
in 2023, Christmas cheer will be 
dampened this year as house-
holds cut back on seasonal 
spending in order to prioritise 
the essentials.”

Half of free-range 
Christmas turkeys 
lost to bird flu 

National Federation’s Executive Committee meet with  
Presidential Candidate Nikos Christodoulides

Members of the Execu-
tive Committee of the 
National Federation of 

Cypriots in the UK met with 
Presidential Candidate Nikos 
Christodoulides on Thursday 
24 November at its offices in 
North Finchley. 

The Federation Executive  
exchanged views with Christo-
doulides, after he elaborated on 
his plans and proposals ahead 
of the Republic of Cyprus Presi-
dential elections, due to be held 
in February 2023.  

Topics discussed included the 
ongoing illegal occupation of the 
northern part of Cyprus by Turkey, 
the unacceptable opening of the 
fenced area of Varosi and the 
demand for a two state solution 
by the Turkish Cypriot leader and 
President Erdogan, as well as 
matters more specific to the UK 
Cypriot diaspora, such as the 
problems created in the post-
Brexit era for our community 
Greek language schools, Cypriot 

students, as well as young pro-
fessionals who have remained 
in the UK after their studies, but 
also the increased demand by UK 
Cypriots for Cypriot citizenship 
following the UK’s withdrawal 
from the European Union.  

The longstanding matter of the 
ability of diaspora Cypriots to vote 
in elections and a referendum on 
a potential solution of the Cyprus 
issue, was also discussed. 

Having served as Consul Gen-
eral in the UK, Christodoulides 
was familiar with the work of the 
Federation and its member asso-
ciations. He acknowledged and 
thanked the many volunteers who 
have served the Federation over 
the years and welcomed the in-
volvement of younger members 
of the diaspora in the Federation.  

Christodoulides was accompa-
nied by Mr Constantinos Letym-
biotis and Ms Marina Glykis 
Hadjimanolis. 

After the meeting, the Presi-
dential Candidate spoke at an 

open gathering at the main hall 
of the Cypriot Brotherhood.  

 
DIKO Christodoulides spat 
gains ground on social media  

 
Meanwhile, Cypriot daily Politis 

and the leader of the DIKO party 
on Tuesday took to trolling one 
another on social media over a 
back of a story published by the 
newspaper alleging a ‘secret deal’ 
between DIKO and Christodou-
lides. 

Over the weekend the paper ran 
a story about an alleged leaked 
memo – along with screenshots 
– drafted by DIKO, purporting to 
set the conditions for the party’s 
election partnership with Christo-
doulides. 

The DIKO memo dates to April 
of this year. Highlights included 
a commitment binding Christo-
doulides not to set up his own 
party in the event of failure to make 
it to the runoff ballot or win the 
elections. Elsewhere the alleged 

memo states that, should Christo-
doulides fail to win the presidency, 
he could subsequently stand as 
a mayoral candidate on the DIKO 
ballot. 

Christodoulides’ adversaries 
jumped on the story, saying it 
confirmed that his candidacy is 
an artificial construct and the 
product of wheeler-dealing. 

DIKO itself denied the existence 
of such a memo, accusing Politis 
of ‘tabloid journalism’ and of out-
right fabricating the memo. 

On Tuesday DIKO boss  
Nicolas Papadopoulos turned it 
up a notch. 

He posted on his Twitter feed: 
“Just how serious is the ‘docu-
ment’ revealed by Politis? This 
is how serious – it claims that if 
Christodoulides doesn’t get elec-
ted president, we will make him 
a mayor. They can’t even do a 
proper forgery…” 

Papadopoulos pinned to his 
comment an image of the Politis 
headline, photoshopped over with 
the words ‘Fake News.’ 

In the meantime, Politis also 
reported that at a DIKO meeting  
held on Monday, it was decided 
that no legal action would be 
taken against the newspaper. 

Now running as an ‘indepen-
dent’ candidate, Christodoulides 
has the backing of the DIKO, 
EDEK and DIPA parties. 



A group of men have been jailed for 
fatally shooting a young man in broad 
daylight near a children’s playground 

in revenge for a robbery they mistakenly 
thought he had committed. 

Demetrios Kyriacou, 35 (14.01.87) of Liver-
pool Road, Islington, was jailed for life (serving 
a minimum of 31 years) at the Old Bailey on 
Friday 25 November after previously being 
found guilty of the murder of 22-year-old Imani 
Allaway-Muir. 

Nathaniel Reece, 41 (01.03.81), of Southgate 
Road, Islington – who fired the gun – was also 
jailed for life (to serve a minimum of 33 years 
two months) after he pleaded guilty to murder. 

Matthew Hardy, 36 (04.06.86), of Six Acres 
Estate, Islington was jailed for seven-and-a-
half years and Darren Dredge, 41 (08.09.81) 
for eight-and-a-half years for the manslaughter 

of Imani, after being found not guilty of murder. 
Hardy was given an additional 18 month 

sentence for conspiring to supply Class B 
drugs. 

James Nicholson, 36 (06.02.86), of no 
fixed address will be sentenced for man-
slaughter at a later date. 

Following the trial, Kyriacou was charged 
and pleaded guilty to conspiracy to supply 
Class A and B drugs and possession of 
criminal property, and Dredge to conspiracy 
to supply Class B drugs and possession of 
criminal property.  

The court heard that shortly after 12:50hrs 
on 4 July 2020, Kyriacou was robbed by 
four unknown men on Carville Street, N4. 
Kyriacou suffered head injuries and had his 
Rolex watch, cash and iPhone stolen. The 
suspects drove off in a black BMW. 

Officers attended the scene and spoke to 
Kyriacou who was with his blue Range Rover. 
He said he believed the suspects had a knife 
and he did not know them, but he did not wish 
to speak further about it. 

Following the robbery, arrangements were 
made for the defendants to meet at Hardy’s 
home address on Six Acres Estate in Islington, 
where Kyriacou was living at the time. At 
the flat, the defendants made enquiries to 
locate Kyriacou’s stolen property by using 
the ‘find my iPhone app.’ Once they had the 
location, they drove to the area and encircled 
it. A loaded firearm was also collected en 
route. 

Kyriacou and Reece were the last to arrive 
in the area shortly before 15:20hrs. They got 
out of Kyriacou’s blue Range Rover on Faraday 

Close and went down an alleyway where a 
group of people, and the stolen property, were 
located. 

Seconds later, Reece shot Imani multiple 
times on Roman Way, N7. Nicholson later 
collected the gun from Reece and disposed 
of it. 

Officers, the London Ambulance Service 
and London’s Air Ambulance attended and 
found Imani lying on the ground in a children’s 
playground about 20 metres from the scene 
of the shooting. He was unconscious but 
breathing. Despite the best efforts of the emer-
gency services, Imani was pronounced dead 
at 15:49hrs, about 30 minutes after he had 
been shot. A post-mortem examination re-
vealed he had four bullet wounds to his body. 

Officers searched the area of the shooting 
and found 14 bullet casings as well as an 
iPhone, two Nokia mobile phones and a 
snapped SIM card. The phones and the SIM 
card belonged to Kyriacou and formed part of 
the property stolen during the earlier robbery. 

A black BMW was also recovered by police 
at the scene, which was the same one used 
by the suspects in the earlier robbery. 

However, detectives established that Imani 
was not involved in the robbery of Kyriacou. 
Tragically, he had arrived at the location where 
the stolen property was located moments 
before Kyriacou and Reece appeared. When 
Reece opened fire, Imani was simply in the 
wrong place at the wrong time. 

Kyriacou, Reece, Hardy and Dredge were 
all arrested in July 2020 shortly after the 
murder, while Nicholson was arrested in 
February 2021. 
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UK Cypriot jailed in connection 
with fatal shooting in Islington

ULEZ to expand into 
all of Greater London 

Mayor Sadiq Khan        
has confirmed that the 
Greater London Autho-

rity is pressing ahead with plans 
to expand the Ultra-Low Emis-
sions Zone (ULEZ) to cover all of 
Greater London in the summer of 
2023. 

The move was first floated     
in January, when the Authority 
provided additional details on its 
plans for reaching net-zero car-
bon dioxide emissions by 2030. 
Plans were then firmed up as the 
year went on, and a consultation 
was launched. 

Most people who responded 

to the consultation opposed the 
planned expansion. Common 
concerns included the impact  
on low-income people amid the 
current cost-of-living crisis. 

Khan said the cost of living had 
been a “key consideration” and 
that it had “not been an easy deci-
sion”. But he argued that, “in the 
end, public health comes before 
political expediency.”  

He also stated that plans will 
be put in place to ease the impact 
on motorists from vulnerable 
backgrounds, including an expan-
ded scrappage scheme fund, 
free travel cards for those scrap-
ping cars, and a four-year grace 
period for those with disabilities. 

Drivers entering the ULEZ using 
a vehicle that does not comply 
with Euro 6 emissions require-
ments are charged £12.50 per 
day. There are exemptions for 
certain vehicles. 

The ULEZ was first introduced 
in 2019 and has since been ex-
panded to an area size 18 times 
greater than the original bound-
ary. It currently covers the area 
within London’s north-circular 
and south-circular orbital roads. 

UK airports to scrap rule 
banning liquids over 100ml
Airports could soon be 

scrapping certain rules at 
security thanks to new 

technology. 
The UK Government is consi-

dering installing 3D scanners in 
airport security which would see 
the end of the 100ml restriction 
on liquids and travellers would 
no longer have to separate things 
into plastic bags. 

According to the Times, major 
airports could see the new tech 
installed in 2024 and passengers 
could keep items such as cosme-

tics and liquids in their luggage 
while going through security for 
the first time in 16 years. 

Passengers who don't remove 
certain items from their bags can 
cause delays at airport security 
and if they carry liquids over 
100mls, the staff can simply throw 
it away. 

The new 3D baggage screen-
ing tech is slowly being rolled out 
on trial at Heathrow, Gatwick and 
Birmingham and has been hailed 
a ‘game changer’ by experts. 

Speaking to The Times, John 

Holland-Kaye, the chief execu-
tive of Heathrow: “We are slowly 
rolling them out. We have just 
started the expansion of the     
security area in Terminal 3 which 
will have more CT scanners and 
have a deadline of mid-2024 
from the DfT. By then the normal 
passenger experience will be 

that liquids stay in bags.” 
Liquid allowance restrictions 

came into force back in 2006 
following a terrorist threat un-
covered. Currently all passengers 
need to separate their liquids 
gels, and aerosols and put them 
in a clear plastic bag no bigger 
than 20 x 20cm.

A teenage robber has been 
found guilty of fatally stab-
bing a 16-year-old boy in 

the leg for the sake of a mobile 
phone. 

UK Cypriot Stelios Averkiou 
was sitting on a park bench  
with two friends when he was 
targeted by Kyi-Riece Sylvester 
on August 1, last year.  

Sylvester, 18, stabbed him in 
the thigh and ran off with the vic-
tim’s mobile phone, the Old Bai-
ley was told. His associate Leon 
Gruber, also 18, had made off 
on a bicycle belonging to one of 
Stelios’ friends, jurors were told. 

Jacob Hallam KC had said: 
“The prosecution say both defen-
dants acted as a team to rob those 
they came across. In the park, 

on August 1, they decided to rob 
Stelios Averkiou and those he was 
with. When they met with resis-
tance from Averkiou, Sylvester 
stabbed him a number of times.  

“Despite the prompt attendance 
of the emergency services, the 
wound caused to Averkiou was 
so severe that it caused him 
massive blood loss. He fell into 
unconsciousness from which he 
never surfaced, and died in      
hospital on August 10.” 

A post-mortem examination 
found Stelios died from blood 
loss after sustaining three stab 
wounds to the upper thigh, with 
one 16.5cm deep.  

The incident happened on 
Lordship Recreation Park in 
Tottenham, north London. 

Teen guilty of murdering 
16-year-old UK Cypriot
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The Metropolitan Police 
Service is all ears

There has been a growing 
knife crime problem in the 
UK that has resulted in 

41,000 offences in the year end-
ing March 2021 in England and 
Wales alone.  

Most of these offences were 
committed in London whereby 
several years ago the city infa-
mously surpassed knife crime 
rates of New York, a city known 
for its gang activity. The Big 
Apple, however, has a much 
larger population than that of 
London and this made headlines 
across the nation as the cries     
of families suffering from this 
tragedy reached climax point and 
the government has begun to 
prioritise, what is seen to many, 
as a failure to protect London’s 
and the wider UK’s young people.   

Many have blamed Sadiq 
Khan, Mayor of London, for the 
increasing numbers, however, 
for the knife bearing gang culture 
of the streets to be address in its 
entirety, open dialogue is needed.  

In response to this, the Metro-
politan Police Service (MPS) 
has begun a series of initiatives, 
solely funded by the North Area 
Police, to interact with the com-
munity and focus not only on 
criminal investigations but also 
on prevention through a more 
active communication.   

A large percentage of those 
affected by crime are young peo-
ple, as a result the MPS orga-
nised a forum at the newly built 
Tottenham Hotspur Stadium 
whereby young members of the 
local community had a platform 
where their voices could be heard 
by community members and 
senior members of the MPS. The 
forum was organised in partner-
ship with Haringey Community 
Gold, Bridge Renewal Trust and 
Spurs Kicks Programme and 
the NHS and was presented by 
Reverend Nims Obunge MBE.  

Much dialogue took place bet-
ween the members of the com-
munity and the Police; however, 
three prevailing questions were 
proposed, firstly – “In order to help 
reduce knife crime in Haringey, 
what ideas do you have to help 
the Police make the streets 
safer?” Secondly, “In your opinion 
what would be the preferred  
approach by the Police if you 
were stopped and searched?” 
And lastly, “What actions can the 
police take to improve the rela-

tionship between young people 
and the Police?” 

It was clear that there were 
some underlying tensions in the 
room with certain community 
members calling for more to be 
done and more resources to be 
allocated to the Police, charities, 
and community organisations 
to tackle the risks that many 
young men and women face on 
the streets today. It was evident 
that a lot of finger pointing was 
directed at the MPS, but it must 
be noted that everyday officers 
are also putting their lives and 
livelihoods on the line to keep 
the streets safe for all, and stop 
and search protocols are in the 
interest of all for the innocent 
and for the prevention of those 
intending to use weapons and 
thus making them think twice 
about throwing their life away 
and being hurled into a system 
of repeat offences and a bleak 
future.  

With budgets being cut and 
austerity looming around the 
corner, the government must act 
to aid the Police by increasing 
funding for programmes such as 
these.  

The positive take away from 
this was that young people had 
the confidence to stand up and 
speak their mind and raise their 
concerns about what they were 
concerned about and how they 
feel. Having the privilege of being 
at a state-of-the-art stadium, 
which some hold as one of the 
best in the world, and being 
chaperoned around the beautiful 
interior architecture and hosted 
in what would normally be out of 
access area for the public, most 
definitely had a positive effect on 
the attendees, as well as being 
gifted with a goodie bag which 
evidently put a smile on their 
faces.  

It is clear is that more dialogue 
is needed and more events such 
as these are needed to find a 
solution so that the community 
cooperates with the Police at all 
levels to bridge the gap between 
the problems young people face 
in the home and local environ-
ment before it spills over onto 
the streets, adding to the ever-
increasing criminality of our youth, 
but with a new commissioner and 
a mission to take young people’s 
concerns seriously, I believe that 
we can see a safer future.   

Alexios Gennaris fundraising for Sierra Leone trip 

Butterfly AVM Charity 10th Anniversary 
Ball a massive success

When a butterfly flutters 
its wings again …. 
“There is something 

special in the atmosphere to-
night. I can’t quite put words to 
it, but I can feel it. Whatever it 
is, I feel inspired.” 

Sometimes it is difficult to put 
feelings into words, but the word 
‘inspired’ seemed to be uttered 
a great deal during the Butterfly 
AVM 10th Anniversary Ball. 

After a 3 year absence due to 
the Covid pandemic, 600 guests 
from all walks of life gathered  
in support of this unique charity, 
which funds research into the 
rare, but debilitating condition of 
arterial vascular malformations 
(AVMs). 

The undoubted love that was 
tangible everywhere in the huge 
ballroom of the Meridian Grand 
was clearly generated by the 
feelings of all those present for 
the young founder of the charity, 
Nikki Lilly, and sufferer of this 
dreadful disease. For those who 
have not heard a great deal about 
Nikki, it is well-worth watching 
the award winning BBC documen-
taries, “My Life – Born To Vlog.” 
She really is a butterfly that has 
caused a storm…..of love! 

Even though Nikki was too 
unwell to attend the 10 year     

Anniversary Ball following another 
serious operation (her 98th!), she 
received two incredibly moving 
standing ovations during the eve-
ning. Her absence was certainly 
felt by all, but Nikki Lilly is clearly 
a phenomenon that has immense 
presence even when she is not 
in the room. 

Previous Butterfly AVM events 
were sold out rapidly, so the 
10th Anniversary Ball was held 
in this much larger setting to sat-
isfy the huge demand for tickets. 
The impact on people who were 
attending this event for the first 
time is captured aptly by the 
opening quote. 

However, it is worth paraphras-
ing the sentiments heard around 
the room during the evening. 

“From what friends had told me, 
I expected the tasty food, great 
music, and packed dance floor, 
but I did not expect to shed tears 
and have my heart captured by 
the spirit of this enchanting      
charity.” 

The event was inspiring     
from start to finish with a power-
ful speech from Nikki’s father 
George, an incredibly moving 
video with voiceover from Nikki 
and awards for our amazing 
fundraisers. 

There were AVM sufferers in 

attendance from as far as Wales 
and Newcastle making long jour-
neys to be part of this wonderful 
night. 

There was a special award this 
year in memory of Tina Josephi-
des, who sadly passed away; Tina 
along with her husband Andy 
did so much for the charity. 

The inaugural winner was 
Elena Georgiou who had climbed 
Kilimanjaro - an amazing feat 
where her thoughts of Nikki’s daily 
struggles drove Elena to reach 
the top and raise over £7000 in 
the process. 

Questions are often asked about 
the proportion of funds raised by 
charities which actually go to their 
stated cause. For Butterfly AVM, 
the simple answer is every penny 
of it. This is because everyone 
who does anything for the charity, 
does so out of goodwill, kindness, 
and, yes, love. All members of 
the committee organising events 
are volunteers, the musicians, the 
host (Marc Spelmann, the mes-
merising magician from Britain’s 
Got Talent), videographers, DJ, 
florists, and anybody else invited 
to support the charity do so, 
without charge. 

Being at an evening like the 
10th Anniversary Ball, where 
guests are willing to part with their 

hard earned cash to support this 
charity, you can well-understand 
why so many talented people 
want to stretch out a hand; it just 
feels great to unite with others 
in a bond of kindness. 

All this means that every penny 
donated goes into supporting 
the scientific research which is 
aimed at improving the lives of 
people suffering from this terrible 
disease. 

Even though the charity is 
small, it’s collaborators are Great 
Ormond Street Hospital, Univer-
sity College Hospital, Royal Free 
Hospital, and the Francis Crick 
Institute. It has already donated 
a huge amount of money towards 
the research taking place in 
these world class institutions, 
and its members have vowed to 
continue their money raising     
efforts until a cure is found.  

Over £750,000 has been raised 
by the charity to date and the 
10th Anniversary AVM Ball itself 
had to raise over £50,000 on 
the night to enable the research-
ers to continue their important 
work. 

If you want to be one of         
the charity’s butterflies, please     
visit the Butterfly AVM website 
www.butterflyavmcharity.org.
uk/nikki-lilly 

In February 2023, well known 
photographer in our commu-
nity, Alexios Gennaris, is 

planning a return trip to Sierra 
Leone, specifically to the mission 
of Bishop Themistocles Adamo-
poulos and to visit the zinc house 
kids of Freetown. 

This will be his fourth trip to 

Sierra Leone; his first visit in 2017 
was to photograph the mission 
of the then Fr Themistocles     
Adamopoulos (now a bishop).  

Alexios’ photos from these 
trips are still being used to pro-
mote the good work being done 
over there and are shown in all      
continents.  

Two years ago, Alexios started 
sending food, clothes, books, 
medicine and other essential 
items. These have been prima-
rily for the zinc house kids      
(pictured) and their families. 

His last trip was a great       
success, with his photos once 
again reaching all corners of      
the globe. Whilst in Freetown,       
Alexios arranged a beach party 
for 30 of the kids and 15 of the 
mothers. They also had an open 
air cinema and were joined by 
people walking along the road.  

There were a few medical 
emergencies whilst there and 
so Alexios had to find funds to 
help treat some of the children.  

This trip will also be a fact 
finding mission. On the cards is 
Alexios’ own C.I.O/Charity which 
will support the zinc house kids 
and the mission's clinic and  

nurseries. There are plans for a 
new school and solar power for 
the orphanages. He will also be 
looking at opening a kitchen to 
ensure the babies and children 
receive at least one nutritious 
meal a day. These projects are 
with the support of Nord Anglia 
Education and with the blessing 
of H.E. Archbishop Nikitas of 
Thyateira and G.B. 

Money raised from a crowd 
funder will go towards travelling 
expenses which are higher this 
time around. Any surplus will  
go to the mission and as before, 
medical emergencies whilst over 
there.  

You can support the great work 
of Alexios by making a donation 
at www.crowdfunder.co.uk/p/ 
back-to-sierra-leone-feb-2023 

Every donation counts and is 
appreciated. 
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The critically acclaimed 
epic war drama SMYRNA, 
hits UK screens in select 

Odeon cinemas nationwide,      
as a one-night-only event on 
Sunday 4th December, marking 
the 100 year anniversary of the 
tragedy.  

SMYRNA brings to the big 
screen an extraordinary piece 
of cinema that details the heart-
breaking 1922 catastrophe which 
destroyed one of the greatest 
cities in the world, once known as 
the "Pearl of the Orient." It urges 
us to pay attention to the current 
refugee crisis that our world con-
tinues to face today, as people 
are forced to flee their home-
land because of war, violence, 
and persecution.  

SMYRNA has won the hearts 
of audiences having received  
a 6-minute standing ovation at 
BAFTAs iconic Princess Anne 
Theatre, in London, as well as 
receiving the 2022 Los Angeles 
Greek Film Festival and San 
Francisco Greek Film Festival 
Audience Awards.  

To date, SMYRNA stands as 

the highest budgeted Greek film 
in history. Tickets for this moving 
drama, coming to select cinemas 
nationwide on December 4, are 
available at participating Odeon 
cinemas.  

It stars Susan Hampshire  
CBE and three-time Emmy 
Award winner (Vanity Fair, Mon-
arch of the Glen), Jane Lapotaire 
(Down-ton Abbey, Rebecca) and 
Rupert Graves (Room with a 
View, Sherlock, Emma)  

Written by Mimi Denissi in 
collaboration with 2-time Tony 
Award nominee, Martin Sherman, 
SMYRNA has won 6 Hellenic 
Academy Awards including Best 
Cinematography.  

The film is directed by Grigo-
ris Karantinakis with an interna-
tional cast including Mimi Denissi, 
Leonidas Kakouris, Burak Hakki, 
Katerina Geronikolou, Jane Lapo-
taire, Susan Hampshire, Rupert 
Graves, Christos Stergioglou 
and Daphne Alexander.  

SMYRNA was produced by 
Dionyssis Samiotis, alongside 
Executive Producers Joseph 
Samaan and Mimi Denissi. 

Epic war drama ‘Smyrna’ 
details heartbreaking 
1922 catastrophe

Teach like a champion

‘Well begun is half done.’  
– Plato, Laws 

 
The number of teachers leaving the pro-

fession in the UK is hitting an all–time high.   
33% of qualified teachers leave before 

their fifth year. 39% by the tenth year. The 
staff turnover is both a significant challenge 
– lost corporate knowledge and institutional 
capability, but it is also source of valuable 
regeneration – rather like crop rotation, burn-
ing down the dead wood and introducing 
energetic and invigorating new soil agents.  

In response, the Department for Education 
has developed an Early Career Framework 
(ECF), to support newly qualified teachers 
in their first two years in the classroom. At first 
sight, and after a year of experiencing it, it 
just feels like more paperwork, with negligible 
fruits and imperceptible utility.  

High Expectations is one of the Teacher 
Standards (*) and is core to school culture. 
This is a belief in the academic potential of all 
pupils through the language we use, fostering 
a positive culture of respect and trust in the 
classroom allowing students to feel safe to 
make mistakes as part of learning within a 
challenging curriculum.   

Manage Behaviour Effectively, is another 
standard. This is to develop a positive and 
predictable environment for pupils, through 
a supportive classroom. This is supported 
by establishing effective rituals, routines and 
expectations with students that build trusting 
relationships. All this is needed to motivate 
pupils to master their subject and take on 
the challenges of their long-term journey.  

 
Warm 

 
"Warm" provides the language used to 

foster mutual respect and a belief that (a) 
the student can achieve great things acade-
mically and personally in their time at school, 
and (b) that the student believes the teacher 
is genuine through their actions and inter-
actions with that student.  

If a student knows you will, without doubt, 
follow up on behaviour issues, you establish 
a reputation quickly.  

Peacekeepers in the military say it’s easier 
to get people on–side if you've established a 
good relationship. Using 'forced compliance' 
and a behaviour management system requires 
far more effort, and meets more resistance.  

 
Strict 

 
Tending to the 'broken windows'. This is 

where the high expectations play out. By 
'sweating the small stuff', the tone is set for 

the expectations you have for students.  
Not having a pen or pencil can be part of 

a wider pastoral picture, and an early sign of 
issues. Off–task behaviour can be dealt with 
by using low impact interventions, such as 
standing near a student who is off task, tapping 
the desk, or possibly visual signals that do 
not break the flow of teaching. These are all 
learned and developed in the classroom.  

Strict is not shouting like a Sergeant Major 
at students, "flattening the grass", or being 
oppressive. Strict relies on students under-
standing that schools are communities within 
their own community, in the place where they 
live. The Army takes people from all back-
grounds, and gives them a clear shared sense 
of belonging to something. In schools, the goal 
is the same. By feeling a sense of belonging 
in their school community, students take pride 
in it and in themselves. Strict isn't judgemen-
tal, strict is nurturing and guiding. It is helping 
form children into adults, and knowing that 
this will all come with mistakes.  

 
Humour and humility 

 
Like all relationships, humour plays a part 

in building trust.  
Keeping behavioural expectations high, 

even on the small things, means that the big 
things rarely happen. Calmness, consistency, 
following policy – it supports everyone what 
"getting it right."  

 
* - The Teacher Standards are: High        

Expectations, Outcomes, Subject Know-
ledge, Planning, Adaptation, Assessment, 
Behaviour, Wider Professional Responsi-
bilities.  

 
James Neophytou

His Grace Bishop Iakovos of Claudiopolis, the Clergy, the 
Trustees and Committees of the Community of St Barnabas, 
invite you to a Christmas Concert on Saturday 17th Decem-

ber 2022, 6.00pm, to take place at St Mary’s Greek Orthodox      
Cathedral, Wood Green.   

The School of Byzantine Music choir of our Archdiocese of 
Thyateira and Great Britain, will perform carols with religious and 
traditional style. All are welcome.

St Barnabas Church 
Christmas Concert

Nepomak UK raising £1,000 to cover transportation of 
Santa shoeboxes to enclaved children in Rizokarpasso

NEPOMAK UK are raising 
£1,000 to cover trans-
portation of Shoeboxes 

to our enclaved compatriots in 
Rizokarpasso and Ukrainian  
refugees in the UK. 

As part of this year’s cam-
paign, NEPOMAK UK, together 
with the help of our UK Cypriot 
community, will be sending shoe-
boxes to our enclaved com-       
patriots in Rizokarpasso, Cyprus,     
as well as showing our solidarity 
towards Ukrainian refugees in  
the UK, experiencing the unfor-
tunate consequences of an illegal 
invasion and occupation, just like 
Cyprus did in 1974. 

We were unable to collect  
and deliver shoeboxes in 2020 
and 2021 due to the barriers 
and risks that were created as 

a result of the Coronavirus    
pandemic. 

This year, as a result of 
COVID-19 and Brexit, transpor-
tation costs have significantly  
increase. We are counting on your 
support more than ever to be able 
to see this campaign through, 
bringing it back for the first time 
in three years in this format. 

All donations will be a massive 
help! Thank you in advance for 
your support!  

You can donate at www.just-
giving.com/crowdfunding/san
tashoebox2022 

Joy to the world...

…the lights have come. Whether you’re walking, in a car, on a 
train or even on a plane, the Christmas light show is in full glow. 
Some spectacular, some dimmed down and some tacky bordering 
on garish. Whatever your view you can’t escape them. 

You can begin with Glow (RHS Wisley), then try the regal illumi-
nations at Windsor, the annual winners at Kew and further afield 
Blenheim Palace, both the building and trail. Two of my favourites 
are Leeds Castle in Kent with lights, lasers and giant baubles and 
a fairy light maze at Audley End. Don’t forget also your local neigh-

bourhood where some of the displays are stunning and must take 
days to set up. 

Finally this week, there are those wonderful Christmas markets, 
a chance to gather up the clan of family and friends, enjoy some 
festive treats and a tipple of mulled wine. Markets I have been to 
previously and enjoyed include Bath, Winchester, Salisbury, 
Chester, Lincoln, Durham and several all around London. The 
world is your cloister.   

Barney Efthimiou
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Ernest Borgnine (1917-2012) 
was an American actor 
whose career spanned over 

six decades. He was noted for his 
gruff but relaxed voice and gap-
toothed Cheshire Cat grin. 

“Ma, sooner or later, there comes 
a point in a man's life when he's 
gotta face some facts. And one 
fact I gotta face is that, whatever 
it is that women like, I ain't got it.”  

In 1955, the producer Harold 
Hecht wanted to transfer Paddy 
Chayefsky's teleplay Marty to the 
big screen, with Rod Steiger in the 
title role, which he had created. But 
Steiger was filming Oklahoma! so 
was unavailable. Borgnine was 
offered the role after a female guest 
at a Hollywood reception quite 
disinterestedly remarked to Hecht 
that, ugly as he was, Borgnine 
possessed an oddly tender quality 
which made her yearn to mother 
him. "That," Hecht said later, "is 
when I decided to give him the part." 

Marty, a 34-year-old butcher from 
the Bronx, meets a plain school-
teacher at a Saturday night dance. 
They are drawn together by their 
fears of rejection and loneliness.  

One of the first films to bring new 
naturalism, new talent and new life 
to Hollywood from TV, Marty was 
known in the trade as a "sleeper", 
a film that, without any obvious 
box-office appeal, becomes a hit. 
It won four Oscars – best director, 
best film, best screenplay and best 
actor for Borgnine. 

Borgnine also won awards from 
the New York Film Critics Circle 
and the National Board of Review, 
and was voted man of the year 
by the butchers of America.  

This decidedly unalluring actor 
had enjoyed the good fortune to 
encounter a role made to measure 
for his particular talents and phy-
sique. Though no finer part ever 
came his way, he was at least grate-
ful to no longer be automatically 
cast as a heavy. In fact, it was as 
a comic character, in the popular 
TV series McHale's Navy (1962-
66), that he was to make his most 
enduring impression on the 
American public. 

He was born Ermes Effron Borg-
nino in Hamden, Connecticut, to 
Italian parents. His father worked 
on the railways and his mother 
was said to be the daughter of a 
count. Borgnine lived in Milan bet-
ween the ages of two and seven, 
later attending high school in New 
Haven before joining the navy in 
1935. Rising through the ranks, he 
left the service as a chief gunner's 
mate. He then enrolled in the 
Randall School of Drama in Hart-
ford, Connecticut, after which he 
joined the Barter theatre in Virginia. 

In 1952, Borgnine made his first 
and last Broadway appearance, 
in the comic fantasy Mrs McThing, 
starring Helen Hayes. His film debut 
had come the year before in China 
Corsair, an adventure starring Jon 

Hall, in which Borgnine played a 
double-crossing Chinese villain. 
He continued in the same vein as 
a racketeer's henchman in The Mob 
(1951), and he was a nasty piece 
of work called Bull Slager, oppos-
ing the hero Randolph Scott, in 
The Stranger Wore a Gun (1953), 
the first of more than a dozen 
westerns in which he appeared. 

As far as truly nasty characters 
went, Borgnine was particularly 
memorable in From Here to Eter-
nity (1953) as Sergeant "Fatso" 
Judson, the beer-bellied bully of 
the dreaded stockade who makes 
Frank Sinatra's life a misery. He was 
equally hissable in Johnny Guitar 
(1954), Vera Cruz (1954) and Bad 
Day at Black Rock (1955). After 
being cast against type in Marty, he 
was given far more varied roles. In 
The Square Jungle (1955), he was 
the gentle trainer of a boxer (Tony 
Curtis). In Jubal (1956), a western 
version of Othello, he was power-
ful and touching as a cattle-ranch 
owner who is convinced by the 
villainous Steiger that his wife has 
been unfaithful with the hired hand 
Glenn Ford. In The Catered Affair 
(also known as Wedding Break-
fast, 1956), which, like Marty, was 
derived from a Chayefsky teleplay, 
he was Bette Davis's hot-headed 
Bronx cab-driver husband. He 
played the songwriter Lew Brown 
in The Best Things in Life Are Free 
(1956), his only film musical, though 
thankfully he got to sing just a few 
notes. 

In the following years, Borgnine 
was seldom off the screen: down-
cast in Three Brave Men (1957), 
as a navy clerk fired because of 
alleged communist leanings;     
bellowing in The Vikings (1958), as 
a barbaric chief; and happy-go-
lucky in Summer of the Seventeenth 
Doll (1959), as an Australian sugar-
cane cutter called Roo, without 
attempting the accent. 

Borgnine spent much of the 
1960s playing the bumbling  
Lieutenant Commander Quinton 
McHale in the popular TV series 
McHale's Navy, and was also kept 
busy marrying and divorcing. 

Two of Borgnine's most notable 
screen roles in the 60s were a 
tough general in Robert Aldrich's 
The Dirty Dozen (1967) and one 
of the wildest of Sam Peckinpah's 
The Wild Bunch (1969). In the 
1970s, he drifted from genre to 
genre, including one of the first 
"disaster movies" of the period, 
The Poseidon Adventure (1972). 
But he was always best at what 
he did first – playing the heavy. 
Aldrich's Emperor of the North 
(1973) featured him as a sadistic 
train conductor during the Depres-
sion who threatens to kill any hobo 
boarding his train, and in Peckin-
pah's Convoy (1978) he played 
the cop pursuing truck driver Kris 
Kristofferson. 

In the 1980s, Borgnine had another 

TV hit with the series Airwolf and 
worked with a younger generation 
of film directors including John 
Carpenter (Escape from New York, 
1981), Wes Craven (Deadly Bless-
ing, 1981) and Paul Morrissey (Spike 
of Bensonhurst, 1988). However, 
he appeared most often in con-
ventional action pictures, a few of 
them with a distasteful vigilante 
theme, and in three crass TV movie 
sequels to The Dirty Dozen. 

Throughout the 1990s and into 
the new century, Borgnine expen-
ded most of his energy on the golf 
course while continuing to appear 
mostly in supporting roles, though 
he did take the lead in the Sean 
Penn-directed segment of the 
omnibus film 11'09''01 - September 
11 (2002) and in The Man Who 
Shook the Hand of Vicente Fer-
nandez. In the latter, he played an 
elderly man, bitter at never becom-
ing famous. Borgnine himself was 
an example of an actor who made a 
handsome living from an ugly mug. 

 
Source: guardian.com 

 
MARTY 

It’s a cliché to remark that  
“they don’t make them like they 
used to” but, in the case of Marty, 
it’s true. The simple, character-
based romance is a thing of the 
past; even indie filmmakers rarely 
attempt it today.  

Marty was adapted by Paddy 
Chayefsky from his 1953 teleplay. 
Rod Steiger, who originated the 
role, was replaced on the big screen 
by Ernest Borgnine, who played 
against type as the shy, sensitive 
title character. Borgnine would win 
the only Oscar of a long, success-
ful career for this film. 

When speaking about Marty, 
Chayefsky called it “the most     
ordinary love story in the world.” 
Therein lies its appeal. Neither of 
the principals, Marty and Clara, 
has had success in love. They are 
both past their socially acceptable 
“sell by” dates for marriage – he’s 
34 and she’s 29. In the opening 
scene, which depicts Marty serving 
customers at the butcher’s shop 
where he works, he is castigated by 
two women for not being married. 
His mother is equally concerned 
that he will end up a bachelor. Clara 
has all-but given up and is content 
with the old maid’s role. Neither is 
attractive; Marty refers to himself 
as “ugly” and the nicest descrip-
tion anyone has for Clara is “plain.”  

Marty’s mother, has talked him 
into going with a friend to a dance 
hall in hopes he might unearth a 
future bride. He’s having little luck 
when he finds Clara after she has 
been abandoned by her date. They 
leave the dance hall together and 
spend much of the night walking 
the streets of the Bronx, getting to 
know one another and discovering 
that they share many of the same 
fears and concerns. As his infa-
tuation grows, Marty becomes       

animated and talkative, allowing 
his inner personality to bubble to 
the surface. Given an opportunity 
to abandon Clara for a “sure thing,” 
he opts to stay with her and brings 
her home to meet his mother. 
Teresa, however, is less than ena-
mored with this new woman in her 
son’s life. Although she has been 
pressing Marty to “find a girl,” now 
that it’s a reality, she becomes re-
sentful and jealous, especially when 
Clara remarks that she believes 
aging parents shouldn’t live under 
the same roof as young couples. 
Fear of abandonment replaces 
Teresa’s concern about Marty’s 
marital status. 

Borgnine made Marty during a 
period when he was appearing in 
a half-dozen movies per year, often 
as heavies. It was a risk to cast 
him as Marty – a sweet, lonely guy 
without a bad bone in his body – 
but Borgnine pulls it off magnifi-
cently. In addition to showing vul-
nerability, he provides glimpses of 
despair, longing, and frustration as 
forces conspire to keep him from 
a second date with Clara. He and 
Betsy Blair exhibit strong chemistry.  

Marty doesn’t have a clean, neat 
ending like the 1991 Christopher 
Columbus/John Candy remake, 
Only the Lonely. It doesn’t follow 
the characters to the altar or leave 
us with an image of them kissing. 
The final scene is satisfying, how-
ever, because although none of 
the stories are wrapped up and 
tied with a bow, the sense of real 
life is allowed to pause at the right 
moment. We don’t know whether 
Marty and Clara will end up together 
but we recognize that he has finally 
taken a step toward living his own 
life and there’s hope for them both. 

With a brief running time of 90 
minutes (the shortest Best Picture 
Oscar-winner ever), Marty never 
threatens to overstay its welcome. 
More than 70 years after its pre-
miere, it’s as easy to see a little bit 
of oneself in Marty as it ever was. 

 
Reel reviews.net 

THE WILD BUNCH (1969) 
Sam Peckinpah’s 45-year-old 

epic about the decline of the 
American west remains a brutal 
benchmark in action cinema. 

Director Peckinpah was not often 
afflicted by anxiety, but midway 
through the shoot for The Wild 
Bunch in 1968, star Ernest Borg-
nine found his in an uncharacteris-
tically pensive mood. The sequence 
he was about to film, the final 
shootout in which Pike and the rest 
of the gang meet their bloody fate, 
was the most technically demand-
ing of his career. 

“Sam was walking around with 
his head kind of low,” remembered 
Borgnine. “I put my arm around him 
and said, “Sam, waddaya worried 
about?” You got a great picture. 
Let the blood flow!” 

But in fact, Peckinpah’s nervous-
ness might have been responsible 
for the final magnificent framing 
device: the long, slow walk towards 
General Mapache’s compound, as 
Pike (Holden), Dutch (Borgnine), 
Tector (Johnson) and Lyle (Oates) 
stroll slowly, purposefully and boldly 
to their certain doom. 

The sequence wasn’t in any 
version of the screenplay and  
appears genuinely to have occurred 
to Peckinpah at the last minute, 
perhaps partially as an avoidance 
tactic as he struggled to conceive 
the final shootout. 

Minutes before the crew was 
about to start the set-up for the 
explosive final, Peckinpah had 
called over assistant director Cliff 
Colman. 

“I wanna do a walk thing,” Peck-
inpah said. Peckinpah also told 
cinematographer Lucian  Ballard to 
break out a long-lens, while Cole-
man frantically began to wrangle 
background actors for what was 
going to be a complex sequence 
of shots, and one that needed to 
be completed in just a few hours. 

“Nobody knew what Sam wanted 
or what he was going to do. But 
before you knew it he built it and 
built it and built it and it became 

that scene.” 
In the subsequent final shoot, 

Peckinpah certainly followed Borg-
nine’s advice and “let the blood 
flow.” Thousands of squibs, tens of 
thousand of blank rounds and gal-
lons of blood were used to create 
one of the greatest action sequen-
ces ever: one that invented a new, 
jagged vocabulary of cinematic 
violence that can be seen in films 
as disparate as The Matrix and 
Saving Private Ryan. 

But then finale’s real emotional 
power comes from the ‘walk thing’, 
those few moments in which we 
see the outlaws strolling towards 
their death. 

 
Source: Adam Smith  

Empire Magazine  
 

TOP 10 FILMS 
 

FROM HERE TO ETERNITY (1953) 
Directed by Fred Zinnemann  
 
JOHNNY GUITAR (1954) 
Directed by Nicholas Ray  
 
BAD DAY AT BLACK ROCK (1955) 
Directed by John Sturges 
  
MARTY (1955) 
Directed by Delbert Mann 
 
THE VIKINGS (1958) 
Directed by Ruben Fleischer 
  
THE FLIGHT OF THE PHOENIX 
(1965) 
Directed by Robert Aldrich  
 
THE DIRTY DOZEN (1967) 
Directed by Robert Aldrich 
  
THE WILD BUNCH (1969) 
Directed by Sam Peckinpah 
 
THE POSEIDON ADVENTURE 
(1972) 
Directed by Ronald Neame 
 
ESCAPE FROM NEW YORK 
(1981) 
Directed by John Carpenter 
 

Photo: The Wild Bunch: Ben 
Johnson, Warren Oates, William 

Holden and Ernest Borgnine

Ernest Borgnine
My Movie Icons George.M.Georgiou



I know I’ve said it many times, 
Frank Capra is no Charles 
Dickens - A Christmas Carol 

remains top of the seasonal story 
tree - but I’ve always thought that 
his 1946 fantasy drama movie 
It’s a Wonderful Life (London 
Coliseum) had all the right cre-
dentials for an operatic produc-
tion. Drama, sadness, tragedy 
and euphoric redemption, it’s 
loosely based on the Dickens 
classic. So it comes to pass, at this 
most wonderful time of year, that 
Jake Heggie, has transformed 
the weepy tale into a delightfully 
entertaining show. One that     
will undoubtedly become a firm  
festive fixture…should the ENO 
be allowed to remain in their 
feted home. Fate may decide 
otherwise. 

It’s Christmas Eve and George 
Bailey is down in the dumps. 
Married to childhood friend Mary 
Hatch he has had a couple of 
tragic episodes that have brought 

him to the depths of despair and 
so it is on the day before Christ-
mas that he contemplates suicide. 
The prayers of his family and 
friends reach Heaven and he is 
assigned a guardian angel to 
remind him of all his good deeds 
to save him and show him that 
a world without George would be 
a poorer place. In the film that 
angel is Clarence but here Heggie 
gives us Clara in the shape of 
soprano Danielle de Niese and 
my oh my what a gloriously    
celestial being she turns out to be. 
An angelic voice with a demean-
our that would perk up even the 
most curmudgeonly of people. 

Gene Scheer’s libretto is        
immediately recognisable for 
those who have seen the film 
apart from Clara becoming far 
more prominent throughout as 
a ghostly apparition seen only 
by George, a performance of real 
quality by Frederick Ballantine. 
His is a voice as warm as chest-

nuts roasting on an open fire 
with a beautifully nuanced sug-
gestion of dilemma and desire. 
The interplay between the effer-
vescent de Niese and Ballantine 
is a joy even if sometimes she 
borders on being a tad too much 
in her positivity like somebody 
loudly singing “have a nice day.” 
Jennifer Frances is a strong and 
assured Mary but struggles to 
have the same impact as the two 
main protagonists. 

Heggie’s score is bold and 
colourful in its willingness to play 
with form and genre including 
an eclectic mix of musical styles 
from classical to contemporary 
with elements of Busby Berkeley 
thrown in the surprisingly good 
dance numbers. All of which is 
given exuberant and sparkling 
direction by Aleta Collins’s in a 
production which takes place 
under a sky dominated by twin-
kling stars on a set by Giles Cadle 
that is smart and evocative as it 

takes us down memory lane 
depicting the various phases of 
George’s life. It is an evening full 
of uplifting moments, there is a 
huge cast with many impressive 
soloists, leaving you with an 
overall feeling of a wonderful 
redemption epitomised by the 
angel who rightly earns her wings 
(part of the deal with George) 
with a vintage performance. Joy 
to the world, Clara is come.  

Let’s hope the Arts Council   
of England get the message 
that it would be a tragedy were 
it to go ahead with cutting the 
ENO’s annual funding, especially 
as they and the government 
cannot explain what levelling up 
actually is. As a working class 
kid of immigrant stock I never for 
a moment thought opera would 
be my bag and yet here I am. 
This is a wonderful life…should 
the Arts Council redeem itself.  

Meanwhile Sotira Kyriakides 
(and child critic) revel in a snowy 

classic… 
The Snowman (Peacock 

Theatre) remains the perfect 
Christmas treat for all the family. 
Raymond Briggs' book was first 
published back in 1978. Nearly 
40 years on, 'The Snowman' is 
still as marvellous today as it ever 
was. From the start, the fantastic 
stage set of simulated snowfall 
leaves you filled with excitement  
about going on a journey you 
never want to end. There are no 
words in the stage production 
and the story is conveyed through 
dance. 

You can hear a pin drop when 
the Snowman and the boy take 
off and fly across the stage, a 
mesmerising spectacle. Hearing 
the glorious Walking in the Air 
at the end of the first act warms 
the cockles with the treble voice 
sounding a sweet announce-
ment of Christmas. All around 
the audience the children were 
stunned into silence and wonder.  

The second act is very lively 
with some amazing dancing,  
including a dance trinity between 
the Snowman , the Ice Princess 
and baddy 'Jack Frost', all 
beautifully choreographed and 
enchanting. The whole cast are 
fab but the boy and the Snowman 
deserve special recognition,     
both are exceptional. Despite 
the tragic ending, if you get the      
opportunity to go and see this 
Snowman don't miss it. 

Finally, Marquinhos Galogerino, 
checks in on an old favourite… 

In 2003 I saw the film Elf and 
thought I would hate. Since then 
I’ve watched it every Christmas 
and still love it laughing out loud 
at its silliness. So no pressure 
on Elf the Musical (Dominion 
Theatre), now back in the West 
End again after taking London 
by snowstorm in 2015. 

Take it from me this is THE 
show to see if you want a lift out 
of the morass and gloom in 
which we live. Just in case you 
don’t know, it’s all about Buddy 
who lives in the North Pole and 
thinks he’s an elf. Santa tells him 
otherwise so off Buddy goes to 
The Big Apple in search of his 
human father. New York is lit up 
like a gigantic Christmas tree but 
it all feels very empty to him. No 
spirit, no soul and his dad doesn’t 
do Christmas. 

Just like the movie it moves 
at a cracking pace and Philip 
Wm. McKinley’s production is            
a musical juggernaut, an audio 
visual feast for all the senses. I 
even forgave his attempts to 
make it more relevant to a British 
audience. Computa sez no.       
Instead lose yourself in Holly-
wood Technicolour with a score 
by Matthew Sklar that is pitch 
perfect with lashings of playful 
and occasionally cheesy lyrics 
provided by Chad Beguelin. Yes 
I cringed but for the most part 
was too busy having lots of fun. 
But let’s talk Buddy… 

Simon Lipkin smashes it, so 
much so that I even began to 
question whether Will Ferrell 
(Elf in the movie) was the defini-
tive elf or not. His comic timing 
is impeccable and although it’s 
a part that could easily become 
sickly sweet he never does. He 
even had audience members 
voicing their sadness about his 
predicament. “Aaah” said the 
woman next to me as she pulled 
out her perfumed tissues. Tom 
Chambers is a right old grinch as 
Buddy’s father Walter and Kim 
is terrific as his assistant Deb. 
Find your inner elf and go see. 

Finally, I must mention a      
serendipitous concert I attended, 
for pleasure, not work. Pianist 
Mark Bennington (G Live, 
Guildford) played Beethoven 
Sonatas and a mixture of Chopin 
in a recital that was an absolute 
delight. A pianist friend recently 
spoke to me about pianists that 
could make the instrument “sing” 
and here was a pianist doing 
just that. The perfect antidote to 
Christmas floss (which I love) 
offering something quite sublime. 
His interpretation of the two dra-
matic sonatas was beguiling and 
the romantic lyricism of Chopin’s 
work was played with beautiful 
contrast and control with a touch 
of understated showmanship 
thrown in. Redemption comes 
full circle with this enchanting 
recital. 

 
IT’S A WONDERFUL LIFE - 

www.eno.org 
 

THE SNOWMAN – 
www.sadlerswells.com 

 
ELF THE MUSICAL – 
www.elflondon.com

Theatre Reviews 
Barney Efthimiou

 22      | Thursday 1st December 2022

A wonderful redemption
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Film Reviews 

FILM OF THE WEEK 
 

White Noise 
 
Noah Baumach’s latest - based 

on the novel by Don DeLillo - is 
his most ambitious yet. It is diffi-
cult to describe this highly origi-
nal feature which was recently 
premiered at the recent London 
Film Festival. The story follows a 
contemporary American family as 
they struggle to cope with every-
day life until something major 
hits their mundane existence.  

Jack Gladney (Adam Driver) is 
a professor of Hitler studies and 
lives a happy existence with his 
wife Babette (Greta Gerwig) and 
their four children until a catas-
trophic train accident spreads 
chemical toxic waste over their 
town…  

The first half of this engaging 
dark comedy is suitably funny 
and intriguing until the tone 
suddenly changes and turns into 
something even darker and more 
existential. The eclectic cast is  
led by Driver and Gerwig who are    
on fine form and are strongly 
supported by Don Cheadle as  
Murray Siskind, Jack’s colleague.  

This is not the typical Baumach 
movie which is usually written 
by himself and dealing with      
relationships and break ups like 
his MARRIAGE STORY or THE 
SQUID AND THE WHALE which 
is based on his own experiences 
when he was growing up. Here 
he is working with material taken 
from another source - a deep and 
complex story told in a Brechtian 
fashion where the audience is 
allowed to be distanced and pre-
vented from caring much about 
the characters’ predicament. It 
is uneven but curiously compel-
ling! 

 
Tori And Lokita 
 

This is one of the most moving 
films I have seen for a long time! 

Belgian directors Jean-Pierre 
and Luc Dardenne are expert in 
turning naturalistic performances 
from non–professional actors 
and this time Pablo Schils and 
Joely Mbundu are no exception. 

They play two Africa migrants - 
Tori, a young boy and Lokita, a 
teenage girl who have travelled 
together to Belgium seeking asy-
lum. Their only chance of success 
with the dreadful bureaucratic 
system is to pose as siblings but 
first they need to outsmart the 
underworld who abuse and take 
advantage of their desperate 
needs of survival… 

This tremendous film is one 
of the highlights of the recent 
London Film Festival and one 
of the best from the Dardennes 
Brothers. It plays like a nail-biting 
thriller with two outstanding per-
formances from the eponymous 
heroes. Essential viewing!  

The Infernal  
Machine 

Andrew Hunt writes and directs 
this intriguing film which follows 
the story of Bruce Cogburn (Guy 
Pearce), a reclusive author of a 
controversial book called “The 
Infernal Machine.”  

25 years earlier the book in-
spired a student to commit mass 
murders and since then Bruce 
has been living in hiding until he 

begins to receive endless letters 
from an obsessive admirer… 

This is basically a one man 
show and Pearce is effortlessly 
persuasive as the loner. The nar-
rative is occasionally too complex 
for its own good especially       
towards the end but overall, a 
decent mystery thriller. 

 

Lynch/Oz 

Who would have thought that 
David Lynch, the great auteur 
filmmaker, pays tribute in almost 
all his movies to just one film? 
He saw THE WIZARD OF OZ 
when he was a boy and yes, it’s 
true his visual flair, his dream-
like imagination and haunting 
surrealism has been heavily in-
fluenced by this ground-breaking 
film.  

Writer/director Alexandre Q 
Phillippe, well known for his   
analytical documentaries on 
PSYCHO, ALIEN and THE      
EXORCIST, has invited other 
filmmakers like John Waters and 
David Lowrey, to discuss Lynch’s 
films in reflection to Oz as well as 
their own work and influences. 
A gift from heaven for film lovers!  

Violent Night 

The Christmas turkey has   
arrived early this year. Santa, 

like in BAD SANTA but not as 
funny, likes to drink on the job 
and is even more inconvenienced 
when a group of mercenaries 
break into a lavish mansion to 
rob the wealthy owners when he 
arrives to deliver the presents. And 
unsurprisingly, in HOME ALONE 
kind of fashion, Santa and one 
the guest’s young daughter step 
in to save the day… 

David Harbour does a decent 
job despite the lame and utterly 
unfunny script, while the totally 
unrecognisable Beverly D’Angelo 
as the unsympathetic matriarch. 
Give this mindless garbage a 
miss!  

 

India Sweets 
And Spices 

This sweet film follows the 
story of Alia (Sophia Ali), a uni-
versity student who visits her 
parents during the holidays. She 
struggles to relax and feel com-
fortable at her parent’s endless, 
lavish parties and with the mali-
cious gossip that accompany 
these events especially after she 
falls for young man at the “India 
Sweets and Spices” grocery 
store… 

It may a bit rough around the 
edges but overall, a charming film 
thanks to the luminous presence 
of its leading lady. 

 

A Chiara 

Jonas Carpignano completes 
his “Calabrian Trilogy” with this 
gritty story seen from a young 
girl’s point of view.  

15-year-old Chiarra (Swamy 
Rotolo) grows up in a loving home 
environment in the Calabrian City 
of Giola Tauro. She adores her 
father Claudio but when he sud-
denly disappears after she turns 
18, she begins to realise that her 
peaceful family existence is not 
exactly as it appears to be… 

A compelling story based on 
true events with a remarkable 
lead performance by a fresh, 
promising new talent! (MUBI)    

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

George Savvides 

A young boy bullied at 
school for wearing a 
wolf mask discovers the 

power of being different in UK 
Cypriot Toff Mazery’s all-new 
2D animated series, now 
streaming on Apple TV+. 

Venturing down a magical 
tree trunk portal into a world  
of creation, Wolfboy and the 
Everything Factory, artfully     
inspires young audiences by 
drawing inspiration from the 
creator’s own experiences of 
living life “drawing outside the 
lines.” 

“We’ve said from the begin-
ning when we started writing, 
that throughout the show,      
for kids and for everyone, we     
explain that the weird parts of 
us are the parts that aren’t con-
forming to what we think other 
people want us to be,” says 
Mazery, who co-created the 
series with Emmy Award winner 
Edward Jesse.  

“That drawing-outside-the-
lines way of thinking and way 
of going forward, I think that’s 
the key. If I hadn’t done that, I 
don’t think I would have been 
as happy and satisfied in my 
life and in my work. In art and 
in life, I took a lot of the outside-
the-lines turnings. And some 
of them bought me to this job 
and hitRECord.” 

Produced by open creative 
platform hitRECord and Bento 
Box Entertainment, Wolfboy and 
the Everything Factory follows 
the epic story of Wolfboy  
(Kassian Akhtar), an imaginative 
child who is teased at school 
for wearing a wolf mask. After 
retreating into a nearby forest, 
the boy discovers two magical 
sprytes who unknowingly lead 
Wolfboy to their Everything Fac-
tory at the centre of the earth, 
where everything – from clouds 
and trees to rabbits, dreams, 
hiccups, and even memories 
– is created for the natural world 
on the surface. 

While at the Everything  
Factory, the expanse of Wolf-
boy’s imagination baffles even 
his new spryte friends, including 
the wise Professor Luxcraft. In 
the 10-episode series, Wolfboy 

not only discovers his destiny to 
play a vital role in an age-old 
battle between the forces of 
creation and destruction, but 
he also learns that it’s the 
dreamers like him who can 
change the world for the better. 

“Wolfboy is trying to figure out 
who he is, and he goes through 
ups and downs where he’s trying 
to please everyone and trying 
to be who they want him to be,” 
says Mazery.  

“When I was growing up, I 
didn’t know exactly who I was. 
I don’t think all kids do. You’re 
kind of told who you are and 
then you’re trying to figure out 
who you really are by yourself. 
And when you’re being yourself, 
you’re going to probably be a 
bit different or a bit weird.” 

In addition to newcomer 
Akhtar as the titular Wolfboy, 
the cast includes Critics’ Choice 
Award nominee Archie Yates 
(Jojo Rabbit), who portrays 
Sprout; Lilly Williams as Xandra; 
Cristina Milizia (DC Superhero 
Girls) as Floof; and Gordon-
Levitt as Professor Luxcraft. The 
series is peppered with special 
voice performances, including 
Juno Temple (Ted Lasso) and 
Gordon-Levitt’s former 3rd Rock 
from the Sun castmate, stage 
and screen legend John Lith-
gow. Gordon-Levitt also execu-
tive produces the series with 
Mazery. 

“Working with people who 
clearly resonated with the mes-
sage of the show, and put so 
much of themselves into it, not 
just our unparalleled creative 
team, but the production crew 
also, I’m really grateful for that,” 
says Mazery.  

“It was a labour of love for 
all involved, and it’s brought us 
all very close as a ‘wolf pack.’ 
We all saw something of our-
selves in this story.” 

And Mazery hopes Wolfboy 
continues to inspire viewers in 
the same way. 

“Always keep your imagina-
tion and creativity alive,” says 
Mazery.  

“Because one day it might 
become your superpower that 
helps you change the world.”

UK Cypriot Toff Mazery’s 
2D animated series now 
streaming on Apple TV+
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Lioness Jill Scott crowned  
Queen of the Jungle 

Former England footballer Jill Scott beat Owen Warner and 
Matt Hancock to win I’m A Celebrity 2022. 

Speaking on Good Morning Britain on Monday, the 35-year-old 
said: “This just hasn't sunk in yet, it's a really weird feeling right 
now. I really did enjoy it. It was tough times but being on that 
cyclone challenge was like being a young kid again. I just felt like 
I threw myself at everything and tried to make the most of an 
incredible experience.” 

Loose Women star Charlene White was the first to be elimi-
nated from the competition, followed by Scarlette Douglas, Sue 
Cleaver, Boy George, Babatunde Aleshe, Chris Moyles, Seann 
Walsh and former England rugby player Mike Tindall. Former 
health secretary Hancock left the jungle in third place.  

Speaking to hosts Anthony McPartlin and Declan Donnelly after 
winning, the Lioness said: “We were one big team, I don’t think 
there should be one winner, we couldn’t have got through it 
without all of us.” 

The I’m A Celebrity final averaged 10.1 million viewers, making 
it the highest rated final since 2018. It was an increase of 3.6 
million viewers compared to last year's final. 
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Andrea Georgiou 

George Ioannides 
joins cast of 
Guys & Dolls 

 
Cypriot star George Ioannides 

has been cast in Guys & Dolls the 
musical which opens in London 
on 3 March 2023. 

The Bridge theatre will     
transform for one of the greatest  
musicals of all time. It has more 
hit songs, more laughs and more 
romance than any other show!  

The seating is wrapped around 
the action while the immersive 
tickets transport you to the streets 
of Manhattan and the bars of 
Havana in the unlikeliest of love 
stories. 

To book tickets to the show 
visit https://bridgetheatre.co.uk 

George Ioannides graduated 
from the Laine Theatre Arts in 

2015. His credits include Nefeles 
the Musical at the National The-
atre of Cyprus; Beauty And The 
Beast at the Strovolos Theatre, 
Cyprus; Vasilis in One Day In Dec-
ember at the Strovolos Theatre, 
Cyprus; Hunchback of Notre Dame 
at the Strovolos Theatre, Cyprus; 
Flickering Candles Of Light at 
the Ancient Curium Amphitheatre, 
Limassol, Cyprus; understudied 
and played the role of the Prince 
in Cinderella in Chelmsford; Our 
House at the Studio Theatre, 
Epsom; featured vocalist and 
dancer in Flying In At 40! and A 
Stair(E) At A Time at the Epsom 
Playhouse; Peter Pan in Dartford; 
Mamma Mia at the Novello Thea-
tre; Annie at the Piccadilly The-
atre; An Officer And A Gentleman 
at the Curve Theatre, Leicester 
Square Theatre and National 
Tour; and the lead role of Emilio 
Estefan in On Your Feet!

Julian Marley, son of reggae 
music legend Bob Marley has 
released a single with Greek 
singer Stamatis Gonidis. 

Gonidis took to social media 
to announce the new release: 
““Good morning and good week 
friends! The new song is here, 
I hope you like it. If so...spread 
the word. Thanks!” 

Titled Monos Mou Boro, its 
released by Sonar Music Greece. 

Julian Marley follows in his 
father’s footsteps and is a devout 
Rastafarian who uses his music 
to inspire his life and spirituality. 
He has received two Grammy 
award nominations. 

As a philanthropist, he conti-
nues to build charitable missions 
and contributes to the Ghetto 
Youths Foundation which he 
founded alongside his brothers 
Stephen and Damian. 

Bob Marley’s son Julian teams up 
with Stamatis Gonidis 
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Getting all glammed up 
for the festive season? 
Well don't leave it all 

last minute - get things done 
ahead of time so you are ready 
for all those events.  

Getting facials done months 
in advance makes sense, and 
really should be done regularly 
all year round, however, if you 
can only go once a month to a 
professional, then a few months 
ahead will be sufficient to look 
radiant. 

Nails can be done in advance 
and just be maintained regularly 
to look fresh; every three weeks 
is an average for many, while 
some can hold out that little 
longer. It just depends on the 
individual and how fast those 
nails grow. 

There are so many different 
techniques used nowadays, 
something to suit everyone’s  
individual needs for work and 
lifestyle. Nail polish alone in the 
past would often chip and not 

look so great, but with all the new 
products available nowadays, 
there is so much to choose from 
- soft flexible gels, hard gels, 
acrylics, and they are not dama-
ging to the nail, so long as they 
are done correctly with good care 
and attention, and no use of an 
electric file on the actual real 
nail itself. A little light key to the 
surface of the nail can be done 
simply by hand using a nail file 
designed for purpose. The drill 
should be used for finishing pur-
poses, to avoid ruining the actual 
natural nail. So, it is worth looking 
for a good nail technician that 
does not put you on that conveyer 
belt in and out system for quick 
production. It may cost a fraction 
more, but saving those nails are 
worth it. 

So what do we have on offer? 
There is the good old fashioned 
nail polish which is ideal if nails 
are not in water continuously 
(washing dishes etc). When in 
water for a period of time, nails 

change their structure till dry 
again, similar to hair when wet 
(they are both made up of kera-
tin) so polish can chip and peel 
easily. An overlay may be better 
to keep nail polish on as it is more 
absorbent than the natural nail, 
and the gel would mould itself 
around the nail shape itself; they 
have a lot more flexibility and 
can take a little gentle knocking 
here and there and still retain a 
polished look. All these gels are 
brushed on and set under an 
led lamp. They come in different 
colours and are quite hard wea-
ring to everyday lifestyle. 

Hard gels are just that - once 
they are applied and brushed 
on in their gel form, they then 
become hard set on the actual 
natural nail or on top of an applied 
nail tip extension to give the      
instant extra added length. The 
gel is cured under the special 
lamp in order to set and become 
hard. They are then hardwearing 
with enough flexibility to take a 

little gentle knocking and not be 
too painful. They can be done as 
a French Manicure or in a semi-
permanent colour choice form. 

Acrylics are by far the most 
durable - they consist of a liquid 
and powder ratio mix that is  
applied with a brush over the 
natural nail or on a nail tip exten-
sion applied first to the nail for 
added length. However, acrylics 
have very little flexibility, if any 
at all, and therefore if knocked 
even a little, it most definitely will 

be felt. Therefore, this should be 
taken into account if one has a 
type of work where they may be 
prone to hitting or catching the 
nail tip on something.  

Nowadays there are matching 
gels and ordinary nail polishes, 
should you want colour gel on 
your fingernails and ordinary nail 
polish on your toe nails.  

What-ever you choose, add a 
little festive glitz and glam to 
those nails with nail art, be it a 
sparkly Christmas star or snow-

drop of glitter, get in the spirit of 
the festive season and go shine. 
There are nail art transfers you 
can apply yourself on top of any 
nail colour or of course you can 
get a fancy design of your choice, 
done by those professional nail 
technicians who do the nail gels 
or acrylics.  

Love and Sparkles, 

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

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

Glitz and glam festive nails

Cooking with Loulla Astin 
Potatoes in tomato sauce

This delicious, peasant  
potato dish is one of the 
foods which transcends 

cultural boundaries and national 
borders. They are many countries 
claiming their own variation, from 
the Spanish signature potato dish 
Patatas Bravas, to the Turkish 
potato casserole Patates Bastısı.  

Then there are other ways      
of using potatoes - Dutch and 
Belgian Fretjes, American Hash 
Browns and the good old British 
chips. 

My grandparents were potato 
farmers in the village of Avgorou 
so we ate a lot of potatoes, like 
the Chinese do with rice. My 
maternal grandmother used to 
make it for us in the room which 
she cooked and slept in, on her 
little vintage brass paraffin stove, 
for our lunch after school. It was 
usually accompanied with a cou-
ple of fried eggs, fried Halloumi 
or olives and slices of her home-
made bread.  

Everything she cooked for us 
on her vintage stove tasted deli-
cious. The only thing I changed 
on her recipe was to add paprika 
and parsley - I hope she would 
approve. 

 
Ingredients: 

4 tbsp olive oil 
4 medium Cypriot potatoes 

or Desire  
1 large onion chopped 
2 cloves of garlic, chopped 

1 cinnamon stick 
1 tbsp tomato paste 
3 medium tomatoes, grated  
Salt 
Pepper 
Paprika 
1 tsp of sugar 
Chopped parsley 
  

Method: 
Peel the potatoes, rinse      

thoroughly and pat dry with a 
paper towel, then cut them into 
bite-sized chunks. 

In a medium saucepan, over 
medium heat, sauté the onions 
until soft, add the garlic, potatoes 
with the cinnamon stick, and cook 
for 5 minutes until the potatoes 
are golden. 

Mix in the tomato paste,      
then add the grated tomatoes 
and season with salt, pepper, 
paprika and sugar. When the 
sauce comes to boil, pour enough 
warm water to cover the pota-
toes completely. Cover with a 
lid, lower the heat and simmer 
for about 30 minutes, stirring 
occasionally until the potatoes 
are fork tender and the sauce 
has thickened. Taste and adjust 
seasoning. 

Let it rest for 5 minutes, 
sprinkle with a little chopped 
parsley and serve. 

 
Follow Loulla on Facebook: 

www.facebook.com/groups/ 
1250641761674966



Michael Yiakoumi

Fixtures
Thursday 1st December 2022 
World Cup 
Croatia v Belgium 15.00pm BBC 1 
Canada v Morocco 15.00pm BBC 2 
Japan v Spain 19.00pm ITV 1 
Costa Rica v Germany 19.00pm ITV 4 
2nd December 2022 
World Cup 
South Korea v Portugal 15.00pm BBC 1 
Ghana v Uruguay 15.0pm BBC 2 
Cameroon v Brazil 19.0pm ITV 1 
Serbia v Switzerland 19..00pm ITV 4 
Cyprus Football 
Enosis v AEK Larnaca 
Doxa v Akritas 
Saturday 3rd December 2022 
FA Vase 3rd Round Proper 
Pinchbeck United v St Panteleimon FC 

15.00pm Sir Halley Stewart Field, Winfrey Avenue, Spalding, PE 
11 1DA 
League Two 
Leyton Orient v Bradford 12.30 pm Brisbane Rd,E10 5NF 
Vanarama National League 
Barnet v Wealdstone 12.30pm The Hive, Camrose Avenue, Edg-
ware HA8 6AG 
Isthmian League  
Haringey Borough v Lewes 15.00pm White Hart Lane, London 
N17 7PJ 
Stowmarket Town v New Salamis 15.00pm  
World Cup 
Netherlands v United States 15.00pm TBC 
1st Group C v 2nd Group D 19.00pm TBC 
Cyprus Football 
Nea Salamis v APOEL 
Pafos v Olympiakos Nicosia 
Sunday 4th December 2022 

World Cup 
1st Group D v 2nd Group C 15.00pm TBC 
England v Senegal 19.00pm ITV 1 
Cyprus Football 
Anorthosis v Aris Limassol 
Apollon v AEL 
Monday 5th December 2022 
World Cup 
1st Group E v 2nd Group F 15.00pm TBC 
1st Group G v 2nd Group H 19.00pm TBC 
Cyprus Football 
Omonia Nicosia v Karmiotissa 
Tuesday 6th December 2022 
World Cup 
1st Group F v 2nd Group E 15.00pm TBC 
1st Group H v 2nd Group G 19.00pm TBC 
London Cup Round 2 
Haringey Borough v Glebe 19.45pm White Hart Lane, N17 7PJ
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St Panteleimon FC have eyes on playing at 
Wembley Stadium as they face  
Pinchbeck United in the FA Vase

New Salamis  
continue winning run

St Panteleimon have a 
massive FA Vase game 
this Saturday at 3.00pm  

playing FA Vase 3rd Round 
Proper against Pinchbeck Uni-
ted at the  Sir Halley Stewart 
Field, Winfrey Avenue, Spalding, 
PE 11 1DA. 

Pinchbeck United Football 
Club is a football club based in 
Pinchbeck, Lincolnshire, Eng-
land. They are currently members 
of the United Counties League 
Premier Division North and play 
at Spalding United's Sir Halley 
Stewart Field ground. 

The club joined the Premier 

Division of the Peterborough & 
District League in 1958. 

They were Premier Division 
champions in 1989–90, retaining 
the title the following season. 

In 2003–04 the club finished 
bottom of the Premier Division, 
but were not relegated to Division 
One.  

They were champions again 
in 2011–12, also winning the 
Peterborough Senior Cup.  

After finishing as runners-up 
in 2016–17, the club were pro-
moted to Division One of the 
United Counties League. As a 
result of their promotion, the 

club moved first team matches 
to Spalding United's Sir Halley 
Stewart Field, with the reserves 
remaining at their Knight Street 
ground. 

In 2017–18 Pinchbeck were 
Division One champions, earn-
ing promotion to the Premier  
Division. 

St Panteleimon FC now play 
in the Spartan South Midlands 
League Premier and beat        
Harpenden Town and Shering-
ham FC in the previous rounds.  

The newly-branded Isuzu FA 
Vase 2022-23 season kicked-off 
in August and September and 

the games for the qualifying and 
first round games have taken 
place. 

Following on from the release 
of the entries, exemptions, 
round dates and prize funds last 
week, they now reveal how the 
early stages of the new cam-
paign look as non-League clubs 
around the country eye up a run 
to their respective showpiece 
Finals at Wembley Stadium on 
Non-League Finals Day next 
May.  

FA Vase caters for teams at 
Steps 5-7 of the National League 
System. 

New Salamis have been 
a surprise package this 
season in the Isthmian 

League, with four wins from their 
previous five including a victory 
over then-leaders Lowestoft 
Town - but it was perhaps less 
of a surprise that they defeated 
Coggeshall Town, without a win 
all season, to make it five wins 
from six.  

Taufee Skandari opened the 
scoring just before the break, 
and deadly Derek Asamoah as 
seen photo added two more in 
the second half- taking his tally 
to fifteen for the season. Salamis 
go seventh, Coggeshall stay 

bottom of the pack. 
New Salamis next game is 

away to Stowmarket Fc away 
on Saturday,

Haringey Borough 
seaside win

Borough got us underway 
and immediately launched 
the ball forward, which was 

the cue for the visiting fans to 
launch into song. They also hung 
up two flags, one, initially upside 
down, proclaiming that its owners 
were ‘Haringey Borough - Sussex 
Branch’- so at least someone had 
a short journey.  

Within two minutes the visitors 
were whipping in a free kick,  

the follow up shot needing to be 
cleared off the line - and within 
seven minutes they were ahead, 
a poor pass from a Rocks defender 
intercepted by Anthony Mendy, 
who charged forward and looked 
to have given himself too narrow 
an angle, but somehow found the 
net nonetheless.  

Haringey Borough held out to 
win 1-0. Haringey Borough’s next 
game is at home versus Lewes.
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Michael Yiakoumi

Omonia Youth invited to 10 Downing Street

Results 
Aris 2 Pafos 2, Olympiakos 0 Nea Salamina 2, Akritas 2 Paralimni 1, 
Karmiotissa 2 Doxa 1, AEK 1 Apollon 0, Apoel 4 Omonia 0, AEL 0 
Anorthosis 4. 
 
Standings 
Pafos 30, Apoel 27, Aris 26, AEK 25, Apollon 19, Anorthosis 17,  
Omonia 16, Nea Salamia 16, Karmiotissa 15, AEL 14, Paralimni 
11, Doxa 8, Akritas7, Olympiakos 6.

Wing Chun Chi-Sau gathering/seminar 
hosted by the Dragon Hall School  

of Wing Chun London at  
Bounds Green Tennis & Bowls Club 

N11 2BS. 3 minutes walk from Bounds 
Green underground station on the  

Piccadilly line. 
Sunday 4th December, 12pm to 3pm 

£20.00 CASH at the door 
(Also demonstration of Wing Chun  

Tai Chi combined style) 
Contact: 07503 137231

Everybody welcome 

Wing Chun Chi-Sau  
gathering/seminar 

The UK Cypriot community 
football club Omonia Youth 
FC had the privilege of 

being invited to 10 Downing 
Street to watch the England v 
Wales World Cup match taking 

place in Qatar. 
Prime Minister Rishi Sunak 

tweeted: Great to catch        
#WALENG this evening with 
@OmoniaYouthFC and Porth 
Community School. Well done 

England on a strong perform-
ance and for  progressing to the 
knockout stages. 

Rob Page’s team have in-
spired millions across Wales 
and beyond. They can also be 

very proud tonight. 
It was a wonderful opportunity 

for the Prime Minister to chat  
to one of Football Assocition 
#GrassrootsFootballAwards 
Winners about the importance 

of the grassroots game. 
Omonia Youth who formed      

in 1994 to provide football for     
children from all backgrounds 
between the ages of 6 to 18, 
were recently named ‘Club of 

the Year’ by the Middlesex FA, 
and went one better when they 
were named the FA & McDon-
ald’s national ‘Club of the Year’ 
at a star-studded award cere-
mony held at Wembley Stadium.

Cyprus football

England roar into last 16 of the World Cup

England marched into the 
last 16 of the World Cup 
as Group B winners after 

Marcus Rashford's double and 
a Phil Foden strike justified their 
first starts of the tournament in 
a 3-0 hammering of an outclassed 
Wales on Tuesday. 

Wales, who needed a four-
goal victory in a fixture they had 
not won since 1984 to reach the 
knockout phase, defended deeply 
and frustrated Gareth Southgate's 
side in a subdued first half at 
the Ahmad bin Ali Stadium. 

But they caved in after the 
break as a rampant England, who 
will face Group A runners-up 
Senegal on Sunday, boosted 
their goals tally in the tournament 
to nine and fuelled hopes of a 
deep run in Qatar, having reached 
the semi-finals in 2018. 

Wales could also have reached 
the last 16 with a victory if the 
match between Iran and the 
United States ended level, but 
any hope of that scenario un-
folding evaporated rapidly once 
Rashford smashed home a curling 
free kick five minutes after the 
break following a foul on Foden 
by Ethan Ampadu. 

A minute later Foden, who 
England fans and pundits have 
been urging Southgate to start, 
made it 2-0 as Wales carelessly 
lost possession and Harry Kane 
crossed low for the Manchester 

City player to convert from close 
range. 

Wales, whose talisman Gareth 
Bale was substituted at halftime 
due to a slight hamstring strain 
having touched the ball only 
seven times, looked crestfallen 
as their first World Cup for 64 
years fizzled out. 

England continued to dish  
out the punishment though and 
Rashford made it 3-0 with a 
surging run in from the right     
before shooting through a crowd 
and past Ward's legs in the 
68th. 

Manchester United's Rashford 
place in the squad was uncertain 
a few months ago due to form 
and injuries but he is now the 
tournament's joint-top scorer 
with three goals alongside Kylian 
Mbappe (France), Enner Valen-
cia (Ecuador) and Cody Gakpo 
(Netherlands). 

England's 0-0 draw with the 
United States, who finished 
runners-up in the group with five 
points to England's seven after 
beating Iran 1-0 on Tuesday, 
had brought them back down to 
earth after an opening 6-2 rout 
of the Iranians. But they will go 
into their last-16 clash full of 
confidence. 

For Wales, their return to the 
World Cup was all too brief as 
they finished bottom with a point 
and only one goal.
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(από την Ερήμη, Κύπρος) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Σοφοκλής Σοφοκλέους
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with a heavy heart and deep sadness that we announce  
the death of our dearest husband, father, brother, grandfather, 

brother-in-law, son-in-law Sophocles Sophokleous  
on Monday 28 November 2022, at the age of 69. 

 
He leaves behind wife Mary, sons Yiannaki and Mario, 

daughter Ria, daughter-in-law Natalie, son-in- law Nick, 
sister Evoulla, 4 grandchildren, brothers-in-law Paris  
and Aggy, mother-in-law Soteria, family, and friends. 

Sophocles Sophokleous

Με βαριά καρδιά και θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο  
του αγαπημένου μας σύζυγου, πατέρα, αδελφού, παππού,  

κουνιάδου, και γαμπρού Σοφοκλή Σοφοκλέους  
τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 69 ετών. 

 
Αφήνει τη σύζυγο Μαίρη, τους γιους του Γιαννάκη και 

Μάριο, την κόρη του Ρία, τη νύφη του Ναταλία, τον γαμπρό 
του Νίκο, την αδερφή του Ευούλα, 4 εγγόνια, τους 

κουνιάδους του Πάρι και Άγκυ, την πεθερά του Σωτηρία, 
οικογένεια και φίλους. 

(from Erimi, Cyprus)

11.10.1953 – 28.11.2022

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with the heaviest of hearts and great sadness  
that we announce the death of Iordanis Nicodemou,  

known by many as Nick or Naki. Nick leaves behind  
his two children George and Natasha, daughter-in-law 

Jessica, four grandchildren; Theodore, Ariana,  
Jordan and Emelia. He also leaves behind his four 

siblings, family and friends. 
 

Nick was a dearly loved husband, father, grandfather, 
brother and a dear friend to many. His loss has sent  
sorrow and sadness through the community and all 

that knew him. Nick was a unique and wonderful man.  
He was a man of great humour, who loved  

to celebrate and party, fondly known for his rather  
colourful vocabulary. But most of all, he was a man of 
his family. Nothing was ever too much for his family 

and friends. He was a man that could and would make 
the impossible happen. Nick left a lasting impression 

on everyone he met and will be dearly missed. 
 

The funeral will be held on the 9th of December 2022,  
at 12pm, at St Mary’s Orthodox Church, 21 Trinity 

Road, London, N22 8LB. Followed by the burial  
at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd,  

London N11 1JJ. 17/12/1959 – 25/11/2022

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Ιορδάνης  
Νικοδήμου

Με βαριά καρδιά και μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε  
το θάνατο του Ιορδάνη Νικοδήμου, γνωστός σε πολλούς 
και ως Νικ ή Νάκη. Ο Νικ αφήνει τα δύο παιδιά του 

Γιώργο και Νατάσα, τη νύφη του Τζέσικα, τα τέσσερα 
εγγόνια του, Θοδωρή, Αριάνα, Τζόρνταν και Εμέλια, 
καθώς και τέσσερα αδέρφια, οικογένεια και φίλους.  

 
Ο Νικ ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας,  
παππούς, αδελφός και φίλος για πολλούς. Η απώλεια 
του έχει προκαλέσει θλίψη τόσο στην οικογένεια του, 
 όσο και στην κοινότητα μας αλλά και σε όλους όσοι 
είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν. Ήταν ένας  
μοναδικός, υπέροχος άνθρωπος. Είχε πολύ χιούμορ 

 και του άρεσε να γλεντάει την ζωή.  Γνωστός για την  
στοργικότητά του και το πλούσιο λεξιλόγιό του. Κυρίως 
όμως ήταν άνθρωπος της οικογένειας. Τίποτα δεν ήταν 
υπερβολικό για την οικογένεια και τους φίλους του. 
Ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε και θα έκανε τα 
αδύνατά, δυνατά. Ο Νικ θα μείνει αξέχαστος σε όσους 
είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και θα μας λείψει πολύ. 

 
Η κηδεία του θα τελεσθεί τη Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 

2022, στις 12 μ.μ., από την εκκλησία της Παναγίας,  
21 Trinity Road, Λονδίνο, N22 8LB, και η ταφή στο  
κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, 

London N11 1JJ.

Iordanis  
Nicodemou

(from Limassol, Cyprus) (από την Λεμεσό, Κύπρος)

Nick - Naki Νικ ή Νάκη
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† ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ† MEMORIAL

Andreas Evangelou  

On Sunday 4 December 2022, we will be doing the 1st year of the sad 
passing of our beloved and loving husband and father  

Andreas Evangelou. The service will take place at St John the Baptist, 
Wightman Road, London N8 0LY.We invite all those who honour our 

beloved and loving husband’s and father’s memory to attend.

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce the death of our beloved 
Chrysi Koumourou on Wednesday 16 November 2022, aged 98.   

She leaves behind three daughters: Maroulla, Demetroulla,  
Margarita and son Antonakis, sons-in-law Themos, Andricos  
and Panicos, eight grandchildren and eleven great grandchildren.  

The funeral will take place on Friday 9 December 2022, at 12.30pm, 
at St Demetrios church, Corner of Logan Road, and Town Road N9 
0LP, and the burial will be at 2.30pm, at St Pancras Cemetery 278 

High Road, East Finchley N2 9AG. The wake to follow  
at the cemetery. Flowers are welcomed. Donations will also be  
gratefully received using the donation box at the church which  

will be donated to the Alzheimer’s Society.   
Rest in eternal peace mum you will never be forgotten. 

Chrysi Koumourou 
(From Vasili, Cyprus) 

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας  
Χρυσής Κουμούρου την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 98 
ετών. Αφήνει τις κόρες της Μαρούλα, Δημητρούλα, Μαργαρίτα  
και τον γιο της Αντωνάκη, τους γαμπρούς της Θέμο, Αντρίκο  

και Πανίκο, οκτώ εγγόνια και έντεκα δισέγγονα.  
Η κηδεία της θα τελεσθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022,  

στις 12.30 μ.μ., από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Corner of 
Logan Road και Town Road N9 0LP και η ταφή θα γίνει στις 14:30, 
στο St Pancras Cemetery 278 High Road, East Finchley N2 9AG.  
Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο κοιμητήριο. Τα λουλούδια είναι 
ευπρόσδεκτα ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές 

για το Alzheimer’s Society.  
 

Αναπαύσου εν ειρήνη μαμά, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Χρυσή Κουμούρου
(από το Βασίλι, Κύπρος)

2/6/1924 – 16/11/2022

Ανδρέας Ευαγγέλου

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 4 Δεκέμβριου 2022 το πρώτο ετήσιο  
μνημόσυνο του πολυαγαπημένου μας σύζυγο και πατέρα Ανδρέα Ευαγγέλου, 

στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού, στο Wightman Road,  
London N8 0LY. Καλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του αγαπημένου μας 

συζύγου και πατέρα, όπως παραυρεθούν.

( From Ayia Triada, Yialousa)

The family would like to extend their gratitude to all for their 
 continued love and support throughout the year. 

Patricia (wife), Marguerite (daughter), Stefano (son) and John (son). 
 

May my husband and our dad Rest in Eternal Peace. We have not  
forgotten you and you are always in our prayers and thoughts.

( από την Αγία Τριάδα, Γιαλούσα)

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας για όλη 
 την υποστήριξη και την αγάπη που μας δείξατε αυτό τον χρόνο. 

Η σύζυγος Πατρίσια, θυγατέρα Μαργαρίτα, γιοι Στέφανος και Γιάννης.  
 

Είθε η ψυχή του άντρα μου και του πατέρα μας να αναπαυθεί εν ειρήνη. Δεν σε 
έχουμε ξεχάσει και θα είσαι για πάντα στις προσευχές και στις σκέψεις μας.

Τελούμε τη προσεχή Κυριακή 4/12/2022  
στην Εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης,  
Friern Barnet Lane, London N20 0NL,  

το 23ο ετήσιο μνημόσυνο του πολυαγαπημένου  
και   αξέχαστου μας πατέρα και παππού Ανδρέα  

Ευσταθίου (από την Πεντάγεια) και καλούμε όλους 
όσοι τιμούν τη μνήμη του, όπως παρευρεθούν.  

 
Παιδιά: Chris και Μάρω, γαμπρός Παντελής, 
νύφη Αύρα, εγγονές: Τούλα, Μύρια, Άντρη,  

Πένυ και Άντρια.

Ανδρέας Ευσταθίου
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

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

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

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

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

will follow at Croydon cemetery, Mitcham Rd, London CR9 
3AT. The wake will be held at Miller and Carter, 1 Windmill Rd, 

Mitcham CR4 1HT. We would respectfully request that any 
flowers to be delivered to Alfred Smith funeral directors,  

15 Rowan Rd, London SW16 5JF, before 10am, on the day  
of the funeral. There will be a donation box in memory  
of Christos which will be given to Marsh & Willow  

Day Centre and the Alzheimer's Society.

Christos Kyriacou
(From Agios Epiktitos, Kyrenia)

† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

20/08/1932 - 15/11/2022
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Η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρέτησε 
τον τελευταίο έλληνα επιζώντα πολεμιστή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

αντιπτέραρχο Κωνσταντίνο Χατζηλάκο.  
Σε ανακοίνωση της υπογραμμίζει ότι «η άδολη αγάπη του για την πατρίδα και η αφοσίωσή του 

στην υπεράσπισή της αποτελούν παράδειγμα για όλους μας».  
Ειδικότερα, με ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρει: 

«Με σεβασμό αποχαιρετάμε τον ηρωικό πιλότο και τελευταίο επιζώντα του Β’ ΠΠ 
αντιπτέραρχο Κωνσταντίνο Χατζηλάκο, που συμμετείχε σε πάνω από 200 πολεμικές αποστολές.  

Η άδολη αγάπη του για την πατρίδα και η αφοσίωσή του στην υπεράσπισή της, 
αποτελούν παράδειγμα για όλους μας».

Απεβίωσε ο τελευταίος επιζώντας από τον Β’  
Παγκόσμιο Πόλεμο Κωνσταντίνος Χατζηλάκος

«Έφυγε» από τη ζωή ο Κύπριος τραγουδιστής, Γιώργος Γιώρκας
Νεαρός τραγουδιστής της Κύπρου απεβίωσε το Σάββατο 26/11, ύστερα από μάχη που έδινε με τον καρκίνο.  

Ο λόγος για τον Γιώργο Γιώρκα, με την είδηση να γίνεται γνωστή από φίλους και συγγενείς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης εκφράζοντας την θλίψη και την στεναχώρια τους. Ο τραγουδιστής είχε συμμετάσχει 
και στο «DanSing For You». Ο Γιώργος Γιώρκας είχε καταφέρει να «νίκησει» τον καρκίνο τον Φεβρουάριο 

του 2022 και είχε γράψει τραγούδι για το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Φιλοξενούμενος 
στην εκπομπή ”Alpha Καλημέρα” είχε πει για την περιπέτειά του με τον καρκίνο: 

“Είναι ένας Γολγοθάς, στον οποίο πρώτα έρχεται η Σταύρωση και μετά η Ανάσταση.“  
Η κηδεία του τελέσθηκε την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου, στις 13:30, από τον Ιερό Ναό Παναγίας 

Ευαγγελίστριας στα Κάτω Πολεμίδια. Η οικογένεια προτίμησε  αντί στεφάνων, να γίνουν εισφορές για την 
κοινωνική φροντίδα των ασθενών του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συγγενείς, 
φίλους και συνεργάτες για την αγαπή  
και την αμέριστη συμπαράστασή τους  

στο βαρύτατο πενθός μας από την απώλεια  
του πολυαγαπημένου μας Χάρη Σεραφείμ. 

  
Ευχαριστούμε επίσης για τα λουλούδια,  

τα συλλυπητήρια μηνύματα και τις εισφορές 
για το Macmillan Cancer support.  

 
Η Οικογένεια

† ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Χάρης Σεραφείμ

13/3/1950 -  7/11/2022

(από τον Κάμπο Τσακκίστρας, Κύπρος)

(από την Δρούσια, Πάφος)

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΚΗΔΕΙΑ

Παναγιώτης Χατζηαλεξάνδρου
† DEATH ANNOUNCEMENT - FUNERAL

It is with great sadness that we announce that our kind and loving husband, 
father and pappou Panayiotis Hajialexandrou passed away on the 22nd  

of November 2022, at the age of 91. He leaves behind his wife Eleni, son 
Angelo, daughter Christina, Daughter-in-law Elena, Son-in-law Matthew 

and grandchildren Eve, Alexia, Elenios, Eleni and Penny, as well as his two 
Great-Grandsons. He was born in Droushia, Paphos and moved to London 
where he met his wife Eleni and started his family. We remember him for 

his soft heart and his cheeky wink. Everybody was a friend to him,  
and he would help anyone in need. 

The funeral will take place on Friday 9th December 2022, at 12.30pm, 
 at St Barnabas Church, Finsbury Road, London N22 8PA. The burial will 

follow at Old Southgate Cemetery, 175 Waterfall Road, N14 7JZ. The 
wake will be held at the cemetery, with a private celebration of his life to be 
held for immediate family. Should you wish to make a donation, a box will 

be available, and all proceeds will go to The Alzheimer’s Society. 

Panayiotis Hajialexandrou
Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, 

πατέρα και παππού Παναγιώτη Χατζηαλεξάνδρου, ο οποίος απεβίωσε 
στις 22 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 91 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, 

τον γιο του Άγγελο, την κόρη του Χριστίνα, τη νύφη του Έλενα, τον γαμπρό 
του Ματθαίο, τα εγγόνια του Ήβη, Αλεξία, Ελένιο, Ελένη και Πέννυ, καθώς 
και δύο δισέγγονα. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στη Δρούσια της Πάφου και 
μετανάστευσε στο Λονδίνο όπου και γνώρισε την αγαπημένη του Ελένη.  

Τον θυμόμαστε για την καλοσύνη, τη στοργικότητα και τα πειράγματά του. 
Είχε πολλούς φίλους και πάντοτε βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη.  

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, στις 12.30 μ.μ., 
από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London N22 8PA.  
Θα ακολουθήσει η ταφή στο Old Southgate Cemetery, 175 Waterfall Road, 

N14 7JZ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο, σε μια μικρή μάζωξη για την 
οικογένεια του. Για όσους επιθυμούν, θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών  

με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο The Alzheimer’s Society.

(From Droushia, Paphos)

11/02/1931-22/11/2022



 32 | Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου      2022


	PARI-E01-S2-1201-001
	PARI-E01-S2-1201-002
	PARI-E01-S2-1201-003
	PARI-E01-S2-1201-004
	PARI-E01-S2-1201-005
	PARI-E01-S2-1201-006
	PARI-E01-S2-1201-007
	PARI-E01-S2-1201-008
	PARI-E01-S2-1201-009
	PARI-E01-S2-1201-010
	PARI-E01-S2-1201-011
	PARI-E01-S2-1201-012
	PARI-E01-S2-1201-013
	PARI-E01-S2-1201-014
	PARI-E01-S2-1201-015
	PARI-E01-S2-1201-016
	PARI-E01-S2-1201-017
	PARI-E01-S2-1201-018
	PARI-E01-S2-1201-019
	PARI-E01-S2-1201-020
	PARI-E01-S2-1201-021
	PARI-E01-S2-1201-022
	PARI-E01-S2-1201-023
	PARI-E01-S2-1201-024
	PARI-E01-S2-1201-025
	PARI-E01-S2-1201-026
	PARI-E01-S2-1201-027
	PARI-E01-S2-1201-028
	PARI-E01-S2-1201-029
	PARI-E01-S2-1201-030
	PARI-E01-S2-1201-031
	PARI-E01-S2-1201-032

