
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΦΙΚΑ 

ΣΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΠΑΣ: «Η Κύπρος

προέκταση των Αγίων

Τόπων και η Ελλάδα

πατρίδα του κλασικού

πολιτισμού»
ΣΕΛΙΔΑ 7

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΟ:

Το χάπι της Pfizer αποτελεσματικό
και κατά της «Όμικρον»

l Α. ΦΑΟΥΤΣΙ: «ΘΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ
ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ»

ΣΕΛΙΔΑ 3

Αρχιερατική 
Θ. Λειτουργία 

στον Απόστολο Ανδρέα
–Kentish Town 

Λονδίνου
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Εύχρηστο το

Ελληνικό Αλφάβητο

για το COVID…

l ΓΙΑΤΙ ΤΟ «ΟΜΙΚΡΟΝ»
ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΕ ΤΟ «ΝΙ» 

ΚΑΙ ΤΟ «ΞΙ». 
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 1096      ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΙΜΗ: £1,00

    
    

 

         
       

    
      

  

     
  

 
  

 

          
  

     

   
  

    
 

     

2 DRAYTON PARK, ISLINGTON, LONDON N5 1NU
T: 020 7700 0021 / 020 7700 6070 ñ F: 020 7502 1713

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses

       

  
    

     
     

  

    
     

  
 

    
 

      
     

  
  

 

           
  

  
  

  

    
 

    
   

    
 

Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Η
Ε Β Δ Ο Μ Α Δ Ι Α Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Ο Υ Λ Ο Ν Δ Ι Ν Ο Υ

1 5 2 - 1 5 4  C O L E S G R E E N
R D ,  N W 2  7 H D ,  L o n d o n

= e m a i l :
m i c h a e l @ e l e f t h e r i a . b i z  
w w w . e l e f t h e r i a . c o . u k

Για ποιες «συγκλίσεις» 
στο Κραν Μοντάνα μιλούν;

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

Πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα στην Ελλάδα 
για ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

n ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ LOCKDOWN ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ SELF TEST 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 8

Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ «ΟΜΙΚΡΟΝ» ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΙ

ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Πρόστιμο £200 σε όσους
δεν φορούν μάσκα

n ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ,
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ

n ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

n ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

      
     
       

      
     

        

      
    

     
      

       
   

   
     

      
    

      
      

     
     
     
     

         

      

     

     

     

    

       

     

      

    

      
    

        
       

      
     

   
    

      
    

     
        

       
      
     

 
    

     
 

     

  
  

  
     

      
    

    
     

     
   

    
     
      
     

    
        
        

          
       

        
        
        

 

AlexanderLawsonJacobs
CHARTERED ACCOUNTANTS
CORPORATE RECOVERY
& INSOLVENCY SPECIALISTS

1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London N21 3NA
Tel: +44 (0) 20 8370 7250
Fax: +44 (0) 208370 7251
DX: 36953 Winchmore Hill

e-mail: enquiries@alexanderlawsonjacobs.com
www.alexanderlawsonjacobs.com

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

¶ ¤ Ì  Ù Ë  1 2  ™ Â  Ù Â Ì ‚ Ú › Ô ˘  2 0 1 9

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

§¿‚·ÌÂ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÏËÚÔÊfiÚËÛË:
∏ ∞˘ÙÔ‡ ™Â‚·ÛÌÈfiÙË˜ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Î·È ªÂÁ.

µÚÂÙ·Ó›·˜ Î.Î. ¡ÈÎ‹Ù·˜ ÙËÓ ∆Ú›ÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019 ÂÈÛÎ¤ÊıËÎÂ
ÂıÈÌÔÙ˘ÈÎ¿ ÙÔ˘˜ ÂÍÔ¯ˆÙ¿ÙÔ˘˜ ¶ÚÔÎfiÈÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ

ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË, ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi
ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛÂ ÁÈ· ÙÔ ÔÏ˘Û¯È‰¤˜ ÔÈÌ·ÓÙÈÎfi,
ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Î·È ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙË˜ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜.

√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ £˘·ÙÂ›ÚˆÓ Û˘ÓÔ‰Â˘fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ∞Ú¯È‰È¿ÎÔÓfi
ÙÔ  ̆∂˘Á¤ÓÈÔ ∆Û·Ú·Ì·Ó›‰Ë, ÙÔÓ ¡ÔÌÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. ™¿ÎË ∫Â¯·ÁÈfiÁÏÔ˘
Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ.

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

∞¡∞∫§∏™∏ ∆√À ∞ƒ£ƒ√À 50
∫∞π ∞∫Àƒø™∏ ∆√À BREXIT»

∏ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈÎ¿ Û¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ Î·È º›ÓÛÏÂ¸
ªÂ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÂ  ̃ÚÔÔÙÈÎ¤  ̃¿ÓÔÈ-

Í·Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù·
∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·ÚÔÈÎÈ·Î¿ ∂ÏÏËÓÈ-
Î¿ ™¯ÔÏÂ›· ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ (Úˆ› ™·‚-
‚¿ÙÔ˘) Î·È º›ÓÛÏÂ¸ (™¿‚‚·ÙÔ
·fiÁÂ˘Ì·). ¶·ÏÈÔ› Î·È Ó¤ÔÈ Ì·ıË-
Ù¤˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜
ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·-
Ú¤Ï·‚·Ó ÔÈ ‰¿ÛÎ·ÏÔ› ÙÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÈ˜ Ù¿ÍÂÈ˜, fiÔ˘
ÚÔÌËıÂ‡ÙËÎ·Ó ‚È‚Ï›· Î·È ÙÂÙÚ¿-
‰È· Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹-
Ì·Ù·.

√ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹  ̃ÙˆÓ ‰‡Ô Û¯ÔÏÂ›̂ Ó
ªÈ¯¿ÏË˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·˜ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ̄ ÚÔÓÈ¿, Â›-
Â fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂ-
Ù¿ÛÂˆÓ GCSE Î·È A’ Level ÛÙËÓ
∂ÏÏËÓÈÎ‹ °ÏÒÛÛ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-
Î¿, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Î¿ıÂ ÚÔÛ‰Ô-
Î›·. 

∂È‰ÈÎ¿ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ, ÛÙÈ˜
ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ GCSE ÙÔ 94,4% ÙˆÓ
·È‰ÈÒÓ ¤Ï·‚·Ó – ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ – ‚·ıÌfi 5
¤ˆ˜ 9. ™ÙÔ ∞’ Level ¤Ú·Û·Ó fiÏÔÈ
ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÂ ÙÔ 50% ·˘ÙÒÓ Ó·

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‚·ıÌfi ∞.
∆Ô ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ∆Â-

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

.Ì. - 1.00 Ì.Ì. Î·È ÙÔ º›ÓÛÏÂ¸ ÙËÓ
¶·Ú·ÛÎÂ˘‹ (6-8 Ì.Ì.) Î·È ÙÔ ™¿‚-
‚·ÙÔ (2-5 Ì.Ì.). 

™Â ·ÌÊfiÙÂÚ· Ù· ™¯ÔÏÂ›· ÊÔÈ-
ÙÔ‡Ó Ì·ıËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·Áˆ-
ÁÂ›Ô ¤ˆ˜ ÙÔ A’ Level.

∂•∞πƒ∂∆π∫∏ ∂¶π∆ÀÃπ∞ ™∆π™ ∂•∂∆∞™∂π™ GCSE & A’ LEVEL

O ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÂ›Ô˘ ª. ŒÏÏËÓ·˜ Î·ÏˆÛÔÚ›˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÁÔÓÂ›˜ ÛÙÔ ª¿ÓÔÚ ÃÈÏÏ

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η

PROPERTIES URGENTLY REQUIRED
from studios to three bedroom houses

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΪΟΥ ΕΞΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ποια μέτρα ισχύουν στην Κύπρο 
για τον κορωνοϊό κατά τις γιορτές

n ΑΠΟ 12 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΠΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ…

n ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ TEST ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 6 ΕΤΩΝ

n ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 5 



Η ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ «ΟΜΙΚΡΟΝ» ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
ΜΕ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Πρόστιμο £200 σε όσους
δεν φορούν μάσκα

Ηπαραλλαγή «Όμικρον» του κορω-
νοϊού, που πρωτοεμφανίστηκε στην

Μποτσουάνα της Αφρικής, βαθμηδόν
εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο,
αναγκάζοντας τις κυβερνήσεις των περ-
ισσοτέρων κρατών να αναπροσαρμό-
σουν τα σχέδιά τους και να επιβάλουν νέα
μέτρα με στόχο τον περιορισμό της εξάπ-
λωσης της «Όμικρον». Η πορεία προς
μια κάποιου είδους κανονικότητα, στην
οποία όλοι ήλπιζαν, φαίνεται προς το
παρόν να διαταράσσεται μέχρις ότου
γίνουν γνωστές οι μελέτες για την επι-
κινδυνότητα της νέας μετάλλαξης.

Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι ότι τα υπάρχον-

τα εμβόλια είναι ικανά να αντιμετωπίσουν σε

αρκετά ικανοποιητικό βαθμό την «Όμικρον»,

αν και κανείς δεν μπορεί να αποφανθεί εκ

του ασφαλούς πριν περάσουν 2-3 βδομά-

δες και γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα των

μελετών που «τρέχουν».

Ανεξαρτήτως αυτού, η Βρετανική Κυβέρν-

ηση επέβαλε από προχθές Τρίτη έκτακτα

μέτρα, τα οποία κινούνται προς τρεις άξονες:

1) Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε συγκε-
κριμένους χώρους,

2) Επιτάχυνση της τρίτης δόσης για
όλους τους ενήλικες,

3) Μοριακός έλεγχος (PCR) όλων ανε-
ξαίρετα των ταξιδιωτών που φθάνουν
στην Αγγλία.

Ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρα-

κτήρισε τα μέτρα «αναλογικά και υπεύθυνα»,

προσθέτοντας ότι δίνουν στους επιστήμο-

νες χρόνο να αντιμετωπίσουν τη νέα πα-

ραλλαγή. 

«Τα εμβόλια και οι ενισχυτικές δόσεις

παραμένουν η καλύτερη γραμμή άμυνάς

μας», σημείωσε ο κ. Τζόνσον.

ΜΑΣΚΕΣ ΣΤΑ ΜΜΜ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

Στην Αγγλία είναι από την Τρίτη (30/11)
είναι υποχρεωτική η μάσκα στο μετρό,
στα λεωφορεία, στα εμπορικά καταστή-
ματα και στα κομμωτήρια. Οι παραβάτες
την πρώτη φορά πληρώνουν πρόστιμο
200 λίρες.

Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο

διπλασιάζεται και μπορεί να φτάσει μέχρι τις

6.400 λίρες.

Οι εμπορικοί σύλλογοι λένε ότι δεν είναι

δουλειά των καταστηματαρχών και των υπαλ-

λήλων να ελέγχουν, ούτε να επιβάλουν στους

πελάτες να φορούν μάσκα.

Η χρήση μάσκας σε χώρους εστίασης
δεν είναι υποχρεωτική.

Στα σχολεία επανέρχεται η χρήση μάσ-
κας. Το μέτρο αφορά τους εκπαιδευτικούς
και τους  μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης (από 11 χρονών και άνω). 

Είναι υποχρεωμένοι («σύσταση» ονομά-

ζεται η Οδηγία του Υπουργείου Παιδείας προς

τα σχολεία) να φορούν μάσκα εκτός αιθούσης

διδασκαλίας στους διαδρόμους και στους

εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. Επίσης,

όλοι οι επισκέπτες (γονείς και άλλοι) πρέπει

να φορούν μάσκα εντός του σχολικού κτηρίου.

Οι σχολικές εκδηλώσεις (γιορτές κλπ)
δεν ματαιώνονται πλην των εκπαιδευ-
τικών εκδρομών στο εξωτερικό.

ΤΡΙΤΗ ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η Βρετανία, ενώ αρχικά είχε ακολουθήσει

μια πολιτική χορήγησης τρίτης δόσης με προ-

τεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες και στη

συνέχεια στους άνω των 40 ετών, τώρα με

τις εξελίξεις με την νέα παραλλαγή αλλάζει

τακτική.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας ανα-

κοίνωσε ότι παράσχεται σε όλους τους ενηλίκες

μια αναμνηστική δόση του εμβολίου για την

Covid-19 μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, λόγω της

ανησυχίας που υπάρχει για την εξάπλωση

της παραλλαγής Όμικρον.

«Ο στόχος που έχουμε θέσει στον εαυτό

μας είναι να προσφέρουμε την αναμνηστική

δόση σε όσους την δικαιούνται μέχρι τα τέλη

Ιανουαρίου. Όπως και με τις πρώτες δόσεις,

θα το κάνουμε ανά ηλικιακές ομάδες του

πληθυσμού», εξήγησε.

Ο Τζόνσον χαρακτήρισε απίθανο να επιβ-

ληθεί νέο lockdown λόγω της παραλλαγής

Όμικρον. 

«Πιστεύω ότι άλλο ένα lockdown, όπως

εκείνα που είχαμε προηγουμένως, είναι εξαι-

ρετικά απίθανο. Αλλά όλα είναι υπό συνεχή

αναθεώρηση», είπε στη συνέντευξη Τύπου

που παραχώρησε.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

Μέσα στα μέτρα που ανακοινώθηκαν περι-

λαμβάνεται το υποχρεωτικό PCR για όλους

τους διεθνείς επισκέπτες, ανεξαρτήτως εμβο-

λιασμού, ενώ όλες οι στενές επαφές των

κρουσμάτων της παραλλαγής Όμικρον θα

μπαίνουν σε καραντίνα 10 ημερών, επίσης

ανεξαρτήτως εμβολιασμού.

«Θα απαιτήσουμε από οποιονδήποτε

εισέρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει

τεστ PCR μέχρι το τέλος της δεύτερης ημέ-

ρας μετά την άφιξή του και να απομονωθεί

μέχρι να έχει αρνητικό αποτέλεσμα», τόνισε

ο πρωθυπουργός.

Μέχρι σήμερα οι Αρχές ζητούσαν από τους

επισκέπτες να υποβάλλοντα σε τεστ αντιγό-

νου, όχι όμως και να απομονώνονται μέχρι

να βγουν τα αποτελέσματα.

Έχει πάψει επίσης να ισχύει η εξαίρεση
από τη δεκαήμερη απομόνωση για τους
πλήρως εμβολιασμένους που θα έρχον-
ται σε επαφή με φορέα της Όμικρον.

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Τα ημερήσια κρούσματα στη Βρετανία είναι

γύρω στις 40 χιλιάδες και οι θάνατοι περίπου

140-150 κατά μέσο όρο ημέρα.

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού έχει

στοιχίσει τη ζωή σε 144.969 ανθρώπους επί

συνόλου 10.228.772 μολύνσεων στο Ηνω-

μένο Βασίλειο. Ο απολογισμός των θυμά-

των περιλαμβάνει μόνο όσους απεβίωσαν

σε χρονικό διάστημα 28 ημερών αφότου διαγ-

νώστηκε πως μολύνθηκαν από τον ιό.

Μέχρι την Τρίτη (30/11) το 88% των πολιτών

ηλικίας άνω των 12 ετών έχει λάβει πρώτη

δόση εμβολίου για την COVID-19 και πάνω

από το 80% έχει εμβολιαστεί πλήρως. Η

χορήγηση αναμνηστικών δόσεων ξεπέρασε

το 31% του πληθυσμού.

Και εγένετο... δημοκρατία - 

Το Μπαρμπέιντος αποκήρυξε 

τη βασίλισσα Ελισάβετ!
Το νησί Μπαρμπέιντος έγινε επισήμως χθες Τετάρτη Προεδρευόμενη

Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και έπαψε να αναγνωρίζει τη βασίλισσα Ελι-

σάβετ Β’ ως επικεφαλής του κράτους.

Μόλις το ρολόι χτύπησε μεσάνυκτα γεννήθηκε η νέα δημοκρατία υπό

τις επευφημίες εκατοντάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στη γέ-

φυρα Τσάμπερλεϊν αλλά και στην πλατεία των Ηρώων στην πρωτεύου-

σα Μπρίτζταουν. Ακολούθησαν 21 κανονιοβολισμοί και ανακρούστηκε ο

εθνικός ύμνος του Μπαρμπέιντος.

«Εμείς, οι πολίτες, πρέπει να δώσουμε στη Δημοκρατία του Μπαρμπέ-

ιντος το πνεύμα και την ουσία της», δήλωσε η Σάντρα Μέισον, η πρώτη

πρόεδρος του νησιού. «Πρέπει να διαμορφώσουμε το μέλλον του. Είμα-

στε οι φρουροί ο ένας του άλλου και του κράτους μας. Είμαστε ο λαός του

Μπαρμπέιντος», τόνισε.

Το νησί κέρδισε την ανεξαρτησία του από τη Βρετανία το 1966, έπειτα

από 400 χρόνια.

Το νησί, γνωστό για τις παραδεισένιες παραλίες του, το ρούμι και τη

σούπερ σταρ της μουσικής Ριάνα, έχει πλέον επικεφαλής την πρόεδρο

Μέισον, η οποία μέχρι πρότινος ήταν γενική κυβερνήτρια της χώρας μετά

την εκλογή της τον Οκτώβριο.

Η Μέισον ορκίστηκε χθες τα μεσάνυκτα στη διάρκεια επίσημης τελε-

τής.

«Ειδικοί δεσμοί με την Κοινοπολιτεία»

Η τελετή για την ορκωμοσία της νέας προέδρου, στην οποία παρέ-

στησαν ο πρίγκιπας Κάρολος, διάδοχος του βρετανικού θρόνου, όπως

και η Ριάνα, δεν ήταν ανοικτή για το κοινό.

Όμως στο Μπαρμπέιντος ήρθη η απαγόρευση κυκλοφορίας που έχει

επιβληθεί λόγω της covid-19 ώστε οι κάτοικοι να μπορέσουν να παρακο-

λουθήσουν τους υπόλοιπους εορτασμούς.

Μετά τους κανονιοβολισμούς και ένα σόου με πυροτεχνήματα, ακο-

λούθησαν παραδοσιακοί χοροί του νησιού και μουσική, η πρωθυπουργός

Μία Μότλεϊ ανακήρυξε τη Ριάνα εθνική ηρωίδα.

Η Μότλεϊ δήλωσε ότι στην 33χρονη σταρ θα δοθεί η τιμή του Εθνικού

Ήρωα του Μπαρμπέιντος υπό τις επευφημίες του πλήθους.

Το Μπαρμπέιντος θα παραμείνει μέλος της Κοινοπολιτείας, όπως απο-

κάλυψε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε ανακοίνωσή

του τη Δευτέρα.

Ωστόσο η Μότλεϊ δέχθηκε επικρίσεις επειδή προσκάλεσε στους εορ-

τασμούς τον πρίγκιπα Κάρολο, στον οποία έδωσε και την υψηλότερη τιμή

του νησιού, το Τάγμα της Ελευθερίας.

Έντονες επικρίσεις

«Η βρετανική βασιλική οικογένεια ευθύνεται για την εκμετάλλευση σε

αυτή την περιοχή και παρά ταύτα δεν έχει δηλώσει επισήμως συγνώμη ή

κάποιου είδους αποζημίωση», εκτίμησε η Κριστίνα Χιντς, καθηγήτρια

Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο των Δυτικών Ινδιών στο Μπαρμπέ-

ιντος.

Εξάλλου για κάποιους ακτιβιστές, όπως η Φιρχάανα Μπουλμπούλια,

ιδρύτρια της Μουσουλμανικής Ένωσης του Μπαρμπέιντος, η βρετανική

αποικιοκρατία και η δουλεία ευθύνονται άμεσα για τις ανισότητες στο νησί.

«Οι ανισότητες στον πλούτο, η ικανότητα να έχει κανείς ιδιοκτησία, ακόμη

και πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, όλα συνδέονται με τις δομές που δημιο-

υργήθηκαν υπό τη βρετανική εξουσία», υποστηρίζει η 26χρονη γυναίκα.

Όμως κάποιοι κάτοικοι τονίζουν ότι υπάρχουν πιο επείγοντα προβλή-

ματα, όπως η οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η επιδημία covid-19

κυρίως εξαιτίας της εξάρτησης του νησιού από τον τουρισμό.

Πριν την πανδημία σχεδόν ένα εκατομμύριο τουρίστες επισκέπτονταν

το νησί των περίπου 287.000 κατοίκων.

Η ανεργία πλησιάζει το 16%, αυξημένη σε σχέση με το 9% των προη-

γούμενων ετών, παρά την αύξηση των κρατικών δανείων για τη χρημα-

τοδότηση δημόσιων έργων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
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Ακόμα τρία κρούσματα της Όμικρον στη

Σκωτία - Πέντε μέχρι τώρα στην Αγγλία

Τρία νέα κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον του κορωνοϊού ανακοινώθη-

καν την Τετάρτη στη Σκωτία από το τοπικό Υπουργείο Υγείας.

Συνολικά πλέον έχουν εντοπιστεί εννέα κρούσματα στη Σκωτία και συνολι-

κά στο Ηνωμένο Βασίλειο 14, μαζί με τα πέντε στην Αγγλία.

Η επικεφαλής της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας ΗΒ Δρ Τζένι Χάρις δή-

λωσε το πρωί ότι στην Αγγλία έχουν εντοπιστεί και αναλύονται περαιτέρω δέ-

κα «εξαιρετικά πιθανά» κρούσματα της Όμικρον.

Παρατήρησε όμως ότι δεν καταγράφεται ιδιαίτερα σημαντική έξαρση της πα-

ραλλαγής στη χώρα, καθώς για την ώρα στην Όμικρον αναλογεί ένα στα χίλια

επιβεβαιωμένα κρούσματα.



ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΟ:

Το χάπι της Pfizer αποτελεσματικό
και κατά της «Όμικρον»

Την πεποίθησή του ότι το χάπι της Pfizer
για τον κορωνοϊό θα είναι αποτελε-

σματικό και κατά της παραλλαγής «Ομι-
κρον» εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά, μιλώντας
στο CNBC.

«Τα καλά νέα όσον αφορά τη θεραπεία μας

είναι ότι σχεδιάστηκε έχοντας αυτό κατά νου,

δηλαδή το γεγονός ότι οι περισσότερες μεταλ-

λάξεις γίνονται στις ακίδες. Επομένως, αυτό

μου δίνει ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπι-

στοσύνης πως η θεραπεία δεν θα επηρεα-

στεί, η αγωγή μας από το στόμα δεν θα επη-

ρεαστεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο  Άλ.
Μπουρλά.

Σημειώνεται πως η Pfizer υπέβαλε μέσα

στον Νοέμβριο αίτηση στην αμερικανική Αρχή

Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) για έκτακ-

τη έγκριση του χαπιού της, που ονομάζει

Paxlovid.

Στην κλινική δοκιμή που έκανε σε άτομα

ηλικίας άνω των 18 ετών, η φαρμακοβιομ-

ηχανία διαπίστωσε ότι το χάπι μειώνει τις

νοσηλείες και τους θανάτους κατά 89%, εφό-

σον ληφθεί μαζί με ένα ευρύτατα χρησιμο-

ποιούμενο φάρμακο για τον ιό του AIDS εντός

τριών ημερών από την έναρξη των συμπτω-

μάτων.

Χάπια για 80 εκατ. θεραπείες

Ο Μπουρλά είπε ακόμη ότι η Pfizer ανα-

μένει τώρα πως θα παρασκευάσει χάπια για

80 εκατομμύρια θεραπείες αντί των 50 εκα-

τομμυρίων που είχε ανακοινώσει προηγου-

μένως. 

Η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έχει ήδη

αγοράσει χάπια για 10 εκατομμύρια θερα-

πείες έναντι 5 δισ. δολαρίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer σημείω-

σε ότι η επίπτωση της Ομικρον στο εμβόλιο

δύο δόσεων της εταιρείας μένει να φανεί.

«Δεν θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι πως

τα εμβόλια δεν προστατεύουν. Θεωρώ ότι το

αποτέλεσμα, που δεν το γνωρίζουμε ακόμη,

θα μπορούσε να είναι ότι τα εμβόλια προ-

στατεύουν κάπως λιγότερο», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η Pfizer έχει αρχίσει ήδη τη

δουλειά για την παρασκευή ενός νέου εμβολίου,

εφόσον αυτό είναι αναγκαίο. «Εχουμε κάνει

πολλές φορές ξεκάθαρο ότι θα είμαστε σε

θέση να έχουμε εμβόλιο σε λιγότερο από 100

ημέρες» είπε, ενώ τόνισε ότι η εταιρεία μπόρ-

εσε να δημιουργήσει εμβόλια για τις παραλ-

λαγές Βήτα και Δέλτα γρήγορα, αν και τελικά

αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή τα αρχι-

κά εμβόλια παρέμειναν αποτελεσματικά».

ΑΝΤΟΝΙΟ ΦΑΟΥΤΣΙ: 
«ΔΕΝ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ 

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ»

Για τη σημασία του εμβολιασμού και για

την εξέλιξη της πανδημίας μίλησε ο επικεφ-

αλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ Σύμβουλος

του Λευκού Οίκου, Άντονι Φάουτσι, σε συνέν-

τευξή του στο CBS.

«Μάλλον δεν θα εξαφανιστεί ποτέ», τόνι-

σε για τον κορωνοϊό ο Αμερικανός επιδη-

μιολόγος και επέμεινε, παράλληλα, ότι η αν-

θρωπότητα θα πρέπει να ζήσει με αυτό.

Ο επιστήμονας τόνισε επίσης ότι άλλες

ασθένειες, όπως η ευλογιά, εξαφανίστηκαν

μόνον ύστερα από μια «πολύ, πολύ, πολύ

εντατική καμπάνια εμβολιασμού», όπως χαρα-

κτηριστικά ανέφερε.

Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι ο συνδυασμός

των εκατομμυρίων ανεμβολίαστων Αμερι-

κανών και η μειωμένη λήψη μέτρων προ-

στασίας από όσους έχουν εμβολιαστεί υπο-

νομεύει την ανοσία της κοινότητας και ως εκ

τούτου υπονομεύεται και η ικανότητα της

χώρας να αντιμετωπίσει το πέμπτο κύμα.

«Το τι θα συμβεί με το πέμπτο κύμα εξα-

ρτάται από το τι θα κάνουμε τις επόμενες εβδο-

μάδες και μήνες», σημείωσε, ξεκαθαρίζον-

τας ότι τα τα 80.000 κρούσματα την ημέρα

στις ΗΠΑ είναι απαράδεκτο νούμερο και αυτός

ο αριθμός θα πρέπει να πέσει στις 10.000.

Ο Άντονι Φάουτσι εκτίμησε ότι «είναι δυνατόν

η πανδημία να γίνει τόσο διαχειρίσιμη, ώστε

να μην επηρεάζει τη λειτουργία της κοινωνίας

μας».

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Εύχρηστο το
Ελληνικό Αλφάβητο

για το COVID…
Για πολλούς λόγους φαίνεται ότι το Ελληνικό Αλφάβητο είναι…

βολικό για την ονομασία των μεταλλαγμένων στελεχών του κορω-

νοϊού. Έτσι, και η νέα μετάλλαξη, που εμφανίστηκε στη Νότια Αφρι-

κή, πήρε το όνομά της από το 15ο γράμμα του ελληνικού αλφα-

βήτου, σύμφωνα με το σύστημα ονοματοδότησης που ανακοινώθηκε

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) τον περασμένο

Μάιο.

Οι ελληνικοί χαρακτήρες δεν υποκατέστησαν την περίπλοκη

επιστημονική ορολογία, αλλά χρησιμοποιούνται «για να απλο-

ποιήσουν την ορολογία στη δημόσια συζήτηση».

Επίσης, ο ΠΟΥ στην προσπάθειά του να αποφύγει το στίγμα

για τις χώρες στις οποίες πρωτοεμφανίζονται οι μεταλλάξεις, απο-

φάσισε να δίνει ουδέτερα ονόματα σε αυτές, χρησιμοποιώντας

γράμματα της Ελληνικής Αλφαβήτου.

Ωστόσο, η απόφαση του οργανισμού να ονομάσει την νέα παρ-

αλλαγή «Όμικρον» ξάφνιασε αρκετούς καθώς «προσπέρασε»

τα γράμματα «Νι» και «Ξι». 

Ο ΠΟΥ δεν έχει εκδώσει επίσημη εξήγηση γι’ αυτό. Όμως, ένας

αξιωματούχος του φορέα που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας

με πολλούς δημοσιογράφους, είπε ότι η επιλογή ήταν πράγματι

εσκεμμένη: Το γράμμα «Νι» ενδεχομένως να συγχέεται με τη λέξη

«νέο» και το «Ξι» για να «αποφευχθεί ο στιγματισμός μιας πε-

ριοχής», εννοώντας την Κίνα.

Ένας δημοσιογράφος της αμερικανικής εφημερίδας «Washington

Examiner» έδωσε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες, επικα-

λούμενος τον αξιωματούχο του ΠΟΥ, και τόνισε το «Ξι» ήταν «ένα

κοινό επώνυμο και οι βέλτιστες πρακτικές του οργανισμού για την

ονομασία της νόσου προτείνουν την αποφυγή προσβολής σε 

οποιοδήποτε πολιτισμικό, κοινωνικό, εθνικό, περιφερειακό, επαγ-

γελματικό και εθνικό επίπεδο». Ακόμα, η αγγλική μεταγραφή του

Ξι (Xi) μπορεί να μπερδευτεί με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζιν-
πίνγκ (Xi Jinping).

Με το σύστημα αυτό υπάρχουν πλέον επτά «παραλλαγές ενδια-

φέροντος» ή «παραλλαγές ανησυχίας» και η καθεμία έχει ένα

ελληνικό γράμμα.

Η αποκαλούμενη «βρετανική μετάλλαξη» Β.1.1.7. ονομάζεται

«Άλφα», η νοτιοαφρικανική μετάλλαξη Β.1351 «Βήτα», η βραζι-

λιανική P.1 αποκαλείται «Γάμα» και η ινδική παραλλαγή B.1.617

«Δέλτα».

Βέβαια, ένας Αμερικανός επιστήμονας κάλεσε όλους να εμβο-

λιαστούν ώστε να αντιμετωπιστεί και σιγά σιγά να εξουδετερω-

θεί ο κορωνοϊός. 

«Υπάρχουν πολλά ακόμα γράμματα του Ελληνικού Αλφαβή-

του», είπε, «και δεν έχω… όρεξη να τα μάθω όλα».
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ΠΟΥ: Oι άνω των 60 και oι ευπαθείς ομάδες να μην ταξιδεύουν
Τα άτομα που κινδυνεύουν από τον νέο κορω νοϊό, περιλαμβανομέ-

νων των άνω των 60 ετών, θα πρέπει να αποφεύγουν τα ταξίδια, συνέ-

στησε χθες Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, μετά την εμφάνι-

ση της νέας ανησυχητικής μετάλλαξης Όμικρον.

«Θα πρέπει να συστήσουμε στους ανθρώπους που δεν έχουν

καλή υγεία ή που κινδυνεύουν να αναπτύξουν μια σοβαρή μορφή

της νόσου Covid-19 και να πεθάνουν, ιδίως τα άτομα ηλικίας 60 ετών

και άνω και εκείνα που παρουσιάζουν συννοσηρότητες (για παρά-

δειγμα: καρδιακή νόσο, καρκίνο και διαβήτη) να αναβάλουν το ταξίδι

τους», γράφει ο ΠΟΥ σε ένα τεχνικό έγγραφο.

Την ίδια ώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισήμανε ότι οι γενι-

κές απαγορεύσεις στα ταξίδια δεν θα εμποδίσουν τη διασπορά της μετάλ-

λαξης Όμικρον του κορωνοϊού, καλώντας τις χώρες να υιοθετήσουν μια

προσέγγιση που θα βασίζεται σε μια αξιολόγηση των κινδύνων.

«Οι γενικές απαγορεύσεις στα ταξίδια δεν θα εμποδίσουν τη διεθνή δια-

σπορά και θα επιβαρύνουν τις ζωές και τα μέσα διαβίωσης. Επιπλέον,

μπορούν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες υγειονομικές προ-

σπάθειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας αποθαρρύνοντας τις χώρες να

αναφέρουν και να μοιράζονται τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα δεδο-

μένα προσδιορισμού αλληλουχίας», αναφέρει ο ΠΟΥ στο τεχνικό έγγρ-

αφο.

«Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον έλεγχο των επιβατών

πριν από το ταξίδι και/ή κατά την άφιξή τους και τη χρήση τεστ SARS-

COV-2 ή την επιβολή καραντίνας σε διεθνείς ταξιδιώτες, έπειτα από ενδε-

λεχή αξιολόγηση των κινδύνων», λέει ο ΠΟΥ στις τελευταίες ταξιδιωτικές

συστάσεις του. Τουλάχιστον 56 χώρες έχουν ανακοινώσει έως τις 28

Νοεμβρίου την εφαρμογή ταξιδιωτικών μέτρων που στοχεύουν στο να

καθυστερήσουν την εισαγωγή της Όμικρον.
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Άποψη - Σχόλια

m
«Φαγώθηκε» ο Αβέρωφ Νεοφύτου στην Κύπρο να πάρει από τώρα

το «χρίσμα» του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές του 2023. Κινεί γην και ουρ-

ανόν στο νησί, επισκέπτεται χωριά, πόλεις, λιμάνια, ποιμνιοστάσια, δοκι-

μάζει να φτιάξει χαλλούμι, φουρνίζει παξιμάδια, ό,τι φανταστείτε κάνει για

ν’ αλλάξει τις δημοσκοπήσεις και ν’ ανεβάσει την αποδεκτικότητά του στους

πολίτες. Προς το παρόν, με τα ποσοστά που καταγράφει, ακόμα και μέσα

στο ίδιο του το κόμμα, αν κατέλθει υποψήφιος το μόνο που θα καταφέρει

είναι να «δωρίσει την προεδρία του κράτους στην αντιπολίτευση και να

εκλεγεί κανένας νέος... Βασιλείου. 

Γιατί αυτή η βιασύνη; Διότι ξέρει τις δημοσκοπήσεις. Αυτές που δεν

δημοσιοποιούνται. Και γνωρίζει ότι η πρώτη τοποθέτηση Νίκου Αναστα-

σιάδη για τις προεδρικές του 2023 περίπου του «αφαίρεσε το δαχτυλίδι».

Το παράδειγμα Κασουλίδη το 2008 ήταν εύγλωττο...

Άλλο αποδεκτικότητα, λένε, και άλλο εκλεξιμότητα. Εγώ δεν βλέπω τη

διαφορά. Αν δεν είσαι αποδεκτός, δεν είσαι ούτε εκλέξιμος. Δηλαδή, θα

έλθουν τα υπόλοιπα κόμματα να «υποδείξουν» στα μέλη και οπαδούς τους

ποιον θα ψηφίσουν; Και θα υπακούσουν; Ποιος νουνεχής και πολιτικά

καταρτισμένος θα ακολουθήσει την ηγεσία και θα ψηφίσει έναν μη απο-

δεκτό υποψήφιο; 

Ναι, μπορεί να λειτουργήσει το «μή χείρον βέλτιστον». Και αν δεν σκε-

φτεί έτσι ο κόσμος και πει ενδομύχως «αυτόν ήθελαν, ας βράζουν μαζί

του», τι θα γίνει; Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη; 

Το ξέρουμε, παίζονται βρώμικα παιχνίδια από τώρα. Βόθρος...

m
Την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιούνται εκλογές για ανάδειξη νέου

προέδρου του Κινήματος Αλλαγή (γνωστό ως ΚΙΝΑΛ). Το ΠΑΣΟΚ συμμε-

τέχει στο ΚΙΝΑΛ ως... συνιστώσα, αλλλά πιθανόν να αναβιώσει, ανάλογα με το

ποιος θα εκλεγεί. Βεβαίως, δεν θα είναι εύκολο για λόγους οικονομικούς και πολι-

τικούς. Το ΠΑΣΟΚ χρωστά εκατομμύρια από τη μια και από την άλλη έχει συνδέ-

σει το όνομά του και με τη διαφθορά, που έφερε την Ελλάδα στα πρόθυρα της

πτώχευσης. Στελέχη του φυλακίστηκαν για κλεψιές, μίζες και ένα σωρό άλλα. 

Δύο, όμως, είναι τα αξιοπερίεργα σ’ αυτή την εσωκομματική εκλογή. Δεν

ψηφίζουν μόνον τα μέλη, αλλά και όποιος «δει φως αναμμένο», μπαίνει μέσα,

δείχνει ταυτότητα, δίνει ένα μικρό αντίτιμο και ψηφίζει. Δηλαδή, όντως μη μέλος

κάποιος, πολλοί ούτε ψηφοφόροι του κόμματος, «επιβάλλουν» στους άλλους

ποιος θα είναι ο... αρχηγός τους! Παγκόσμιο φαινόμενο, παντέντα ευρεσιτεχνίας

που ανήκει στον ΓΑΠ (Γεώργιο Ανδρέου Παπανδρέου). 

Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Τέτοιες εξυπνάδες έκαναν και από 45% πήραν

το κόμμα στο 5,6%. 

Τώρα υπάρχουν έξι υποψήφιοι πρόεδροι. Οι τρεις έχουν σοβαρό προβάδι-

σμα. Οι άλλοι απλώς διεκδικούν την προεδρία για να καταγραφεί στο... βιογρα-

φικό τους ακόμα ένα «επίτευγμα». Ίσως πάρουν και καμιά αξιόλογη κομματική

θέση. 

Βέβαια, αν εκλεγεί ο ΓΑΠ, θα είναι η απόλυτη απαξίωση του χώρου. Βγήκε

από τη ναφθαλίνη για να βρει ρόλο. Πρώην πρωθυπουργός και πρώην αρχηγός,

δεν διαθέτει ούτε τον αναγκαίο αυτοσεβασμό. Φαντάστηκε κανείς τους νεώτα-

τους Ντέιβιντ Κάμερον και Εντ Μίλιμπαντ να επαναδιεκδικούσαν αρχηγία των

Συντηρητικών και Εργατικών αντίστοιχα; Ή τον Τόνυ Μπλέαρ και τον Γκόρντον

Μπράουν να επανέρχονταν στο κομματικό προσκήνιο; Θα τους έκαναν ρεζίλι. 

Μόνον αν εκλεγεί ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει το Κίνημα ελπίδες να πάει μπρο-

στά. 

m
Στη Γερμανία η νέα κυβέρνηση συνασπισμού όρισε έναν από-

στρατο στρατηγό ως επικεφαλής της εκστρατείας για τα μέτρα κατά

της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Το ίδιο έπραξαν στην Πορτογαλία και στην

Ιταλία. Επικεφαλής διόρισαν απόστρατους στρατηγούς και είχαν πολύ

καλά αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα, σε αντικατάσταση του ικανότατου Νίκου Χαρδαλιά – που

κοσμεί την πολιτική ζωή της χώρας – ο πρωθυπουργός θέλησε να διο-

ρίσει στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έναν ανώτατο στρατιωτικό,

τον πρώην αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων Ευάγγελο Αποστολάκη.

Ναυάγησε για τους γνωστούς λόγους ο διορισμός και στο τέλος ο κ. Μητσο-

τάκης διόρισε έναν... οδοντίατρο που του αρέσουν μάλιστα τα καλά εστιατό-

ρια και τα... παϊδάκια που σερβίρουν. 

Ε, βγάζεις άκρη! 

m
Στο Βέλγιο, διαβάζω, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση μελετά την αφαίρεση

του φύλου από τις ταυτότητες. Διότι η αναφορά σε «άνδρες και γυναίκες»

εισάγει διακρίσεις... Μάλιστα!  Ύστερα απορούν πολλοί γιατί κερδίζει έδαφος το

Ισλάμ...

m
Τώρα που το σκέφτομαι, δεν θα ήταν καλά να προταθεί η κυρία Αννίτα

ως υποψήφια Πρόεδρος της Δημοκρατίας; 

m
Πολλά καραγκιοζιλίκια συμβαίνουν στην Παροικία που μόνον γέλωτα προ-

καλούν, Άλλοι ρίχνουν πέτρες όντας σε γυάλινο «κοινοτικό» κλουβί και

άλλοι εκμεταλλεύονται αδαείς για να συμπληρώσουν χαμένα χρόνια λόγω χαμαι-

λεοντισμού.

ΗΡΑ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα

Τα αποκαλυφθέντα στον «Φιλελεύθε-

ρο» πρακτικά των Ηνωμένων Εθνών

για την Πενταμερή στο Κραν Μοντάνα το

2017, απλώς επιβεβαίωσαν επακριβώς

τα όσα ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης

και ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Ελλά-

δας Νίκος Κοτζιάς αφηγήθηκαν. Από τα

πρακτικά, που κατά τον Νίκο Κοτζιά είχαν

ακόμα «διορθωθεί» από τον Άιντε, ώστε

να «καλύψει» – κατά το δυνατόν – την 

Τουρκία, φαίνεται ξεκάθαρα ποιος φέρει

ακεραίαν την ευθύνη για το ναυάγιο των

συνομιλιών. Η Ε/κ πλευρά και η Ελλάδα

έκαναν το παν για να σπάσει το αδέξοδο

και να προχωρήσουν οι συνομιλίες 

προς την κατεύθυνση της λύσης, αλλά ο

εκπρόσωπος του Ερντογάν, ο ΥΠΕΞ Τσα-

βούσογλου και ο τότε κατοχικός ηγέτης

Ακιντζί τορπίλισαν τα πάντα, επιμένον-

τας να αποδεχθεί η ελληνική πλευρά την

εσαεί παραμονή τουρκικού στρατού στην

Κύπρο και διατήρηση των εγγυήσεων.

Οποιες «φόρμουλες» κι αν επινόησαν

ο Γ.Γ. του ΟΗΕ και άλλοι ν’ αλλάξουν

«μορφή» αυτά τα κεφαλαιώδη θέματα και

να έχουν «προσωρινό» χαρακτήρα, να

υπάρξει δηλαδή λήξη σε μερικά χρόνια,

η τουρκική πλευρά ήταν κάθετα ανένδοτη,

αδιάλλακτη. Ο Τσαβούσογλου δημόσια

το είπε: «Βλέπετε όνειρα αν νομίζετε ότι

η Τουρκία θα εγκαταλείψει ποτέ τα δι-

καιώματά της στην Κύπρο και θα αποσύ-

ρει τον στρατό της από το νησί. Καιρός

να ξυπνήσετε...»

Δυστυχώς, μερικοί δικοί μας εξακο-

λουθούν να βρίσκονται στην αγκα-

λιά του Μορφέα, διάγοντες ύπνου βα-

θέως... Αν αυτό είναι το «πρόβλημά» 

τους, δηλαδή ο ύπνος, δεν ανησυχούμε.

Κάποτε θα ξυπνήσουν... Αν, όμως, το

«πρόβλημα» είναι άλλο, τότε η ανησυχία

γίνεται κίνδυνος...

Μιλούν κάποιοι για συγκλίσεις στο

Κραν Μοντάνα που «πρέπει να δια-

φυλαχθούν». Δεν αστειολογούν. Σοβαρ-

ολογούν! Γνωρίζουμε ότι στο Κραν Μον-

τάνα ΔΕΝ υπήρξε καμία σύγκλιση. Απλώς

υπήρξαν μονομερείς υποχωρήσεις του

Προέδρου Αναστασιάδη, στο «τραπέζι

2», στα θέματα εσωτερικής διακυβέρ-

νησης, μετά που ο Γ.Γ. Αντόνιο Γκουτέρ-

ες λανθασμένα κατάλαβε από τον Τσα-

βούσογλου ότι «αν υπάρξει πρόοδος στις

εσωτερικές πτυχές του Κυπριακού, που

να ικανοποιούν τους Τ/κ, τότε η Τουρκία

θα έκανε κάποιες κινήσεις καλής θέλησης

στο θέμα των στρατευμάτων και των εγ-

γυήσεων».

Κάτω από αυτά τα δεδομένα – δηλα-

δή της αναμενόμενης «μετακίνησης»

της Τουρκίας, όπως διεμήνυσε ο… εξα-

πατηθείς  Γκουτέρες, ο Νίκος Αναστα-

σιάδης προέβη μόνος του – χωρίς τη

συμφωνία των συνεργατών του – στις

απαράδεκτες υποχωρήσεις (εκ περι-

τροπής προεδρία, βέτο Τ/κ και άλλα σο-

βαρά θέματα).

Βασική αρχή των έως τώρα συνομι-

λιών είναι – υποτίθεται – ότι τίποτα

δεν συμφωνείται αν δεν συμφωνηθούν

όλα. Η σύγκλιση προϋποθέτει συμφωνία.

Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε στο Κραν Μον-

τάνα. Μπορεί στο παρελθόν να υπήρξαν

συγκλίσεις (Χριστόφιας – Ταλάτ, Ανα-

στασιάδης – Έρογλου), όμως στο Κραν

Μοντάνα οι «βαπτισθείσες» συγκλίσεις

ήταν οι μονομερείς υποχωρήσεις (απα-

ράδεκτες κατά την γνώμη μας) του Νίκου

Αναστασιάδη, ο οποίος μετά το ναυάγιο

της Πενταμερούς τις απέσυρε – και πολύ

ορθά έπραξε. Μόνον ένας αδέξιος ραγιάς

θα μπορούσε να επιμένει στις... υποχωρή-

σεις του και να... καυχιέται μάλιστα γι’ αυ-

τές!

Λυπούμεθα ειλικρινά που σ’ αυτή τη

δύσκολη συγκυρία για την Κυπρια-

κή Δημοκρατία βρίσκονται πολιτικοί να

υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις και να επι-

μένουν στη... διατήρηση των «συγκλί-

σεων». Ίσως κάποιοι να μην ενοχλούνται

με μια «λύση» που να κατοχυρώνει την

επικυριαρχία της Τουρκίας στο νησί και

να της δίνει το δικαίωμα – διά της υπο-

γραφής μας – να εποικίζει «νόμιμα» το

νησί. Μερικοί, μπορεί να μην ενοχλούνται

ούτε με μια λύση συγκεκαλυμμένης διχοτόμ-

ησης, όπως είναι η Διζωνική των Τούρ-

κων, την οποία υποστηρίζουν και οι Βρ-

ετανοί, δυστυχώς. Διότι, δεν αρκεί να λες

«Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία» και

να αδιαφορείς ή να θέτεις σε δεύτερη και

τρίτη μοίρα  το περιεχόμενό της.

Και η επίσημη θέση της πλευράς μας,

τουλάχιστον από την εποχή του Τάσ-

σου και μετά, είναι ότι η λύση ομοσπον-

δίας, με τη μορφή της Διζωνικής, πρέπει

να είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Κε-

κτημένο και να διασφαλίζει τα Ανθρώπι-

να και Πολιτικά Δικαιώματα όλων των

γηγενών κατοίκων του νησιού, να κα-

τοχυρώνει την ενότητα του κράτους, στο

οποίο η μία ιθαγένεια και η μία διεθνής

προσωπικότητα δεν θα αμφισβητούνται.

Το Κραν Μοντάνα, λοιπόν, απέδειξε

περιτράνως ποιοι θέλουν λύση και

ποιοι όχι. Ασφαλώς όλοι οι μετάσχοντες

– πλήν των Τούρκων – γνωρίζουν ποιος

ευθύνεται. Διατείνονται κάποιοι ότι οι Γ.Γ.

του ΟΗΕ δεν επέρριψε ευθύνες στην 

Τουρκία. Στην πρόσφατη, δηλαδή, άτυπη

συνάντηση με τον Τατάρ, στην οποία ο

Τ/κ ηγέτης απαίτησε αλλαγή των Ψηφι-

σμάτων του ΟΗΕ για την Κύπρο και υιο-

θέτηση της λύσης των δύο κρατών, ο Γ.Γ.

επέρριψε ευθύνη στον Τατάρ; Οφθαλμο-

φανώς, η πρόκληση για τον ΟΗΕ ήταν

θηριώδης. Και όμως, ο κ. Γκουρέτες

εποίησεν την νήσσαν. Δημοσίως «κατά-

πιε τη γλώσσα» του. Δεν είναι, λοιπόν,

κριτήριο «ενόχου» η απουσία δημόσιας

καταδίκης από τα Ηνωμένα Έθνη της μιας

πλευράς. Επομένως, η επίκληση αυτού

του «επιχειρήματος» αποδεικνύει έλλειψη

πραγματικών επιχειρημάτων.

Ούτε μπορεί κάποιος σήμερα – μετά

τη δημοσιοποίηση των πρακτικών

– να βγαίνει και να ισχυρίζεται ότι δεν

ήταν πρακτικά, αλλά... σημειώσεις! Δηλα-

δή, αντί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα

πρακτικά για να αποδεικνύουμε συνεχώς

την ενοχή της Τουρκίας μέσα από έγ-

γραφα του ΟΗΕ, λυπούμεθα διότι δι-

καιώνεται ο Αναστασιάδης; Μέχρις εκεί

φτάσαμε;

ΗΤουρκία και η υποχείρια Τ/κ ηγεσία

εκείνο που πάντοτε επεδίωκαν ήταν

μια λύση που να νομιμοποιούσε τον

διαχωρισμό, τη μόνιμη διαίρεση. Το λέ-

γαμε κι εμείς και πολλοί άλλοι στην Κύπρο.

Σ’ αυτό αντιστάθηκαν και όλοι οι Πρόε-

δροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, του

Δημήτρη Χριστόφια συμπεριλαμβανο-

μένου. Απλώς τώρα, επί Τατάρ, βγήκαν

στο φανερό. Δεν κρύβουν πια τις πραγ-

ματικές τους προθέσεις.

Πώς προχωρούμε; Πρώτον, να γνωρί-

ζουμε καλά, να συνειδητοποιήσουμε

επιτέλους, ποιοι είναι οι τουρκικοί στόχοι.

Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε νέα πρω-

τοβουλία για συνομιλίες πρέπει να μας

βρίσκει έτοιμους αλλά και ξεκάθαρους ότι

δεν θα δεχθούμε λύση δύο κρατών ή

συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση. Η λύση να

είναι εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό

Δίκαιο και τα ισχύοντα στην Ε.Ε. πολι-

τειακά συστήματα διακυβέρνησης.

Οι κίνδυνοι σήμερα συνεχίζουν να είναι

μεγάλοι και άμεσοι. Η Τουρκία βλέ-

πει την Κύπρο ως τον αδύναμο κρίκο,

όπου μπορεί να ασκήσει επεκτατική πο-

λιτική στην Ανατολική Μεσόγειο και να

εκβιάσει και άλλα γειτονικά κράτη πέραν

της Ελλάδας. Η Κυπριακή Δημοκρατία,

όμως, δεν είναι σήμερα «φτερό στον άνε-

μο». Όταν το συνειδητοποιήσουμε αυτό,

ίσως πετύχουμε και λύση του Κυπρια-

κού.

«Ε»

Για ποιες «συγκλίσεις» 
στο Κραν Μοντάνα μιλούν;



Νέα αυστηροποιημένα μέτρα ανα-
κοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Κύπρ-

ου , Μιχάλης Χατζηπαντέλας, σε μία προ-
σπάθεια περιορισμού της πανδημίας
καθώς και ελέγχου των αυξανόμενων περ-
ιστατικών covid.

Οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβου-

λίου προέκυψαν μετά και από τις εισηγήσεις

των επιστημόνων που τέθηκαν ενώπιον του.

«Φως στο τούνελ, ευελπιστούμε πως θα

δώσει η νέα θεραπεία, των αντιϊκών φαρμά-

κων, η οποία αναμένεται στην Κύπρο περί

τα τέλη Δεκεμβρίου και σε συνάρτηση με τα

εμβόλια, θα βοηθήσουν σημαντικά στην αντι-

μετώπιση της πανδημίας», ανέφερε ο Υπο-

υργός Υγείας.

Ως εκ τούτου, για την αναχαίτιση της έξα-

ρσης του ιού, το Υπουργικό Συμβούλιο απο-

φάσισε:

• Από 29 Νοεμβρίου μειώνεται το ηλικιακό

όριο για χρήση μάσκας στα 6 έτη, σε όλους

του χώρους, όπου απαιτείται η χρήση της

προστατευτικής μάσκας

• Από 29 Νοεμβρίου όλα τα άτομα ηλικίας

6 – 11 ετών, οφείλουν να παρουσιάζουν Safe

Pass. Οι προυποθέσεις του Safe Pass που

ισχύουν για τη συγκεκριμένη ομάδα είναι: α)

το πιστοποιητικό ανάρρωσης κατά της COVID

τους τελευταίους έξι (6) μήνες, είτε πιστο-

ποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέ-

ταση PCR ή rapid test αντιγόνου με ισχύ επτά

(7) ημερών. (Σε έντυπη μορφή ή σε γραπτό

μήνυμα)

• Από τις 29 Νοεμβρίου όλοι οι μαθητές

Δημοτικών σχολείων θα υποβάλλονται σε

τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου σε εβδο-

μαδιαία βάση, μέσω κινητών μονάδων δειγ-

ματοληψίας του Υπουργείου Υγείας, μέχρι

τη διακοπή της σχολικής χρονιάς για τις εορτές

των Χριστουγέννων.

• Από τις 29 Νοεμβρίου αναστέλλοναι όλες

οι σχολικές χριστουγεννιάτικες εορτές. Για τη

διεξαγωγή άλλων χριστουγεννιάτικων

εκδηλώσεων που διοργανώνονται από διά-

φορους άλλους φορείς, θα πρέπει να εξα-

σφαλίζεται άδεια έγκρισης από το Υπουρ-

γείο Υγείας.

• Από τις 29 Νοεμβρίου, ο έλεγχος κατοχής

Safe Pass με τη χρήση της εφαρμογής CovScan

Cyprus, θα εφαρμόζεται στα άτομα ηλικίας

14 ετών και άνω.

• Από τις 29 Νοεμβρίου σε χώρους υψηλού

κινδύνου μετάδοσης του ιού, όπου θα εντοπίζον-

ται αλυσίδες κρουσμάτων, θα διενεργούνται

έλεγχοι με Rapid test μεσω των κινητών μονά-

δων του Υπουργείου Υγείας, ανεξαρτήτου

ηλικίας και εμβολιαστικού ιστορικού.

• Από 1η Δεκεμβρίου, όλα τα άτομα ηλικίας

18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει

το εμβολιαστικό τους σχήμα, οφείλουν να διε-

νεργούν εξέταση Pcr με ισχύ 72 ωρών ή

Rapid test αντιγόνου με ισχύ 48 ωρών για

σκοπούς safe pass.

• Από 13 Δεκεμβρίου θα δίνεται η δυνατότ-

ητα σε όλους τους πολίτες για διενέργεια self-

test. Το κόστος για τη προμήθεια self test θα

επιβαρύνει τον πολίτη σε περίπτωση μη εμβο-

λιασμένων ατόμων, ενώ στις περιπτώσεις

εμβολιασμένων ατόμων, θα επιχορηγούνται

από το Υπουργείο Υγείας και θα συνταγο-

γραφούνται από τους Προσωπικούς Ιατρ-

ούς. Διευκρινίζεται ότι, τα self test δεν υπο-

καθιστούν τους ελέγχους με Rapid ή Pcr για

σκοπούς Safe Pass και σε περίπτωση θετι-

κής ένδειξης, το αποτέλεσμα θα επιβεβαιώνεται

με εξέταση

• Από τις 18 Δεκεμβρίου, καταργείται το

Safe Pass για όσα άτομα δεν λάβουν την

ενισχυτική δόση του εμβολίου μετά την πάρ-

οδο επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση

του αρχικού εμβολιασμού.

• Από 15 Δεκεμβρίου στους ακόλουθους

χώρους θα μπορούν να εισέρχονται μόνο

άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω, που έχουν

λάβει τουλάχιστον μία δόση του εμβολίου.

(i) κλειστά και υπαίθρια γήπεδα

(ii) θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφο-

υς, αιθουσών θεαμάτων

(iii) νυχτερινά κέντρα, δισκοθήκες, μουσι-

κοχορευτικά κέντρα διασκέδασης και χώρο-

υς εστίασης.

Διευκρινίζεται ότι κάποιος που έλαβε μόνο

μια δόση εμβολίου δεν αποκλείεται από χώρ-

ους εστίασης όμως θα υποχρεούται να κάνει

τεστ.

• Την παράταση όλων των υπόλοιπων

προνοιών του εν ισχύ Διατάγματος μέχρι τις

31 Δεκεμβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι με σχετική απόφαση, άτομα

άνω των 30 ετών θα μπορούν τώρα να διε-

νεργήσουν και την Τρίτη δόση του εμβολίου,

νοουμένου ότι έχουν παρέλεθει έξι μήνες από

τη δεύτερη.

Τα άτομα που έλαβαν κατά τον αρχικό

εμβολιασμό το εμβόλιο της Pfizer/BioNTech

και της Moderna, θα λάβουν και για την

ενισχυτική δόση το ίδιο εμβόλιο. 

Τα άτομα που εμβολιάστηκαν αρχικά με

AstraZeneca θα μπορούν να επιλέξουν εμβό-

λιο τεχνολογίας mRNA (Pfizer/BioNTech ή

Moderna). Τέλος, τα άτομα που έλαβαν το

μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson&Johnson

θα μπορούν να εμβολιαστούν είτε με εμβό-

λιο τεχνολογίας mRNA είτε με το εμβόλιο της

Johnson&Johnson.
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ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ποια μέτρα ισχύουν στην Κύπρο 
για τον κορωνοϊό κατά τις γιορτές 
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Τριμερής υπουργών Άμυνας Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας
Κοινό ανακοινωθέν εκδόθηκε την Τετάρτη μετά την 1η Τριμερή Συνάν-

τηση Κύπρου, Ιορδανίας και Ελλάδας, για θέματα Άμυνας και Ασφάλειας,
σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας, με το οποίο οι τρεις Υπουργοί μεταξύ άλλων
συμφώνησαν στη σύσταση Κοινής Επιτροπής για την προετοιμασία και τη
διευθέτηση μελλοντικών συναντήσεων.

Όπως αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν των τριών Υπουργών Άμυνας: 
«1. Ο Υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Χαράλαμπος

Πετρίδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος κ. Νικόλαος Πανα-
γιωτόπουλος και ο Στρατηγός Yousef Al-Hnaity, Αρχηγός των Διακλα-
δικών Δυνάμεων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας συναντήθηκαν
στη Λευκωσία την 1η Δεκεμβρίου 2021. Η εν λόγω συνάντηση ήταν η πρώτη
τριμερής συνάντηση σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας των τριών χωρών,
αποτελώντας την αρχή της αμυντικής συνεργασίας.

2. Οι Υπουργοί σημείωσαν ότι η τριμερής αμυντική συνεργασία βασίζε-
ται στις αρχές της Κοινής Δήλωσης της Τρίτης Τριμερούς Συνόδου Κορ-
υφής Ελληνικής Δημοκρατίας – Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας –
Κυπριακής Δημοκρατίας της 28ης Ιουλίου 2021.

3. Οι Υπουργοί συμφώνησαν στη σύσταση Κοινής Επιτροπής για την
προετοιμασία και τη διευθέτηση μελλοντικών συναντήσεων και την υπο-

γραφή προγράμματος τριμερούς συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει στρ-
ατιωτικές ασκήσεις και εκπαίδευση της Πολεμικής Αεροπορίας, του Ναυτι-
κού και των Ειδικών Δυνάμεών τους.

4. Οι Υπουργοί επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ενίσχυση
των διεθνών και περιφερειακών προσπαθειών για την καταπολέμηση της
τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης.

5. Οι Υπουργοί συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη Τρι-
μερή Συνάντηση Υπουργών Άμυνας στην Ιορδανία το 2022».

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας, Χαράλαμπος Πετρίδης, με το
πέρας της Τριμερούς και αφού εξέφρασε τις ειλικρινείς του ευχαριστίες προς
τους ομολόγους του για την παρουσία τους στην Κύπρο, ανέφερε ότι «οι

σχέσεις των τριών χωρών είναι διαχρονικές και σταθερές καθώς χτίστηκαν

διαμέσου της ιστορίας τους αλλά και της προσπάθειας για ένα καλύτερο και

πιο ασφαλές μέλλον». 

Και κατέληξε λέγοντας ότι «είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και να

ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με τη διαδικασία θεσμοθέτησης και ενερ-

γοποίησης του τριμερούς μηχανισμού σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας

καθώς και τρόπους συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων σε τριμερές επίπε-

δο».

«Χριστουγεννιάτικα Χωριά»
για πρώτη φορά στην Κύπρο

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙΈΓΜΕΝΑ ΧΩΡΙΑ 
ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ 

ΑΠΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, διοργανώνονται Χριστουγεννιάτικα
Χωριά (Christmas Villages) σε πέντε ορεινές κοινότητες (Αγρό, Κυπε-
ρούντα, Πλάτρες, Καλοπαναγιώτη και Κακοπετριά), οι οποίες θα
διακοσμηθούν και φωταγωγηθούν εορταστικά, στο πνεύμα και τον
ρομαντισμό των ημερών, υπό τον ήχο χριστουγεννιάτικων μελωδιών,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Τουρισμού.

Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά θα έχουν τοπικό χαρακτήρα με έμ-
φαση στη μοναδικότητα των ορεινών περιοχών. Πρόκειται, σημειώνε-
ται, για μια αλλιώτικη από τις συνηθισμένες πρωτοβουλία, η οποία
θα περιλαμβάνει σπιτάκια με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα
προς πώληση, βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρο-
νομίας, δραστηριότητες στη φύση (όπως περπάτημα σε μονοπάτια
της φύσης και ποδηλασία), ξεναγήσεις στα χωριά και άλλες εκπλή-
ξεις.

Στόχος του Υφυπουργείου Τουρισμού είναι να προσφέρει αυθεντι-
κές εμπειρίες σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες, στα πλαίσια μίας
προσπάθειας να καταστεί η Κύπρος ένας ολόχρονος τουριστικός προ-
ορισμός. Έτσι, στον όλο σχεδιασμό έχουν ενταχθεί και εστιατόρια /
καταλύματα της ευρύτερης περιοχής, τα οποία θα προσφέρουν εορ-
ταστικό μενού ή / και κυπριακό πρόγευμα, παρέχοντας την ευκαιρία
σε πολλές γειτονικές κοινότητες να επωφεληθούν και εκείνες από την
όλη διοργάνωση.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού τονίζει ότι τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά
θα λειτουργήσουν βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων του Υπο-
υργείου Υγείας. Με στόχο την αποφυγή συνωστισμού επισκεπτών,
οι καλλιτεχνικές, μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις δεν θα πραγμα-
τοποιηθούν φέτος, ούτε και θα λειτουργήσουν παιδότοποι ή παιχνιδό-
τοποι. Επίσης, η επί τόπου κατανάλωση φαγητού και ποτών δεν θα
είναι επιτρεπτή, πλην εντός χώρων εστίασης, καφέ κλπ. Για είσοδο
στα εργαστήρια, τουριστικά καταλύματα, χώρους εστίασης και περίπτε-
ρα πώλησης προϊόντων θα απαιτείται η προσκόμιση safepass, με
βάση τα εν ισχύ διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.

Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά θα λειτουργήσουν από τις 10
Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2022 (11:00 – 16:00 τις
καθημερινές και 11:00 – 18:00 τα Σαββατοκύριακα). 

Υπενθυμίζεται ότι το κοινό έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να αξιοποι-
ήσει και το Σχέδιο Ενίσχυσης Εγχώριου Τουρισμού, για διαμονή σε
τουριστικά καταλύματα της περιοχής.



Το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021 στο ελληνικό

παροικιακό σχολείο του Μάνορ Χιλ στο Βόρ-

ειο Λονδίνο διοργανώθηκε ένα ακόμα σεμι-

νάριο στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επιμόρ-

φωσης των δασκάλων του σχολείου. 

Η εκπαιδευτικός Ραφαηλία Λουκίδου, σε

συνδυασμό με τη διδαχή της Ελληνικής

Γλώσσας, παρουσίασε την πρότασή της για

τη διδασκαλία της Ελληνομάθειας, στο πλαίσιο

του Αναλυτικού Προγράμματος, με στόχο την

εξοικείωση των μαθητών διαφορετικών εκπαι-

δευτικών βαθμίδων με βασικά στοιχεία και

πτυχές της Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτι-

σμού. Μέσα από βίντεο, εικόνες, κείμενα και

ασκήσεις κατανόησης στόχος είναι οι μαθη-

τές να έρχονται σε επαφή με τους μύθους

του Αισώπου, τους Άθλους του Ηρακλή, την
Αργοναυτική Εκστρατεία, την Ιλιάδα και την
Οδύσσεια αλλά και τον Μέγα Αλέξανδρο, τα
ελληνιστικά βασίλεια και τη Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις αλλά
και τις γλωσσικές τους ικανότητες. 

Η κυρία Λουκίδου μέσα από ένα υπο-
δειγματικό μάθημα ανέλυσε την συλλογιστι-
κή του σεμιναρίου και κάλεσε τους εκπαι-
δευτικούς να δημιουργήσουν δικά τους μαθ-
ήματα με βάση τις εκπαιδευτικές δυνατότ-
ητες και ανάγκες της κάθε τάξης. Η διδασ-
καλία θα εμπλουτιστεί και με στοιχεία της
ελληνιστικής περιόδου της Κύπρου.

Το σεμινάριο ήταν μια εξαιρετική αφορμή
οι εκπαιδευτικοί να συνεργαστούν και να
ανταλλάξουν απόψεις με στόχο την βελτίω-
ση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο ελληνικό
παροικιακό σχολείο του Μάνορ Χιλ. 
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Σεμινάριο στο Μάνορ Χιλλ για τη
διδασκαλία της Ελληνομάθειας

Αρχιερατική 
Θ. Λειτουργία στον
Απόστολο Ανδρέα

–Kentish Town 
Λονδίνου

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση από την Αρχιεπισκο-

πή Θυατείρων:

Πανηγυρική Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία ετελέσθη την

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου, στον εορτάζοντα Ιερό Καθεδρικό  Ναό  Απο-

στόλου Ανδρέου στην περιοχή Kentish Town του κεντρικού Λον-

δίνου.

Προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και

Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, συλλειτουργών μετά του Σεβα-

σμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ντμανίσι και Αγκαράκ κ. Ζήνωνος
(εν Μ. Βρεταννία και Ιρλανδία - Πατριαρχείο Γεωργίας) και του

Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μελιτηνής κ. Μαξίμου.
Έλαβαν μέρος επίσης ο Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. κ. Νικόδη-

μος Αναγνωστόπουλος, ο Αρχιμ. κ. Χρυσόστομος Τύμπας,
ο Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρ. κ. Κωνσταντίνος Γαρι-
βαλδινός, οι Πρωτοπρεσβύτεροι κ. Νικόλαος Κόκκινος και κ.

Χριστιανός Akselberg και ο Διάκονος κ. Γεώργιος Τσουρούς.

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Νικήτας, στο μεστό κήρυ-

γμά του αναφέρθηκε εκτενώς στον Πρωτόκλητο Απόστολο Ανδρέα,

στο κάλεσμα όλων μας από τον Χριστό να καταστούμε μαθητές

και ακόλουθοί Του και στην χριστιανική μαρτυρία μας στον σύγ-

χρονο κόσμο, ιδιαιτέρως στην εξωτερική ιεραποστολή και σε

περιοχές του κόσμου που οι άνθρωποι πεινούν, υποφέρουν από

κακουχίες και αρρώστιες και αναζητούν κατήχηση και πνευμα-

τική καλλιέργεια.

Γιόρτασε τα 80χρονά του στο Λονδίνο 
ο επαναπατρισθείς Τώνης Χρυσαφειάδης

Ο γνωστός στους παλαιότερ-

ους παροικιακός παράγοντας

Τώνης Χρυσαφειάδης γιόρτα-

σε τα 80-χρονά του σε μια σεμνή

τελετή την Κυριακή 21 Νοεμβρίου

στην Αίθουσα τελετών της

Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του

Βαπτιστή στο Βόρειο Λονδίνο.

Ο Τώνης γεννήθηκε στην Κλή-

ρου και μετανάστευσε στο Λον-

δίνο το 1959. Ασχολείτο με την

ενδυματοβιομηχανία. Παντρεύτηκε

την Βασιλεία Μηνά από το Αλε-

θρικό Λάρνακας, μαζί με την οποία

απέκτησαν ένα γιο, τον Αλέξη. 
Επαναπατρίσθηκε, μαζί με τη

σύζυγό του το 1989 στην Κύπρο,

όπου μένουν στο Αλεθρικό. Ο

Τώνης και η Βασιλεία ήρθαν στο

Λονδίνο για τα γενέθλιά του. Ο

γιος τους Αλέξης καλωσόρισε τον

πατέρα του και τού ευχήθηκε εκ

μέρους όλων των παρευρισκο-

μένων Χρόνια Πολλά.

Ο Τώνης βαθιά συγκινημένος

ευχαρίστησε τον Αλέξη και τη

σύζυγό του Αθηνά για την πρόσ-

κλησή τους και την προετοιμασία

της δεξίωσης, στην οποία παρέ-

στησαν περίπου 70 συγγενείς και

φίλοι του. O Τώνης Χρυσαφιάδης με τη σύζυγό του, τον γιο του Αλέξη και τη νύφη του Αθηνά

Χοροεσπερίδα παραμονή
Πρωτοχρονιάς

Λάβαμε από την Ανδρούλλα Στυλιανού την ακόλουθη πλη-
ροφόρηση:

Το Epioni Center, προηγουμένως Greek Cypriot Women's
Organisation στο Wightman Road Haringey, διοργανώνει χορο-
εσπερίδα με ζωντανή μουσική από τη ορχήστρα «Οι πρόσφυ-
γες» και φαγητό για να υποδεχθούμε το καινούργιο χρόνο 2022.
Τιμή εισιτηρίων £38.

Για κρατήσεις εισιτηριων και περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα: 07459887198, 07940419569.
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ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: «Η Κύπρος 
προέκταση των Αγίων Τόπων και η 

Ελλάδα πατρίδα του κλασικού πολιτισμού»

Ηεπίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου

στην Κύπρο σήμερα Πέμπτη και ακο-

λούθως στην Ελλάδα μπορεί να χαρακ-

τηριστεί ιστορική.

Είναι η δεύτερη φορά τα τελευταία χρόνια

που ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας

επισκέπτεται την Κύπρο, με το γεγονός να

προσλαμβάνει διεθνή εμβέλεια. Για την

επίσκεψη του Προκαθήμενου της Ρωμαιο-

καθολικής Εκκλησίας έχουν ήδη διαπιστευ-

τεί 77 δημοσιογράφοι που θα συνοδεύουν

την αποστολή του, ενώ πέραν των 200 δημο-

σιογράφων από 19 χώρες έχουν λάβει

διαπίστευση για να καλύψουν το γεγονός.

Ο Πάπας Φραγκίσκος βρίσκεται στην

Κύπρο από σήμερα (2/12) μέχρι το Σάββα-

το 4 Δεκεμβρίου. Η τελετή υποδοχής του θα

πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο

στις 2 Δεκεμβρίου, όπου και θα του απο-

δοθούν τιμές αρχηγού κράτους. Θα έχει

συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη

με τον οποίο αναμένεται να συζητηθούν θέμα-

τα που αφορούν το μεταναστευτικό, φυσικά

το Κυπριακό, ο διαθρησκευτικός διάλογος

και άλλα. Την επόμενη μέρα θα συναντηθεί

με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο.

Τα πρωί της 3ης Δεκεμβρίου θα τελέσει

λειτουργία στο στάδιο ΓΣΠ. Στιγμή κύριας

συμβολικής σημασίας του ταξιδιού του Πάπα

η συνάντηση που θα έχει με πρόσφυγες και

μετανάστες στη Λευκωσία, με τις πληροφο-

ρίες που εδώ και μέρες ήρθαν στο φως, να

αναφέρουν ότι ο Ποντίφικας θα επαναλάβει

τη συμβολική κίνηση που είχε κάνει το 2016

στην Ελλάδα να προσφέρει άσυλο σε Σύ-

ρους πρόσφυγες που διέμεναν σε καταυλι-

σμό στη Μυτιλήνη και να τους μεταφέρει μαζί

του στο Βατικανό.

Πέραν της προσφοράς ασύλου σε πρό-

σφυγες που βρίσκονται στην Κύπρο, ο Πάπας

Φραγκίσκος αναμένεται να στείλει μηνύμα-

τα αλληλεγγύης και στην διάρκεια οικουμε-

νικής προσευχής με πρόσφυγες και μετα-

νάστες που θα λάβει χώρα το απόγευμα της

4ης Δεκεμβρίου, στις 4:00 το απόγευμα στην

Καθολική Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, στη

Λευκωσία.

Η επίσκεψη στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα «ο Ποντίφικας θα μεταβεί στις

4 Δεκεμβρίου, κατόπιν νενομισμένης πρόσ-

κλησης της Προέδρου της Ελληνικής Δημο-

κρατίας κυρίας Σακελλαροπούλου. Θα επι-

σκεφθεί την Αθήνα και το νησί της Λέσβου»,

ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του

Πάπα, Ματέο Μπρούνι.

Θα συναντηθεί με την πολιτειακή και πολι-

τική ηγεσία της χώρας και με τον Αρχιεπίσκο-

πο Ιερώνυμο, καθώς και την Ελληνική Κα-

θολική Εκκλησία.

Η Καθολική Αρχιεπισκοπή έχει ήδη ξεκι-

νήσει τις ετοιμασίες για την επίσκεψη του

Ποντίφικα στη Λέσβο. 

Το αδελφικό μήνυμα του Πάπα Φραγ-
κίσκου ενόψει της επισκέψής του σε

Κύπρο και Ελλάδα

Ενόψει της επίσκεψής του στην Κύπρο

στις 2-4 Δεκεμβρίου 2021 και στη συνέχεια,

του ταξιδιού του στην Ελλάδα, ο Πάπας Φραγ-

κίσκος έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο Πάπας, μέσα από ένα βίντεο που ετοίμα-

σε, και προφέροντας μερικές ελληνικές λέξεις

απευθύνεται στις δύο χώρες αναφέροντας

ότι «λίγες μόνο μέρες απομένουν από τη

συνάντηση την οποία ετοιμάζεται να κάνει

προσκυνητής στα υπέροχα εδάφη σας,

ευλογημένα από την ιστορία, τον πολιτι-

σμό και το Ευαγγέλιο», όπως τα χαρα-

κτήρισε.

«Έρχομαι κοντά σας με χαρά, ακριβώς

στο όνομα του Ευαγγελίου, στα βήματα των

πρώτων μεγάλων ιεραποστόλων, ιδιαίτερα

των Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα. Είναι

καλό να επιστρέψουμε στις καταβολές και

είναι σημαντικό για την Εκκλησία να ξανα-

βρεί τη χαρά του Ευαγγελίου. Με αυτό το

πνεύμα αναμένω αυτό το προσκύνημα “στις

πηγές”, και ζητώ από όλους να με βοηθήσε-

τε να ετοιμαστώ διά των προσευχών σας»,

αναφέρει.

Συμπληρώνοντας ανέφερε ότι κατά τις

συναντήσεις του σε Κύπρο και Ελλάδα, θα

ξεδιψάσει από τις πηγές της αδελφοσύνης,

που «είναι τόσο πολύτιμες τώρα, που μόλις

ξεκινήσαμε ένα παγκόσμιο συνοδικό ταξίδι».

«Υπάρχει “μια συνοδική χάρη”, μια απο-

στολική αδελφοσύνη που λαχταρώ και με

μεγάλο σεβασμό: είναι η επίσκεψη σε εσάς,

αγαπητοί Μακαριώτατοι Χρυσόστομε και

Ιερώνυμε, Προϊστάμενοι των τοπικών Ορθ-

οδόξων Εκκλησιών. Ως αδελφός στην πίστη,

θα έχω τη χάρη να με δεχτείτε και να σας

συναντήσω στο όνομα του Κυρίου της Ειρήν-

ης. Και έρχομαι σε εσάς, αγαπητοί Καθολι-

κοί αδελφοί και αδελφές, μαζεμένοι σε αυτές

τις χώρες σε μικρά κοπάδια, αγαπημένα τόσο

τρυφερά από τον Πατέρα και στα οποία ο

Ιησούς, ο Καλός Ποιμένας, επαναλαμβάνει:

“Μη φοβάσαι, μικρό μου ποίμνιο” (Λκ 12,32).

Έρχομαι με στοργή για να σας φέρω την ενθ-

άρρυνση ολόκληρης της Καθολικής Εκκλησίας»,

συμπλήρωσε ο Πάπας.

«Η επικείμενη επίσκεψη θα μου δώσει την

ευκαιρία να πιώ επίσης από τις αρχαίες πηγές

της Ευρώπης: την Κύπρο, το παρακλάδι των

Αγίων Τόπων στην ήπειρο, την Ελλάδα, τη

πατρίδα του κλασικού πολιτισμού. Αλλά ακόμη

και σήμερα η Ευρώπη δεν μπορεί να αγνο-

ήσει τη Μεσόγειο, τη θάλασσα που φιλοξέν-

ησε τη διάδοση του Ευαγγελίου και την ανά-

πτυξη μεγάλων πολιτισμών. Η Mare Nostrum,

η θάλασσα μας, που συνδέει τόσες πολλές

χώρες, μας παροτρύνει να πλεύσουμε μαζί

και να μην χωρίσουμε ακολουθώντας χωρ-

ιστούς δρόμους, ειδικά αυτή τη στιγμή που

η καταπολέμηση της πανδημίας εξακολουθ-

εί να απαιτεί κοινή δέσμευση και η κλιματική

κρίση επίκειται σε μεγάλο βαθμό πάνω από

όλους μας.

»Η θάλασσα, που αγκαλιάζει πολλούς

λαούς, μας θυμίζει με τα ανοιχτά λιμάνια της

ότι οι πηγές της συμβίωσης βρίσκονται στην

αμοιβαία αποδοχή. Ακόμη και τώρα νιώθω

ευπρόσδεκτος από τη στοργή σας και ευχα-

ριστώ όσους προετοίμαζαν την επίσκεψή μου

εδώ και καιρό. Σκέφτομαι όμως και αυτούς

που τα τελευταία χρόνια και ακόμη και σήμε-

ρα, φεύγουν από τον πόλεμο και τη φτώχεια,

αποβιβάζονται στις ακτές της ηπείρου ή αλλού,

και δεν βρίσκουν φιλοξενία, αλλά εχθρότητα,

ακόμη και εκμετάλλευση. Είναι οι αδελφοί και

οι αδελφές μας. Πόσοι έχουν χάσει τη ζωή

τους στη θάλασσα! Σήμερα η “θάλασσά μας”,

η Μεσόγειος, είναι ένα μεγάλο νεκροταφείο.

Ως προσκυνητής στις πηγές της ανθρωπό-

τητας, θα πάω ξανά στη Λέσβο, με την πεποίθη-

ση ότι οι πηγές της κοινής ζωής θα ανθίσουν

ξανά μόνο μέσα στην αδελφοσύνη και την

ολοκλήρωση: μαζί. Δεν υπάρχει άλλος δρό-

μος και με αυτήν την ελπίδα έρχομαι σε σας.

»Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, με αυτά

τα συναισθήματα λαχταρώ διακαώς να σας

συναντήσω όλους, όλους! Όχι μόνο τους

Καθολικούς, αλλά όλους σας! Και σε όλους

σας επικαλούμαι την ευλογία του Υψίστου,

φέρνοντας ακόμη και τώρα μπροστά Του τα

πρόσωπά σας και τις προσδοκίες σας, τις

ανησυχίες σας και τις ελπίδες σας. Να είστε

πάντα καλά», είπε καταληκτικά.

Επικαιρότητα

Στο Μπέρμιγχαμ ο
Αρχιεπίσκοπος Νικήτας

Λάβαμε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Στον Ι. Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Απο-
στόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου στο Birmingham χοροστάτ-
ησε και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος
Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας,

συμπαραστατούμενος υπό του Αρχιμ. κ. Χριστοδούλου Κοκ-
λιώτη, του Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Αιμιλιανού Επαμεινώνδα και
του Διακόνου κ. Γεωργίου Τσουρού.

Ο επίσκοπος Ιάκωβος 
στο Κάρδιφ

Στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Cardiff στην Ουαλία χορο-
στάτησε και λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κλαυ-
διουπόλεως κ. Ιάκωβος την Κυριακή ΙΓ΄Λουκά.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο Θεοφιλέστατος ετέ-
λεσε το ιερό μνημόσυνο των γονέων του και του μακαριστού
Μητροπολίτου Νικαίας κυρού Ιακώβου.

Λειτουργίες Επισκόπου Μαξίμου
Λάβαμε από την Αρχιεπισκοπή την ακόλουθη πληρο-

φόρηση:

Στις 25 Νοεμβρίου πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας
Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης στον ομώνυμο Ιερό Ναό του Βορ-
είου Λονδίνου στην περιοχή Wetstone -Barnet (φωτό κάτω).

Της πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος
Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συμπαραστατούμενος υπό του ιερατικώς
Προϊσταμένου του Ι. Ναού, Αρχιμανδρίτου κ. Δαμιανού Κων-
σταντίνου και του Διακόνου Γεωργίου Τσουρού.

Εξάλλου, στις 28 Νοεμβρίου, Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά, στον Ιερό
Ναό του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου στο Windsor
χοροστάτησε και λειτούργησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτ-
ηνής κ. Μάξιμος.

Μετά του Θεοφιλεστάτου συλλειτούργησαν ο Αρχιμ. κ. Γρη-
γόριος Laurensano και ο Πρεσβύτερος κ. Ανδρέας Ανδρεόπου-
λος.



Νέα μέτρα για την καταπολέμηση της
πανδημίας του κοροωνοϊού ανακοίνωσε

την Τρίτη στο Υπουργικό Συμ-βούλιο ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε διοικητικό
πρόστιμο 100 ευρώ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ σε μη
εμβολιασμένους πολίτες άνω των 60 ετών
που δεν έχουν προχωρήσει ακόμα στην
πρώτη δόση.

Η ημερομηνία που θα έχει ως περιθώριο η

συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών για να κάνει

την πρώτη δόση είναι μέχρι τις 16 Ιανουα-
ρίου.

Το πρόστιμο θα επιβάλλεται αυτόματα από

την ΑΑΔΕ μετά από σχετική διασταύρωση των

στοιχείων και τα χρήματα αυτά θα συγκεν-

τρώνονται σε ειδικό ταμείο για τα νοσοκομεία

και το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα

βρίσκεται 2η στην Ευρώπη σε ρυθμό κα-θημε-

ρινών ραντεβού για εμβόλιο για 3η δόση.

«Πάμε καλύτερα, αλλά όχι όσο πρέπει και

όχι όσο θέλουμε», ανέφερε ο Κυρ. Μητσο-
τάκης, τονίζοντας πως εκείνοι που νοσηλεύον-

ται είναι κυρίως άνω των 60 ετών.

Όπως ανέφερε, από τους 580.000 πολίτες

άνω των 60 ετών, τον Σεπτέμβριο έσπευσαν

να εμβολιαστούν μόνο 60.000 πολίτες.

«Η σημασία του εμβολίου ενός 70άρη

ισοδυναμεί με 34 εμβολιασμούς νεότερων

από πλευράς δημόσιας υγείας», συμπλήρ-

ωσε ο πρωθυπουργός τονίζοντας πως με την

απόφαση της υποχρεωτικότητας άνω των 60

ετών θα σωθούν ζωές.

« Ένα κίνητρο προφύλαξης, μια ώθηση ζωής

αλλά πιστεύω ότι είναι και μια πράξη δικαιοσύνης

απέναντι στους πολύ περισσότερους εμβολια-

σμένους. Δεν γίνεται σήμερα κάποιοι να στερ-

ούνται τις υπηρεσίες του συστήματος υγείας

που τις έχουν ανάγκη επειδή κάποιοι άλλοι

αρνούνται πεισματικά να πράξουν το αυτονόη-

το», είπε χαρακτηρι-στικά.

2 δωρέαν self test στις γιορτές

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επίσης δύο

δωρεάν self test για όλους τους ενήλικες πολίτες

την περίοδο των εορτών, ένα πριν τα Χρι-

στούγεννα και ένα πριν την Πρωτοχρονιά.

«Στο διάστημα από τις 6 έως τις 12 Δεκεμ-

βρίου θα διατεθεί δωρεάν ένα self test σε κάθε

ενήλικο, εμβολιασμένο και μη, ώστε να εντοπι-

στούν πιθανοί ασυμπτωματικοί φορείς του ιού

πριν από τα Χριστούγεννα. Η ίδια ακριβώς

άσκηση θα επαναληφθεί και από τις 3 έως τις

7 Ιανουαρίου ώστε να παρακολουθήσουμε την

πορεία της μετάδοσης της πανδημίας στην διάρ-

κεια των γιορτών. Γιατί είναι σημαντικό όλοι να

ελεγχόμαστε κατά τις συναθροίσεις των ημε-

ρών», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

«Εμβολιασμοί, πολλά τεστ, εφαρμογή του

πιστοποιητικού εμβολιασμού και μέτρα ατομι-

κής προστασίας. Αυτή είναι η απάντηση και όχι

ένα lockdown, το οποίο κάποιοι προεξοφλούν,

χωρίς να μπορούν να κρύψουν συχνά τη χαι-

ρεκακία τους», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω επιμένοντας στον χαρακτήρα που

έχουν οι δύο νέες πρωτοβουλίες μας. Είναι

μέτρα προτροπής και όχι καταστολής, είναι

δίκαια μέτρα. Γιατί δεν είναι οριζόντια προς όλους

αλλά αφορούν πρωτίστως εκείνους τους οποίο-

υς τελικά έχουν σκοπό να περι-φρουρήσουν.

Υπηρετούν, επίσης, τον διπλό στόχο να λειτο-

υργούν η οικονομία και η κοινωνία παράλληλα

με την προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι

καιρός να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας

και η αλήθεια είναι μόνο μία: το εμβόλιο σώζει

ζωές και πρώτα και πάνω απ’ όλα τους πιο ευά-

λωτους. Γι’ αυτό, όπως σας είπα, δεν είναι υποχρ-

εωτικό, είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο», κατέλ-

ηξε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος προς

τους υπουργούς του.

Επταπλάσια ραντεβού 
σε μία μέρα!

Στα εμβολιαστικά κέντρα έσπευσαν οι πολίτες

άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί,

μετά τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυ-

ριάκου Μητσοτάκη.

Χαρακτηριστικό της μεγάλης προσέλευσης

είναι το γεγονός ότι μέσα σε 24 ώρες από την

ανακοίνωση του υποχρεωτικού εμβολιαστού

στους άνω των 60 ετών, προγραμματίστηκαν

17.500 ραντεβού πρώτης δόσης, έναντι 2.600

ημερησίως, αριθμός σχεδόν επταπλάσιος ώστε

να αποφύγουν το πρόστιμο των 100 ευρώ

μηνιαίως. 

Το συγκεκριμένο ποσόν του προστίμου ωστό-

σο για τον πρώτο μήνα αναμένεται να είναι 50

ευρώ μιας και ο Ιανουάριος θα υπολογιστεί ως

μισός μήνας. Σύμφωνα με την προωθούμενη

ρύθμιση ειδικά για τον μήνα Ιανουάριο το πρό-

στιμο καθορίζεται στα 50 ευρώ ενώ αν τα υπόχρ-

εα πρόσωπα εμβολιαστούν εντός του πρώτου

15νθημέρου των επόμενων μηνών το πρόστι-

μο (μηνιαίο) θα μειώνεται κατά 50%. Για παρά-

δειγμα εάν ο υπόχρεος εμβολιαστεί στις 10

Μαρτίου το συνολικό πρόστιμο που θα πληρώσει

θα είναι 200 ευρώ.

Έτσι, όσοι από τους υπόχρεους για εμβο-

λιασμό δεν κάνουν την πρώτη δόση μέχρι τις

16 Ιανουαρίου 2022, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυ-

πουργός, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστι-

μο ύψους 50 ευρώ. Υποχρέωση εμβολιασμού

έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και την 31η

Δεκεμβρίου του 1961. 

Τα εμβόλια στην Ελλάδα έχουν σώσει 12.175
ζωές ανθρώπων άνω των 60

ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ

Πρόστιμο 100 ευρώ τον μήνα στην Ελλάδα
για ανεμβολίαστους άνω των 60 ετών

Παγκόσμιος συναγερμός για τη μετάλλαξη
«Όμικρον»

Έκτακτα μέτρα υγειονομικής θωράκισης απέναντι στη μετάλλαξη της
Μποτσουάνα ανακοινώνουν ολοένα και περισσότερες χώρες τα τελευ-
ταία 24ωρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το στέλεχος Β.1.1.529 έχει προκαλέ-
σει έντονο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα, καθώς φαίνεται
ότι σχετίζεται τόσο με την ικανότητα αποφυγής της αντίδρασης του ανο-
σοποιητικού συστήματος, όσο και με την ταχύτερη εξάπλωσή του. Η πρόε-
δρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε με ανάρτησή
της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει μέτρα, απαγορεύοντας όλες τις
αφίξεις από τη Νότια Αφρική. Μάλιστα, η δήλωση είχε άμεσο αντίκτυπο
στις διεθνείς αγορές και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επιπλέον, η Βρε-
τανία ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτούν προσωρινά οι πτήσεις από Νότια
Αφρική. Ναμίμπια, Λεσότο, Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη), Ζιμπάμπο-
υε και Μποτσουάνα και πως οι Βρετανοί ταξιδιώτες –από αυτές τις έξι
χώρες– θα μπαίνουν σε καραντίνα. Παράλληλα, η Ιταλία απαγόρευσε την
είσοδο σε ταξιδιώτες που έχουν επισκεφθεί χώρες από την νότια περιοχή
της Αφρικής κατά τις τελευταίες 14 ημέρες. Έκτακτα μέτρα, με περιορι-
σμούς στις μετακινήσεις προς τη συγκεκριμένη περιοχή και την υποχρ-
εωτική καραντίνα των ταξιδιωτών με αυστηρούς ελέγχους στα αεροδρό-
μια, είχαν λάβει μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 26/11 η Γερμανία, η
Ολλανδία, το Ισραήλ, η Τσεχία, η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ταϊ-
βάν και η Νέα Ζηλανδία. Παράλληλα, η Pfizer ανακοίνωσε ότι σε 100 μέρες
θα έχει έτοιμο εμβόλιο κατά του στελέχους της Μποτσουάνα. Να σημει-
ωθεί ότι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας συνε-
δρίασε εκτάκτως για την μετάλλαξη και αποφάσισε τη λήψη μέτρων για
τις μετακινήσεις από και προς τη Νότια Αφρική. Συγκεκριμένα, όσοι έρχον-
ται στην Ελλάδα από χώρες της Νότιας Αφρικής, θα μπαίνουν υποχρεω-
τικά σε καραντίνα. 

Με τον κορωνοϊό να συνεχίζει ακάθεκτος, 
προβλέψεις-φωτιά για 108 θανάτους 
την ημέρα!

Τα τρία πρώτα κύματα της πανδημίας φαίνεται ότι δεν μας δίδαξαν τίπο-
τα. Ο κορωνοϊός και πάλι έχει βγει εκτός ελέγχου, πλήττοντας κυρίως
ανεμβολίαστους ηλικιωμένους. Τα νοσοκομεία μας ζουν δραματικές στιγ-
μές, ενώ οι γιατροί και οι νοσηλευτές, πέρα από την εργασιακή εξουθέ-
νωση, βιώνουν και ψυχολογική φόρτιση, προσπαθώντας να σώσουν
όσους περισσότερους μπορούν. Δυστυχώς, όμως, από όσους καταλή-
γουν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, λίγοι έχουν την τύχη να επι-
στρέψουν στο σπίτι τους. Συγκεκριμένα, από την αρχή της πανδημίας
έχουν εξέλθει από τις ΜΕΥ μόνο 3.474 ασθενείς, ενώ περισσότεροι από
17.700 συνάνθρωποί μας «έφυγαν» από τη ζωή (αρκετοί έχουν καταλή-
ξει πριν προλάβουν να μπουν σε ΜΕΘ). Ειδικά τους τελευταίους μήνες,
περίπου το 82% από αυτούς είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμέ-
νοι και μόνο το 18% είναι εμβολιασμένοι. Στο μεταξύ, οι προβλέψεις για
τα Χριστούγεννα, είναι δυσοίωνες. Τα μαθηματικά μοντέλα υποστηρίζουν
ότι περίπου στα μέσα του Δεκεμβρίου θα έχουμε κορύφωση, με υψηλό
αριθμό κρουσμάτων –που μπορεί και να ξεπεράσει και τα 10.000 καθ-
ημερινά– κατόπιν θα αρχίσει η ύφεση, αλλά θα υπάρξει ισχυρή πίεση στο
σύστημα υγείας από την μεγάλη αύξηση των διασωληνωμένων. «Στα
μέσα Δεκεμβρίου θα έχουμε εβδομαδιαίο μέσο όρο θανάτων περίπου 108
άτομα, που σημαίνει ότι κάποιες ημέρες οι ασθενείς που θα καταλήγουν
από κορωνοϊό θα είναι πάνω από 100. Είμαστε ακόμα σε αναπτυξιακή
πορεία της πανδημίας, αρχίζουμε να πλησιάζουμε την κορύφωση που
περιμένουμε να δούμε στις αρχές του Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα
έχουμε πιο αργά την κορύφωση στους θανάτους και στις διασωληνώσεις»,
εκτιμά ο Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Δημοσθένης Σαρηγιάννης. 

Δώστε πίσω τα κλεμμένα Γλυπτά 

Στους σημαιοφόρους για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα,
είναι και ο παγκοσμίου φήμης Βρετανός σκηνοθέτης Κεν Λόουτς. Ευ-
θέως, κατήγγειλε δημόσια σε συνέντευξή του: «Τα Γλυπτά του Παρθενώνα
είναι κλεμμένα. Πρέπει να γυρίσουν το συντομότερο στην Ελλάδα», εν
όψει της αναγόρευσής του σε επίτιμο διδάκτορα του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής. Και δεν έμεινε εκεί… «Τα Γλυπτά κλάπηκαν από τον βρετα-
νικό ιμπεριαλισμό. Δεν θα έπρεπε να είχαν αφαιρεθεί ποτέ. Δεν χρειάζε-
ται καν να το συζητήσουμε». 

Αρχαιοκάπηλος ο Έλγιν

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, σε πρόσφατη
δήλωσή της τόνισε: «Ο Έλγιν – από ιδιοτέλεια και καιροσκοπισμό – μετή-
λθε παράνομα και αθέμιτα μέσα για να διαρπάξει και να εξαγάγει τα Γλυπτά
από την Ελλάδα. Πρόκειται για καταφανή πράξη κατά συρροή και εξακο-
λούθηση κλοπής, συνοδευόμενης από πρωτοφανείς βανδαλισμούς, οι
οποίοι προξένησαν ανυπολόγιστες φθορές στο μνημείο, επιπλέον της
βλάβης στη φυσική, νοηματική και αισθητική του ακεραιότητα. Ο Έλγιν,
λειτουργώντας ως αρχαιοκάπηλος, πώλησε τα Γλυπτά στο Βρετανική
Μουσείο, το οποίο, εν γνώσει του, αποδέχθηκε προϊόντα κλοπής, αγνοώντας
το σκάνδαλο που ξέσπασε στην κοινή γνώμη, τις ευθείες καταγγελίες και
τις έντονες διαμαρτυρίες εξεχουσών προσωπικοτήτων της εποχής, στη
Βρετανία και την Ευρώπη. 

Τα ιστορικά δεδομένα της Οθωμανοκρατίας τεκμαίρουν ότι δεν υπήρ-
ξε νόμιμη κτήση των Γλυπτών από τον Έλγιν και, συνεπώς, ούτε από το
Βρετανικό Μουσείο. Η διαιώνιση της κατάλυσης της ακεραιότητας του
Παρθενώνα –με την παγκόσμια συμβολική αξία και ενοποιό δύναμη– συνι-
στά διαρκές ηθικό και πολιτισμικό έγκλημα». 

Φ. Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Τα εμβόλια στην Ελλάδα έχουν
σώσει 12.175 ζωές (11.429 μετά
τις δύο δόσεις και 746 μετά την
πρώτη δόση), αποτρέποντας ισάρ-
ιθμους θανάτους λόγω Covid-19,
σύμφωνα με κοινή μελέτη του Παγ-
κόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
και του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά-
των (ECDC) σε 33 χώρες, μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα.

Οι θάνατοι λόγω Covid-19 που
έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα
στις ηλικίες άνω των 60 ετών ανα-
φέρεται ότι είναι 11.703. 

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε
στο Eurosurveillance, εκτιμά ότι

το ποσοστό των αναμενόμενων

θανάτων ανθρώπων άνω των 60

ετών λόγω κορωνοϊού, που απο-

τράπηκαν στην Ελλάδα χάρη στα

εμβόλια, είναι 51%, δηλαδή τα
εμβόλια περιόρισαν τουλάχιστον
στους μισούς τους θανάτους που
αλλιώς θα υπήρχαν.

Το ποσοστό αυτό τοποθετεί την
Ελλάδα πάνω από τον μέσο όρο
από άποψη σωτηρίας ζωών χάρη
στα εμβόλια, στην 13η θέση μεταξύ
των 33 χωρών της μελέτης (πρώτη
είναι η Ισλανδία με 93% και τελευ-
ταία η Ουκρανία με μόνο 6%). 

Η Ελλάδα εμφανίζεται να έχει
εμβολιάσει πλήρως (με δύο δόσεις)
το 81% του πληθυσμού της άνω
των 60 ετών (έναντι 100% της
Ισλανδίας και 29% της Ουκρανίας)
και με τουλάχιστον μία δόση έχει

εμβολιαστεί το 83%.
Αναλυτικότερα, ανά ηλικιακή

ομάδα στην Ελλάδα, η μελέτη ανα-
φέρει:

* Στους 60-69 ετών (πλήρης
εμβολιασμός του 82% του πληθυ-
σμού) υπήρξαν 2.167 θάνατοι και
αποτράπηκαν 1.998 χάρη στα
εμβόλια .

* Στους 70-79 ετών (πλήρης
εμβολιασμός του 86%) υπήρξαν
3.481 θάνατοι και αποτράπηκαν
4.250.

* Στους 80 ετών και άνω (πλή-
ρης εμβολιασμός του 73%) υπήρ-
ξαν 6.055 θάνατοι και αποτρά-
πηκαν 5.927.



Στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου παραμένει σταθερά προ-

σανατολισμένο το μεγάλο ενδιαφέρον της
ελληνικής διπλωματίας, καθώς γύρω από
τις εξελίξεις στη «γειτονιά» μας αυτή θα
περιστραφούν κυρίως οι υψηλόβαθμες
επαφές του Έλληνα πρωθυπουργού στο
Ισραήλ και στη Ρωσία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει ένα διή-
μερο κρίσιμων διεθνών επαφών, καθώς την
Τρίτη 7/12 θα βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, προ-
κειμένου να συμμετάσχει στην τριμερή Συνάν-
τηση Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, (αν
και υπάρχουν πληροφορίες ότι η Τριμερής
μπορεί να αναβληθεί, λόγω των μέτρων που
έχει λάβει το Ισραήλ), ενώ την επομένη 8/12,
θα συναντηθεί στο Σότσι, στα παράλια της
Μαύρης Θάλασσας, με τον Πρόεδρο της Ρωσι-
κής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κι αν η συνάντηση με τους Νίκο Αναστα-
σιάδη και Ναφτάλι Μπένετ –τον πρωθυ-
πουργό του Ισραήλ εδώ και πέντε μήνες–
αναμένεται να επιβεβαιώσει τους ισχυρούς
δεσμούς μεταξύ των τριών κρατών και τη
στενή συνεργασία τους σε ζητήματα ενέρ-
γειας και ασφάλειας, η συνάντηση με τον Βλ.
Πούτιν θα δώσει νέα ώθηση στις διμερείς σχέ-
σεις, που είχαν παραμείνει ουσιαστικά παγω-
μένες επί μακρόν. 

Η επίσκεψη του Σεργκέι Λαβρόφ στην
Αθήνα, τον περασμένο Οκτώβριο, ήταν η
πρώτη Ρώσου υπουργού Εξωτερικών στην
Αθήνα, έπειτα από τέσσερα χρόνια και ουσια-
στικά σηματοδότησε την επιστροφή στην κανο-
νικότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών,
κάτι που επισφράγισε η άφιξη του πρωθυ-
πουργού της Ρωσίας, Μιχάηλ Μισούστιν,

στην Αθήνα στις 24 Μαρτίου και η συμμετοχή
του στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ρώσος
πρόεδρος εκτιμάται ότι θα συζητήσουν για τις
εξελίξεις στην Τουρκία, την κατάσταση στην
Ανατολική Μεσόγειο, τις επικείμενες εκλογές
στη Λιβύη, την ενίσχυση των οικονομικών και
εμπορικών δεσμών των δύο χωρών, αλλά και
τις τιμές του πετρελαίου και ιδίως του φυσι-
κού αερίου. 

Καθώς το 45,85% του φυσικού αερίου που
εισάγει η Ελλάδα προέρχεται από τη Ρωσία
και η τιμή του τους τελευταίους μήνες έχει εκτο-
ξευθεί, η ελληνική πλευρά ενδιαφέρεται να
διερευνήσει τρόπους μείωσης της τιμής στο
προσεχές διάστημα. 

Πριν από την Συνάντηση Κορυφής, ωστό-
σο, το έδαφος για την ουσιαστική αναθέρ-
μανση των ελληνορωσικών σχέσεων θα έχει
προετοιμάσει η μεικτή διϋπουργική επιτροπή
των δύο χωρών, με επικεφαλής τους Μιλτιάδη
Βαρβιτσιώτη και Βιτάλι Σαβέλιεφ (υπουργός
Μεταφορών), αντίστοιχα, η πρώτη ύστερα
από περίπου δυόμιση χρόνια. 

Η συνεδρίαση της επιτροπής έγινε την Τρίτη
30/11 στη Μόσχα και κατέληξε σε υπογραφή
διμερούς πρωτοκόλλου συνεργασίας, αλλά
και επιμέρους συμφωνιών, σε τομείς όπως ο
τουρισμός, οι μεταφορές (παρών ήταν και ο
αρμόδιος υφυπουργός Μιχάλης Παπαδό-
πουλος), η επιστήμη της υγείας και η φορο-
λογική πολιτική. Την περασμένη Δευτέρα 29/11
ο Έλληνας αναπληρωτής υπουργός Εξωτε-
ρικών συναντήθηκε με τον Ρώσο υφυπουργό
Εξωτερικών Αλεξάντρ Γκρούσκο.

Οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών

την τελευταία διετία, σύμφωνα με πληροφο-

ρίες, έχουν ωριμάσει και προχωρήσει σημαν-

τικά στα ακόλουθα θέματα:

• Επενδύσεις στους τομείς του τουρισμού,

των ακινήτων, της τεχνολογίας, της ενέργει-

ας και των τροφίμων.

• Συμμετοχή της Enterprise Greece σε διε-

θνείς εκθέσεις και άλλες σχετικές εκδηλώσεις

στη Ρωσία.

• Συμμετοχή με επιχειρηματική αποστολή

στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας

Πετρούπολης.

• Διοργάνωση επενδυτικού σεμιναρίου

υψηλού επιπέδου στη Ρωσία, με συμμετοχή

κυβερνητικών στελεχών και επιχειρηματιών.

• Δημιουργία ομάδας εργασίας μεταξύ της

Enterprise Greece και του ρωσικού αντίστοιχου

φορέα, για την εξέταση και την αξιολόγηση

ώριμων επενδυτικών έργων στην Ελλάδα.

• Ανάπτυξη συνεργασιών των λιμένων Ελευ-

σίνας και Θεσσαλονίκης, με ρωσικούς λιμέ-

νες, με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων.

• Εκτέλεση του μεγαλύτερου δυνατού αριθ-

μού αεροπορικών δρομολογίων και σε αρκε-

τές διαδρομές μεταξύ των δύο χωρών κατά

την προσεχή θερινή περίοδο.

«Αναγνωρίζουμε ότι και η Ρωσία αποτελεί

σοβαρό παράγοντα της ευρωπαϊκής αρχι-

τεκτονικής ασφάλειας, η οποία βέβαια, οφείλει

να οικοδομείται μέσω συνεργατικών και όχι

ανταγωνιστικών σχέσεων, με σεβασμό στις

κοινές αξίες, όπως η προστασία των ανθρω-

πίνων δικαιωμάτων», είναι το μήνυμα που

έχει στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Μόσχα,

δίνοντας το βασικό πλαίσιο, στο οποίο κινούνται

οι σχέσεις των δύο χωρών. 
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Ραντεβού Μητσοτάκη με Πούτιν στο Σότσι

µµ∞∞ƒƒøø™™II EEssttaatteess

∑∏∆√À¡∆∞π: 
™¶π∆π∞ ‹ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞

ÛÂ fiÏÔ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÓÔÈÎ›·ÛË 
ÛÂ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›Â˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜

- ∂°°À∏ª∂¡∞ ∂¡√π∫π∞  ·fi 1 Ì¤¯ÚÈ 3 ¯ÚfiÓÈ· -

[[[¢∂¡ Ãƒ∂ø¡√Àª∂ ∆√À™
π¢π√∫∆∏∆∂™[[[

176 TOLLINGTON PARK, FINSBURY PARK, LONDON N4 3JA

ñ TEL: 020 7263 8100

∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ™ ∂ π ™

Υπερένταση στη Βουλή
«Μας κάνατε πολλές εκκλήσεις κύριε Τσίπρα αλλά δεν άκουσα καμία

πρόταση», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δευτερο-
λογία του, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξη Τσίπρα,
κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ψήφισης των νέων μέτρων. 

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο ζήτημα του υποχρεω-
τικού εμβολιασμού είπε για την τοποθέτηση της προέδρου της Κομισιόν,
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν που τόνισε ότι είναι «ώρα να σκεφτούμε

την υποχρεωτικότητα».

«Είπατε κάτι το οποίο είναι επιστημονικά απολύτως εσφαλμένο, ότι αν

ήμασταν στα ποσοστά εμβολιασμού της Πορτογαλίας δεν θα λύναμε το

πρόβλημά μας για δύο μήνες. Είπατε ξεκάθαρα ότι εάν με έναν μαγικό

τρόπο φτάναμε στα ποσοστά αυτά, θα χρειαζόμασταν δύο μήνες για να

δούμε αποσυμφόρηση στο σύστημα υγείας», ανέφερε ο πρωθυπουργός. 
Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Μα το πρόβλημα μας είναι και πρόβλημα

της Γερμανίας, και της Αυστρίας. Το θέμα δεν είναι να δημιουργούμε περισ-

σότερες ΜΕΘ από αυτές που έχουμε δυνατότητα να φτιάξουμε, αλλά να

μην φτάνουν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι άρα να εμβολιάζονται περισ-

σότεροι.... Μιλήσατε 25 λεπτά, τελικά θα μας πείτε αν θα καταψηφίσετε

τελικά και τί προτείνετε για να αυξήσουμε τα ποσοστά εμβολιασμού; Η μόνη

πρόταση που άκουσα είναι να πάμε παρέα να πείσουμε τους καχύποπτους

που δεν θέλουν να εμβολιαστούν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παράλληλα, έντονος διαπληκτισμός επικράτησε στη Βουλή, κατά τη

διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, ανά-
μεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη.

Ο πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως «υπάρχουν ασθενείς

διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ; Ναι υπάρχουν. Είναι σε κρεβάτι με κανονι-

κή φροντίδα; Ναι, είναι (…)», είπε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μεγάλη
ένταση στην αίθουσα, και τον Παύλο Πολάκη να αντιδρά έντονα.

«Ανεβάστε τη μάσκα», είπε ο Μητσοτάκης, ενώ συμπλήρωσε πως «με

αντιεμβολιαστές εγώ δεν συνομιλώ».

Στη συνέχεια απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα τον ρώτησε «σας τιμά

αυτή η εικόνα; Ενός πρώην τέως υπουργού Υγείας, ο οποίος με χυδαίο

και αγοραίο ύφος να προσβάλει τους πάντες και τα πάντα και ταυτόχρονα

να κάνει κρυφή καμπάνια υπέρ των αντιεμβολιαστών, γιατί αυτό κάνει.

Αυτός είναι και αυτόν ανέχεστε στην κοινοβουλευτική σας ομάδα».

«Ουσιαστικά είστε ένα και το αυτό, το ίδιο πράγμα είστε. Και μετά

έρχεστε και μιλάτε σε αυτή την κυβέρνηση δήθεν για την ανάγκη

συνεννόησης. Συνεννόηση με ποιους; Με τον κ. Πολάκη; Όχι δεν

υπάρχει συνεννόηση με τον κ. Πολάκη. Καμία συνεννόηση με τον κ.

Πολάκη. Και δεν μπορεί να υπάρξει με ανθρώπους, οι οποίοι κλείνουν

το μάτι στους αντιεμβολιαστές με μεγάλη συστηματικότητα. Απο-

πέμψτε τον κ. Πολάκη από την κοινοβουλευτική σας ομάδα, αποδείξτε

έμπρακτα ότι εννοείτε τη συνεννόηση και ελάτε να ξαναμιλήσουμε σε αυτή

την αίθουσα», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
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Τηλεφωνική Ανταπόκριση:
ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ

Με το Βραβείο «Ευπρέπεια» του Συνδέσμου
Ανταποκριτών Διεθνών ΜΜΕ Ελλάδος τιμήθη-

κε η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης για τη μακρό-
χρονη, Σημαντική και Ευπρεπή Προσφορά της
στο Ελληνικό Έθνος.

Το Βραβείο, με απεικόνιση του Ερμή αγγελιαφό-

ρου, σύμβολο του Συνδέσμου, παρέδωσε στον Σεβα-

σμιώτατο Μητροπολίτη Αυστρίας, Έξαρχο Ουγγαρίας

και Μεσευρώπης κ. Αρσένιο και Διευθυντή της Σχο-

λής, ο Πρόεδρος του International Press Union κ.

Ευθύμιος Τσικνής, με την προτροπή «οι μαθητές της

Σχολής, να πετούν ψηλά για την επίτευξη των στόχων

τους, όπως ακριβώς ο Φτεροπόδαρος Ερμής».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στο

Νέο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως, το

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, και πλαισιώθηκε από

έκθεση Παραδοσιακών Ελληνικών Φορεσιών του

Λυκείου Ελληνίδων. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης, Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης

κ. Αρσένιος, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Ελληνι-

κής Εθνικής Σχολής Πρωτοπρεσβύτερος του Οικου-

μενικού Θρόνου Ιωάννης Νικολίτσης, η Πρέσβης

της Ελλάδος στην Αυστρία κ. Κόϊκα, η κ. Γεν. Πρό-

ξενος, εκπρόσωποι του Λυκείου Ελληνίδων, διδά-

σκαλοι και μαθητές, αλλά και μέλη της ελληνικής

κοινότητας.

● Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελληνική Εθνική Σχολή

Βιέννης ιδρύθηκε το 1804 κατόπιν σχετικού αυλικού

διατάγματος του αυτοκράτορα Φραγκίσκου του Α’.
Λειτουργούσε όμως ανεπίσημα ήδη από το 1801. Η

λειτουργία της αρχικά ήταν ως ολοήμερο σχολείο βασι-

κής εκπαίδευσης ενώ οι απόφοιτοί της μπορούσαν

να εργαστούν ως δάσκαλοι στα ελληνικά σχολεία της

Αψβουργικής μοναρχίας. Μετά το τέλος του Α’ Πα-

γκοσμίου Πολέμου και εξαιτίας της μείωσης μαθητών,

το σχολείο συνέχισε τη λειτουργία του με τη μορφή

απογευματινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας. Δεν
ανέστειλε όμως ποτέ τη λειτουργία της. 

Στα νεώτερα χρόνια μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλε-
μο επαναλειτούργησε με μεγαλύτερο αριθμό μαθη-
τών με την πρόνοια του μακαριστού Μητροπολίτου
Αυστρίας κυρού Χρυσοστόμου Τσίτερ (1903 – 1995).
Στα νεότερα χρόνια λειτουργεί ως τμήμα Ελληνικής
γλώσσας (Τ.Ε.Γ.) αναγνωρισμένο από το Ελληνικό
υπουργείο παιδείας και θρησκευμάτων. Οι 280 μαθη-
τές διδάσκονται την Ελληνική γλώσσα και την ελληνι-
κή ιστορία καθώς και το ορθόδοξο μάθημα των θρη-
σκευτικών. Η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης παρα-
μένει το παλαιότερο εν λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυ-
μα της Ελληνικής Διασποράς.

● Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας, υπέρ-

τιμος καί Έξαρχος Ουγγαρίας και Μεσευρώπης, κ.
Αρσένιος (Καρδαμάκης) γεννήθηκε το έτος 1973
στην Γέργερη Καινουργίου, Ηρακλείου Κρήτης. Απο-
φοίτησε από την Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή και
από την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών.
Τυγχάνει πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Τμήματος Κανονικού Δικαίου του Πανεπιστημίου του
Στρασβούργου, του Μεταπτυχιακού Τμήματος Ποι-
μαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τομέας
Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας) και του
Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (Τομέας Πατερι-
κής Γραμματείας). Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Θεο-
λογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στρασβούρ-

γου. Εκάρη μοναχός υπό του αοιδίμου Μητροπολίτου

Γορτύνης και Αρκαδίας κυρού Κυρίλλου και χειρο-

τονήθηκε Διάκονος υπό του αοιδίμου Αρχιεπισκόπου

Κρήτης κυρού Τιμοθέου, στην Ιερά Μονή Αγίου Γεω-

ργίου Επανωσήφη, το έτος 1998. Χειροτονήθηκε σε

Πρεσβύτερο, λαμβάνοντας και ο οφφίκιο του Αρχι-

μανδρίτη υπό του Θεοφ. Επισκόπου Κνωσού (νυν

Μητροπολίτη Γορτύνης και Αρκαδίας) κ.Μακαρίου,
το έτος 2002. Του απενεμήθη το οφφίκιο του Αρχι-

μανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου το έτος 2007.

Υπηρέτησε στην Ιερά Μητρόπολη Γερμανίας (1999-

2004)και στην Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας επί επταετία

(2004-2011) από της θέσεως του Πρωτοσυγκέλλου

παρά των Σεβ. Μητροπολίτη Γαλλίας κ. Εμμανουήλ.
Μητροπολίτης Αυστρίας εξελέγη στις 3 Νοεμβρίου

2011 και χειροτονήθηκε υπό της Α.Θ.Π. του Οικου-

μενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στον Ιερό

Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, κατά την Θρο-

νική Εορτή της Μητρός Εκκλησίας, στις 30 Νοεμβρίου

2011. Τυγχάνει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του

Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, καθώς και της

Επιτροπής «Εκκλησία και Κοινωνία». 

Στα χρόνια της έως τώρα θητείας του ιδρύθηκαν

νέες ενορίες στην Αυστρία και την Ουγγαρία. Σπου-

δαίο έργο κατέστη η ανακαίνιση του κτιρίου της Αγίας

Τριάδος Βιέννης, η ανακαίνιση των χώρων του Ελληνι-

κού σχολείου καθώς και η εκ βάθρων ανακαίνιση του

ιστορικού ναού του Αγίου Γεωργίου Βιέννης και η ανέ-

γερση του μητροπολιτικού παρεκκλησίου του Αγίου

Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Επίσης ιδρύθηκε και λει-

τουργεί η Ιερά Μονή Αγίας Σκέπης στο κρατίδιο της

Burgenland, η οποία αποτελεί και το πρώτο ορθόδο-

ξο μοναστήρι στην κεντρική Ευρώπη.

Η αναβάθμιση της Ελληνικής Εθνικής Σχολής Βιέν-

νης, οφείλεται στις άοκνες προσπάθειες και το όραμα

ενός φωτισμένου κληρικού του Μητροπολίτη Αυστρίας,

Έξαρχου Ουγγαρίας και Μεσευρώπης κ. Αρσενίου,

που με Παιδεία, Γνώση και Ήθος ανταποκρίνεται στις

προκλήσεις της εποχής.
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Το Βραβείο «Ευπρέπεια» στην
Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, ο Πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολίτσης (δεξιά),

η Πρέσβης κ. Κόϊκα (αριστερά), εκπρόσωποι του Λυκείου Ελληνίδων, μαθητές της Σχολής και μέλη της

Ελληνικής Κοινότητας Αυστρίας.



Τελούμε την προσεχή Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, στην
εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστή (Wightman
Road, London N8 OLY), ετήσιο μνημόσυνο υπέρ ανα-
παύσεως της πολυαγαπημένης και αξέχαστής μας συζύγου,
μητέρας και γιαγιάς

Ανδρούλλα Τσιάτταλου
και καλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της όπως

παρευρεθούν. 

Ο σύζυγος Μιχάλης,

Η θυγατέρα Λέφη και ο γαμπρός Franco,

Τα εγγόνια Αντριάνα και Μιχάλης,

Η αδελφή Χρυσή, ο αδελφός Κοκής

Και οι ανηψιές Μελανή, Μαίρη και Άντρη

MEMORIAL SERVICE
ANDROULLA TSIATTALOU

A memorial service for our beloved wife, mother and grandmother 
ANDROULLA TSIATTALOU will be held on Sunday, 5th December 2021,
at the Greek Orthodox Church of St. John the Baptist (Wightman Road,

London N8 OLY) and all those who respect her memory and wish to 
attend are welcome.
Her husband Michael

daughter Lefi, son-in-law Franco,
grandchildren Andriana and Michael,

sister Chrysee, brother Kokis,
and nieces Melanie, Mary and Andri.

Ανδρούλλα Τσιάτταλου
(Από το κατεχόμενο Πατρίκι)

+ 4Ον ETHΣΙΟ ΜνΗΜΟΣΥνΟ+

These four years looking down on us from your heavenly place 
Everywhere we turn, see and visit we feel your wonderful grace
You have seen your two grandchildren grow from child to teen
Going to the places where you loved to be seen and have been. 

You’ve not missed anything here on this mortal coil since you left 
We however miss you more and more and shall always feel bereft
You’ve been spared the agony of Covid and Brexit to live through
Without you to hug, kiss and talk to, how can this still all be true.

We imagine you now sitting and chatting with your favourite Priest
Discussing no doubt how you and he helped the community feast
Padre Andrea who joined you in The Kingdom with angels in white
Both of you truly free now with no one or anything to longer fight.

When I dream of you Mum in paradise, surrounded by splendour
Youthful and waltzing around you’re forever my beautiful mentor

You’re not older like how you were at the end of your journey here
Always so strong, the ‘Mrs Fix It All’ whom never showed any fear.

I am so thankful and heart-lifted that you’re no longer in any pain
You’re up therenow free from grief, jealousy, crime and insincere rain
The beauty of the promised land where you dwell in life everlasting 
Is I know so much better for you than down here when contrasting.

‘Tessera chronia’ but it seems like yesterday but also a lifetime ago
And whilst I write this for you just like then it has started to snow 
Your laugh, your love, your power, your protection and your wit
I do practice with my children in your memory to this I commit

I love you with all my heart ‘Amma’ and with each and every day
The words you speak to me when I need them show me the way
To continue without you by my side with dignity, honour and pride
Forever and always and no matter what you’ll always be my guide.

4 Years



(14 Φεβρουαρίου 1947

– 21 νοεμβρίου 2021)

Με σπαραγμό καρδιάς ανακοινώνουμε τον θάνατο
του πολυαγαπημένου μας Ξενοφώντα Πρωτοπαπά,
ο οποίος επήλθε την Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2021,
σε ηλικία 74 ετών.

Όπως έζησε μια ωραία και υπέροχη ζωή, έτσι αξίζει
και η μνήμη του να παραμείνει αγαθή και άσβεστη.

Η οικογένεια του μακαριστού Ξενοφώντα καλεί όσο-
υς θέλουν να τον αποχαιρετήσουν όπως παραστούν
στο τελευταίο του κατευόδιο.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου 2021
και ώραν 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Τιμίου Στα-
υρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ (Golders Green Road,
London NW11 8HL).

H ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Χέντον (Holders
Green Road, London NW7 1NB).

Θα ακολουθήσει Παρηγοριά στην κοινοτική αίθου-
σα της εκκλησίας Τιμίου Σταυρού & Αρχαγγέλου Μιχα-
ήλ.

Για πάνω από 40 χρόνια ο αείμνηστος Ξενοφών αφ-
ιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής και δράσης του στην
Ελληνική Κοινότητα και στην Ελληνο-ορθόδοξη
Εκκλησία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη μνήμη του Ξενοφώντα η οικογένειά του, επαγ-
γελματικοί συνεργάτες και φίλοι του θα συστήσουν
Φιλανθρωπικό Ίδρυμα με την ονομασία «Xenophon
Protopapas Foundation», με σκοπό την προαγωγή
της Ελληνικής Ορθόδοξης Πίστης, της Παιδείας και
του Πολιτισμού ανάμεσα στην ελληνική Διασπορά.

Αντί ανθέων, γίνεται θερμή παράκληση όπως γίνουν
εισφορές υπέρ του Ιδρύματος «Ξενοφών Πρωτοπα-
πάς». Με αυτό τον τρόπο ελπίζουμε στη διαιώνιση
της κληρονομιάς που μας αφήνει.

Όπως ο ίδιος συχνά έλεγε: «Το αδύνατο μπορούμε
να το κάνουμε αμέσως, αλλά τα θαύματα παίρνουν
περισσότερο καιρό».

Xenophon Socrates Protopapas
(14 February 1947 to 21 November 2021)

We are heartbroken to announce the passing of Xenophon Pro-
topapas, on Sunday 21st November 2021, aged 74.

A life so beautifully lived deserves to be beautifully remembered.
Xenophon’s family welcomes all who wish to join in celebrat-

ing his life at his final send off.
Xenophon’s funeral will be held on Saturday, 11 December 2021,

at 12 midday, at The Greek Orthodox Cathedral of the Holy Cross
& St. Michael, Golders Green Road, London NW11 8HL.

The burial will take place at Hendon Cemetery & Crematorium,
Holders Hill Road, London NW7 1NB. There will follow a recep-
tion at the Church Hall of The Greek Orthodox Cathedral of the
Holy Cross & St. Michael.

For over 40 years, Xenophon devoted much of his energy and
time to the Greek community and Greek Orthodox Church in the
United Kingdom.

In loving memory of Xenophon, his family, business partners
and friends are setting up the Xenophon Protopapas Foundation,
a charitable organisation, for the advancement of the Greek Or-
thodox religion, education and culture in the Diaspora.

Instead of floral tributes, you are kindly invited to donate to this
cause. Together, we hope to perpetuate his legacy. As Xenophon
often said:

“The impossible we can do immediately; miracles take a little
longer”.

Ξενοφών Σωκράτης Πρωτοπαπάς
+ ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑνΑΤΟΥ + FUNERAL ANNOUNCEMENT +



ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ

Η αρχή του τέλους του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη

(συνέχεια)

Εξάλλου, σε κάθε χωριό και κωμόπολη υπήρχε ένας

Τούρκος διοικητής με μικρή φρουρά για να διατηρεί την

τάξη. Στράφηκαν, λοιπόν, οι ανυπότακτοι πια οπλαρχηγοί

εναντίον των κατά τα άλλα φιλήσυχων εκείνων Τούρκων,

αρχής γενομένης όχι μόνο από τους ξένους μισθοφόρους

αλλά με κλασικό παράδειγμα τον Βασίλη Καραβιά, ο

οποίος, με την ψευδή πρόφαση ότι τους είχαν τάχα επιτε-

θεί οι Τούρκοι στρτιώτες στο Γαλάτσι, αμύνθηκαν και

τους κατακρεούργησαν. Και όχι μόνο αυτούς, αλλά και

άλλους περα-στικούς Τούρκους εμπόρους και λοιπούς,

επίσης, φιλήσυχους Τούρκους. Ήταν δε πράξεις του είδο-

υς, ακριβώς, αυτού οι οποίες αποξένωσαν τελικά τον ντό-

πιο πληθυσμό από το μέχρι τότε φιλήσυχο κίνημα του

Υψηλάντη. 

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Απευθύνει, λοιπόν, προς τους κατοίκους την ακόλουθη

καθησυχαστική προκήρυξη:

«Ευγενείς κάτοικοι του Βουκουρεστίου,

»Διερχόμενος τας Δακικάς [Μολδοβλαχία] επαρχίας,

πληροφορούμαι με άκραν μου δυσαρέσκειαν, ότι αφή-

σατε την μητρόπολίν σας έρημον και διεσκορπίσθητε.

Κάτοικοι του Βουκουρεστίου! Η πατρίς σας, οι ορθώς

φρονούντες, αποδοκιμάζουσι την τοιαύτην διαγωγήν

σας. Των γενναίων ανδρών ο πατριωτισμός εις τοιαύτας

περιστάσεις αναφαίνεται. Όταν οι στύλοι της πατρίδος

δεικνύουσι τοιούτον παράδειγμα, εις τον λαόν τί μένει;

Ευγενείς κάτοικοι του Βουκουρεστίου! Επιστρέψατε εις

τας εστίας σας. Τα συμφέροντα της πατρίδος σας, του

έθνους σας, των ατόμων σας αυτών σας προσκαλούσιν

εις την μητρόπολίν σας. Ο λόγος της σήμερον είναι περί

της μελλούσης ελευθερίας του έθνους σας. Τίς εξ ημών

θέλει φανή ανάξιος να συνεισφέρη εις αυτήν; Αν τοιούτος

κατά δυστυχίαν ευρίσκεται μεταξύ ημών, ας σβεσθή το

όνομά του από τον κατάλογον των προυχόντων. Η πατρίς

του θέλει ζητήσει μίαν ημέραν λόγον της αδιαφορίας

του. Ας βεβαιωθή ότι η δειλία του είναι παράλογος, και

ότι, πριν χυθή ρανίς αίματος Δακικού, ο τάφος θέλει

καλύψει τα σώματα όλων ημών.

Εν τω Γενικώ Ελληνικώ Στρατοπέδω, Μεντζίλι, τη

28η Μαρτίου 1821.  Υψηλάντης». 

Εξέδωσε, όμως, επίσης και τις ακόλουθες διατάξεις:

«Όποιος κλέψη να ατιμάζεται παρρησία και να επιστρέψη

το κλέψιμον. Όποιος φονεύση σύντροφόν του ή τινα ομο-

γενή του, ή άλλον άνθρωπον εκτός από εχθρόν αρμα-

τωμένον, να παιδεύεται με θάνατον. Η μέθη ως αιτία

όλων των κακών να παιδεύεται αυστηρότατα». 

Η τελευταία, μάλιστα διάταξη αφορούσε κυρίως και

προπάντων, όπως είδαμε, τον Βασίλειο Καραβιά, ο οποίος

μεθοκοπούσε συνέχεια με αποτέλεσμα να προκαλέσει τη

μεγαλύτερη αναστάτωση στους ντόπιους, τους οποίους

κατακρεουργούσε χωρίς λόγο. Οπότε και ο Μητροπολίτης

Βουκουρεστίου Λούπου, με την πρόφαση προστασίας των

συμπατριωτών του, κυκλοφόρησε εγκύκλιο σε όλους τους

ναούς συμβουλεύοντας τους πιστούς να εκδηλώνουν με

κάθε τρόπο την αποστροφή τους εναντίον “των αφορι-

σμένων υπό του πατριάρχου”. Το ένα δηλαδή κακό σω-

ριαζόταν βαρύ και ασήκωτο πάνω στο άλλο για τον Υψηλάν-

τη και τη θέση του ως Αρχηγού του αποτυχημένου πια

επαναστατικού του κινήματος στη Μολδοβλαχία. 
Υπήρχε, όμως, ταυτόχρονα και η διάδοση ότι συνω-

μοτούσαν να τον δολοφονήσουν. Οπότε έφυγε από το Βου-

κουρέστι την 1η Απριλίου 1821 και πήγε στο Τυργοβίστι,

όπου αύξησε τη δύναμη του Ιερού Λόχου, οργάνωσε

καλύτερα το πυροβολικό και κατάρτισε ιππικό υπό τον

Γεώργιο Καντακουζηνό. Αποφασίστηκε δε, επίσης, να

καταλάβουν το Γαλάτσι και το Ιάσιο ώστε να παρεμ-

ποδίσουν την απειλούμενη εισβολή των Τούρκων από την

Βράιλα, οι οποίοι είχαν ήδη καταλάβει τα παραδουνάβεια

φρούρια. Εκτός όμως αυτών, ο Σουλτάνος έστειλε από

την Κων/πολη και είκοσι πέντε χιλιάδες γενίτσαρους, οι

οποίοι μέχρι να φτάσουν στο Δούναβη είχαν κατερημώσει,

ορίσθηκε δε ως Αρχιστράτηγος του πλυπληθούς αυτού

στρατού ο βαλής της Σιλιστρίας Σελήμ Μεχμέτ με την

εντολή να εκκαθαρίσει τα επαναστατικά στοιχεία του

Υψηλάντη από ολόκληρη την περιοχή. Και πράγματι άρχι-

σε η επίθεση των Τούρκων από το Βουκουρέστι την 1η

Μαΐου 1821 με είκοσι έξι χιλιάδες πεζούς και οκτώ χιλιά-

δες ιππικό, οι οποίοι προτού ακόμη φτάσουν στην πε-

ριοχή του Γαλατσίου είχαν καταστρέψει γέφυρες, απο-

θήκες τροφίμων, πυρπόλησαν ολόκληρα χωριά και ανά-

γκασαν τους κατοίκους, όσοι γλύτωσαν από την σφαγή,

να αναζητήσουν καταφύγιο οπουδήποτε. Όση δε ηρωική

αντίσταση και αν είχαν προβάλει οι Έλληνες στο Γαλά-

τσι, με τριακοσίους νεκρούς και την πόλη να καίγεται από

τις φωτιές που έβαλαν οι Τούρκοι, τελικά ανάγκασαν όσους

μπορούσαν να φύγουν, να το βάλουν στα πόδια και να

γλυτώσουν, μεταξύ των οποίων ήταν, μάλιστα, και αρκε-

τοί Ιερολοχίτες, όπως και ο αρχίατρος του Υψηλάντη. 

Μετά την τρομερή εκείνη καταστροφή, ο συντετριμ-

μένος όπως ήταν Υψηλάντης, για να εμψυχώσει τους υπό-

λοιπους στρατιώτες του, εξέδωσε ανακοίνωση γύρω από

τις πρόσφατες επιτυχίες της επανάστασης στην Πελοπόν-

νησο. Παρηγοριά, όμως, αυτή, σε άρρωστο λίγο πριν πεθά-

νει. Και δεν έφτανε αυτό το κακό, αλλά άρχισε μεταξύ των

όντως ηρωικώς αγωνισθέντων οπλαργηγών, με εξαίρεση

τον Ολύμπιο και τον Φαρμάκη, μια άνευ προηγουμένου

επιμονή να τους ανυψώσει ο Υψηλάντης σε ανώτερα

αξιώματα, λες και ο πόλεμος είχε τελειώσει με νίκη των

Ελλήνων. Οπότε και άρχισε η φυγή μερικών προς την

ρωσοκρατούμενη Τρανσυλβανία και αυτό αν τελικά θα

μπορούσαν και αυτοί να αποφύγουν καθ’ οδόν την σύλληψη

και την καρατόμησή τους. Άλλοι πάλι, όπως ο Σάββας

Καμαρηνός και ο Βλαδιμηρέσκου, οι οποίοι, όπως είπα-

με, έπαιζαν διπλό παιγνίδι και πήγαιναν όπου φυσούσε

ευνοϊκός για εκέινος αέρας, αυτομόλησαν στους Τούρ-

κους. Οπότε, λοιπόν, στις 23 Μαΐου 1821 εξοντώνεται,

όπως είπαμε, ο Βλαδιμηρέσκου. Και αυτό, μάλιστα, μετά

από έγκριση του Γεωργάκη Ολύμπιου, ο οποίος, ως πρώην

φίλος του και επειδή του είχε εγγράφως υποσχεθεί την

πλήρη σύμπραξή του παρά το πλευρό των Ελλήνων, την

οποία όμως δεν τήρησε, αντί να τον κρατήσει αιχμάλω-

το, όπως είχε πει ο Υψηλάντης, άφησε τον Καραβιά να

τον σκοτώσει επειδή και ο Ολύμπιος ήταν σε μεγάλο βαθμό

υπεύθυνος για την είσοδο του Υψηλάντη στη Μολδαβία.

Επ’ αυτού έχουμε, μάλιστα, και την εξής γραπτή μαρ-τυρία

του Ολύμπιου:

«Πιτέστι, 23 Μαΐου 1821     

»Έλαβα την αδελφικήν επιστολήν σου και εχάρην πληρο-

φορηθείς ότι υγιαίνεις. Παρατηρώ ότι μου γράφεις περί του

Σλουτάρ Θεοδώρου. Αδελφέ, ο όρκος είναι βαρύ πράγμα,

και η θεία οργή πάντοτε τιμωρεί την παραβίασίν του. Η

δικαία του Υψίστου κρίσις και όχι ημείς ετιμώρησε τον Θεό-

δωρον, διότι ο αιμοβόρος ούτος άνθρωπος ετόλμησε να

χύση το αίμα των αδελφών και τέκνων του, των συναδέ-

λφων του, φονεύων αυτούς κρυφά εν καιρώ νυκτός ως ο

κρεοπώλης εκλέγει τα καλύτερα πρόβατα διά την σφαγήν.

Μετ’ ολίγας ημέρας ο Θεόδωρος εσκόπευε να απαγχονίση

έξ των καλυτέρων οπλαρχηγών του άνευ δίκης. Μόνον είς

εθανατώθη, οι δε λοιποί εσώθησαν ένεκα της μεσολαβή-

σεως του Χατζή Προδάν και του Μακεδόνσκη. Δεν είναι

δίκαιος κριτής ο Θεός; Παρακαλώ τι δύναται να περιμείνη

τις από άνθρωπον, όστις βάλλει χείρα επί των πλέον αφω-

σιωμένων του; Αφήνω τούτο εις την κρίσιν σου. Ο Ουρα-

νός θα τιμωρήσει και ημάς, αν παραβιάσωμεν τον όρκον

μας, ό μή γένοιτο! Αδελφέ, γνωρίζεις ότι ημείς ισχυρο-

ποιήσαμεν τον Θεόδωρον, προτιμώντες αυτόν και υπερα-

σπίζοντές τον πάντοτε. Πώς ήτο δυνατόν εις άνθρωπον,

όστις είχε λάβει τόσας χάριτας, να γίνη αγνώμων προς τον

ευεργέτην του; Και εδώ πάλιν βλέπομενον ότι ο Θεός είναι

δίκαιος, και ανταμείβει τους ανθρώπους κατά τας πράξεις

τους. Η ιδία του κακία τον εκρήμνισεν, ούτε δε έγινε κρί-

σις και ανταπόδοσις. Σε πληροφορώ ότι οι Οθωμανοί της

Βουκουρέστης μεταφέρουν εις Τουρτουκάϊ όλας τας τρο-

φάς, τας οποίας ο Θεόδωρος είχε συσσωρεύσει μετά πολ-

λής φροντίδος και κόπου, και υποχωρούν, διότι, ως φαίνε-

ται, έλαβον πληροφορίας ότι οι Ρώσσοι εισήλθον εις Μολ-

δαυΐαν. 

Σε ασπάζομαι αδελφικώς.  Γεωργάκης Ολύμπιος».  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο Αλ. Υψηλάντης περνά τον ποταμό Προύθο και υψώνει το Λάβαρο του Ιερού Λόχου
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από την οθωμανική δουλεία



Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 15

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΟΓιώργος Ανεμογιάννης γεννήθηκε στο νησί
των Παξών το 1798. Γέννημα θρέμμα νησιώτης,

οι συντοπίτες του τον θυμούνται σαν το πιο δρα-
στήριο παιδί της γειτονιάς και τον αποκαλούσαν
χαιδευτικά «Γιώργη»! Ο Γιώργης ερωτεύεται την
όμορφη Κωνσταντινιά Λέκα, επίσης καταγόμενη
από τους Παξούς και σε παιδική ηλικία αρραβω-
νιάζονται! Το αγόρι υπόσχεται να την κάνει μητέρα
πολλών παιδιών και να την έχει βασίλισσα! Πα-
ρότι το μικρό νησί δεν βρισκόταν υπό την Οθω-
μανική τυραννία, τούτο δεν εμπόδισε τον νεαρό
άνδρα να λάβει μέρος στο πόλεμο της Ανεξαρ-
τησίας, υποσχόμενος όμως να γυρίσει στον τό-
πο του και να νυμφευθεί την αγαπημένη του.

Γράφει

ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Γνώστης της θάλασσας και υπερβολικά τολμηρός

κατατάσσεται ως ναύτης στο Σπετσιώτικο πλοίο «Οι

Σύμμαχοι», ιδιοκτησίας της Λασκαρίνας Μπο-
υμπουλίνας. Οι αρχηγοί του Ελληνικού στόλου

Δημήτριος Μιαούλης και ο καπετάν Μπότασης 
αγκυροβόλησαν στο Αντίρριο με αντικειμενικό σκοπό

να απελευθερώσουν τη Ναύπακτο με την υποστήρι-

ξη των ρουμελιώτικων στρατευμάτων. Τα τουρκικά

καράβια όμως, καλώς εξοπλισμένα και με εξασφαλι-

σμένο τον άμεσο ανεφοδιασμό τους, ήταν αδύνατον

να χτυπηθούν εύκολα. Αποφασίστηκε, λοιπόν, να

αποκοπούν οι Τούρκοι από τον Κορινθιακό κόλπο,

για να διευκολυνθεί η πολιορκία της Πάτρας. Έτσι,

μερικοί ψυχωμένοι άντρες, με μπροστάρη τον Δια-
μαντή Χόρμοβα, σκαρφάλωσαν στο τοίχο του κά-

στρου του Αντιρρίου και επιτίθενται. Η έφοδος απο-

τυγχάνει, οι Τούρκοι εκτελούν τον Χόρμοβα και ενισχύουν

τις δυνάμεις τους στα πέριξ, τροπή που αναγκάζει 

τους Επαναστάτες να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Μόνη

λύση η πυρπόληση του εχθρικού στόλου στη «καρ-

διά» του, στη λιμάνι της Ναυπάκτου! Έτσι, ο Γεώρ-
γιος Μιριαλής, υποπλοίαρχος της νοβέτας τού κα-

πετάν Μπόταση, μετασχηματίζει ένα ιστιοφόρο από

το Γαλαξίδι σε πυρπολικό, τοποθετώντας επάνω

επικίνδυνες καυστικές ύλες, μετατρέποντάς το κυ-

ριολεκτικά σε ηφαίστειο! Βλέποντας το θέαμα αυτό,

μια κινητή λαίλαπα, κανένας από τους οκτακόσιους

ναύτες του πληρώματος δεν θέλησε να αναλάβει το

εγχείρημα. Κανένας δεν προθυμοποιήθηκε. Κανένας

εκτός από ένα μικρόσωμο ναυτόπουλο από τους Πα-

ξούς. Ήταν ο Γιώργης! Ευσταλής και ωραίος παρου-

σιάστηκε μπροστά στον Καπετάνιο του. 

«Καπετάν Νικολάκη Μπόταση, λόγου μου δέχομαι

νάμπω και να κουμαντάρω το μπουρλότο»! Οι καπε-

τάνιοι του στόλου, καθώς τον είδαν έτσι νεαρό, απόρη-

σαν. Ο Μπότασης τον κοίταξε με καμάρι: «Πώς σε λέ-

νε εσένα λεβέντη μου;» του είπε. «Τ' όνομά μου είναι

Γιώργης Ανεμογιάννης απ' τούς Παξούς και γι' αυτό

οι πιο πολλοί με φωνάζουν Παξινό». 

Ο Καπετάνιος, τότε ρώτησε τον μικρό ναύτη, τι θα

ήθελε ως πληρωμή και ο Ανεμογιάννης μειδιών και

ασυγκίνητος του λέγει: «Αν δώσει ο Θεός καί πετύχω,

δώσε μου δέκα τάλλαρα νά τά κάνω χάρισμα τής αρ-

ραβωνιαστικιάς μου». Οι πλοίαρχοι συγκινήθηκαν και

αμέσως αγκάλιασαν τον Γιώργη. «Από την μνηστή

σου αγαπιέσαι σαν άντρας, από την πατρίδα θα αγα-

πηθείς σαν ήρωας»! 

Ο Παξινός μπαίνει στο μπουρλότο ολομόναχος!

Αρπάζει στα χέρια του τη λαγουδέρα και σέρνει ξωπίσω

του μια βάρκα στην οποία επιβαίνουν ο Μιριάλης με

ακόμα δέκα παλικάρια. Πιο πέρα ακολουθούσε ο

Ανδριανός Σωτηρίου με το καράβι «Λυκούργος»,

να τους περιμένει να τους πάρει. Με ούριο άνεμο ο

Ανεμογιάννης σαλπάρει, μπρος στη «φωλιά του

λύκου», όπου ήταν αραγμένα τα καράβια του εχ-

θρού! Οι Τούρκοι όμως τους παίρνουν χαμπάρι! Μό-

λις ζυγώνει ο Ανεμογιάννης, σκαρφαλώνουν ψηλά

στο κάστρο της πόλης και από τα τείχη ξεκινούν οι 

τουφεκιές να πέφτουν χαλάζι! Σε λίγο ξεκινάνε να βα-

ρούν και τα κανόνια! Ο Μιριάλης πανικοβλήθηκε τό-

σο, που έβαλε πρόωρα φωτιά στο μπουρλότο στο

οποίο βρισκόταν ο Γιώργης! Το μπουρλότο λαμπά-

διασε, όμως ο Ανεμογιάννης δεν τα παράτησε. Κρε-

μασμένος σε ένα σκοινί από τη πρύμνη οδηγούσε το

ηφαίστειο μπρος στα τουρκικά πολεμικά. Πάλευε με

το χρόνο, την ώρα που τα τουρκικά βόλια έπεφταν

βροχή! Οι Έλληνες του φώναζαν να πέσει στη θά-

λασσα να σώσει τη ζωή του. Εκείνος αρνείται! «Λευ-

τεριά ζητάμε, ωρέ αδέρφια! Ας χαθώ εγώ πρώτος

γι' αυτήν!» 

Όταν οι φλόγες πλησίασαν, άφησε το πηδάλιο, έπε-

σε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπά προς τα ελ-

ληνικά πλοία. Μάταια όμως, καθώς είχε φτάσει σε

απόσταση αναπνοής από τους Τούρκους, οι οποίοι

έστειλαν δύο λέμβους και αφού απομάκρυναν την

καιόμενη βάρκα, τον συνέλαβαν ζωντανό. Τον με-

τέφεραν στο κατάστρωμα μιας φρεγάτας όπου τον

ξυλοκόπησαν άγρια. Οι Έλληνες πλοίαρχοι προ-

σπάθησαν να σώσουν τον Ανεμογιάννη με χρηματι-

κά ανταλλάγματα ή ανταλλαγή αιχμαλώτων, όμως οι

βάρβαροι είχαν ήδη ετοιμάσει γι' αυτόν κάτι φρικτό!

Αφού τον ανασκολόπισαν, τον σούβλισαν σε χαμηλή

φωτιά, ώστε να βιώσει το μαρτύριο ζωντανός, ενώ οι
σπαρακτικές κραυγές του ακούγονταν μέχρι τα ελ-
ληνικά καράβια απέναντι! Ήταν 10 Ιουνίου 1821. Το
καμένο σώμα του ήρωα κρεμάστηκε από τα τείχη της
πόλης σαν «λάφυρο νίκης» των Οθωμανών. 

Λίγους μήνες μετά έγινε ένας έρανος από τα ελ-
ληνικά πληρώματα, προκειμένου να συγκεντρωθεί
ένα χρηματικό ποσό και να δοθεί στην αρραβωνια-
στικιά του. Άγνωστο αν το έλαβε. Η Κωνσταντινιά
βίωσε σε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή της τη δυστυχία
του πόνου της απώλειας του αγαπημένου της. Δεν
παντρεύτηκε ποτέ και το 1881 έκανε το ταξίδι χωρίς
επιστροφή, ευτυχισμένη που θα τον συναντούσε ξα-
νά! Σήμερα στη δυτική είσοδο του λιμανιού της Ναυ-
πάκτου υπάρχει το υπέροχο μνημείου του θαρραλέου
αυτού πατριώτη. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΡΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Γενναία Ελληνική ψυχή!

����
��������	�
��

�� �6��*/6>��8�5+<92��,5�9��3�-5�68�/2���06��C�6*����0
�� �2423@:���/>62��,:��(A5.8;48:��#+48:��168�;6+4�;�0:��)�/5��*9<0:��0:��440623,:��*4�//�:�

�>6��/>62��B6��&9@7�68:��0:��44*�8:
�� �4406�:��0:��2��C89*:��C��;<05+68:�+5C898:��92=83-6�;68:��/>62��,:��

�2�3�3925+68:��2C4>5*�0:�3�2���8�2>5+68:�8238/�6�2*9<0:
�� %��3��*4;�8:����5@:��8;�5���86�$230��9*�3�2��86���@�>98�"84838�9B60

��  ��<+�0��8;�5���86�!>*660�"�C8�-��92�
��  �/6>925-���8;�5���86�&��&����95�6@���86�&�C��4+������86����"�9�?�3*30���86�%����6�98A��8��

�86�!>��">4+��0���86��4��#�;98389�*�8���86��1>6��3�*�
�� )��C9B���.,5�����0:��440623,:��2C4>5��-�:�������43*62��3�2��86��A7�268�&@6�8�

�� %��44062�5@:��0:��2��C89*:��C@��06��4�7*6�9�2��3�2��06�)�9/+��0�
5+<92��06�">6���6�268AC840�3�2��0�(5A960���0�#84�8.4�<-��3�2��0�'>�-��

��������	���������������
���������������
�������������������
���

������	����
��
��������



Εχουν περάσει μόνο 4 χρόνια από τις έν-
τονες προσπάθειες των Βρετανών να

αποσπάσουν αποδοχή «λύσης» στα ελβε-
τικά θέρετρα (τελευταία στο Κράν Μοντάνα
2017). Τα πρακτικά του ΟΗΕ για το Κράν
Μοντάνα, που εξασφάλισε και δημοσίευσε
ο «Φιλελεύθερος», είναι πολύ σημαντικά και
συγκριτικά έρχονται πολύ νωρίς μετά το ναυ-
άγιο. Εκθέτουν τον ΓΓ του ΟΗΕ Α. Γκουτέ-
ρες για τον ελεεινό διπλό πρόσωπο ρόλο
του και ότι είναι όργανο του Φόρεϊν Όφις.
Κοροϊδεύοντας τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
για τις τουρκικές θέσεις σε σχέση με την Συν-
θήκη Εγγυήσεως και την παραμονή τουρ-
κικών στρατευμάτων…

Ο σχεδιασμός για τουλάχιστον μερική εσα-
εί παραμονή τουρκικών στρατευμάτων στο
νησί ήταν βρετανικός, ξεκίνησε από το 1983. 

Κράν Μοντάνα

Καταρχήν να αναφέρουμε ότι στο Κράν Μον-
τάνα 27 και 28 Ιουνίου 2017 το Φόρεϊν Όφις αν-
τιπροσωπεύθηκε δυναμικά, και με τον τότε υ-
πουργό των Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας
Boris Johnson. Μαζί και ο υφυπουργός Ευρώπης,
Sir Alan Duncan, ο οποίος, έλαβε μέρος και στη
διάσκεψη μεταξύ 30 Ιουνίου – 1 Ιουλίου και 4 –
7 Ιουλίου. Και σε όλες τις ημέρες που δεν πα-
ρευρέθηκαν οι προ-αναφερθέντες, της δια-
πραγμάτευσης ηγείτο ως «αναπληρωτής» ο
Jonathan Allen. Συνολικά η βρετανική αντιπρο-
σωπεία απαρτιζόταν από 30 συν αξιωματούχους. 

Το Φ.Ο σε απαντητική του επιστολή προς την
γράφουσα αρίθμησε τους συμμετέχοντες, πλην
εκείνων που επικαλέστηκε πως δεν μπορούσε
να δώσει τα ονόματα. 

Jonathan Allen, Minister’s Deputy to the Con-
ference on Cyprus

Lindsay Appleby, Director Europe, FCO
Hugh Elliott, Director Europe, FCO
Nick Gurr, Director, International Security Poli-

cy, Ministry of Defence
Amy Clemitshaw, Head of East Mediterranean

Department, FCO
Daniel Fearn, East Mediterranean Depart-

ment, FCO
Paul McKell, Legal Director, FCO
Matthew Kidd, High Commissioner to the Re-

public of Cyprus
Kate Smith, HM Ambassador to Greece
Richard Moore, HM Ambassador to Turkey
Julian Braithwaite, Permanent Representa-

tive, UK Mission to the UN, Geneva
(σ.σ. συγγραφέως – Ο Jonathan Allen μεταξύ

2015 και 2017 υπηρετούσε στο Φόρεϊν Όφις ως
Director, National Security). 

Αποκαλύφθηκε ότι μεταξύ εκείνων που το
Φόρεϊν Όφις δεν ονόμασε ήταν και ο Βρετανός
καθηγητής James Ker-Lindsay από το London
School of Economics, ο οποίος έγραψε και βι-
βλίο για «δύο κράτη» «περήφανος που συμμε-
τείχε και έδωσαν όλο τους τον εαυτό»!! 

Στις 20.8.2017 η «Ελευθερία» Λονδίνου έγρ-
αψε ότι ο Sir Alan Duncan συμπεριφερόταν ως
συνήγορος της Τουρκίας. Στο Κραν Μοντάνα
την κρίσιμη στιγμή τάχθηκε υπέρ κάποιας μορ-
φής Εγγυήσεων της Τουρκίας και παραμονής
τουρκικού στρατού στο νησί… 

Σχέδιο Matthew Kidd

Το 1983 τα σχέδια/σκέψεις από την Υπ. Αρ-
μοστεία στη Λευκωσία ήταν πέντε. Τα δύο γρά-
φτηκαν από τον τότε Ύπατο Αρμοστή William
Wilberforce. Τα άλλα τρία από τον Matthew Kidd.
Τα σχέδια ήλθαν παράλληλα με τις τότε «Ιδέες»
του Δρα Hugo J. Gobbi, μεσολαβητή του ΟΗΕ
για το Κυπριακό, και οι οποίες είχαν εκπονηθεί
με βρετανική παρασκηνιακή καθοδήγηση… 

Ο Kidd θεωρούσε ότι με ένα πάρε – δώσε, ο
«συμβιβασμός είναι πιθανός» και «Με θερα-

πεία του ψυχολογικού κτυπήματος του 1974

θα μπορούσαν να δεχθούν παραμονή 

τουρκικών στρατευμάτων!» 

Στο Φ.Ο συμφώνησαν, εν τούτοις έβρισκαν
δυσκολίες. Δεν ήταν τυχαία η επιστροφή του για
3η θητεία στη Λευκωσία… (Μεταξύ 1980-83 ως
Γραμματέας, 2010-2014 ως Ύπ. Αρμοστής και
ξανά ως. Υπ. Αρμοστής 2016-2018).

Ριζοσπαστική σκέψη να ξεπεραστούν 
τα ψυχολογικά μας!

Ένα απόσπασμα για μόνιμη παραμονή με-
ρικών τουρκικών στρατευμάτων:

«Η αποχώρηση του τουρκικού στρατού έχει

καταντήσει εκ των ων ουκ άνευ (sine qua non)

στο μυαλό των Ελληνοκυπρίων. Σχετίζεται με

την ανάγκη», όπως γράφει ο κ. Kidd, «για θε-

ραπεία του ψυχολογικού κτυπήματος του 1974.

Βεβαίως, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν μέθο-

δοι με τις οποίες αυτό το κτύπημα να θεραπευ-

τεί, δίχως την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών

στρατευμάτων. Όμως, αυτό θα χρειαστεί ριζο-

σπαστική αλλαγή σκέψης εκ μέρους των Ελληνο-

κυπρίων… Αυτό υπονοεί ότι η απομάκρυνση

των τουρκικών στρατευμάτων “σε περιοχές πιο

μέσα από την γραμμή αντιπαράταξης” («rear

areas») που είναι και μέρος της σκέψης του Γκό-

μπι… δεν θα γίνει δεκτό… Σ’ αυτή τη θέση (των

Ελληνοκυπρίων) εμείς με συνέπεια λέμε ότι δεν

είναι ρεαλιστικό να αναμένουν τα τουρκικά στρα-

τεύματα να αποχωρήσουν προκαταβολικώς μιας

συνολικής διευθέτησης. Και είμαστε σωστοί».

Στις επόμενες αποδεσμεύσεις το Φόρεϊν 
Όφις έδωσε συνέχεια. 

Μια πιθανότητα ήταν να αποχωρούσαν 10,000
στρατεύματα κατά διαστήματα, αλλά η Βρετα-
νική Πρεσβεία στην Άγκυρα το έβρισκε αδύνα-
τον αν ποτέ το δεχόντουσαν οι Τούρκοι. «Μόνο

όταν οι Τούρκοι θα είναι ικανοποιημένοι με τις

νέες συνταγματικές διευθετήσεις ίσως να συμ-

φωνήσουν σε ελάττωση στρατευμάτων όπως

τα σκέφτεστε», έγραψε.

Προσωπικότητες Ελλάδας – Κύπρου 
σε Βρετανούς και Αμερικανούς 
για παραμονή στρατευμάτων

Περικλής Νεάρχου
Στις 4 Ιουνίου 1985 η Βρετανική Πρεσβεία

στην Αθήνα ενημέρωνε:
«…Οι Έλληνες συμμερίζονται τις επιθυμίες

των Ελλήνων Κυπρίων να φύγουν όλα τα το-
υρκικά στρατεύματα. Αυτό είναι που ακόμα απαι-
τεί δημόσια ο Παπανδρέου. ΄Όμως, αυτό δεν
είναι κατ΄ανάγκην και η τελευταία του λέξη: Ο
Περικλής Νεάρχου (ο σύμβουλος του Πρωθυ-
πουργού για το Κυπριακό) μου είπε ότι ορισμένα
τουρκικά στρατεύματα μπορούν να μείνουν ως
μέρος μιας δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Οι
Έλληνες λοιπόν μπορεί να δεχθούν κάτι σαν
αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 7 του
εγγράφου…»

(…But this is not necessarily Papandreou’s
bottom line: Periklis Nearchou (PM’s adviser on
Cyprus) has told me that some Turkish troops
could remain as part of a UN force. The Greeks
may therefore bring themselves to accept some-
thing along the lines of paragraph 7 of the paper…) 

Ανδρέας Μαυρομάτης
Στις 11 Ιουνίου 1985 η Αμερικανική Πρεσβεία

στη Λευκωσία προς τον κ. David Dain της Βρ-
ετανικής Υπ. Αρμοστείας στη Λευκωσία.

«Ευχαριστούμε που μας παραχωρήσατε πρ-
όσβαση να διαβάσουμε το έγγραφο σας “Κύπρ-

ος – Ελάττωση στρατευμάτων”… Στην πα-
ράγραφο 4 παρατηρείτε ότι οι Έλληνες Κύπρι-
οι που ιδιωτικά αναγνωρίζουν την πιθανότητα
παρουσίας τουρκικών στρατευμάτων μετά τη
διευθέτηση, φαίνεται να σκέφτονται πέριξ τους
650 στρατιώτες. Θα σας ενδιαφέρει να ξέρετε
ότι αμέσως μετά τη Σύνοδο στη Νέα Υόρκη τον
Ιανουάριο 1985, ο Ανδρέας Μαυρομάτης μου
είπε, κατά την διάρκεια επίσημης συνάντησης
στο Υπ. Εξωτερικών, ότι αν οι Τούρκοι ήθελαν
1,000 ή ακόμα 2,000 (στρατιώτες) θα ήταν απο-
δεκτό. Πρέπει να προσθέσω ότι όταν αργότε-
ρα σε συζήτηση, ανέφερα αυτό στον Γιώργο
Ιακώβου (τον τότε Υπ. Εξωτερικών της Κυπρ-
ιακής Δημοκρατίας) αρνήθηκε κάτι τέτοιο.

(«Andreas Mavrommatis said to me, during
a formal meeting at the Foreign Ministry, that if
the Turks wanted 1,000 or even 2,000, this could
be accepted. Ι must add that when I mentioned
this in a later conversation with George Iacov-
ou he repudiated it»).

Θέμης Στοφορόπουλος
Σε αντίθεση, ο Έλληνας Πρέσβης στη Λευ-

κωσία κ. Θέμης Στοφορόπουλος, σε συνάντησή
του με τον Βρετανό ομόλογό του κ. W. J. A.
Wilberforce στις 22 Ιουλίου 1987, του εξέφρα-
σε την έντονη δυσαρέσκεια του για το ότι ο Βρε-
τανός Υπ. Εξωτερικών παρότρυνε τον Halefoglu
στο Λονδίνο να προβεί σε μια τουλάχιστον μι-

κρή ελάττωση των τουρκικών στρατευμάτων.
Ο Στοφορόπουλος υποστήριξε ότι ήταν εντελώς
λανθασμένη προσέγγιση γιατί επισκίαζε την
ανάγκη για αποχώρηση όλων των τουρκικών
στρατευμάτων.

Ιωάννης Κασουλίδης 2016
Στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Φ.Ο διά του Sir

Alan Duncan, μετά το ναυάγιο στο Μοντ Πελε-
ράν μίλησε για… περαιτέρω συμβιβασμό. Το
ίδιο και ο Boris Johnson τότε ΥΠΕΞ στις 30 Νο-
εμβρίου 2016 επί τόπου στο νησί προσθέτον-
τας και την ανάγκη «περισσότερης ευελιξίας»!

Η τουρκική πλευρά συζητούσε μόνιμη παρα-
μονή στρατευμάτων μετά τη «λύση» διαφορε-
τικά οι Τ/κ δεν θα νοιώθουν ασφαλείς! Ο Υπ.
Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης με «μασημένα»
υπονοούμενα δήλωσε:

«Θα πρέπει οι δύο πλευρές να είναι προε-
τοιμασμένες για συμβιβασμό, αφού δεν μπο-
ρούν να νοιώθουν και οι Τ/κ και οι Ε/κ 100%
ασφαλείς» (Φιλελεύθερος 29.11. 2016).

Οι αποκαλύψεις των πρακτικών του ΟΗΕ
και των βρετανικών εγγράφων ξεσκεπάζουν
για ακόμα μια φορά τον βρώμικο ρόλο των
«κηδεμόνων» Βρετανών. Αλλά και την τρα-
γική έλλειψη συντονισμού μεταξύ Ελλάδας/
Κύπρου. Οι Βρετανοί ευκόλως κτίζουν πά-
νω τους! Το Κραν Μοντάνα έπρεπε εκ του
ασφαλούς να ναυαγήσει… Για την «ριζο-
σπαστική» αλλαγή σκέψης μας, συνεχίζει
να «δουλεύει» ο αντικαταστάτης του Matthew
Kidd, εξοχώτατος Stephen Lillie…

Έγγραφα για Κραν Μοντάνα, Γκουτέρες και οι
Βρετανοί σχεδιαστές παραμονής στρατευμάτων 
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Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

«Οι επικίνδυνοι αγγλο-τουρκο-
διζωνικοί» και ευελιξίες

Βγήκαν στην δημοσιότητα από τον «Φιλελεύθερο» τα πρακτικά του ΟΗΕ για το θέατρο του παραλόγου που
είχαμε στο Κραν Μοντάνα το 2017 με τους Βρετανούς και Τούρκους και τον «εργολάβο» τους ΓΓ του ΟΗΕ, Αντ.
Γκουτέρες, που προσπαθούσαν με παγαποντιές (καμία έκπληξη βέβαια) να αποσπάσουν νέα και τελευταία απο-
δοχή από εμάς παράδοση της ΚΔ στην Άγκυρα. 

Το ΗΒ είναι ... δεσμευμένο να μας καλεί για «ευελιξία και συμβιβασμό»!
Διαβάσαμε ότι σε ερώτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων για το Κυπριακό του Συντηρητικού βουλευτή βορείου

Λονδίνου Μάθιου Όφορντ, η Υφυπουργός στο Φόρεϊν Όφις Γουέντι Μόρτον απάντησε:
«Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει δεσμευμένο στην υποστήριξη της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών

για επίτευξη μιας λύσης στο Κυπριακό σύμφωνα με τις παραμέτρους των ΗΕ, βασισμένης στο μοντέλο

μίας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Η βρετανική Κυβέρνηση θεωρεί πως το

μοντέλο αυτό είναι αρκετά ευρύ ώστε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες αμφοτέρων των πλευρών». Και κατέλ-
ηξε σημειώνοντας πως «Βρετανοί υπουργοί και αξιωματούχοι συνεχίζουν να συνδιαλέγονται με όλες τις

πλευρές για να προτρέπουν ευελιξία και συμβιβασμό προς αυτόν τον σκοπό».

Η ερώτηση και απάντηση έλαβαν χώρα στις 22.11.2021.
Ακριβώς, σ΄αυτή τη συγκυρία, λοιπόν, βγήκε και ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ να μας εκ-

φοβίσει!! Με άρθρο του «Προεδρικές εκλογές 2023» 23.11.2021 στο Sigmalive, ούτε λίγο ούτε πολύ αλλά ευθέως
στην – ουσία, μας εκφοβίζει περί δήθεν χειρότερα αν δεν συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν Μοντάνα!

«Ο νέος ή η νέα Πρόεδρος» – προειδοποιεί – «πρέπει να είναι έτοιμος/ έτοιμη να συνεχίσει τον διάλογο από
εκεί που σταμάτησε στο Κραν Μοντάνα και να υιοθετήσει τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν μέχρι σήμερα»!

Να υποταχτούμε δηλαδή στην Τουρκία... επειδή είναι επιθετική! Ο Ν.Κ. μάς προτρέπει να αρχίσουμε επανα-
προσεγγιστικά μέτρα με τους Τουρκοκύπριους (βλέπε Τατάρ) για να τους κερδίσουμε στον αγώνα της επανένω-
σης!!! Ποίας επανένωσης;

Τα δε «επαναπροσεγγιστικά μέτρα», στα οποία μας καλεί να ξεκινήσουμε, ανταποκρίνονται σε τακτικές καθυ-
στέρησης (delaying tactics) και που το περισσότερο προσβλέπουν στην αποδοχή, αν όχι αναγνώριση του στά-
τους κβό, με άλλα λόγια των συνεπειών των δύο βάρβαρων τουρκικών εισβολών.

Δηλαδή, τώρα που υπάρχει κάποια «κατανόηση» σχετικά με το υπαρξιακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε
για πέραν του μισού αιώνα και που το ισοζύγιο δυνάμεων τείνει κάπως να μας ευνοεί, ο Νιαζί μας προτείνει συμ-
φιλίωση τη στιγμή που οι Τούρκοι και τα πιόνια τους στη Κύπρο μέρα νύχτα εκβιάζουν, υβρίζουν και επεκτείνον-
ται και η Τουρκία και ο Τατάρ δεν αναγνωρίζουν την ΚΔ!!!

Πότε αρνήθηκε η ΚΔ τη «συμφιλίωση» , με τα διαβατήρια, τις ταυτότητες, τις συντάξεις, την ιατρική περίθαλψη;
Ποίοι αρνούνται την ειλικρινή επανένωση, σε ένα δημοκρατικό κράτος, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώμα-

τα, επιστροφή των κλεμμένων περιουσιών μας, επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια και περιουσίες τους
και όχι «λύσεις» με ρατσιστικά και βρετανο- οθωμανικά πρότυπα σύμφωνα με το σχέδιο Δρα Νιχάτ Ερίμ;

«Αγγλική σφήνα για.... ευελιξία στη μορφή της λύσης»

Καθώς ολοκλήρωνα το άρθρο αυτό, αναρτήθηκε και σχετικό άρθρο του συνάδελφου Κώστα Βενιζέλου 28.11.2021
με τον πιο πάνω τίτλο για τις βρετανικές δραστηριότητες!

Δεν ξεχνούμε βέβαια όσοι ζούμε στο Λονδίνο, ότι ο Νιαζί ενόσω στο Κάμπτεν Τάουν διαδήλωνε με μια
χούφτα περιθωριακούς, εναντίον της ανάρτησης της Σημαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το Θέα-
τρο Τέχνης και τον αγαπητό πατριώτη Γιώργο Ευγενίου. Δηλώνοντας ότι η Κυπριακή Σημαία δεν τους
αντιπροσώπευε και τον πολέμησαν όσο κανείς άλλος...

Άντε να μην χρησιμοποιήσω και την τουρκική φράση «α.....ρ»...
ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Matthew Kidd, Sir Alan Duncan, Π. Νεάρχου, Α. Μαυρομάτης, 
Θ. Στοφορόπουλος, Γ. Ιακώβου, Ι. Κασουλίδης
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Την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, παρουσία
τουΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας της μητρός
πατρίδος κ. Νίκου Χαρδαλιά, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ
Στρατηγού κ. Κωνσταντίνου Φλώρου, του Αρχηγού
ΓΕΕΦ αντιστράτηγου κ. Δημόκριτου Ζερβάκη, του
Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο κ. Ιωάννη Παπα-
μελετίου, του Διοικητή της ΕΛ.ΔΥ.Κ. συνταγμα-
τάρχη Στυλιανού Τίτανα, συγγενών των Ηρώων
που έφτασαν στην Κύπρο γι’ αυτόν τον σκοπό και
της πολιτικής και της πολιτειακής ηγεσίας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, η Κύπρος, σε στάση προ-
σοχής και υπό τους ήχους του Ύμνου προς την
Ελευθερία του Εθνικού μας ποιητή Διονυσίου Σολω-
μού, αποχαιρέτησε επτά ακόμα από τους πολλούς
αδελφούς Ελλαδίτες πεσόντες Ήρωες, οι οποίοι
έδωσαν μαζί με τους Έλληνες Κυπρίους την άνιση
μάχη στις προδομένες Κυπριακές Θερμοπύλες το
μαύρο καλοκαίρι του 1974. 

Δρ Αυγουστίνος 
(Ντίνος) Αυγουστή
Αναπλ. Καθηγητής 
Παν/μιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι 
Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Πρόκειται για τους Συνταγματάρχη Κόκκα Κων-
σταντίνο, τον Συνταγματάρχη Γιαννακόπουλο Νικό-
λαο και τους έφεδρους Ανθυπασπιστές Κουκούλη
Θωμά, Καραγκούνη Χαράλαμπο, Βελώνα Δημήτρ-
ιο, Θανόπουλο Δημήτριο και Δοϊτσίδη Χριστόδου-
λο. Οι έξι πρώτοι υπηρετούσαν στην Ελληνική
Δύναμη Κύπρου (ΕΛ.ΔΥ.Κ.) και ο Δοϊτσίδης Χρι-
στόδουλος από το Καρωτή Διδυμοτείχου του Νομού
Έβρου ήταν Καταδρομέας που είχε μεταφερθεί
στην Κύπρο την νύκτα της 21ης προς 22α Ιουλίου
1974 με τα αεροσκάφη NORATLAS από την Α’
Μοίρα Καταδρομών του Μάλεμε της Κρήτης.

Στους Ήρωες που επιστρέφουν, περιλαμβά-
νονται και δύο μέχρι πρότινος αγνοούμενοι που
κατάγονται από τα μέρη της Θεσσαλίας. Πρόκει-
ται για τον Συνταγματάρχη Γιαννακόπουλο Νικό-
λαο του Δημητρίου (τότε μόνιμο Αρχιλοχία, 33 χρό-
νων), από το Μουζάκι Καρδίτσας και τον έφεδρο
Ανθυπασπιστή Κουκούλη Θωμά (τότε απλό Στρ-
ατιώτη, 21 χρόνων), από το χωριό Άγιος Θεόδωρος
Καρδίτσας. Από την Θεσσαλία κατάγονται συνο-
λικά είκοσι πεσόντες Ήρωες από τους οποίους
κάποιοι επέστρεψαν στην πατρώα γη και άλλοι
παραμένουν ακόμα θαμμένοι στα κατεχόμενα
χώματα της Κύπρου.

Ήταν 30 Νοεμβρίου του 2002, όταν στα πλαίσια
ενός Συνεδρίου με θέμα «Σχέσεις Θεσσαλίας -
Κύπρου», που διοργανώθηκε στην Πόλη μας από
τον «Σύλλογο Κυπρίων Νομού Λάρισας» και την
«Εταιρία Ιστορικών Ερευνών Θεσσαλίας» με πρόε-
δρο τον αείμνηστο καθηγητή Φιλοσοφίας Γεώργιο
Καραγιάννη, μεταξύ των πολλών θεμάτων που
παρουσιάσθηκαν ήταν κι αυτό της προσφοράς
των παιδιών της Θεσσαλίας στην άνιση μάχη κατά

των Τούρκων στην Κύπρο το μαύρο καλοκαίρι του
΄74. Το θέμα επιμελήθηκε ο γράφων, ο οποίος
ύστερα από σχετική έρευνα (καθόλου εύκολη ομο-
λογώ) έφερε για πρώτη φορά στο φως όλους αυτούς
τους ξεχασμένους Θεσσαλούς Ήρωες που έπε-
σαν ή αγνοούνται και ανέδειξε τη δράση τους. Τιμής
ένεκεν, θέλω σήμερα να τους θυμηθούμε ξανά. Ας
είναι δε αυτή η θύμηση το δικό μας ταπεινό ευχα-
ριστώ και ένα μικρό μνημόσυνο, εσαεί ευγνώμο-
νες για όσα μας πρόσφεραν. 

Εκτός από τους δύο προαναφερθέντες Ήρωες,
από τον Νομό Καρδίτσας κατάγονται ακόμα: Ο
Μόνιμος Επιλοχίας Τεχνικού της Εθνικής Φρο-
υράς, Ραχωβίτσας Γρηγόριος του Θωμά, 21 χρό-
νων, από το χωριό Άγιο Ακάκιο, Ο Δεκανέας της
ΕΛ.ΔΥ.Κ. Αθανασόπουλος Δημήτριος του Μηνά,
22 χρόνων, από το χωριό Καστανιά, ο Στρατιώτης
της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Ανεμάς Δημήτριος του Ιωάννη, 23
χρόνων, από την Καρδίτσα, ο Υπολοχαγός Πεζι-
κού της Εθνικής Φρουράς Τσουκνίδας Δημήτριος
του Βάϊου, 27 χρόνων, από τους Σοφάδεςς, ο μόνι-
μος Αρχιλοχίας της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Μηχανικού Σκαπα-
ρδώνης Χρήστος του Φίλιππου, 37χρόνων, από
το Μαυρομάτι, ο Δεκανέας της Ε.Λ.Δ.Υ.Κ. Αθα-
νασίου Νικόλαος του Γεωργίου, 22 χρόνων, από
την Κρυοπηγή, ο Δεκανέας της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Μπο-
λομύτης Χρυσόστομος του Άγγελου, 21 χρόνων,
από το Χάρμα, ο Δεκανέας της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Κωστό-
πουλος Στέφανος του Αθανασίου, 20 χρόνων, από
το Προάστιο, ο Καταδρομέας Γιαννάκος Στέφανος
του Θωμά, 20 χρόνων από το Παλαιοκκλήσι και ο
Στρατιώτης της ΕΛΔΥΚ Παναγιώτου Βασίλειος του
Παναγιώτη, 20 χρόνων, από το Πευκόφυτο.

Από τον Νομού Λάρισας κατάγονται ο Υπο-
λοχαγός της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Τσιώνος Σωτήριος από τον
Κοκοινοπηλό Ελασσόνας και ο Καταδρομείς Δαλα-
μάγμας Ηλίας του Δημητρίου από το Μεσοχώρι.
Και από τον Νομό Τρικάλων ο Λοχίας της ΕΛ.ΔΥ.Κ.
Οικονόμου Ηλίας από τα Τρίκαλα, ο Στρατιώτης
της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Αθανασούλας Βασίλειος από την
Αγρελιά, ο Στρατιώτης της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Καραγεώρ-
γος Αθανάσιος από το Μεγάλο Κεφαλόβρυσο και
ο Καταδρομέας Νάκος Γεώργιος του Κωνσταν-
τίνου από τον Πλάτανο.

Τον δρόμο προς τη δόξα είχαν περπατήσει δέκα
χρόνια πριν ο Ταγματάρχης Πούλιος Δημήτριος
του Ιωάννου από το Μαυρέλιο Καλαμπάκας, που
δολοφονήθηκε από Τούρκους στασιαστές στην
κατεχόμενη σήμερα παλιά πόλη της Αμμοχώστου,
στις 11 Μαΐου του 1964, και ο Λοχίας τ/θ Κουκου-
σούλης Βασίλειος από τον Πύργο Τρικάλων που
έπεσε μαχόμενος στις μάχες της Αγίας Τηλλυρίας,
τον Αύγουστο του 1964. Τότε, που ο Γέρος της
Δημοκρατίας δήλωσε αποφασισμένος να υπερα-
σπιστεί με όλα τα μέσα την Κύπρο από την επι-
δρομική Τουρκιά. Και έστειλε στην Μεγαλόνησο
μια πλήρως εξοπλισμένη Μεραρχία! Αποδεικ-
νύοντας στην πράξη ότι η Κύπρος δεν «κείται
μακράν», όπως μας είπε δέκα χρόνια αργότερα ο
δις αυτοεξόριστος «εθνάρχης» Καραμανλής.

ΑΘΑΝΑΤΟΙ! Αιώνια ευγνώμονες!

Επιστροφή Ηρώων

στην πατρώα γη
Από τις 16 Σεπτεμβρίου 2021 ίσχυσαν οι νέες δια-

τάξεις του Οικογενειακού Δικαίου για την συνεπιμέ-
λεια δηλαδή την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και
από τους δύο γονείς, που πρακτικά σημαίνει ότι τα
παιδιά θα διαμένουν και με τους δύο γονείς ισάριθ-
μα χρονικά διαστήματα.

Γράφει η 
Δικηγόρος 
παρ’ Α.Π. 
Αναστασία 
Χρ. Μήλιου*

Οι πρώτες αποφάσεις των δικαστηρίων κατά την
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων άρχισαν να
δημοσιεύονται και έτσι μπορούμε να δούμε πώς
πρακτικά αντιμετωπίζουν το θέμα οι δικαστές και τι
ορίζουν σχετικά με το χρόνο που θα διαμένουν τα
παιδιά με τους δύο γονείς και πώς λύνουν τα πρα-
κτικά θέματα που ανακύπτουν.

Ας ξεκινήσουμε από τι ισχύει νομικά και στην
συνέχεια θα δούμε πώς αυτό εφαρμόζεται στην
πράξη.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα πλέον ισχύουν,
προκύπτει ότι μεταβάλλεται το ισχύον μέχρι τώρα
δίκαιο στο κεφάλαιο της επιμέλειας των ανηλίκων
τέκνων, χωρίς βέβαια να αναιρείται ο παιδοκεντρι-
κός πυρήνας του. Επομένως, πάντα παραμένει στο
επίκεντρο η προστασία του συμφέροντος του ανηλίκου.
Όμως, μετά την ως άνω μεταβολή, ενώ προγενέ-
στερα προκρινόταν η αποκλειστική επιμέλεια, προ-
κρίνεται πλέον η συνεπιμέλεια των γονέων επί των
ανηλίκων τέκνων τους, μόνο, δε, όταν προκύπτει ότι
αυτή θα αποβεί εις βάρος του συμφέροντος των
ανηλίκων τέκνων, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι
πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια στον ένα γονέα, με
απόφαση που θα αιτιολογεί την ως άνω παρέκκλι-
ση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει την ανάθεση
στον ένα γονέα το άρθρο 1514 ΑΚ.

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να διεκδικήσει
την συνεπιμέλεια ή αγωγή μπορεί να κάνει ο γονέας
ακόμα και αν έχει εκδοθεί ήδη απόφαση του δικα-
στηρίου για ανάθεση της επιμέλειας με το προη-
γούμενο καθεστώς αρκεί να μην είναι αμετάκλητη.

Οι δύο γονείς στην συγκεκριμένη περίπτωση
άσκησαν δύο διαφορετικές αιτήσεις ασφαλιστικών
μέτρων. Ο δε πατέρας ζητούσε με την αίτησή του
την από κοινού με την μητέρα επιμέλεια των τέκνων
και επικουρικώς το δικαίωμα επικοινωνίας του, η δε
μητέρα την αποκλειστική επιμέλεια και τον ορισμό
διατροφής.

Το δικαστήριο εξετάζοντας την υπόθεση και τους
μάρτυρες αυτής, στάθηκε σε ένα πολύ σημαντικό
γεγονός: Την πολύ καλή σχέση που είχε ο πατέρας
με τα παιδιά του όλο το διάστημα που είχε διασπα-
σθεί η έγγαμη σχέση. Τα παιδιά που είναι πολύ μικρής
ηλικίας έμεναν μαζί του και μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα χωρίς η απουσία της μητέρας να δημιουργεί
στενοχώρια ή κάποιο άλλο πρόβλημα στα παιδιά.
Εκεί φαίνεται ότι επικεντρώθηκε το δικαστήριο που
έκρινε ότι μπορούν τα παιδιά να ζουν ισόχρονα με
τους δύο γονείς τους.

Το σκεπτικό της απόφασης έχει ως εξής:
Οι δύο αιτούντες έχουν δυο τέκνα, ηλικίας 5 και 2

ετών περίπου. Η έγγαμη συμβίωσή τους διασπά-
στηκε το 2021. Υπέγραψαν ιδιωτικό συμφωνητικό,
όπου συμφώνησαν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίω-
σής τους, την αποχώρηση του συζύγου από την οικο-
γενειακή στέγη, τη διαμονή των τέκνων στην οικο-
γενειακή στέγη με τη μητέρα τους, την άσκηση της
επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους από κοινού,
την ελεύθερη επικοινωνία του πατέρα με τα τέκνα
του, τη δυνατότητα της τηλεφωνικής και διαδικτυα-
κής επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή. Στα πλαίσια
αυτής της συμφωνίας, τα τέκνα διέμεναν αρχικά με
τον πατέρα τους και βράδια, ενώ κατά τους θερινούς
μήνες, διέμειναν μαζί του 15 συνεχόμενες ημέρες
τον Ιούλιο και 15 συνεχόμενες ημέρες τον Αύγουστο,
στην πατρική οικία του πατέρα, ο οποίος διαμένει
και με τη μητέρα του (γιαγιά των παιδιών), χωρίς,
παρά το πολύ μικρό της ηλικίας τους, να εκφράσουν
οποιαδήποτε δυσαρέσκεια για την απουσία της μητέ-

ρας τους, επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως
παραδέχθηκε και ο μάρτυρας της μητέρας. Μάλιστα
έχει φροντίσει να δημιουργήσει ιδιαίτερο χώρο στην
πατρική οικία για τα τέκνα του, χώρο τον οποίο έχει
επιμεληθεί ώστε να δημιουργεί ένα πολύ ευχάριστο
περιβάλλον για τα τέκνα του.

Παρ’ όλα αυτά πιθανολογείται ότι η μητέρα, εξαιτίας
του γεγονότος ότι ο πατέρας εκφράζεται σε συγγε-
νείς και φίλους αρνητικά για το πρόσωπό της, το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα εμφάνισε απροθυμία να
τηρεί την ανωτέρω συμφωνία, με αποτέλεσμα να
φέρνει προσκόμματα στην ελεύθερη επικοινωνία του
πατέρα με τα τέκνα του. Η ως άνω σχέση όμως του
πατέρα με τα τέκνα του, όπως καταδεικνύεται από
το προαναφερόμενο γεγονός της πολυήμερης παρ-
αμονής μαζί τους, χωρίς το γεγονός αυτό να προ-
καλεί στα τέκνα δυσάρεστα συναισθήματα εξαιτίας
της απουσίας της μητέρας, πιθανολογείται ότι είναι
πολύ στενή και σφυρηλατημένη στον χρόνο, δηλα-
δή ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα που οι διά-
δικοι βρίσκονταν στην έγγαμη συμβίωση. Τούτο επι-
βεβαιώνεται απ’ όλους τους ενόρκως βεβαιούντες,
εκ των οποίων ο ένας είναι κουμπάρος της οικογέ-
νειας και η άλλη οικογενειακή φίλη και αφενός συνδέον-
ταν στενά και με τους δυο διαδίκους και αφετέρου
γνώριζαν από πολύ κοντά τις συνθήκες που επικρα-
τούσαν στην οικογένεια. Φυσικά και η σχέση της
μητέρας με τα ανήλικα τέκνα της είναι πολύ στενή. 

Ενόψει τούτων, πιθανολογείται ότι στην προκει-
μένη περίπτωση, η επιμέλεια πρέπει να ανατεθεί
από κοινού και εξίσου στους δύο γονείς, εφαρμοζο-
μένου του κανόνα που επιβάλλουν οι νέες διατάξεις
του οικογενειακού δικαίου, με την επισήμανση ότι
πρέπει αμφότεροι να συνεχίσουν να προσπαθούν
για την αρμονική ανατροφή των τέκνων τους, να δια-
φυλάσσουν και να ενισχύουν τη σχέση των τέκνων
τους με τον άλλο γονέα, καθώς και με την οικογένεια
του άλλου γονέα και να παραλείπουν οποιαδήποτε
αρνητική αναφορά στο πρόσωπο του άλλου γονέα.
Τα ανωτέρω πιθανολογούνται και από το ιατρικό
σημείωμα της παιδοψυχιάτρου, η οποία διέγνωσε
ότι το κορίτσι είναι φροντισμένο, καθαρό, είχε καλή
βλεμματική και συναισθηματική επαφή, θετική στην
επικοινωνία και αναφέρεται με θετικό τρόπο και στους
δυο γονείς, περιγράφοντας με ικανοποίηση ευχάρι-
στες δραστηριότητες που πραγματοποιεί μαζί τους
καθώς μοιάζει να έχει θετικά επενδεδυμένη σχέση
και με τους δύο, χωρίς η γενική σύσταση ότι τα τέκνα
των διαζευγμένων γονέων έχουν ανάγκη από σταθε-
ρότητα συμπεριφορών και περιβάλλοντος, να οδηγεί
σε αντίθετο συμπέρασμα. Τα τέκνα θα διαμένουν
ανά μια εβδομάδα στην οικία κάθε γονέα, ήτοι την
μια εβδομάδα στην οικία του πατέρα και μια εβδο-
μάδα στην οικία της μητέρας. Ο πατέρας θα παρα-
λαμβάνει τα τέκνα από την οικία της μητέρας την
Παρασκευή το απόγευμα, ώρα 18.00 και θα τα παρ-
αδίδει στην οικία της μητέρας την επόμενη Παρα-
σκευή το απόγευμα ώρα 18.00. Επίσης, τα Χρι-
στούγεννα και το Πάσχα, μια εβδομάδα θα διαμέ-
νουν με τον πατέρα τους και μια εβδομάδα με τη
μητέρα τους, κατά τρόπο ώστε στη γιορτή των Χρι-
στουγέννων να είναι με τον ένα γονέα και στη γιορ-
τή της Πρωτοχρονιάς με τον άλλο γονέα, την επόμε-
νη, δε, χρονιά θα συμβαίνει το αντίστροφο, ενώ το
Πάσχα, τη μια εβδομάδα θα είναι την Κυριακή του
Πάσχα με τον ένα γονέα και την άλλη χρονιά με τον
άλλο γονέα. Το καλοκαίρι, δε, θα είναι 15 μέρες συνεχό-
μενες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τον πατέρα
τους και 15 μέρες συνεχόμενες με τη μητέρα τους.
Τέλος, δεδομένου ότι ορίζεται συνεπιμέλεια κάθε
γονέας έχει το δικαίωμα, όταν τα τέκνα τους, διαμέ-
νουν με τον άλλον γονέα, να επικοινωνούν με αυτά,
είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά.

Δεδομένου ότι τα τέκνα θα διαμένουν ισόχρονα
με τους δυο γονείς τους, τα έξοδα διατροφής τους
θα τα επιβαρύνεται ο γονέας με τον οποίο θα δια-
μένουν κάθε φορά. Συνεπώς, το αίτημα της μητέ-
ρας για καταβολή διατροφής, απορρίπτεται.

* ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 

& ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
e-mail: natmil@otenet.gr,  info@legalaction.gr

www.legalaction.gr
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Δικαστική συνεπιμέλεια τέκνων στην Ελλάδα –

Πώς ορίζεται από το δικαστήριο
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Σαν ζώα
Δεν υπερβάλω, ακριβώς σαν ζώα. Σαν να βλέπεις αγέλες από

ζέβρες ή ρινόκερους να κινούνται καταμεσίς στην λεωφόρο Κηφι-
σού στο ποτάμι. Σε απόλυτη τάξη ο ένας πίσω από τον άλλον,
σιωπηλά και πεπεισμένοι για το τεράστιο έργο που επιτελούσαν.
Ταχύτητες, πρώτη στην αρχή και δεύτερη στην ακολουθία, με
απαγόρευση να βάλουν την Τρίτη, όπως το επιτρέπει ο κατα-
σκευ-αστής όλων των αυτοκινήτων. Χρήση του φρένου κάθε δώδε-
κα μέτρα με απαράμιλλη χρήση και του συμπλέκτη επίσης σε κάθε
παρέλευση δωδεκάδας μέτρων. Αν το είχαν επιβάλει αυτό διά της
βίας θα είχαμε πιθανόν κινητοποιήσεις των αριστερών προοδευ-
τικών δυνάμεων, όμως η αδήριτος ανάγκη της εμπνευσμένης πει-
θαρχημένης κυκλοφορίας αποτρέπει τους νεαρούς φερέλπιδες
ιδεολόγους από αντικοινωνικές κινητοποιήσεις. Όλα under control.
Την στιγμή που επιτρέπεται ο Λευτέρης Πανταζής, δεν απαγο-
ρεύεται τίποτα από την ζωή μας. Πέραν και της Νατάσας Θεοδω-
ρίδου, ο Θεός να την έχει καλά.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Οι άνθρωποι μεταβαίνουν στα σπίτια τους καθημερινά σαν τα
ζώα, με πειθαρχία και ζωώδη συνέπεια, το ίδιο και οι υπουργοί,
σαν μία αγέλη λύκων στο βουνό, ο ένας πίσω από τον άλλον. Ή
αν θέλετε, σαν φοράδες ήρεμες μετά την επαφή με τον επιβήτο-
ρα. Επαναλαμβάνω πως αναφέρομαι και στους απλούς πολίτες
και στους αξιωματούχους. Ήρεμοι όλοι όπως τα πρόβατα.

Από το Φάληρο μέχρι την συμβολή της οδού Αχαρνών χρεια-
στήκαμε υπομονή ακριβώς 82 λεπτών. Στην Λαμία φθάσαμε σε
ισάριθμο χρόνο. Δεν διάβασα σε καμία εφημερίδα να διαμαρτυρη-
θεί κανένας υπουργός για αυτή την εγκληματική κατανάλωση χρό-
νου, προφανώς αισθάνονται και οι Βουλευτές μας βολεμένοι στους
χρόνους της κίνησης των αιγοπροβάτων και των νεαρών μόσχων.
Γιατί όχι, έχουμε τόσα να παραδειγματισθούμε, πολίτες και πολι-
τικοί από τα νεαρά μοσχαράκια τις κατσίκες και τα ορνιθοειδή.
Ούτε οι κότες αδημονούν για την κυκλοφορία στο κέντρο της πρω-
τευούσης ούτε οι νόστιμες γαλοπούλες, καιρός να προσαρμο-
στούμε και σε αυτές και στις χαριτωμένες υδρόβιες πάπιες. Προς
τα κάπου πρέπει να κινηθούμε, μόνοι μας αδύνατον να αυτοκυ-
βερνηθούμε. Ας βάλουμε αρχηγό έναν κόκορα.

Υπάρχει λύση; Ναι, εκτός ενός εμπνευσμένου θείου σεισμού
μπορούμε ως κράτος να μετακινήσουμε την Γεωπονική Σχολή
στην Λάρισα. Το Υπουργείο Εσωτερικών στο Αμύνταιο, το Υπουρ-
γείο Δημοσίας Τάξεως στην Καλαμάτα, το Υπουργείο Δημοσίων
Έργων στο Διδυμότειχο και το Υπουργείο Οικονομικών στην
Δημητσάνα. Αδύνατον; Σωστά, έτσι συμβαίνει για τα μυαλουδά-
κια των Υπουργίσκων και των Βουλευταρίων. Δεν χρειάζεται η
γραμμή Νο 4 του Μετρό στην Αθήνα, καταστροφική θα είναι, χρει-
άζεται η διπλή σιδ/κη Γραμμή Θεσσαλονίκης-Ορμενίου με χρόνο
μετάβασης μία ώρα, αυτό χρειάζεται και όχι η εξυπηρέτηση Γαλα-
τσίου - Συντάγματος για την μεταφορά των στιβαγμένων ζωωδώς
συνταξιούχων από την Ορεστιάδα και τους Οθωνούς. 

Το τέχνασμα της συρρίκνωσης του ελληνικού εδάφους είναι
ολοφάνερο πλέον και κραυγαλέο, στηρίζεται απροκάλυπτα σε θλι-
βερούς Υπουργάκους και Βουλευτίδια. Τα ανθρωπάκια είχαν πάντα
τον ρόλο τους.

Χ Ρ Ο ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Οι συνομιλίες και οι Πενταμερείς

είναι κωμωδία...»
Κύριε Διευθυντά,

Δεν ξέρω αν τα τηλεοπτικά κανάλια του

νησιού έχουν το πρόγραμμα «Κύπρος

έχεις ταλέντο». Αν δεν το εισήγαγαν ακόμα,

θα είναι μεγάλη παράλειψη, διότι η Κύ-

προς είναι γεμάτη κάθε λογής ταλέντα και

ιδιαίτερα στην πολιτική και το θέατρο, στα

οποία υπάρχει εξαιρετικός συνδυασμός

και για χρόνια οι πολιτικοί μας, οι οποίοι

έχουν κατά κανόνα μεγάλο ταλέντο υπο-

κριτικής τέχνης, παίζουν κωμωδίες που

σχεδόν πάντα όμως τελειώνουν ως μεγά-

λες τραγωδίες.

Η μεγαλύτερη σε διάρκεια χρόνου και

τηλεθέασης πρέπει να είναι η δημοφιλής

κωμικοτραγική σειρά «Συνομιλίες για λύση

του Κυπριακού»... Απόδειξη της μεγά-

λης... επιτυχίας αυτής της κωμωδίας είναι

ότι ζητούν πάση θυσία να επαναρχίσουν

αυτή τη σειρά . Ακούμε από τους ηγέτες

μας λόγους δυναμικούς, πατριωτικούς και

μαχητικούς, αλλά στο τέλος όλοι τελειώνουν

με την επιθυμία να (ξαν)αρχίσουν οι συνο-

μιλίες για το Κυπριακό. 

Αναφέρω πάντα την τραγωδία, επειδή

τα περισσότερα γεγονότα της ιστορίας των

νεοελλήνων αρχίζουν με την κωμωδία και

πάντα τελειώνουν σε φοβερές τραγωδίες,

επειδή ο λαός εμπιστεύεται την τύχη του

σε ηγέτες που δεν ξέρουν και δεν έχουν

γνώση ιστορίας και πολιτικής. Με άλλα

λόγια, έχουν απεριόριστες φιλοδοξίες και

πολύ περιορισμένες γνώσεις ιστορίας και

πολιτικής. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ

πετυχημένοι εργολάβοι, έμποροι, τρα-

πεζίτες, εργοστασιάρχες, μεγάλοι παρα-

γωγοί γαλακτομικών προϊόντων (χαλλο-

υμιού και τυριών), όπως π.χ. ο πρόεδρος

του ΔΗΣΥ, αλλά από ό,τι φαίνεται, οι «μεγά-

λοι» πολιτικοί μας δεν είχαν καθόλου γνώση

ιστορίας και πολιτικής και έτσι πάντα την

επάθαμεν και την παθαίνουμε. 

Εδώ στο Λονδίνο υπάρχουν τουλάχι-

στον τέσσερα κανάλια τα οποία δεν περνά

μέρα που να μην παρουσιάσουν κάποιο

πρόγραμμα ιστορίας και τα υπόλοιπα ιδιω-

τικά κανάλια σχεδόν καθημερινά παρου-

σιάζουν κάποιο επιστημονικό θέμα, ιστο-

ρία ή περιβαλλοντικά θέματα. Τα ιδιωτικά

κανάλια της Ελλάδας και της Κύπρου έχουν

καταντήσει διαφημιστικές επιχειρήσεις,

όπου τον περισσότερο καιρό διαφημίζουν

προϊόντα, τα περισσότερα των οποίων

είναι ξένης προέλευσης, όταν η Ελλάδα

και η Κύπρος μπορούν να παράγουν τα

δικά τους. 

Έτσι, από τη μια επιδρούν αρνητικά στην

οικονομία και από την άλλη μάς κάνουν

περισσότερο εξαρτημένους από τους ξένο-

υς. Με την ξενομανία τους προπαγανδίζουν

κάθε τι ξένο και διαφθείρουν ηθικά την κοι-

νωνία. Με άλλα λόγια, η δράση τους κάνει

τεράστια ζημιά σε Ελλάδα και Κύπρο, αφού

δεν χρησιμοποιούν καθόλου χρόνο για

κάτι χρήσιμο. Ασχολούνται κυρίως με κου-

τσομπολιά και σεξ.

Έτσι άρχισε η κωμωδία των συνομιλιών

για τη λύση του Κυπριακού επί Μακαρίου

και έφθασε τώρα επί Αναστασιάδη, όταν

το πρόβλημα ήταν και είναι αυτό της εισβο-

λής και κατοχής. Τη Βρετανική Αυτοκρα-

τορία, που ήταν ανακατεμένη σε κάθε γωνιά

της γης, όλοι τη γνωρίζαμε εκτός αν οι πολι-

τικοί μας ήταν και είναι εντελώς ανιστόρητοι

και δεν έχουν καθόλου γνώση ιστορίας.

Πρώτη και καλύτερη η Αγγλία είχε κάνει –

μετά τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδί-

στρια, του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλά-

δας μετά το 1821 – την Ελλάδα τσιφλίκι

της, ιδιοκτησία της, μέχρι το 1950, όταν

όσα είχε η Αγγλία έγιναν ιδιοκτησία των

«αδελφών» της Αμερικανών και συνεχίζε-

ται η ίδια ιστορία. Οπότε, αν πετύχαινε η

«απελευθέρωση» της Κύπρου από τους

Άγγλους και ενωνόταν με την Ελλάδα, θα

είχε τον ίδιον μάστρον ή κύριον – την Αγγλία

και μετά τους Αμερικανούς. Ο έχουν νουν

νοήτω. Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη ή

γνώση. Απλώς λίγη λογική. 

Τους Τούρκους είτε ως Οθωμανική Αυτο-

κρατορία είτε ως Τουρκία, τους γνωρίζο-

υμε επειδή είχαν τους τόπους μας κάτω

από τον ζυγό τους για αιώνες και έπρεπε

ηγέτες και λαός να είμαστε προσεκτικοί σε

κάθε βήμα μας. Αφού κάναμε τα μέγιστα

λάθη και πάθαμε φοβερές καταστροφές,

πρέπει να συνετιστούμε κάποια στιγμή και

να σκεφτούμε λογικά. Αφού η Κύπρος είναι

θύμα εισβολής και κατοχής, πρέπει ν’ αφή-

σουμε τις κωμωδίες των συνομιλών και

των Πενταμερών και να σκέπτονται πώς

με τις συμμαχίες μας και με κάθε μέσον

θα απελευθερώσουμε τα σκλαβωμένα

εδάφη μας. Αλλά «συν Αθηνά και χείρα

κίνει» ή «Άγιε Γιώρκη βοήθα με – κούνα

τζιαι συ τον πόδα σου»... Η Τουρκία κάνει

καθημερινά λάθη, έχει πολλές αδυναμίες,

που αν υπήρχαν ικανοί ηγέτες σε Ελλάδα

και Κύπρο θα τις εκμεταλλεύονταν. 

Όλες οι φασαρίες που γίνονται «περί

της όνου σκιάς» για τις συνομιλίες στην

Ελβετία είναι χάσιμο χρόνου, επειδή όλοι

οι πολιτικοί μας και ιδιαίτερα η κυπριακή

κυβέρνηση έχουν κάνει λάθος να πάνε στις

συνομιλίες, αφού όλοι ήξεραν ή έπρεπε

να ξέρουν ότι οπωσδήποτε θα αποτύγχα-

ναν. Εκτός κι αν δεν έχουν σώας τας φρέ-

νας και πίστευαν πως θα αλλάξουν την

πολιτική της Τουρκίας.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

Όλοι μας μεταφέρουμε πάθη – αδυναμίες, 

ψάχνουμε για την άνεση – ζωής μας καλοπέραση, 

ποιος θέλει δυσκολίες!

Ζούμε εις την εξέλιξη που κρύβονται παγίδες, 

μέσα στις πολυτέλειες – επίκαιρες ευχέρειες, 

αγκάθια και ελπίδες!

Πλακόστρωτος πεζόδρομος, ευθύς και φαδιασμένος,

είναι για βάδισμα καλός – όμως δεν είναι καρπερός, 

ποτέ του ανθισμένος! 

Έτσι κι ο Κόσμος ακριβώς – δρόμοι και μονοάτια, 

ανώμαλοι και ομαλοί – αλλού πλατιοί κι αλλού στενοί, 

καλύβες και παλάτια!

Διαλέγουμε και παίρνουμε αυτά που μας συμφέρουν,

ό,τι μπορούμε φυσικά – αρνητικά και θετικά, 

θα πάρουν και θα φέρουν!

Και μας παιδεύουν συνεχώς πρόσκαιρες απαιτήσεις, 

οι σκέψεις μας και στοχασμός – και ο απώτερος σκοπός, 

άνετες κατακτήσεις!

Δεν γίνεται αντιληπτός – μέσα μας ύπουλος εχθρός, 

ζημιές μάς επιφέρει. 

Όσο περνάει ο καιρός – σωματικώς, πνευματικώς, 

ο κόσμος υποφέρει!

Κι όμως επιμένουμε! – ζητούμε και τις θέλουμε, 

ζωής μας ευκολίες, 

χωρίς να βλέπουμε μπροστά – πως δύσκολη, 

σκληρή δουλειά,

έχει επιτυχίες!

Η σωτηρία της ζωής – αποφυγή καταστροφής, 

ιδρώτας, εργασία.

Όταν σωστά αγωνιστείς – απολαβές που θα γευθείς, 

θα έχουνε ουσία!

Διπλής αξίας, αρετής – τα κέρδη που θα αμειφθείς, 

με τίμιο αγώνα!

Επένδυσις ανθρωπινή – αθάνατη και φωτεινή, 

για Πνεύμα και για Σώμα!!!

Ειρήναρχος Στεφάνου
Οκτώβριος 2021

Ουδέν Καλόν Αμιγές Κακού
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«Φάλαγγα Κυπρίων 
Αγωνιστών στις Μάχες των
Μύλων του Άργους» (1825)

Τα γεγονότα
13/6/1825: Διεξάγεται η μάχη των Μύλων

Άργους και επέρχεται η καταστροφή του Δρά-
μαλη.

Ορισμένοι από τους Κυπρίους αγωνιστές
που πήραν μέρος στις μάχες είναι οι ακό-
λουθοι: 

1) Χριστόδουλος Δημητρίου (ή Κυ-
πραίος), υπαξιωματικός Β’ (ΑΜ 1043, ΑΧΕΒ).
Πολέμησε από την αρχή της Επανάστασης,
πληγώθηκε στη μάχη του Άρχους. Κάτοχος
«Αργυρού και Χάλκινου Αριστείου του Αγώνα». 

2) Δημητσάνης Φιλόθεος. Κύπριος. Στις
αρχές του 1821 προσεκλήθη μετά Μητρο-
πολιτών Άργους.

3) Μιχαήλος Κύπριος. Σκοτώθηκε στην
πολεμική σύγκρουση της Μάχης των Μύλων
του Άργους, στις 13 Ιουνίου 1825.

4) Αβραάμ Θεοχάρης. Κύπριος. Υπηρέ-
τησε εξ αρχής του υπέρ της Ανεξαρτησίας
ιερού αγώνα μέχρι το έτος 1829 ως Υπα-
ξιωματικός Λογίας, παρευρεθείς εις μάχας
κατά των εχθρών και εις τους Μύλους.

5) Πέτρος Γεωργίου Μαλιαρός, Κύ-
πριος. Πολέμησε στη μάχη των Μύλων (πέντε
Μύλοι) κοντά στο Ναύπλιο. 

«Προς την επί των παραπόνων Εξεταστι-

κήν Στρατιωτικών Επιτροπήν. 

Ο υποφαινόμενος Πέτρος Γεωργίου, την

πατρίδαν Κύπριος, χρηματίσας στρατιώτης

εις διαφόρους μάχας ως εις τα επισυνημμέ-

να πιστοποιητικά μου βεβαιώ ότι ο υποφ-

αινόμενος είμαι ένας εκ των όσων στρατιωτών

υπηρέτησαν την Ελλ΄λαδα με ζήλον και καρ-

τερίαν ώστε και κατά την μάχην των Πέντε

Μύλων, όταν ο εχθρός ώρμησεν εναντίον

μας επληγώθην εις την αριστεράν χείραν, η

οποία σήμερον είναι ακίνητος και εκ ταύτης

η υπέρογκος οικογένειά μου υστερείται αυτόν

τον επιούσιον άρτιον. Όθεν, παρακαλώ υμάς

όπως λαβούσα υπ’ όψιν η Εξεταστική Επι-

τροπή και επελέγξη τα επισυναπτόμενα πιστο-

ποιητικά θέλει ανταμείψη και εμέ τον δυστυχήν

στρατιώτην τας υπέρ της πατρίδος μου εκδου-

λεύσεις, ο οποίος έθεσα περί αυτής την ύπα-

ρξιν προς υποστήριξην ταύτης και του Έθνο-

υς. 

Παρακαλούμενος δε και ο κ. Νομάρχης

όπως ευαρεστηθή και εξ υμών να αποστείλη

διά της νομίμου οδού την παρούσαν ομού

με τα εν αυτή επισυναπτόμενα έγγραφα. 

Εν Ερμουπόλει Σύρου, 

Τη 13η Μαΐου 1846

Ο ευπειθής

δια τον αγράμματον Πέτρον Γεωργίου

Μαλιαρόν (Κύπριος) κατ’ αίτησίν του, 

ο Θεόδωρος Κουτζοδόντας.

Έκθεσις εκδουλεύσεων Πέτρου Γεωργίου

Με Στρ. Μακρυγιάννην, 

Καπετάν Πιερράκον, 

Καπετάν Νικόλαον Τσοπάνον» 

6) Γεώργιος Δ. Οικονομίδης, Κύπριος.

Έφορος ακολούθως επί της άγρας των εν

τω Λιμένι Πύλου υποβρυχίων λαφύρων των

καταστραφέντων οθωμανικών στόλων, ότι

ταύτα παρεχωρήθησαν επ’ ωφελεία της Ελληνι-

κής Κυβερνήσεως παρά των προστατιδών

δυνάμεων.

«Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος

Περίοδος Γ’

Αριθμ. 5796

2524

Το Υπουργείον των Ναυτικών προς τον

Καπετάν Γιάννην Κύπριον. 

Επειδή και συνεφώνησες μετά του Υπο-

υργείου των Ναυτικών να δουλεύσης το

μυστικόν σου «Ο Ποσειδών» με δεκαέξ ναύτας

προς γρόσια δύο χιλιάδας μηνιαίον μισθόν,

με μισθούς ναυτών, ζωοτροφάς και έξοδα

ναυτικά, διά τούτο διατάσσεσαι να απέλθης

αμέσως αντίκρυ εις τους Μύλους και δια-

μείνης εκεί εις φρουράν και προς εμψύχω-

σιν των εκεί ευρισκομένων στρατιωτών και

φυλάττοντας με όλη την προσοχήν και με

χρέος απαραίτητον να εκτελέσης πάσαν δοθ-

είσαν σοι διαταγήν της Διοικήσεως διά του

υπουργείου Ναυτικών. 

Εάν τυχόν έλθη ανάγκη διά να υπερα-

σπισθής ευρισκομένους στρατιώτας και έχεις

ανάγκη από πολεμοφόδια, τότε αναφέρσου

εις το υπουργείον και τούτο σας δίδει όσα

κριθή σκόπιμον. 

Ο μηνιαίος μισθός σου άρχεται από τας

15 τρέχοντος και θέλεις λαμβάνειν παρά της

Διοικήσεως, καθώς λαμβάνουν και όσα πλοία

είναι υπό την δούλευσιν της διοικήσεως. 

Θέλεις συνεννοηθή εις πάσαν περίστασιν

συμβουλεύεσαι με τον ευρισκόμενον αρχηγόν

εις Μύλος διά να εκτελήται ομοφώνως η της

διοικήσεως διαταγή.

Εν Ναυπλίω την 16ην Οκτωβρίου 1825, 

Ο Γενικός Γραμματεύς

Γ. Κόπας»

«Εν Ναυπλίω την 4η Ιουλίου 1835.
Πιστοποιώ ότι ο Κύπριος Ιωάννης Κύπρ-

ιος το 1822 έτος, υπό των οδηγίας μας στρ-
ατιώτης υπηρέτησεν υπέρ Πατρίδος όπου ο
υπό τας οδηγίας μας στρατιώτης παρευρέθη
εναντίον του Δράμαλη εχθρικού στρατού εις
τα μέρη του Άργους γενομένας μάχας. 

Ο ειρημένος Κύπριος όχι μόνον έδειξεν
άκραν τιμιότητα και καρτερίαν, όπου και εις
μίαν συμπλοκήν της μάχης μετά του εχθρού
εις το Άργος, υπό πυρά του εχθρού επληγώθη
βαρύτατα εις την κεφαλήν. 

Δι’ο εις ένδειξιν της αληθείας δίδω το παρόν
μου εις χείρας του ίνα του χρησιμεύση και
παρουσιάση όθεν και όπου δει και υπο-
σημειούμαι, 

Ηλίας Κατζάκος»
«Κατά την υπ’ αριθμόν 5561 αίτησιν του

Υπουργείου των Ναυτικών, διατάσσει το
Εθνικόν Ταμείον να δώση διά του ρηθέντος
Υπουργείου εις τον Καπετάν Ιωάννην Κύπρ-
ιον διά πληρωμήν ενός μηνιαίου, όπως συνε-
φωνήθη να μένη με Μυστικόν του «Ποσειδ΄να»
εις φρουράν του Μύλου γρόσια δύο χιλιά-
δες, αριθμ. 2000 και να ληφθή η απόδειξις. 

Εν Ναυπλίω τη 10η Οκτωβρίου 1825
Ο Υπουργός της Οικονομίας
Νικόλαος Πονηρόπουλος
Ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Οικονό-

μος.
Ότι ακριβές αντίγραφον. 
Εν Αθήναις τη 14ην Νοεμβρίου 1864
Ο Αρχειοφύλαξ του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Φραγκίσκος Νικολάου». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Άργος: Πόλη της Πελοποννήσου, πρω-

τεύουσα της επαρχίας Αργολίδος του ομωνύμου
νομού. Κατά την Επανάστασιν του 1821 ήταν
έδρα της Κυβερνήσεως. 

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡

ªÂÙ¿ ÙÔ 1960 Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÔ˘‰·›Ô˜ (Î·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ·) ·È‰Ô„˘¯›·ÙÚÔ˜,
Dr Spook, ‚·ıÂÈ¿ ÌÂÙ·ÓÈˆÌ¤ÓÔ˜ Î·È ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ·-
ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ‡ ¤ıÓÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ̇ ËÙ‹-
ÛÂÈ ‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ·Ù›, ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜
ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›, Î·Ù¿ÛÙÚÂ„Â ÔÏfiÎÏËÚÂ˜ ÁÂÓÈ¤˜ ∞ÌÂÚÈÎ·-
ÓÒÓ Ô˘ ·Ó·ÙÚ¿ÊËÎ·Ó ÌÂ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ·˘Ùfi. ∫·È ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ·
ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ Ó· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ fi¯È ·ÏÒ˜
Ó· ·ÔÊÂ‡ÁÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ Û‡Ó-
ıËÌ·, ·ÏÏ¿, ·Ó Â›Ó·È Ó· ‰È·Ï¤ÍÔ˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ÂÏÂ˘ıÂ-
Ú›·˜ Î·È ÙË˜ ·fiÏ˘ÙË˜ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ·˜, ¯›ÏÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙÈÌfiÙÂÚË
Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·. 

ÿÛˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÎÂ›ÓË˜ ÙË˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÌÂ ÙËÓ
·fiÏ˘ÙË ÂÏÂ˘ıÂÚ›· Ó· ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÎÂ›ÓÔ ÙˆÓ ¯›˘˜. °Â-
ÓÈÎ¿, Ë ÛˆÛÙ‹ ·È‰·ÁˆÁÈÎ‹ Ì¿˜ Ï¤ÂÈ fiÙÈ «Ë ÷·È‰·ÁˆÁÈÎ‹” ÙË˜
·fiÏ˘ÙË˜ ÷ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜”, Ô˘ Ï¤ÂÈ ÛÙÔ ·È‰› Ó· Î¿ÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ, ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÛÙÔ ·È‰› ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Á‡Úˆ ÙÔ˘, Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÓÔÈÒ-
ıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ». ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÙÔ ·È‰› ̄ ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Í¤ÚÂÈ
ÔÈ· Â›Ó·È Ù· fiÚÈ· Ì¤Û· ÛÙ· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÂ›. ¢È·-
ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÓÔÈÒıÂÈ Ó· Â›Ó·È ̄ ·Ì¤ÓÔ Ì¤Û· ÛÂ ¤Ó· ·¯·Ó¤˜ Â‰›Ô, fiÔ˘
‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÚÈ· ‹ ÊÚ·ÁÌÔ›. 

°È· Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›, fiÌˆ˜, ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ̄ ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù·
ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÔÚÈÛÌ¤Ó· ıÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·. ∆¤ÙÔÈ· Â›Ó·È, ÂÎÙfi˜ ·fi
ÙÈ˜ ‰È¿ÊÔÚÂ˜ ÙÈÌˆÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌË Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË, Î·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·ÌÔÈ-
‚¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌfiÚÊˆÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ô‰ËÁÔ‡Ì·ÛÙÂ ÛÂ ‰È¿ÊÔÚ·
Â›‰Ë ÊÔ‚ÂÚ¿ ·ÓÂÈı‡ÌËÙË˜ ·ÔÙ˘¯›·˜. 

∞˜ ·Ú¯›ÛÔ˘ÌÂ ·fi Ù· ıÂÙÈÎ¿. ¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù¿; ∂›Ó·È ÔÏÏ¿. ∞˜
·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Ù· ÈÔ ‚·ÛÈÎ¿. ∆· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Â›Ó·È Ë ‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ ÂÈ-
‚Ú¿‚Â˘ÛË ‹ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô fiˆ˜ Â›Ó·È ÂÎÂ›ÓÔ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È
ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·ıËÙ‹ ÙË˜ Î¿ıÂ Ù¿ÍË˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘Ó›-
ÛÙ·Ù·È ÛÂ Î¿ÔÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·ÌÔÈ‚‹. 

∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ̆ ÏÈÎ‹, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ ÈÔ ¿Óˆ, ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È, fiÌˆ˜, Î·È ËıÈÎ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î¿ÔÈÔ˘
Â›‰Ô˘˜ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ (¤ÌÚ·ÎÙË ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˘ Â›‰Ô˘˜) ‹ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î¿ÔÈÔ˘, Ë
ÔÔ›· (·Ó·ÁÓÒÚÈÛË) ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ-
Î›ÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ËıÈÎ‹ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË, Ë ÂÈ‚Ú¿‚Â˘ÛË,
ÙÔ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·, Ô ¤·ÈÓÔ˜, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ÈÔ ¿-
Óˆ), Ë ÚÔ·ÁˆÁ‹, Ë ÙÈÌËÙÈÎ‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, Î¿ÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏËÚˆÌ‹˜ ‹
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Î¿ÔÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÔ‡. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂ-
ÏÈÎ¿ ÔÏÏÔ› ÙÚfiÔÈ ÁÈ· Ó· «ÏËÚÒÓÂÈ» Î·ÓÂ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜, ÌÂ ÙËÓ
ÁÂÓÈÎ‹ Î·È ıÂÙÈÎ‹ ÛËÌ·Û›·, ‚¤‚·È·, ÙË˜ Ï¤ÍË˜.

∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ ÙÒÚ· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Ò˜ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÊ¤ÚÂÙ·È
Î·ÓÂ›˜ ÛÙÈ˜ ·ÚÓËÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÂÎÂ›ÓÂ˜ fiÔ˘ ¤¯Ô˘ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ú¿ÍÂÈ˜
fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È¤Ú·ÍÂ ÌÈ· Ù¤-
ÙÔÈ· Ú¿ÍË. ∆È ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ ·ÎÚÈ‚Ò˜ fiÙ·Ó Ï¤ÌÂ ·ÍÈfiÔÈÓË Ú¿ÍË; ∂Ó-
ÓÔÔ‡ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÎÂ›ÌÂÓÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÂÈÛ‡ÚÂÈ Î¿-
ÔÈ· ÔÈÓ‹ Î¿ÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ë ·ÙÈÌˆÚËÛ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ¯›ÏÈ· Ì‡ÚÈ· Î·Î¿, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ·ÎÔÏ·Û›·,
Ë ·ÓËıÈÎfiÙËÙ· (‰ËÏ. ¤Ó·˜ ‚›Ô˜ ·ÎfiÏ·ÛÙÔ˜), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È
ÔÏÏ¿ Ô‰˘ÓËÚ¿ ÎÔÈÓˆÓÈÎ¿ Â·ÎfiÏÔ˘ı·. √ ̄ ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ›Ûˆ˜ ÙÚfiÔ˜
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› Ë ·ÓÔÌ›· Î·È Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÁÂÓÈÎ¿
·Ó¿ÚÌÔÛÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÎÔÏ·ÎÂ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ·ÓÙ›
ÁÈ· ÙÈÌˆÚ›·, Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÂ› ÌÂ ÂÈÂ›ÎÂÈ·, ·ÎfiÌ·
Î·È ÌÂ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Â˘·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ¤ÁÎÚÈÛË. √ˆÛ-
‰‹ÔÙÂ Ô ·Ú·‚¿ÙË˜ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÓfiÌÔ˘ ‹ Î·ÓfiÓÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈ-
ÌˆÚÂ›Ù·È. 

∆√ ¶ƒø∆√ ∫∞π ª√¡∞¢π∫√ ∂§§∏¡√∫À¶ƒπ∞∫√ √ƒ£√¢√•√ °ƒ∞º∂π√ ∫∏¢∂πø¡ ∆∏™ ¶∞ƒ√π∫π∞™

FUNERAL DIRECTORS

∆∞º√¶∂∆ƒ∂™
∫∞π ™∆∞Àƒ√π

131-133 MYDDLETON ROAD, WOOD GREEN, LONDON N22 8NG 

TEL: 020 8889 9888 (24 ÒÚÂ˜) FAX: 020 8888 9205 E-mail: d-e@d-e.co.uk

24øƒ∏ ∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏ ™∂ √§∞ ∆∞ ª∂ƒ∏ ∆√À §√¡¢π¡√À
Specialists in repatriation to Cyprus, Greece and all over the world

∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞∞ªºπ§∂°√ª∂¡∞
ÙÔ˘ Ì·Î·ÚÈÛÙÔ‡ . ∞Ó‰Ú¤· ªÈ¯·ËÏ›‰Ë

24ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019√ÚıÔ‰ÔÍ›·

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

∏√Úıfi‰ÔÍÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹
EÎÎÏËÛ›· Ì·  ̃¤¯ÂÈ Î·ıÔ-
Ú›ÛÂÈ Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂ-

Á¿ÏÔ ·˘Ùfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙË˜
¶·ÁÎfiÛÌÈ·  ̃⁄„ˆÛË  ̃ÙÔ  ̆∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 628 Ì.Ã.

∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ÂÌÂ›˜
ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› fiÙÈ ÚÔËÁ‹ıË Î·È
¿ÏÏË ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆ-
ÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ Ó·fi ÙˆÓ πÂ-
ÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ Â› ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÂÁ¿-
ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË˜ ÌËÙÚfi˜
·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜.

¶fiÛÔ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤Ó· Ô ˘ÌÓˆ‰fi˜
ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÁÂ-
ıÔ˜ ÙË˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ
·Á›·ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜ ËÌÒÓ πËÛÔ‡˜
ÃÚÈÛÙfi˜ ÌÂ ÙÔ ∆›ÌÈÔ ∞›Ì· ∆Ô˘. √
‡ÌÓÔ˜ Ï¤ÁÂÈ: «™Ù·˘Úfi˜, Ô Ê‡Ï·Í
¿ÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË˜. ™Ù·˘Úfi˜,
Ë ̂ Ú·ÈfiÙË˜ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ™Ù·˘-
Úfi˜, ‚·ÛÈÏÂÒÓ ÙÔ ÎÚ·Ù·›ˆÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ÈÛÙÒÓ ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·.
™Ù·˘Úfi˜, ∞ÁÁ¤ÏˆÓ Ë ‰fiÍ· Î·È ÙˆÓ
‰·ÈÌfiÓˆÓ ÙÔ ÙÚ·‡Ì·».

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ¢È·ı‹ÎË
1) ™ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ, fiÔ˘ ÂÙ¤-

ıËÛ·Ó oÈ ¶ÚˆÙfiÏ·ÛÙÔÈ ∞‰¿Ì
Î·È ∂‡· ·fi ÙÔÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi £Âfi,
Â˘ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞˘ÙÔ‡ ÙÔ
«Í‡ÏÔ ÙË˜ ∑ˆ‹˜».

2) ∏ Ú¿‚‰Ô˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ÎÙ‡-
ËÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ ı¿-
Ï·ÛÛ· Î·È Â¯ˆÚ›ÛıË ÂÈ˜ ‰‡Ô ‰È¿
Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜ ÊÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÚÔÙ˘-
ÒÓÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi.

3) ∂›ÛË˜, Ô Ã¿ÏÎÈÓÔ˜ ŸÊÈ˜ Ô˘
‡„ˆÛÂ Ô ªˆ¸Û‹˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ, ‰È·
Ó· ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È ÔÈ πÛÚ·ËÏ›ÙÂ˜,
ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â‰·ÁÎÒÓÔÓÙÔ ·fi Ù· Ê›-
‰È·, ÏfiÁˆ ÙË˜ ·ÈÛÙ›·˜ ÙˆÓ ÚÔ˜
ÙÔÓ £Âfi. ∂ıÂÚ·Â‡ÔÓÙÔ ÌfiÓÔ ÂÎÂ›-
ÓÔÈ Ô˘ ÂÎÔ›Ù·˙·Ó Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔÓ
¯¿ÏÎÈÓÔ fiÊÈ, fi¯È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ.
∂ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È Ô ¯¿ÏÎÈÓÔ˜ fiÊÈ˜
ÚÔÂÙ‡ˆÓÂ ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘.

∏ ¶ÚÒÙË ⁄„ˆÛÈ˜ 
ÙÔ‡ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ

ÙÔ ÂÍ‹˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜:
√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÔ˘

ÔÔ›Ô˘ Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ÂÔÚÙ‹ ÙÈÌ¿-
Ù·È ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·˜, ÌÂÙ¿
ÙË˜ ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÔ‡ ∞Á›·˜ ∂Ï¤ÓË˜,
ÙËÓ 21Ë ª·˝Ô˘, Â‰È‰¿¯ıË ÙÔÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÈÛÌfi ·fi ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘.
∆Ô ¤ÙÔ˜ 311Ì.Ã. ÂÎÏ‹ıË ·fi ÙÔ˘˜

Î·ÙÔ›ÎÔ˘  ̃ÙË  ̃ƒÒÌË  ̃Ó· ÙÔ˘  ̃‚ÔË-
ı‹ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ¿ Ó· ··ÏÏ·-
ÁÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜
ÙÔ˘˜ Î·Ù·Ù˘Ú·ÓÓÔ‡ÛÂ. √ ª·Í¤-
ÓÙÈÔ˜ fiÌˆ˜ Â›¯Â ÛÙÚ·Ùfi ˘ÂÚÙÚÈ-
Ï¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.
ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ Ô ª. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜
Â‚¿‰È˙Â ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Î·È Â˘ÚÈÛÎfi-
ÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ÙˆÓ ÕÏÂˆÓ,
ÂÂÈ‰‹ ÂÁÓÒÚÈ˙Â ÙÔ ÔÏÈÁ¿ÚÈıÌÔ
ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘, ÁÔÓ¿ÙÈÛÂ Î·È
ÚÔÛÂ˘¯‹ıË ÛÙÔÓ £Âfi ÙˆÓ ÃÚÈ-
ÛÙÈ·ÓÒÓ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÓÈÎ‹-
ÛÂÈ ÙÔÓ ª·Í¤ÓÙÈÔ.

∫·Ù¿ ÙË ‰È‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈ-
ÎÔ‡ ∂˘ÛÂ‚›Ô˘, ÂÈÛÎfiÔ˘ ∫·ÈÛ·-
ÚÂ›·˜ ÙË˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓË˜, Ô ª¤Á·˜
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Â›‰Â ÔÊı·ÏÌÔÊ·-
ÓÒ˜, Î·ıÒ˜ Î·È fiÏÔ˜ Ô ÛÙÚ·Ùfi˜
ÙÔ ,̆ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ  ̆ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÊˆÙÂÈ-
Ófi ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi, Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È
ÙËÓ ÊˆÙÂÈÓ‹Ó ÂÈÁÚ·Ê‹ ÛÙ· ÂÏÏË-
ÓÈÎ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· «∂Ó ∆Ô‡Ù  ̂¡›Î·».

∆ËÓ Ó‡ÎÙ·, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÊ¿ÓË
Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘ ÌÂ ÙÔ ÛË-
ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜
ÙÔ Â›‰Â ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆ-
ÛÂ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Î·Ù·ÛÎÂ˘¿ÛÂÈ ÙÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ, fiˆ˜ ÙÔÓ Â›‰Â ÊˆÙÂÈÓfi
Î·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË
ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÙÔ˘. ∆ÔÓ
™Ù·˘ÚfiÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ «Ï¿-
‚·ÚÔ». ªÂ ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ™Ù·˘-
ÚÔ‡ Î·ÙÂÙÚfiˆÛÂ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ-
Ù¿ÙÔ˘˜ Â¯ıÚÔ‡˜ ÙÔ˘.

√ ª¤Á·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜
313Ì.Ã. ÂÍ¤‰ˆÛ·Ó Ì·˙› ÌÂ ÙÔÓ §È-

Î›ÓÈÔ ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ÛÙËÓ ÂÎÎÏË-
ÛÈ·ÛÙÈÎ‹ ÈÛÙÔÚ›· «¢È¿Ù·ÁÌ· ∞ÓÂ-
ÍÈıÚËÛÎÂ›·˜ Î·È ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ ÙË˜
Û˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜». A˘Ùfi ÂÛ‹Ì·ÓÂ ÙËÓ
·‡ÛÈÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÁÌÒÓ Î·Ù¿ ÙË˜
¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ‹˜ ıÚËÛÎÂ›·˜ ÙfiÛÔ
ÛÙËÓ ¢‡ÛË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔ-
Ï‹. ∂›ÛË˜ ÂÍ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÏ· ‰È·-
Ù¿ÁÌ·Ù· ˘¤Ú ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ
Î·È ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiıÔ˜ ÙË˜ ÌËÙ¤Ú·˜
ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‹Ù·Ó
Ó· ÌÂÙ·‚Â› ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜,
Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÂ› Ô˘ ÂÚ¿ÙË-
ÛÂ Ô ∫‡ÚÈÔ˜, Ó· ÚÔÛÎ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜
·Á›Ô˘˜ Î·È ÈÂÚÔ‡˜ ̄ ÒÚÔ˘˜ Î·È Ó·
ÚÔÛÂ˘¯ËıÂ› ‰È· ÙÔÓ ̆ ÈfiÓ ÙË˜ Î·È
fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜. ∂›ÛË˜
‹ıÂÏÂ Ó· ‚·ÙÈÛıÂ› ÛÙ· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘
πÔÚ‰¿ÓË ÔÙ·ÌÔ‡.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 326 Ì.Ã. ÂÚ·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛÂ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙË˜ ÌÂ ÙËÓ
‚Ô‹ıÂÈ· ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙË˜.
™ÎÔfi˜ ÙË˜ ‹Ù·Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡„ÂÈ
ÙÔÓ °ÔÏÁÔı¿ (ÙfiÔÓ ™Ù·˘ÚÒÛÂˆ˜
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘) Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ∆¿ÊÔ
ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Î·Ù·ÛÙ‹-
ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù· ÙˆÓ
ÈÛÙÒÓ.

∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙÔÚ·˜ ∞‰ÚÈ·Ófi˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 136 Ì.Ã.
ÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ÙfiÔ ÙË˜ ™Ù·‡Úˆ-
ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÎÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÂ›
Ó·fi ÂÈ‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÙË˜ ∞ÊÚÔ‰›-
ÙË˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ·˘Ù‹˜.

∂›ÛË˜ ÛÙÔÓ ∆¿ÊÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
¤ÛÙËÛÂ ÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ¢Èfi˜. ∂Ô-
Ì¤Óˆ˜ Ô Î·ı·ÁÈ·ÛÌ¤ÓÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˜
ÏfiÊÔ˜ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÌÂ ÙÔ ¿ÁÈÔ ∞›-
Ì· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ËÌÒÓ πËÛÔ‡ ÃÚÈ-
ÛÙÔ‡ Î·Ù¤ÛÙË ·ÁÓÒÚÈÛÙÔ˜ Î·È ÂÈ-
‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎfi ÚÔÛÎ‡ÓËÌ·.

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË, Ô˘ ‹ÙÔ ÙfiÙÂ 80
ÂÙÒÓ, ÊˆÙÈÛıÂ›Û· ·fi ÙÔÓ £Âfi
·ÓÂÎ¿Ï˘„Â ÙÔÓ ™Ù·˘ÚfiÓ ÙÔ˘ ∫˘-
Ú›Ô˘, Î·ıÒ˜ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ˘˜ ‰‡Ô
ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÙˆÓ ÏËÛÙÒÓ. ∞Ó·ÁÓˆ-
Ú›ÛıË fiÌˆ˜ Ô ™Ù·˘Úfi˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘
ÌÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ∆Ô˘ Â› ÓÂÎÚ¿˜
Á˘Ó·ÈÎfi˜ ÙËÓ ÔÔ›·Ó ·Ó¤ÛÙËÛÂ.
ªÂ ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ̄ Ú‹Ì·Ù· Î·ıÒ˜ Î·È
ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ ÙË˜ ·Ó‹ÁÂÈÚÂ ÔÏÏÔ‡˜
Ó·Ô‡˜, fiˆ˜ ÙË˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜, ÙË˜
∞Ó·Ï‹„Âˆ˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ °ÂÓÓ‹-
ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘. ∂›ÛË˜, Â‚Ô‹-
ıËÛÂ ÔÏ‡ ÙÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜.

ªÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÙ· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì·, fiÏÔ˜
Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤ÙÚÂÍÂ Ó· ∆ÔÓ ·Û·-
ÛıÂ›. ¢È¿ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó·
‰Ô˘Ó ÙÔÓ ™Ù·˘Úfi Ô ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë˜
πÂÚÔÛÔÏ‡ÌˆÓ ª·Î¿ÚÈÔ˜ ‡„ˆÛÂÓ
∞˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ ÕÌ‚ˆÓ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡.
ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙfiÙÂ ÊÒÓ·ÍÂ «∫‡-
ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».

∏ ‡„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘
™Ù·˘ÚÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË, ¤ÁÈ-
ÓÂ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞fi ÙfiÙÂ
ÂÂÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ÂÔÚÙ‹ ·˘Ù‹.

∏ ¢Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛÈ˜
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡
∏ ⁄„ˆÛÈ˜ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘

Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓÂ ÙÔ
¤ÙÔ˜ 628Ì.Ã. ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡-
ÔÏË Î·È ¿ÏÈ ÛÙÈ  ̃14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô .̆

Ÿˆ  ̃ÁÓ̂ Ú› Ô̇˘ÌÂ Ô ª¤Á·  ̃∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ÙÔ 330Ì.Ã. ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ ÙËÓ
ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi
ÙË ƒÒÌË ÛÙÔ µ˘˙¿ÓÙÈÔ. ŒÎÙÈÛÂ
‰Â Î·È ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË.

∆Ô ¤ÙÔ˜ 614Ì.Ã. ÔÈ ¶¤ÚÛÂ˜ ÂÂ-
Ù¤ıËÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ πÂÚÔÛÔÏ‡-
ÌˆÓ Î·È Ù· Î·Ù¤ÛÙÚÂ„·Ó. ºÂ‡-
ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ
∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ
ÂÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙËÓ fiÏË ∫ÙËÛÈ-
ÊfiÓÙ·. ∆Ô ¤ÙÔ  ̃628Ì.Ã. Ô ·˘ÙÔÎÚ¿-
ÙˆÚ ÙË˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiÏÂˆ˜
∏Ú¿ÎÏÂÈÔ  ̃ÂÍÂÛÙÚ¿ÙÂ˘ÛÂ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ
ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ›ÎËÛÂ.
∆fiÙÂ ÊÂ‡ÁÔÓÙ·˜ ‹ÚÂ Ì·˙› ÙÔ˘
Î·È ÙÔÓ ∆›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi ÛÙËÓ ∫ˆÓ-
ÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË Î·È ÙÔÓ ÙÔÔı¤-
ÙËÛÂ ÛÙÔÓ Ó·fi ÙË˜ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜.
√ Ï·fi˜ Î·È ¿ÏÈ ·ÓÙÈÎÚ‡˙ÔÓÙ·˜
ÙÔ ∆›ÌÈÔ •‡ÏÔ ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¿Ú-
¯ÈÛÂ Ó· „¿ÏÏÂÈ «∫‡ÚÈÂ ÂÏ¤ËÛÔÓ».
∏ ‰Â‡ÙÂÚË ⁄„ˆÛË Û˘Ó¤ÂÛÂ Î·È
¿ÏÈ ÛÙÈ˜ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∞fi ÙfiÙÂ Î·È ¿ÏÈ Î·ıÈÂÚÒıË
·fi ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì·˜ ÙËÓ 14ËÓ
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô  ̆Ó· ÂÔÚÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¶·Á-
ÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È
∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡.

H ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ⁄„ˆÛÈ˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ Î·È ∑ˆÔÔÈÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡

°Ú¿ÊÂÈ Ô
¢·Ì·ÛÎËÓfi˜
πˆ·ÓÓ›‰Ë˜,
ıÂÔÏfiÁÔ˜

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

∞ÔÏ˘Ù›ÎÈÔ: «™ÒÛÔÓ ∫‡ÚÈÂ ÙÔÓ Ï·fiÓ ÛÔ˘ Î·È Â˘ÏfiÁËÛÔÓ ÙËÓ 
ÎÏËÚÔÓÔÌ›·Ó ÛÔ˘, Ó›Î·˜ ÙÔÈ˜ ‚·ÛÈÏÂ‡ÛÈ Î·Ù¿ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ ‰ˆÚÔ‡-
ÌÂÓÔ˜ Î·È ÙÔ ÛÔÓ Ê˘Ï¿ÙÙˆÓ, ‰È· ÙÔ˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÛÔ˘ ÔÏ›ÙÂ˘Ì·Ó».

Τα πόσα έδωσες μην το ψάχνεις
Ω Αδελφέ μου, με τις εμπνεύσεις!!!

Κάλλιο να καλογερέψεις, παρά να γίνεις ποιητής!

Πολλά θα πρέπει να θυσιάσεις, 

για να μπορέσεις να πλησιάσεις 

τα μονοπάτια της Αρετής!

Γιατί, να ξέρεις... Είναι γραμμένο

απ’ την Κακία να χτυπηθείς!

Θέλει αγώνα για να μεστώσεις, 

στήθος με στήθος μάχες να δώσεις, 

στα δύο σου πόδια για να σταθείς!

Κι οι άνθρωποι; Δεν είν’ Αγγέλοι, 

στον αστερόφωτο ουρανό!!!

Θα σε φθονήσουν, θα σε χτυπήσουν, 

θα σε θάψουνε ζωντανό! Κι ύστερα; 

Τον εαυτό τους για να τιμήσουν,

απ’ τον τάφο θα σ’ αναστήσουν!

Μετά από χρόνια, με τον καιρό!

Κι αν δεν χτυπήσεις τα παλαμάκια...

Θα σε ποτίσουν πολλά φαρμάκια, 

θα σε στριμώξουνε στη γωνιά!!!

Ω! Ποιητή μου! Σαν τον Σωκράτη θα σε δικάσουν...

Δείξε την άυλη αρχοντιά σου!

Το νόημά σου κράτα ψηλά!!!

Ασπίδα κάνε τη σιωπή σου, 

τις καταιγίδες μη φοβηθείς!

Και στις προκλήσεις; Μήπως ενδώσεις,

με το κουράγιο ν’ αρματωθείς!

Απλόχερα πρόσφερε και δώσε 

όσα κατέχεις κι όσα μπορείς!

Με τη γραφή σου πάντα μπροστάρης,

δρόμους ν’ ανοίγεις, να προχωρείς!

Το κάθε χτύπημα και ένας λόγος,

ψυχή και πνεύμα να μυηθεί!

Σε άλλους κόσμους να ταξιδέψεις, 

με τ’ όνειρό σου ν’ ανταμωθείς.

Ω... Ποιητή μου! Τα πόσα έδωσες μην το ψάχνεις. 

Και για μικρότητες; Μη ρωτάς!

Γιατί, αγάπη είναι να δίνεις, χωρίς αντάλλαγμα να ζητάς!

Ένα αφιέρωμα, ένα δώρο, 

στους λογοτέχνες, μ’ απλοχεριά,

Με αλληλέγγυη αγάπη, 
Ξεριζωμένη Λεμονιά 
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«Σύσκεψη Ελλήνων Αγωνιστών». Πίνακας του Θ. Βρυζάκη

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του 1821-1829

Να χαρώ σε στιγμές ησυχίας

Μια μέρα, ζωής παραμύθι αξαστέρωτο θά’μαι στη λήθη.

Της ελπίδας ζητάω συγγνώμη, την αφήνω στη χίμαιρα μόνη.

Κάνω ΣΤΟΠ, διότι βλέπω τα χρόνια, φορτωμένη βαριές εμπειρίες,

να γλυστράνε στα αιώνια βάθη, με φριχτές, τολμηρές αδικίες. 

Τρέχουν, χάνονται, περνούν τα νιάτα, 

μ’ αφήνουν ψυχής κουρασμένη.

Ματαιότης ματαιοτήτων υπάρχει. Τίποτε άλλο στη φύση δεν μένει. 

Μέσα εγώ στα παλάτια της ώρας, κάνω ΣΤΟΠ σε γωνιές ηρεμίας.

Να ησυχάζω από αγώνες του μόχθου! 

Ν’ απολαύσω αγαθά της αξίας...

Ξεμακραίνω απ’ της ζήσης τα πάθη, μ’ εμπειρίες που έχω αποκτήσει, 

να χαρώ σε στιγμές ησυχίας, πριν η μέρα τον ήλιο – μου σβήσει...

Μερσίνη MacFarland



Με τον θάνατο 
στα μάτια

Όλοι απουσιάζουν σήμερα,
Όμως δεν είναι αλήθεια,

Απλώς δεν είναι εδώ,
Εγώ τους έδιωξα με τρόπο,

Κι έμεινα μόνος,
Στον πατρώο και μητρώο χώρο,

Για να ξανακούσω ήσυχα,
Γαλήνια, τα βήματα

των αγαπημένων μου απόντων...
Αλλά, ούτε κι αυτό είναι αλήθεια.
Μέσα στο φως αυτού του χώρου,

Όλοι είναι εδώ.
Λίγο διαφορετικοί, αλλά δεν πειράζει.

Ίσα - ίσα τους βλέπεις,
Σαν μέσα από θολό γυαλί,

Στον όμορφο βυθό των πραγμάτων.
Όχι του «τότε», αλλά του «τώρα»

της ζωής, που διαρκώς περνά
Και διαρκώς επανέρχεται,
Μέσα από έρημα λιβάδια,
Λέξεων που δε φύτρωσαν,
Γιατί ποτέ δεν ειπώθηκαν,

Γιατί δεν τολμήσαμε,
Ή γιατί δεν μπορέσαμε…
Να, γι’ αυτό, επιστρέφω,

Στο χώρο που μεγάλωσα,
Να μείνω λίγο μόνος,

Για να θυμηθώ από την αρχή…
Οι πιο σπουδαίες λέξεις,

Υπάρχουν μα δε λέγονται.
Τώρα μαθαίνω,

Πως οι λέξεις-στήριγμα,
Στον φοβερό αγώνα της ζωής,

Είναι σαν τη σκόνη,
Πάνω στα φτερά της πεταλούδας…

Λέξεις που ανασαίνεις,
Μα δεν προφέρεις,

Για να μη τις σκλαβώσεις...
Δεν τις αγγίζεις καν,

Σαν τα φτερά της πεταλούδας,
Είναι αυτές που ζουν,

Εκείνες οι λέξεις, οι ανείπωτες,
Η μόνη πιστή παρέα,

Όταν όλοι έχουν φύγει…
Κοιτάζουμε τον θάνατο στα μάτια,

πιάνουμε κουβέντα μαζί του,
Με τις λέξεις που δεν ειπώθηκαν ποτέ.

«Το φτωχό λεξιλόγιο της αγάπης»,
Προσπαθούμε να πείσουμε,
Ότι αυτές οι λέξεις, είναι όλες.
Βλέπεις, αυτά τα πράγματα,

Τα λες όταν ακούς,
Το φτερούγισμα της πεταλούδας,

Ή δεν τα λες ποτέ.
Αν και το «ποτέ»,

μπορεί να μας τινάξει όλους στον αέρα...
Φεύγω, λοιπόν,

Μπας και με κατακλύσει το αμίλητο,
Η αγωνία μήπως δεν αντιληφθώ,
Ότι γεννήθηκα για να μην μιλάω…

Ή ότι γεννιέμαι πάλι,
Όταν λείπουν όλοι από το σπίτι,

Για να μιλώ με λέξεις,
που μεγαλώνουν με τη σιωπή,

Λέξεις που υπάρχουν για να μη μιλιούνται,
Θυμάμαι το αλφαβητάρι της σιωπής,

Της πολύγλωσσης γαλήνης.
Σε λίγο θα ξυπνήσω,

Τόση ώρα, έκανα πως κοιμάμαι…
Κοιτάζω το κορμί μου,

Το μαστιγωμένο άγρια από λέξεις,
Λέξεις ειπωμένες … γεμάτες πληγές,

Αγαπάω τις λέξεις της πληγής,
Μαστιγώθηκε από το ίδιο μαστίγιο,

Αυτών των άλλων λέξεων,
των ειπωμένων…

Κοιτώ τον καθρέφτη και χαμογελώ,
Καθώς σκουπίζω την αλμύρα,
Από τα μάτια και παρακαλώ

Την πεταλούδα να μου
τα προφυλάξει,

Από την όραση τούτη…

Αλέξανδρος Μαρινάκης
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ΚΙΝΑΛ – Αποχή στις εκλογές

λόγω διασπάθισης 210 εκ. 
Κύριε Διευθυντά

Εάν λοιπόν ερωτηθεί κάποιος από τους ψηφ-

οφόρους για τις επικείμενες ενδοκομματικές

εκλογές, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να απαν-

τήσει ούτε σε ένα από τα παρακάτω ερωτήμα-

τα:

1. Το ΚΙΝΑΛ είναι αυτοτελές κόμμα ή συνα-

σπισμός κομμάτων; Η απάντηση είναι ότι πρό-

κειται για συνασπισμό στον οποίο μετέχουν το

ΠΑΣΟΚ , το ΚΙΔΗΣΟ, η ΕΔΕΜ κλπ.

2.Οι ταλαίπωροι (και αγνοούντες) φορολο-

γούμενοι πολίτες γνωρίζουν ότι χρηματοδοτούν

μέσω του ΚΙΝΑΛ κόμματα που δεν πληρούν τις

νόμιμες προϋποθέσεις δημόσιας χρηματοδότ-

ησης τους;

3. Άραγε γνωρίζουν ότι τα κόμματα αυτά είναι

ανύπαρκτα, όπως και η δραστηριότητά τους;

4. Άραγε γνωρίζουν ότι εμφανίστηκαν ως

κομήτες άπαξ, απέτυχαν να μπουν στη Βουλή,

εξαφανίστηκαν και 7 χρόνια μετά τη μοναδική

εμφάνιση τους εξακολουθούν να επιχορηγούνται

(ΚΙΔΗΣΟ); Αυτά βέβαια συμβαίνουν μόνο σε

χώρες μπανανία.

5. Γνωρίζουν για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ άλλα-

ξε επωνυμία; Η απάντηση είναι λόγω της υπε-

ρχρέωσης από τη λήψη 210 εκ. από τις κρατι-

κές τράπεζες.

6. Γιατί άραγε δεν απαντάει κανένας από τους

υποψηφίους για τα χρέη του ΠΑΣΟΚ τα οποία

οδήγησαν και στην αναστολή της λειτουργίας

του;

7. Γιατί άραγε δεν ζήτησαν οι υποψήφιοι να

δοθούν στη δημοσιότητα οι (τουλάχιστον 2)

διαχειριστικοί έλεγχοι των οικονομικών του κόμ-

ματος που διενεργήθηκαν από ορκωτούς λογι-

στές επί προεδρίας και κατόπιν εντολής του Β.

Βενιζέλου. Είναι δυνατόν να μην ενδιαφέρον-

ται οι υποψήφιοι για την οικονομική διαχείριση

του κόμματος με το οποίο απευθύνονται στους

ψηφοφόρους, και πως άραγε θα τους εμπι-

στευτούν οι ψηφοφόροι την (έστω και μικρή)

πιθανότητα για οικονομική διαχείριση της χώρας;

Εκτός αν είναι απόλυτα σίγουροι ότι πρόκειται

για υπόγειες διαδρομές…. με τον κίνδυνο να

προκύψουν ποινικά αδικήματα.

8. Ρώτησαν ποτέ οι ψηφοφόροι τους υποψ-

ηφίους γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν επέστρεψε τα αμα-

ρτωλά δάνεια στις κρατικές τράπεζες;

9. Ρώτησαν γιατί οι επίδοξοι υποψήφιοι δεν

πήραν πρωτοβουλίες ώστε να παρακρατείται

το 80% των μισθών τους προκειμένου να επι-

στραφούν στο δημόσιο κορβανά;

10. Ρώτησαν τους υποψηφίους γιατί δεν ζήτ-

ησαν ποτέ συγγνώμη εν ονόματι του κόμματος

για τις αδικίες σε βάρος των φορολογούμενων

πολιτών ;

Τα ανωτέρω ερωτήματα αποτελούν ισχυρό-

τατο ράπισμα για τους γυμνούς υποψηφίους.

Ενδείκνυται κατεπειγόντως να δημοσιοποι-

ήσει ο κ. Κεγκέρογλου το συμφωνητικό που

κατατέθηκε στη Βουλή και στο Υπ. Εσωτερικών

σύμφωνα με το οποίο τα πιο πάνω κόμματα

μοιράζονται την κρατική επιχορήγηση του ΚΙΝΑΛ.

Αν ήξεραν οι ψηφοφόροι την διασπάθιση και

τις υπόγειες διαδρομές του δημοσίου χρήμα-

τος φυσικά και δεν θα προσήρχετο κανένας στις

εκλογές.

Μήπως σκόπιμη θα ήταν η εισαγγελική διε-

ρεύνηση της διαδρομής των χρημάτων της

επιχορήγησης.

«Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι».

Γεώργιος Τρανταλίδης

Δικηγόρος Αθηνών



Μέρος 41ον

Οι Κύπριοι άρχισαν να πηγαίνουν στην
Αγγλία ιδιαίτερα μετά το τέλος του Β΄

Παγκόσμιου Πολέμου. Η Κύπρος ήταν Βρε-
τανική αποικία από το 1878 μέχρι το 1960.
Φυσικά υπήρχαν Κύπριοι και κατά τη δεκα-
ετία του 1930 αλλά ήταν πολύ λίγοι. Οι πε-
ρισσότεροι πήγαν κατά τη δεκαετία του 1950
και 1960. Οι πρώτοι μετανάστες συνάντησαν
τεράστια προβλήματα, δεν γνώριζαν τη
γλώσσα, δυσκολεύονταν να βρουν σπίτι και
δουλειά, και ελληνικά σχολεία για τα παιδιά
ήταν ανύπαρκτα. 

Η τεράστια πλειοψηφία των μεταναστών ήταν
φτωχοί Κύπριοι με ελάχιστη μόρφωση οι περισ-
σότεροι μόλις είχαν βγάλει το Δημοτικό και έφευ-
γαν από την πατρίδα τους με την ελπίδα και το
όνειρο ότι θα έβρισκαν ένα καλύτερο μέλλον. 

Η επικοινωνία με την Κύπρο ήταν δύσκολη.
Τηλέφωνα στα χωριά δεν υπήρχαν κι έτσι οι
μετανάστες επικοινωνούσαν ανταλλάσσοντας
γράμματα. Για να φτάσουν στο Λονδίνο, ταξίδε-
υαν με το πλοίο που τους έπαιρνε γύρω στις έξι
μέρες.

Εκείνα τα πρώτα χρόνια υπήρχαν στο Λον-
δίνο μόνο δύο ελληνικές εκκλησίες, εκείνη της
Αγίας Σοφίας στο Bayswater και εκείνη των
Αγίων Πάντων στο Camden Town. Η μόνη εβδο-
μαδιαία εφημερίδα που έβγαινε τότε ήταν «Το

Βήμα». 

Με το πέρασμα των χρόνων οι συνθήκες ζωής
για τους Κύπριους μετανάστες καλυτέρεψαν.

Οι περισσότεροι απέκτησαν το δικό τους σπίτι,
οι άντρες δούλευαν στα εστιατόρια ή στα ψαρά-
δικα και οι γυναίκες στο ράψιμο. 

Τα κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα που
αντιμετώπιζαν, ο πόθος του γυρισμού στην
πατρίδα ήταν βασικά θέματα που απασχολούσαν
τους πρώτους Κύπριους μετανάστες και  ελάχι-
στοι ήταν οι  λαϊκοί ποιητές που υπήρχαν τότε.
Στη συνέχεια η φοβερή τουρκική εισβολή και
κατοχή του 1974, η προσφυγιά συγκλόνισε και
συντάραξε τις καρδιές και τις ψυχές όλων των
απόδημων Κυπρίων. 

Η τραγωδία της πατρίδας ήταν ένα επιπρό-
σθετο θέμα που απασχόλησε τους απόδημους
λογοτέχνες.

Ζαχαρίας Κώστα

Ένας από τους γνωστούς απόδημους Κύ-
πριους λογοτέχνες ήταν και ο γιατρός Ζαχα-
ρίας Κώστα, ο οποίος έζησε στο Λονδίνο πάνω
από εξήντα χρόνια. Ο Ζαχαρίας Κώστα γεν-
νήθηκε στο χωριό Κοντέα της επαρχίας
Αμμοχώστου τον Φεβρουάριο 1925. Μετά το
δημοτικό σχολείο, εργαζόταν ως γεωργός και
μερικές φορές ως βοσκός.

Το μεγάλο του παράπονο ήταν, όπως έλεγε
ο ίδιος, γιατί δεν μπόρεσε να πάει στο Γυμνά-
σιο για να μάθει τα αρχαία και τα νέα ελληνικά
αφού ο πατέρας του τον ήθελε να παραμείνει
γεωργός. Είχε όμως μεγάλη δίψα για μάθηση
και στα 17 του χρόνια έδωσε εξετάσεις και γρά-
φτηκε στην Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας.

Αργότερα, ύστερα από πολλές οικονομικές
δυσκολίες και στερήσεις (όπως αφηγείται ο ίδιος
στην εισαγωγή της ποιητικής του συλλογής
«Λύτρωση») σπούδασε Ιατρική στο Λονδίνο,
στη Λίλη της Γαλλίας και στο Δουβλίνο. Όταν
σπούδαζε στη Γαλλία μαζί με τρεις άλλους Γάλ-
λους ιατρούς επιστήμονες καθηγητές, συνέβα-
λε στην καταπολέμηση και εξάλειψη του εχινό-
κοκκου στην Κύπρο. Για ένα σύντομο χρονικό
διάστημα ήταν καθηγητής στην Αγγλική Σχολή
Λευκωσίας. Στην Κύπρο εξάσκησε επίσης το
επάγγελμα του γιατρού για λίγα χρόνια και μετά
γύρισε στο Λονδίνο, όπου και τελικά πέθανε.

Τον γιατρό Ζαχαρία Κώστα τον γνώρισε η
Κυπριακή Παροικία του Λονδίνου τόσο ως για-
τρό αλλά και ως ποιητή – λογοτέχνη γιατί είχε
το δικό του ιατρείο για πολλά χρόνια στο Βό-
ρειο Λονδίνο στην περιοχή του Turnpike Lane
μέχρι πρόσφατα που αφυπηρέτησε το 2010.

Η δίψα του γιατρού Ζαχαρία Κώστα για τη
μάθηση δεν τελείωσε με το τέλος των ιατρικών
του σπουδών. Ενώ ασκούσε κανονικά το ιατρ-
ικό του επάγγελμα διδασκόταν ξένες γλώσσες
(γνωρίζει έξι γλώσσες) και σπούδασε νομικά
και φιλοσοφία τόσο στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
(Open University) και στο Πανεπιστήμιο του
Βορείου Λονδίνου. Υπήρξε και μαθητής μου στο
North London College όπου παρακαλουθούσε
την τάξη του GCE “A” level στα Νέα Ελληνικά.

Με την ποίηση και τη λογοτεχνία γενικά ασχο-
λήθηκε κάπως αργότερα όταν ήταν ήδη εξήντα
χρόνων. Το 1985 εξέδωσε τον α΄ τόμο της ποιη-
τικής του συλλογής με τίτλο «Λύτρωση». Τα
ποιήματά του εκφράζουν τις δικές του εμπειρίες
τόσο από την ίδια τη ζωή του και από τις μελέ-
τες του, για την αγωνία του ανθρώπου να επι-
βιώσει, για τον άνθρωπο που επιδιώκει μια πιο
ανθρώπινη ζωή και μια πραγματική κοινωνική
λύτρωση.

Δίνουμε μερικούς στίχους από το ποίημα του
«Τύποι ανθρώπων»:

Στη ζωή κακομοίρη, φτωχέ νοικοκύρη,

Μόνο θα αντικρίσεις την απονιά.

Καταδικασμένος πώς είσαι να ζήσεις

Να ξεψυχήσεις στο ψύχος και τον χιονιά

Και χωρίς λυτρωμού την ελπίδα σε ψυχής

παχυλή σκοτεινιά.

Μόνος, μόνος, περιφρονημένος, κι από

δικούς σου,

Στη δική σου φτωχική και της πίκρας

γωνιά.

Τρία χρόνια αργότερα το 1988 εξέδωσε τον
β΄ τόμο της ποιητικής του συλλογής «Λύτρω-

ση». Στο μεταξύ πήρε μέρος και βραβεύτηκε σε
διάφορους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, όπως

του Ελληνικού Ινστιτούτου Αγγλίας και το απο-
νεμήθηκε το δίπλωμα Honorary Fellow.

Στο β΄ τόμο της ποιητικής συλλογής «Λύτρω-

ση» έγραψε την πιο κάτω ποιητική αφιέρωση
«Αφιερωμένο στον άνθρωπο» :

Από αυτό το καυτό

Εφήμερο και απατηλό το σκαλί,

Σαν αδέσποτο, χαμένο,

Γαυγίζω και εις το άπειρο κλαίω σκυλί.

Θρήνος, κελάηδημα, πόνος, κραυγή

Από καταδικασμένο 

και αφανές του δένδρου κλαδί.

Όμως βαθιά, βαθιά πηγαία βροντή!

Μια φωνή! Αδελφού σας φωνή,

Σας φωνάζει, φωνάζει,

Και για σας αδιάκοπα κραυγάζει

Στενάζει, σπαράζει και κράζει.

Το 1991 ο γιατρός Ζ. Κώστα έγραψε το θεα-
τρικό έργο «Οι Απατεώνες», το οποίο πήρε το
α΄ βραβείο από την Πανελλήνια Ένωση Συγ-
γραφέων. Το έργο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο
πράξεις και ο συγγραφέας περιγράφει τη φοβε-
ρή συμπεριφορά και αχαριστία ορισμένων αν-
θρώπων απέναντι στους συνανθρώπους τους.
Στο ίδιο έργο σατιρίζει και κατακρίνει κάποιους
κληρικούς που δεν συμπεριφέρονται ως έντι-
μοι χριστιανοί και ξεγελούν τον κοσμάκη.

Σ’ ένα διάλογο μεταξύ Συγγραφέα και Πνευ-
ματικού ηγέτη γράφει ο γιατρός στους «Απα-
τεώνες»:

Πνευματικός ηγέτης: Ήρθα να υπερασπίσω

τον πάνσοφο και τον παντοδύναμο Θεό!

Συγγραφέας: Γκρεμισθείτε. Γκρεμισθείτε

από μπροστά μου ελεεινοί, κι αγράμματοι.

Ο πάνσοφος και ο παντοδύναμός σας δεν

χρειάζεται υπεράσπιση από μασκαράδες

σαν και μας. Κατά της υποκρισίας έγραψα

και όχι κατά του Θεού.

Κάπου αλλού ο συγγραφέας γράφει: «Από

τότε που δημιουργήσαμε θεούς και πίστη

άρχισε και η οργανωμένη, συστηματική υπο-

κρισία και το εμπόριο των ηθικών και ανήθι-

κων διαχρονικών αρχών...»

Το τέταρτο βιβλίο του γιατρού είναι επίσης
θεατρικό έργο και φέρει τον τίτλο «Η ετοιμόρρ-

οπη Κοινωνική Πυραμίδα – Όλοι μας για την

κρεμάλα». Το τρίπρακτο αυτό έργο εξελίσσε-
ται στο σπίτι του συγγραφέα, γιατρού. Το σπίτι
είναι ένα αρχοντικό μέγαρο επάνω σε λόφο,
μόνο του στην εξοχή. Έχει μια μάντρα στο πλάι
με πολλά και διάφορα ζώα καθώς και μια βρύση
στον κήπο μπροστά του μεγάρου. Το μοναστήρι
μόνο είναι κοντά του. Το σπίτι ονομάζεται «Η
κόλαση».

Στο έργο αυτό ο συγγραφέας καυτηριάζει την
κοινωνική αδικία που επικρατεί στην κοινωνία
και αναφέρεται στο γεγονός ότι το ένα τρίτο του
πληθυσμού στον πλανήτη μας «υποφέρει» από
τη πολυφαγία και τα δύο τρίτα από τη φτώχια
και την πείνα. Καυτηριάζει τη ζωή στα μονα-
στήρια που, ενώ οι καλόγεροι ζούνε στη λιτό-
τητα και σε άθλιες συνθήκες, οι ηγούμενοι ζούνε
στη «χλιδή» και στην ακολασία.

Ο γιατρός Ζαχαρίας Κώστα τα τελευταία χρό-
νια της ζωής του έμενε σε γηροκομείο στο Λον-
δίνο και πέθανε στις 8 Μαΐου 2020 σε ηλικία 95
χρόνων. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

™ÙÈ˜ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Ô ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÚÔÛÊÒ-
ÓËÛÂ ÙËÓ 33Ë ™‡ÓÔ‰Ô ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂
Î·È ÛÂ ÌÈ· ‰Ú·Ì·ÙÈÎ‹ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÈ˜ ̄ ÒÚÂ˜ – Ì¤ÏË ·Ó¿ÊÂ-
ÚÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

«™·˜ Î·ÏÒ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÙÂ Î¿ıÂ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ
Â›ÙÂ˘ÍË, fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ·, ÌÈ·˜ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘
∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰ÂÈ ÌÂ Ù· „ËÊ›-
ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÂÈ˜ ̆ ÂÚ„ËÊ›-
Û·ÙÂ Î·È ÂÈÎ˘ÚÒÛ·ÙÂ. ™·˜ Î·ÏÒ Ó· ÌËÓ ·ÓÂ¯ıÂ›ÙÂ Ï¤-
ÔÓ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ú¿¯ÙËÎÂ ÛÂ ‚¿ÚÔ˜
ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ¯‹
ÙË˜ ÂÈ‰ÚÔÌ‹˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙË˜...

∆Ô ∫˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ ‰È·-
ÊÔÚ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∆Ô˘ÚÎÔÎ˘-
Ú›ˆÓ. ∂›Ó·È Úfi‚ÏËÌ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ Î·È Î·ÙÔ¯‹˜. ∂›Ó·È
Úfi‚ÏËÌ· ÂÏÂ˘ıÂÚ›·˜ Î·È ı¤Ì· ÛÂ‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ... ∂ÈÚ‹ÓË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ̆ ¿Ú-
ÍÂÈ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó Ù· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· Î·ÙÔ¯‹˜ Î·È Â·-
ÓÂÓˆıÂ› Ô Ï·fi˜ ÙË˜...

∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙË˜ ∫‡ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙË˜ ‰È·Î˘-
‚Â‡ÔÓÙ·È. ∞ÏÏ¿ ‰È·Î˘‚Â‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ
∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. √ ∫˘ÚÈ·Îfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈ-
ÛÌ¤ÓÔ˜ Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÈ‚›ˆÛË, ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›·, ‰ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË Î·È ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∆· ∏Óˆ-
Ì¤Ó· ŒıÓË ı· ·ÚıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÙÔ˘;
∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ·».

∑‹ÙËÛÂ Â›ÛË˜ Ë ∫‡ÚÔ˜ Ó· ÙÂıÂ› ̆ fi ‰ÈÂıÓ‹ ÂÔÙÂ›·,
·fi Ù· ∏ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·ÓıÚˆ-
›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙË˜, Ì¤Û· ÛÙ·
Ï·›ÛÈ· ÌÈ·˜ ‰›Î·ÈË˜ Ï‡ÛË˜, ‚·ÛÈÛÌ¤ÓË˜ ÛÙ· „ËÊ›ÛÌ·-
Ù· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

™ÙÈ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1978 Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ ÌÂ ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ
∆˙. ∫¿ÚÙÂÚ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â·Ó¤Ï·‚Â fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ë

ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212 Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ ÔÌfiÊˆÓ·
·fi ÙÔÓ √∏∂. 

™ÙÈ˜ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1978 Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ √∏∂
˘ÈÔı¤ÙËÛÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· 33/15 fiÔ˘ ˙ËÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ¿ÌÂÛË
·Ô¯ÒÚËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È ÙË˜
Í¤ÓË˜ ÛÙÚ·ÙÈˆÙÈÎ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. ∑ËÙÔ‡ÛÂ Â›ÛË˜ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· Â·Ó¿ÏÂÈ„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È
ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ √∏∂. ∞ÎÔ-
ÏÔ‡ıËÛÂ ÚÔÛÊ˘Á‹ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·ÏÂ›·˜
ÙÔ˘ √∏∂ ÌÂ ·›ÙËÌ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ̄ ÚÔÓÔ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ. 

∞ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎÔ – ∫·Ó·‰¤˙ÈÎÔ ™¯¤‰ÈÔ 
ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙË˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙ· ∏ÓˆÌ¤Ó·

ŒıÓË, ÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË
ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô˘ fiˆ˜ ·Ô‰Â›¯ÙËÎÂ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó
ÎÔÈÓ‹ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙË˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜, ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿ Î·È ÙË˜
µÚÂÙ·Ó›·˜. 

™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ – Û¯¤‰ÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·-
Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ∞∫∂§ , ÙÔ ¢∏∫√ Î·È Ë ∂¢∂∫ ÂÓÒ Ô ¢∏™À
‹Ù·Ó Úfiı˘ÌÔ˜ Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ. 

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Ô °.°. ÙÔ˘ ∞∫∂§  ∂˙. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·Ó¤-
ÊÂÚÂ: «∆Ô Ï·›ÛÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÙÈ˜ ¯ÒÚÂ˜
(∞ÌÂÚÈÎ‹, µÚÂÙ·Ó›·, ∫·Ó·‰¿) Ô˘ Â›ÙÂ Î·Ù·ÔÏ¤ÌËÛ·Ó
ÙÈ˜ ∫˘ÚÈ·Î¤˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙ· ∂ÓˆÌ¤Ó· ŒıÓË, Â›ÙÂ Ù‹ÚË-
Û·Ó ¤ÓÔ¯Ë ÛÙ¿ÛË ·Ô¯‹˜ ·fi Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¢ÈÂ-
ıÓÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ˘Ô-
ÓÔÌÂ‡ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ¤Ù˘¯Â Ë ∫‡ÚÔ˜ ÌÂ ÙÔ æ‹ÊÈÛÌ· ÙË˜ 33Ë˜
™˘Ófi‰Ô˘ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂».

√ °Ï·‡ÎÔ˜ ∫ÏËÚ›‰Ë˜, ËÁ¤ÙË˜ ÙÔ˘ ¢∏™À, ‰‹ÏˆÛÂ fiÙÈ:
«∏ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î·ı‹ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÚÔÓÔÂ› Î·È ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤·... ∂›Ó·È
·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂˆÓ Ô˘
Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙÂ Ù· ·Ú-
ÓËÙÈÎ¿ ÛËÌÂ›· ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÛÂ ıÂÙÈÎ¿».

√ ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂¢∂∫, µ¿ÛÔ˜ §˘ÛÛ·Ú›‰Ë˜, ·ÂÎ¿-

ÏÂÛÂ ÙÔ ·ÌÂÚÈÎ·ÓÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ «‰È¯ÔÙÔÌÈÎfi» Î·È fiÙÈ «·ÓÙÈ-
ÛÙÚ·ÙÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ Î·È ‚·ÛÈÎ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÈÂıÓÒ˜
·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ·Ú·‚È¿˙ÂÈ Î·Ù¿ÊˆÚ· Ù· „ËÊ›ÛÌ·Ù·
ÙÔ˘ √∏∂».

∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
–19 ª·˝Ô˘ 1979

™ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ °ÂÓ¿ÚË 1979 Ô ∫Ô˘ÚÙ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì, °.°.
ÙÔ˘ √∏∂, ·Ó¤Ù˘ÍÂ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ
Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ. °È’ ·˘Ùfi ̆ ¤‚·ÏÂ ÌÈ· «∏ÌÂ-
Ú‹ÛÈ· ¢È¿Ù·ÍË» ÛÙÔÓ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ÛÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
ÌÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË: 

1. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. 
2. ∆· Ù¤ÛÛÂÚ· ÛËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ ª·Î·Ú›Ô˘ –

¡ÙÂÓÎÙ¿˜. 
3. ∆Ô ∂‰·ÊÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. 
4. ∆Ô ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ı¤Ì·. 
5. ∂È‰ÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ

ÙÔ˘ µ·ÚˆÛÈÔ‡.
¶ÚÔÙÔ‡ ·ÎfiÌ· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÔÈ ‰‡Ô ËÁ¤ÙÂ˜

ÂÍ¤ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÈ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜: √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜
·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÌÂÓ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿
ÌÂ fiÚÔ˘˜. ™’·˘Ùfi ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜
fiÙÈ «‰ÂÓ ı· ı˘ÛÈ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∫‡ÚÔ ¯¿ÚÈÓ ÙË˜
ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘». 

™ÙÈ˜ 19 ª·˚Ô˘ 1979 ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ µ¿ÏÓÙ¯·˚Ì
Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÌÂ ÙÔÓ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Î·È Î·Ù¤-
ÏËÍ·Ó ÛÂ ÁÚ·Ù‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ·fi ‰¤Î· ÛËÌÂ›·.

∆· ¢¤Î· ™ËÌÂ›· ÙË˜ ™˘ÌÊˆÓ›·˜ 
∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜

1. ¡· Â·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ ÛÙÈ˜
15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979.

2. µ¿ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ó· Â›Ó·È ÔÈ Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹ÚÈÂ˜
ÁÚ·ÌÌ¤˜ ª·Î·Ú›Ô˘ – ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÙË˜ 12Ë˜ ºÂ‚ÚÔ˘-
·Ú›Ô˘ 1977.

3. ∆· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È ÔÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ÂÏÂ˘-
ıÂÚ›Â˜ Ó· Ù˘Á¯¿ÓÔ˘Ó ÛÂ‚·ÛÌÔ‡. 

4. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ Â‰·ÊÈÎ¤˜ Î·È
Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ Ù˘¯¤˜.

5. ¡· ‰ÔıÂ› ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË Û˘ÌÊˆ-
Ó›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· µ·ÚÒÛÈ· ̆ fi
ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

6. ¡· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ı· ÌÔ-
ÚÔ‡ÛÂ Ó· ı¤ÛÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ¤Î‚·ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔ-
ÌÈÏ›ˆÓ.

7. ¡· Û˘˙ËÙËıÂ› ÙÔ ı¤Ì· ·ÔÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘.

8. ∏ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·, Î˘ÚÈ·Ú¯›·, Â‰·ÊÈÎ‹ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·
Î·È ÙÔ ·‰¤ÛÌÂ˘ÙÔ ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó Â·Ú-
ÎÒÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ¤ÓˆÛË ÌÂ ÔÔÈ·‰‹Ô-
ÙÂ ¿ÏÏË ̄ ÒÚ· Î·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÌÔÚÊ‹
‰È·ÌÂÏÈÛÌÔ‡ ‹ ·fiÛ¯ÈÛË˜.

9. √È ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·Ù¿
ÙÚfiÔ Û˘ÓÂ¯‹ Î·È ·‰È¿ÎÔÔ.

10. √È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·.
™ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÎÔ‹ ‰‡Ô ̄ ÚfiÓˆÓ

Í·Ó¿Ú¯È·ÛÓ ÔÈ ‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÂ˜ ÛÙÔ §‹‰Ú· ¶¿-
Ï·˜ ̆ fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘ µ.°.° ÙÔ˘ √∏∂ ¶¤ÚÂ˙ ¡ÙÂ ∫Ô˘-
ÂÁÈ¿Ú. ∆ËÓ ÂÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙÈÚÔÛÒÂ˘Â Ô
Ó¤Ô˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ
‹Ù·Ó ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÂ‰Ú›·˜ Î·È Â›¯Â ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ
∆¿ÛÛÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Î·È ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹˜ ÏÂ˘-
Ú¿˜ Ô √Ó¿Ó.

∏ £¿ÙÛÂÚ ÂÎÏ¤ÁÂÙ·È ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜
™ÙÈ˜ 3 ª·˝Ô˘ 1979 ¤ÁÈÓ·Ó ‚Ô˘ÏÂÙÈÎ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙË µÚÂ-

Ù·Ó›· Î·È ÙÔ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·fi
ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Ô˘ ËÁ¤ÙË˜ Î·È Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó
ÙfiÙÂ Ô ∆˙¤ËÌ˜ ∫¿ÏÏ·¯·Ó. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔ-
Ú›· ÙË˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ÂÍÂÏ¤ÁË Á˘Ó·›Î· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ – Ë
ª¿ÚÁÎ·ÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ. ∞ÚÎÂÙÔ› ∫‡ÚÈÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ô-
ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÌÂ ÙË ÛÙ¿ÛË ÙË˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎ‹˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË˜ °Ô˘-
›ÏÛÔÓ Î·È ∫¿ÏÏ·¯·Ó, ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ÌÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙË˜ ∫˘‚¤Ú-
ÓËÛË˜ Î·È Î¿ÔÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ ÛÙ¿ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi,
fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÙ·Ó ÛÙÈ˜ ̆ Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Û·Ó ÂÁ-
Á˘‹ÙÚÈ· ‰‡Ó·ÌË. ¢ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó fiÌˆ˜ Ó· ·ÔÁÔËÙÂ˘ÙÔ‡Ó
ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ¿ÛË ÙË˜ Ó¤·˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
‰ÂÓ ‰È¤ÊÂÚÂ ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ
∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ.

∆· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¿ Î·È ÔÏÈÙÈÎ¿ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙˆÓ ‚ÚÂÙ·-
ÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ, fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·fi¯ÚˆÌ· ÎÈ ·Ó Â›-
¯·Ó, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·Ó ÌÂ ÂÎÂ›Ó· ÙˆÓ Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ∞ÌÂ-

ÚÈÎ·ÓÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó
ÙÈ˜ ÛÙÂÓ¤˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· Ô˘ Û˘ÓfiÚÂ˘Â ÌÂ
ÙËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈÎ‹ ŒÓˆÛË Î·È ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ Â-
ÙÚÂÏ·›ˆÓ. ŒÙÛÈ Ë Ó¤· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÎ¤ÛÙËÎÂ ·Ï¿
Ó· Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ Ô˘ ÙËÓ Û˘ÓÂ¯¿ÚË ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÙË˜ ÂÈÙ˘¯›· Î·È Â˘¯‹ıËÎÂ ÛÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿Ìˆ-
ÛË ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰‡Ô ¯ÒÚÂ˜.
™ÙÔ Ó¤Ô ̆ Ô˘ÚÁÈÎfi ÙË˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë £¿ÙÛÂÚ ‰ÈfiÚÈÛÂ ÙÔÓ
§fiÚ‰Ô ∫¿ÚÈÁÎÙÔÓ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÍˆÙÂÚÈÎÒÓ.

√È Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·‰È¤ÍÔ‰Ô
√È ÂÓ‰ÔÎÔÈÓÔÙÈÎ¤˜ Û˘ÓÔÌÈÏ›Â˜ Ô˘ Â›¯·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·-

ÙÈÛÙÂ› ÁÈ· ÙÈ˜ 15 πÔ˘Ó›Ô˘ 1979 ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÛÙË §Â˘-
ÎˆÛ›· ÌÂ ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÏ‡ Û‡ÓÙÔÌ· Ô‰ËÁ‹ıË-
Î·Ó ÛÂ Ó·˘¿ÁÈÔ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ Ô˘ ·Ú¯ÈÎ¿ Â›¯Â ‰Â¯ÙÂ› ÙËÓ
ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
·ÓÙÈ‰ÚÔ‡ÛÂ ÙÒÚ· ¤ÓÙÔÓ· Î·È Â¤ÌÂÓÂ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ
ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞ÙÙ›Ï· Û·Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô «ÎÚ·ÙÒÓ». 

∆ËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹, ÙÔ ∂µ∫∞º Î·Ù·¯ÒÚËÛÂ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ
∆Ô˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Îfi ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ∞ÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘ fiÔ˘ ‰ÈÂÎ-
‰ÈÎÔ‡ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜ ÂÎÙ¿ÛÂÈ˜ Î·ÙÔÈÎËÌ¤ÓË˜ ÁË˜ ÛÙÔ µ·ÚÒ-
ÛÈ, ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÌÂÓÔ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ·Ó‹Î·Ó ·fi
ÙÔ 1571 fiÙ·Ó Ô §·Ï¿ ªÔ˘ÛÙ·Ê¿ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ ÙËÓ
∞ÌÌfi¯ˆÛÙÔ! √ ∆Ô˘ÚÎÔÎ‡ÚÈÔ  ̃‰ÈÎ·ÛÙ‹  ̃ÂÍ¤‰ˆÛÂ ·fiÊ·ÛË
Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â ÙÔ ∂µ∫∞º. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË ·˘Ù‹
·fiÊ·ÛË ·ÎfiÌ· Î·È ÌÈ· ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ë
«∞¸ÓÙÏ›Î» Î·Ù¤ÎÚÈÓÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ Î·È ¤ÁÚ·-
„Â fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· «ÏÔÁÈÎ‹» ÙfiÙÂ «Ë ∞ı‹-
Ó·, Ë £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ µÂÏÈÁÚ¿‰È, Ë ™fiÊÈ· Î·È ÙÔ µÔ˘ÎÔ˘-
Ú¤ÛÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ∆Ô‡ÚÎÔ˘˜!».

ªÈ· ¿ÏÏË ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ›· Ô˘ Úfi‚·ÏÏÂ Ô ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‹Ù·Ó
Ë ¿ıÏÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ ÛÙ·
Î·ÙÂ¯fiÌÂÓ·. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·¤‰È‰Â ÙÈ˜ Â˘ı‡-
ÓÂ˜ ÛÙÔÓ «ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÏÂÌÔ» fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÔÎ·ÏÔ‡ÛÂ,
«ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÌ¿ÚÎÔ», Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ Â¤‚·Ï-
ÏÂ «Ë ∂ÏÏËÓÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ¢ÈÔ›ÎËÛË». 

∆ÂÏÈÎ¿ ¤ÁÈÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË §Â˘Îˆ-
Û›· Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Î·ÌÈ¿ ÚfiÔ‰Ô, ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô °.°.
ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÈÛËÁËıÂ› ÌÈ· ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘-
ÓÔÌÈÏÈÒÓ. √ ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó fiÙÈ «ÔÈ 4 Î·ÙÂ˘ı˘ÓÙ‹-
ÚÈÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜» Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ ÌÂ ÙÔÓ ª·Î¿ÚÈÔ ÙÔ 1977
ÚÔÓÔÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÁÎ·ı›‰Ú˘ÛË «¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜»
Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ¤‚·˙Â Û·Ó fiÚÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÔÌÈ-
Ï›Â˜ ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ·fi Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÎ˘Ú›ˆÓ ÙË˜
«¢È˙ˆÓÈÎ‹˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜». ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙË
Û˘ÌÊˆÓ›· ª·Î·Ú›Ô˘-¡ÙÂÓÎÙ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÊÔÚ¿
ÁÈ· «‰È˙ˆÓÈÎ‹ Ï‡ÛË» ·Ú¿ ÁÈ· «‰È·ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹ ÔÌÔÛÔÓ-
‰›·». ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÂ› fiÌˆ˜ fiÙÈ Ô ª·Î¿ÚÈÔ˜ Â›¯Â ‹‰Ë
‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÈ˜ 9 ª·Ú-
Ù›Ô˘ 1977 fiÙÈ ·Ô‰Â¯fiÙ·Ó ÙË «¢È˙ˆÓÈÎ‹» ̂ ˜ Ï‡ÛË Î·È Â›-
¯Â ‰ÔıÂ› ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ∆. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ Ó·
Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ̄ ¿ÚÙË fiÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘
ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ˘ÚÎÔÎ˘ÚÈ·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË.

∏ ¢È¿ÛÎÂ„Ë ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›·˜
∆ËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1979 Û˘Ó‹ÏıÂ ÛÙË §Ô˘Û¿Î· ÙË˜

∑·Ì‚›·˜ Ë ¢È¿ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ∞Ú¯ËÁÒÓ ∫Ú·ÙÒÓ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜. ™ÙË ¢È¿ÛÎÂ„Ë Ì›ÏËÛÂ Ô ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ fiÔ˘ ·Ó¿-
ÊÂÚÂ fiÙÈ «Ë ∫‡ÚÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÌfiÓÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∫ÔÈÓÔ-
ÔÏÈÙÂ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ 40% ÙÔ˘ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÙË˜ ̆ Ô Î·ÙÔ¯‹ Î·È
Í¤Ó· ÛÙÚ·ÙÂ‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÙË˜. ∏ ∫ÔÈÓÔÔÏÈÙÂ›· ¤¯ÂÈ
Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ, ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ Û’
¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜...». 

™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¢È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ æ‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ̇ Ë-
ÙÔ‡ÛÂ ÙËÓ ÂÂ›ÁÔ˘Û· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ æËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 3212
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙÔ˘ √∏∂. ÀÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Â›ÛË˜
ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·Ô-
ÛÙÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ·ÊÔÏÈÛÌfi ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË˜
∫‡ÚÔ˘. 

∂π¢π∫∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ∆ø¡ µπµ§πø¡ 
∆√À ¢ƒ∞ ∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏ 
¶ƒ√™ √§H THN ¶∞ƒ√π∫π∞ 

¶ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙÂ˜ Ì·˜, fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹
¢Ú· ∫‡ÚÔ˘ ∆ÔÊ·ÏÏ‹ ÚÔÛÊ¤ÚÔÓÙ·È ÌÂ ¤ÎÙˆÛË 30%.

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

1. A Textbook of Modern Greek – For Beginners up to GCSE  í 17.50  or
í25.00 with 2 CDs. (plus í3.50 for p & p)

2. Modern Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

3. English - Greek Translation – For Beginners up to GCE "A" level  í7.50
(plus  í2.50 for p & p).

4. A History of Cyprus – From the ancient times to the Present í12.50 (plus
í3.00 for p& p).

5. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈÎ‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜  – ∞fi ÙÔÓ 11Ô ·È. Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í15.00 (Û˘Ó í4.00  ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

6. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ∫˘ÚÈ·Î‹˜ §ÔÁÔÙÂ¯Ó›·˜ – ∞fi Ù· ·Ú¯·›· ̄ ÚfiÓÈ· Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·
í12.00 (Û˘Ó í3.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿)

7. πÛÙÔÚ›· ÙË˜ ¡ÂfiÙÂÚË˜ ∫‡ÚÔ˘ – ∞fi ÙËÓ ∞ÁÁÏÔÎÚ·Ù›· (1878) Ì¤¯ÚÈ
Û‹ÌÂÚ·. í15.00 (Û˘Ó í4.00 ÁÈ· Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿).

√È ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó fiÛ· ‚È‚Ï›· ı¤ÏÔ˘Ó, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙÂ›ÏÔ˘Ó
ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ·Á‹ (Û˘Ó Ù· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ¿) ÛÙÔ fiÓÔÌ· : 

THE GREEK INSTITUTE, 
29, ONSLOW GARDENS, LONDON N21 1DY 

Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ı· ÙÔ˘˜ ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÙËÓ ›‰È· Ì¤Ú·.
°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÔÈ ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó

ÌÂ ÙÔÓ Û˘ÁÁÚ·Ê¤· ÛÙÔ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ 020 8360 7968 ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
Tofallis@greekinstitute.co.uk 

www.greekinstitute.co.uk

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
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On a crisp winter day on Sunday, there
were many good results and perfor-

mances to celebrate for community grass-
roots club Omonia Youth FC, sponsored by
Spector, Constant & Williams, Vas Barbers
and V Jewellers. 

By Mike Pieri

The game of the day saw the club's fledg-
ling men's team take on the giants of the KOPA
League, Omonia London FC. The Men's team
is sponsored by Crown Mobile Tyres and The
Master Locksmith. 

Dubbed the 'Omonia Derby' or the 'Trifilli
Derby', Sunday was a seminal moment for Omo-
nia Youth FC's Men's team as they beat Omo-
nia London 2-1. Omonia Youth FC went into
the game buoyed and encouraged by a good
run of recent results and on Sunday started on
the front foot, determined to impose on their
opponents their youthful exuberance. What
was evident early on was an energy to contest
every ball and to close their opponents down.
This was nowhere more exemplified than in the
build up to the opening goal as an innocuous
pass across the Omonia London defence saw
the defender dither. This indecisiveness was
pounced on by Donaldo Ndoj who got to the
ball first and his quick feet saw him get clear of
the defender, seat the goakeeper on his back-
side, before slotting into the empty net. 1-0. Out
of possession Omonia Youth were quick to get
back into their shape, evidence of the matur-
ing nature of this team and the coaching they
are clearly benefiting from. They continued to
frustrate their opponents and they went on dou-
ble their lead before the end of the first half.
Donaldo Ndoj was again involved, this time per-
fectly setting the ball back for Kay Kyprianou
after a good wing work. Kay calmly slotted home. 

The second half was very even and with
Omonia London pushing to get back in the

game, Omonia Youth retreated further and fur-
ther back, conceding space and possession.
Omonia London got their reward for incessant
late pressure and halved the deficit from the
penalty spot, dispatched expertly by Jordan.
With the game edging to its conclusion, Omo-
nia Youth resisted late pressure to secure a fa-
mous win and three points. Men's coach Chris
Gregoriou was delighted with the resulted and
hailed Man of the Match Hadi Power as a cat-
alyst for the win, marshalling the defence su-
perbly. 

A point to note, and something to celebrate,
is that between the two teams there were 12
players who started the match who came through
Omonia Youth FC youth teams over the years
and a further four on the bench. Evidence in-
deed of the richness of community talent that
continues their football journey from Omonia
Youth and into our community KOPA league.
Among the watching fans were four former
Chairmen of Omonia Youth (Elia Constanti, Kyp
Kyprianou, Michael Pieri and Tony Antoniou)
and current Chairman Myri Demetriou.

Elsewhere, Sophia Karanicholas and Samuel
Arthur Under 14 Girls were 7-4 winners in their
match this weekend. Playing in very difficult
conditions this very much became an unpre-
dictable game with plenty of unexpected mo-
ments. The girls showed great resilience and
a 'never-give-up' attitude as they kept power-
ing through with a well-deserved victory at the
end. The Under 14 Girls completely dominat-
ed with a lot of possession, putting into prac-
tice the focus on passing and possession. Siphia

was particularly pleased with one aspect: "I was
delighted to see the girls spread the play and
hold possession with confidence. They de-
served their win." Player of the Match was
awarded to Hollie Taylor and Mea Branco. 

Michael Pieri's Under 18 White endured a
tough morning. A very poor first half somehow
saw them get into half time 0-0 as the opposi-
tion contrived to miss two gilt-edged chances
to lead, but profligate finishing saved them. A
stern half time talk and a couple of personnel
and tactical changes then saw the Under 18
White saw dominate the ball more in the sec-
ond period. A stunning individual effort from half
time substitute Igor Gomes- Matos gave them
lead. Soon after Igor scored again to double
the lead after a wonderful shot from Noel came
crashing off the crossbar. Igor was quickest to
the rebound to tap in his second. The Under
18 White pretty much then controlled the rest
of the match. The win makes it six league wins
in a row to cement their position in second place
in the table. Man of the Match was awarded to
Igor for his brace and Edwin Abbassi who
deputised in goal. 

Kerem Denizer and Paul Pavlou's Under 12
Green lost 4-2. The team were grateful to goal-
keeper Hermaan who pulled off a string of fine
saves to keep his team in it as they started
rather slowly. 

Ther was a great performance from Zac
which led to some excellent, accurate long balls,
some good decisions and a non-stop positive
approach which encouraged his teammates.
Having gone two goals behind, the Under 12

Green were always chasing but narrow the
deficit but one of the goals was beautiful to
watch. Some amazing one-two interplay be-
tween Huseyin-Emre, Jemiah and George on
the right wing that ended with the ball in the net.
To reflect, even though the boys lost the game,
it was still a fantastic performance, consider-
ing the cold conditions and up against a very
technically adept opponent. Goals were scored
by George and Jemiah. Zac Frangou was award-
ed Man of the Match with H Denizer, Jemiah
Edwards and George Pavlou named best con-
tributors. 

On Sunday the club's newest girls team, the
Under 8 Girls played their first ever match as
a team with coach Jason Plysi taking charge.
With the opposition a player short one of the
Omonia Youth girls kindly volunteered to play
for them The friendly match was great way for
the girls to experience real match day condi-
tions and it was no surprise they took a while
to get into the game and were a bit timid at the
start. Although trailing at half time, they battled
and played a much better second half almost
drawing level. They grew in confidence as a
team, passing to each other more accurately,
calling for the ball and taking on players. What
impressed most was their ball mastery as they
were able to showcase their ability in chang-
ing direction, turning and stopping the ball. A
very encouraging start for all the players who
were stars. 

Savva Zavros and David Poncia's Under 16
Gold lost 2-1 in a match they could and should
so easily have got something from. Their goal

was an owen goal with James Carter named
Man of the Match. 

Zeno Vryonides, Mario Georgiades, Elias
Neocleous and Vas Simou's Under 14 Green
needed a bounce back win after recent results
and they emphatically got what they sought as
they completely dominated their opponent win-
ning 12-1. In such a one-sided match, it gave
the coaching team the opportunity to rotate
players, allowing them to experience different
positions. Both the team's goalkeepers got to
play outfield with one of them scoring a goal.
Scoring multiple goals from different players
and from different positions was a great achieve-
ment and great for their self confidence. Scor-
ers were: Aleks (4), Andonis (3), Nathanal (2),
Michael, Christopher and Georgie. Man of the
Match was awarded to goal keeper Christo-
pher. 

Mary Tryphona's Under 11 Girls teams both
had matches on Sunday. Tony Stylinaides took
charge of the Lions and they were brilliant; they
never stopped working for each other and their
effort could not be questioned. Every player
played their part in an entertaining game and
they should have taken the lead in the first half.
However it was tougher in the second period
as the strength and size of their opponents took
its toll, but the Under 11 Lions kept going to the
final whistle. Sophia was named as the un-
doubted Girl of the Match. The Under 11 Tigers
benefited from the coaching of Omonia Youth
FC legend Kyri Georgiou as he helped out the
team. All the girls never gave up and battled to
the final whistle. 

Should you feel enthused and want to

know more about Omonia Youth FC, you

can contact the club at omoniayouth-

footballclub@hotmail.com, via the con-

tact page on the club's website www.omo-

niayouthfc.com as well as following the

club on twitter @OmoniaYouthFC and In-

stagram @omoniayouthfc1994.
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Omonia Youth Men's Team wins
the 'Omonia Derby' 

National Federation of
Cypriots met with UK 

Armenian, Egyptian and
Kurdish communities

Diaspora leaders of the Cypriot, Armenian, Egyptian and Kurdish communities
met in North London on Sunday 28 November to discuss shared issues in the UK
and areas to enhance their ongoing cooperation. The organisations represented
included the National Federation of Cypriots in the UK, the Armenian National Com-
mittee of the UK, the Egyptian Council in the UK and the Kurdish People’s Demo-
cratic Assembly of Britain.

Participants had a productive and friendly discussion, exploring ways to further
build people to people connections and initiatives to support their respective di-
asporas, especially during challenging times such as the Coronavirus pandemic. 

During the meeting,the Diaspora Leaders expressed the shared desire to pro-
mote global peace, democratic rule and respect for international law and UN Se-
curity Council resolutions.

Participants included the National Federation of Cypriots in the UK President
Christos Karaolis and Vice President Bambos Charalambous; the Armenian Na-
tional Committee of the UK Chair Annette Moskofian; the Egyptian Council in the
UK Operations Manager and Advisor Raphael Shalaby; the Kurdish People’s De-
mocratic Assembly of Britain Co-Chair Elif Sarican and; the Assistant Executive
Secretary of the National Federation of Cypriots in the UK, Adrian Patsalos.

An Evening with Stephen
Barclay MP and the 

Conservatives in Enfield
Around 80 Conservative friends at-

tended an evening with The Rt Hon-
ourable Stephen Barclay MP North-East
Cambridgeshire, Chancellor of the Duchy
of Lancaster and Minister for the Cabi-
net Office hosted by Andre Chris The
President of Enfield Southgate Conser-
vatives in her hospitable Christmas Home.

An informative evening with many dis-
tinguished politicians present, members
of the local conservative association, cur-
rent and forthcoming councillors, or-
ganisations of the Greek Cypriot com-
munity and guests. Present from the
Greek Cypriot organisations were Theodor-
os Theodorou Co-ordinator of Lobby for
Cyprus Doros Partasides Founding Mem-
ber of the Board of British Cypriots, Elis-
sa Xenophontos Member of the Con-
servative Association Chipping Barnet.

The President of Enfield Southgate
Conservatives Andre Chris opened the
evening with a warm welcome to every-
one present and in particular the Minis-
ter Stephen Barclay for finding the time
to attend from his very tight schedule.
The President on behalf of the associa-
tion conveyed to all present her deepest
condolences for the very sad loss of Sir
David Amess MP.

Individual talks by various senior con-
servative members were well received
in particular from the former MP David
Burrowes who wished to pay tribute for
the loss of his friend Sir David Amess.

The Minister gave an analysis of his

role as the Chancellor of the Duchy of
Lancaster and Minister for the Cabinet
Office. After the Prime Minister he is the
most senior minister in the Cabinet Of-
fice with a list of responsibilities which
include the oversight of the Cabinet Of-
fice policy and appointments, of cross-
government delivery of the policy and
operational response to COVID-19, re-
sponsibilities on National Security and
resilience, including the Civil Contin-
gencies Secretariat and Cyber Security.

The Minister applauded the very hard
work of the association and gave his full
support for the forthcoming council

elections.
The President of the association Mrs

Andre Chris presented over a dozen cur-
rent and forthcoming councillors and em-
phasised that they will be given tremen-
dous support during their canvassing
and throughout the election period.

The following are standing as coun-
cillors from the Greek Cypriot commu-
nity;

– Maria Alexandrou Zavrou
– Stephanos Ioannou
– Alexandros Georghiou
– Panayiotis Charalambous
– Chris Ioannides

COMMUNITY SPORTS’  NEWS

From Left To Right David Burrowes, Andre Chris, Stephen Barclay



TIGANITO SYKOTI

This dish is nutritious as it is rich

in iron, simple to prepare and

delicious. For the perfect results,

choose calf’s liver which is ab-

solutely fresh, has a pale pink

colour and a firm texture with no

stickiness or unpleasant smell.

It should be soaked in milk first

to soften it and produce a good

texture when cooked. The cook-

ing time should be kept to a min-

imum so that it will not become

hard and chewy. 

INGREDIENTS
SERVES 4

1kg calf’s liver, cut into 4-5cm
pieces

300ml milk
4 tbsp vinegar
50g unsalted butter
50ml olive oil
200g flour for coating
2 shallots, finely sliced 
2-3 spring onions, finely sliced

1 garlic clove, crushed
1 tsp dried oregano
1 small handful of fresh flat-

leaf parsley, finely chopped

juice of one lemon
salt and freshly ground black

pepper

METHOD
1. To prepare the calf’s liver,

place it in a bowl with milk
and leave at room tempe-
rature to marinate for 30 

minutes. After this time,
take the pieces out with a
slotted spoon and transfer
onto a plate. Drizzle with
vinegar to cover well and
then pat dry with kitchen
paper. Season the calf’s
liver with salt and pepper.

2. Heat the butter and olive oil
in a large frying pan over a
medium heat. When the
olive oil is hot and the but-
ter is foaming, add the
calf’s liver and fry on one
side for 2 minutes until
golden. 
Turn the pieces over and

fry for a further 2 minutes. 
3. Transfer the liver onto a

serving plate. Using the
same pan, saute the
onions, spring onions and
garlic for 5 minutes. Add
the oregano and parsley
and lemon juice and saute
on a very low heat for 30
seconds. 

4. Pour the mixture and juices
from the pan onto the liver
and serve immediately with
mash potatoes and boiled
vegetables.
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THE FAMOUS CYPRIOT COOK AND RESTAURANT OWNER GEORGE PSARIAS . . .  COOKS FOR ELEFTHERIA

TΙGANITO SYKOTI MOSCHARISIO ME KPEMMYDIA
FRIED CALF’S LIVER WITH SHALLOTS

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Άγγελοι Του Πεζοδρομίου
23.00 Ελληνική Ταινία: 

Οι Φουκαράδες

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
12:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων 
16:00 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων
17.20 Καμώματα Τζι’ Αρώματα
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20.05 ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ - Εδώ Λονδίνο
21.25 Ελληνική Ταινία: 

Ένα Μπουζούκι Αλλιώτικο από
τα Άλλα

22.45 Ελληνική Ταινία: 
Δέκα Μικροί Μήτσοι

00.00 Ελληνική Ταινία: 
Άγγελος

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Αύριο είναι Κυριακή, 

με τον Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
19:35 Με τον Φακό του Hellenic TV
20.15 Ελληνική Σατιρική Σειρά: 

Ο Ακάλυπτος 
21.00 Ελληνική ταινία:

Τα Χρόνια Της Οργής
22.25 Ελληνική Ταινία: 

Η Δοσατζού

KYΡIAKH 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
20.30 Διαλέγω Καριέρα με την 

Ελευθερία Σωφρονίου
20.55 Πρόσωπα με τον 

Βασίλη Παναγή
21.30 Ελληνική Ταινία: 

Ο Τελευταίος Άνδρας

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09.30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21.00 Παροικιακό Θέατρο: 
Ένα Κρεβάτι Για Τρεις

22.40 Το Ταξίδι της Ζωής με την 
Άντζη Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον 

Πρωτ. Ιωσήφ Παλιούρα
20.35 Ελληνική Ταινία: 

Ένας ΠΑράξενος Έρωτας
22.00 Ελληνική Ταινία: 

Ο Καλός μας Άγγελος

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20.00 Ταινίες της εβδομάδας 

με την Τζίλα Ζυλυφτάρι
20.55 Ελληνική Ταινία: 

Ένας Κοντός Θα Μας Σώσει
22.30 Ελληνική Ταινία: 

Δεσποινίς Ετών 39

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα
16.20 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
17.20 Σειρά: Μπλακ Φόρεστ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: “Χάλκινα Χρόνια”
20:00 Εκείνη & Εκείνοι
21.05 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου
21.35 Ελληνική Ταινία: 

Αναπαράσταση
23.20 Ελληνική Ταινία: 

Η Παιχνιδιάρα

George Psarias has been a restaurateur for almost forty years. He

spent his time and energy cooking traditional Greek dishes but also 

developing new ones based on fresh ingredients and Mediterranean

flavours. 

He has appeared on numerous radio and television programmes on BBC2

Food and Drink. ITV, Channel 4, Sky's Good Food Live and others. 

Here he would like to give you a taste of his recipes.

There in peace she lay
Wrapped in a cloth of floral,
On her heart a rosebud
An offering for her betrothal,
Adrift soft petals fresh,
A breath, a gentle zephyr
Thus to caress
Eternity forever.
Oh Rising Dawn 

The Morning Star doth
Shine,
Behold the day draped
In folds of fine gold
Heavenly Hosts
To the Father’s glory
Ever close.

Jo-Anne Colombo Marinakis

REQUIEM

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση 

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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