
Οι εορτές του Δωδεκαημέρου 
και το αληθινό τους νόημα

l Γράφει ο Ντίνος Αυγουστή
ΣΕΛΙΔΑ 19

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΑΤΟΥ 

ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Με την ανοχή πολλών 
η Τουρκία προωθεί μόνιμο διχασμό»

l «ΑΓΑΠΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ-
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΧΘΕΙΤΕ»

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

ΝΙΚΗΤΑΣ: «Εν μέσω της τρομακτικής θύελλας της 
πανδημίας, προσευχόμαστε για την ειρήνη του κόσμου

και τη λύτρωση της ανθρωπότητας»
ΣΕΛΙΔΑ 10

Omicron ‘Tidal Wave’ and 
the Titanic of

Innovation
l Γράφει ο Γ. Σύκας,

Σύμβουλος Στρατηγικής

& Καινοτομίας
ΣΕΛΙΔΑ 29
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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

ΜΟΕ Αναστασιάδη, ΜΟΕ Τατάρ
και... «περήφανοι βλάκες»

ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΕ… ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 1963

Τουρκοκύπριοι φασίστες του 
Λονδίνου βεβήλωσαν το κτήριο

της Κυπριακής Αρμοστείας
n ΟΛΙΓΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 7

ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΗΤΤΑ» ΣΤΟ NORTH SHROPSHIRE, 

ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 99 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΤΑ PARTIES ΣΤΗΝ DOWNING STREET

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

«Τρίζει» η καρέκλα του Μπόρις
n ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΤΟ «ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

n ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΠΑΖΟΥΣΑ «ΟΜΙΚΡΟΝ»

n ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ GCSE ΚΑΙ A. LEVEL
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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
£˘·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

Σύσταση για δύο self test 

τα Χριστούγεννα και την 

Πρωτοχρονιά στην Ελλάδα

Όλοι οι εργαζόμενοι με PCR ή Rapid Test πλην

αυτών με την 3η δόση στην Κύπρο
ΣΕΛΙΔΑ 9

ΟΙ ΟΠΟΥ ΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΓΗ

Χριστός γεννάται
δοξάσατε!

n Η ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

n ΑΛΛΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Οι γιορτές στα ελληνικά σχολεία 
Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ
ΣΕΛΙΔΕΣ 14-15 & 16-17 

Η σκηνική εικόνα της Γέννησης του Χριστού από παιδιά της Β’ τάξης
του Μάνορ Χιλλ

Η «Ε» εύχεται στους αναγνώστες της 

και στην Ομογένεια

Χαρούμενα Χριστούγεννα και με υγεία 

και χαρά να υποδεχθούμε το Νέο Έτος.

Ευχή και ελπίδα μας το 2022 να είναι 

η χρονιά που θα αρχίσει η λύτρωση 

της ανθρωπότητας από την πανδημία 

του κορωνοϊού.
Η «Ε» θα κυκλοφορήσει στις 13/01/22.



Στην πιο δύσκολη θέση της πολιτικής του δια-

δρομής βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Βρε-

τανίας Μπόρις Τζόνσον μετά τα απανωτά πλήγμα-

τα που δέχθηκε το τελευταίο διάστημα. Ήδη ακούον-

ται έντονες φωνές μέσα στο ίδιό του το κόμμα για

την ανάγκη παραίτησής του. Αρκετοί αναλυτές βλέ-

πουν απομάκρυνση του κ. Τζόνσον εντός του 2022,

αφού το Συντηρητικό Κόμμα βρίσκεται αρκετά πίσω

από τους Εργατικούς στις δημοσκοπήσεις η δε

δημοτικότητα του ιδίου πέφτει ραγδαίως.

Οι φωνές εναντίον του Τζόνσον επιτάθηκαν τις τελευ-

ταίες μέρες μετά την ντροπιαστική ήττα κατά την ανα-

πληρωματική εκλογή την περασμένη Πέμπτη στην περι-

φέρεια North Schropshire, προπύργιο των Συντηρη-

τικών για 200 χρόνια,  όπου ο κυβερνητικός υποψή-

φιος έχασε παταγωδώς (σχετικά με τις προβλέψεις για

την αναμενόμενη ήττα είχαμε γράψει πρωτοσέλιδα την

περασμένη βδομάδα).

Επίσης, μεγάλα κτυπήματα για τον Μπόρις Τζόνσον

ήταν η παραίτηση του στενού του συνεργάτη, υπουρ-

γού BREXIT, Ντέιβιτ Φροστ, τα πάρτυς στην πρωθυ-

πουργική κατοικία την περασμένη χρονιά εν μέσω σκληρ-

ού lockdown και η «μυστική» χρηματοδότηση από ιδιώτη

της ανακαίνισης της πρωθυπουργικής κατοικίας. Μεγά-

λο πλήγμα ήταν και οι αποκαλύψεις του «εγκέφαλου»

του BREXIT, Ντομινίκ Κάμινγκς, αρχισυμβούλου του

Μπόρις, ο οποίος έφυγε “πυροβολώντας”.

Οι περισσότεροι ενήλικες Βρετανοί πολίτες θεωρ-

ούν πως είναι πιθανό ο Μπόρις Τζόνσον να μην είναι

πρωθυπουργός μέχρι τα τέλη του 2022, σύμφωνα με

δημοσκόπηση που δημοσιοποίησε  η Ipsos Mori.

Έξι στους δέκα ερωτηθέντες πιστεύουν πως ο Τζόν-

σον δεν θα είναι στη θέση του πρωθυπουργού μέχρι

τα τέλη του επόμενου έτους, σύμφωνα με την δημο-

σκόπηση.

Η βρετανική εφημερίδα «Guardian» δημοσίευσε την

Κυριακή, μια φωτογραφία που δείχνει τον Τζόνσον και

περισσότερους από 12 άλλους ανθρώπους να πίνουν

κρασί στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας στην

Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία, όπως ανέφερε, ελήφθη στην

διάρκεια ενός λοκντάουν κατά της COVID-19 τον Μάιο

του 2020.

Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση είχε πει στους πολίτες

ότι μπορούσαν να συναντήσουν μόνο ένα άτομο σε

εξωτερικό δημόσιο χώρο, τηρώντας απόσταση δύο

μέτρων.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ

Το Συντηρητικό Κόμμα υπέστη βαριά ήττα σε εκλο-

γική περιφέρεια που θεωρείτο προπύργιό του στην κεν-

τρική Αγγλία στην ψηφοφορία που διεξήχθη για την

πλήρωση μιας έδρας στη Βουλή των Κοινοτήτων, γεγονός

που χαρακτηρίζεται ηχηρό ράπισμα για τον πρωθυ-

πουργό.

Η υποψήφια των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, η

Χέλεν Μόργκαν, κέρδισε με διαφορά σχεδόν 6.000

ψήφων τον υποψήφιο των Τόρις στην εκλογική διαδι-

κασία  που οργανώθηκε μετά την παραίτηση του βου-

λευτή των Συντηρητικών Όουεν Πάτερσον, κατηγο-

ρούμενου για lobbying έναντι αμοιβής.

Οι Τόρις είχαν κερδίσει τη συγκεκριμένη έδρα, στην

περιοχή Βόρειο Σροπσάιαρ, με διαφορά 23.000 ψήφων

το 2019. Οι Συντηρητικοί κέρδιζαν μέχρι σήμερα την

έδρα αυτή σχεδόν αδιαλείπτως από το 1830.

Βουλευτές-στελέχη του Συντηρητικού Κόμματος

εκτόξευσαν τα βέλη τους κατά του Μπόρις Τζόνσον,

επιρρίπτοντάς του την ευθύνη για αυτό το Βατερλώ.

ΤΑ ΠΑΡΤΥΣ ΣΤΗΝ 
DOWNING STREET

Η βρετανική εφημερίδα «Guardian» δημοσίευσε την

Κυριακή, μια φωτογραφία που δείχνει τον Τζόνσον και

περισσότερους από 12 άλλους ανθρώπους να πίνουν

κρασί στον κήπο της πρωθυπουργικής κατοικίας στην

Ντάουνινγκ Στριτ, η οποία, όπως ανέφερε, ελήφθη στην

διάρκεια ενός λοκντάουν κατά της COVID-19 τον Μάιο

του 2020.

Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση είχε πει στους πολίτες

ότι μπορούσαν να συναντήσουν μόνο ένα άτομο σε

εξωτερικό δημόσιο χώρο, τηρώντας απόσταση δύο

μέτρων.

Η Ντάουνινγκ Στριτ είχε απορρίψει την καταγγελία

υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «συνάντηση εργασίας».

Στη φωτογραφία, που τραβήχτηκε στις 15 Μαϊου

2020, ο Μπόρις Τζόνσον κάθεται σε ένα τραπέζι με τη

σύζυγό του Κάρι Σίμοντς και δύο συνεργάτες του, ενώ

μπροστά τους έχουν ένα μπουκάλι κρασί, γεμάτα ποτή-

ρια και τυριά, ενώ ακόμα περίπου 15 άτομα έχουν

σχηματίσει παρέες στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ, με

περισσότερα μπουκάλια κρασιού να διακρίνονται. Η

πρωθυπουργική σύζυγος κρατά το νεογέννητο μωρό

της αγκαλιά.

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι δεν υπάρχει τήρηση

αποστάσεων μεταξύ τους.

Εκείνη την περίοδο, υπενθυμίζει η «Guardian», επι-

τρέπονταν οι συναντήσεις έως δύο ατόμων από διαφ-

ορετικά νοικοκυριά, μόνο σε υπαίθριο χώρο και με από-

σταση δύο μέτρων μεταξύ τους. Στους χώρους εργασίας

οι κανόνες επέτρεπαν μόνο «απολύτως αναγκαίες»

συναντήσεις.

Η Ντάουνινγκ Στριτ σχολίασε ότι οι κανόνες δεν

απαγόρευαν την κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα εργασίας.

Σύμφωνα με τις πηγές της εφημερίδας, ο Μπόρις Τζόν-

σον παρέστη για 15 λεπτά και ότι είπε στους συνεργά-

τες του ότι άξιζαν ένα ποτό, καθώς είχαν... «νικήσει»

τον κορωνοϊό!

Η αναπληρώτρια ηγέτιδα του Εργατικού Κόμματος

Άντζελα Ρέινερ χαρακτήρισε τη φωτογραφία «χαστούκι

στο πρόσωπο του βρετανικού κοινού» και επιβεβαίω-

ση της «ασέβειας» του Πρωθυπουργού προς τους κανό-

νες που ο ίδιος επιβάλλει στους πολίτες. 

Σημείωσε ότι οι καταγγελίες που έχουν γίνει για τη

συγκεκριμένη συγκέντρωση αναφέρουν πως το «πάρτι»

του προσωπικού συνεχίστηκε μέχρι αργά εκείνο το

βράδυ, τόσο στον κήπο όσο και σε εσωτερικούς χώρ-

ους της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΝΤΕΪΒΙΤ ΦΡΟΣΤ

Ηχηρό χαστούκι για τον πρωθυπουργό ήταν και η

παραίτηση του υπουργού αρμόδιου για το Brexit, Ντέι-

βιντ Φροστ, που αν και ήταν μυστική αρχικά,  ο Βρε-

τανός πολιτικός επίσπευσε τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα, ο υπουργός είχε

υποβάλει την παραίτησή του μια εβδομάδα πριν, αλλά

είχε πειστεί να παραμείνει στη θέση του μέχρι τον Ιανο-

υάριο. 

Όμως, φέρεται να επίσπευσε την παραίτησή του με

επιστολή προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, όπου ανά-

μεσα στους λόγους που επικαλείται είναι η πολιτική της

κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, η

υψηλή φορολόγηση και το μεγάλο κόστος της «πρά-

σινης» πολιτικής.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΤΡΟ 

ΩΣ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ενώ η πανδημία του κορωνοϊού, στη νέα της μορφή

καλπάζει συνεχώς στη Βρετανία, ο πρωθυπουργός

Μπόρις Τζόνσον δήλωσε την Τρίτη, ότι δεν θα θέσει

σε ισχύ νέους περιορισμούς στην Αγγλία πριν από

τα Χριστούγεννα.

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η κατάσταση παραμέ-

νει λεπτή και «εξαιρετικά δύσκολη» και ότι δεν μπο-

ρούν να αποκλειστούν πρόσθετα μέτρα αμέσως μετά

από τα Χριστούγεννα.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικ-

τύωσης της Ντάουνινγκ Στριτ αργά το απόγευμα της

Τρίτης, ο κ. Τζόνσον είπε πως «υπό τη συνεχιζόμενη

αβεβαιότητα αναφορικά με αρκετά πράγματα – τη σοβα-

ρότητα της Όμικρον, την αβεβαιότητα για τα ποσοστά

νοσηλείας ή τον αντίκτυπο της χορήγησης των εμβολίων

και των ενισχυτικών δόσεων – δεν νομίζουμε σήμερα

ότι υπάρχουν αρκετές αποδείξεις για να δικαιολογηθ-

ούν σκληρότερα μέτρα πριν από τα Χριστούγεννα».

Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση συνεχίζει να παρακο-

λουθεί την κατάσταση πολύ στενά και αν αυτή επιδει-

νωθεί, τότε είναι έτοιμη να προβεί στις αναγκαίες ενέρ-

γειες.

Κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί χωρίς να

ακυρώσουν όμως τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά τους και

ζήτησε να υποβάλλονται σε τεστ πριν συναντηθούν με

ευάλωτους συγγενείς και φίλους.

Τη Δευτέρα, μετά από δίωρη συνεδρία του Υπουρ-

γικού Συμβουλίου, ο Μπόρις Τζόνσον είχε δηλώσει ότι

εξετάζει κάθε πιθανό μέτρο προκειμένου να θέσει υπό

έλεγχο την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, καθώς

η κατάσταση, όπως είπε, είναι εξαιρετικά δύσκολη και

προειδοποίησε ότι ενδεχομένως να χρειαστεί να επι-

βληθούν περαιτέρω περιορισμοί.

«Πρέπει να πω στον βρετανικό λαό και σε όλους, δεν

θα αποκλείσουμε την πιθανότητα να πάμε ακόμη πιο

πέρα, αν πρέπει να κάνουμε πράγματα για να προστα-

τεύσουμε το κοινό», είπε ο Τζόνσον μετά τη συνεδρία-

ση του υπουργικού συμβουλίου. «Επιφυλασσόμεθα να

λάβουμε περαιτέρω μέτρα για να προστατεύσουμε»

τους πολίτες, επέμεινε.

Όταν ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση σκοπεύει να απα-

γορεύσει τις συναθροίσεις σε κλειστούς χώρους και να

θέσει όρια στον τουρισμό, απάντησε: «Μπορώ να πω

ότι εξετάζουμε κάθε είδους πράγματα… για να κρα-

τήσουμε υπό έλεγχο την Όμικρον και δεν θα απο-

κλείσουμε τίποτα».

Ο Τζόνσον τόνισε ότι η κατάσταση είναι «εξαιρετικά

δύσκολη» και ότι οι νοσηλείες αυξάνονται κατακόρυφα

στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Times»,

σε λόκνταουν δύο εβδομάδων αρχής γενομένης από

την επόμενη Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου, προσανατολίζεται

η βρετανική κυβέρνηση με σκοπό να σπάσει την αλυσίδα

της μετάδοσης της νέας παραλλαγής Όμικρον.

Το σενάριο που φαίνεται να προκρίνεται κάνει λόγο

για ένα σύντομο και μερικό lockdown δύο εβδομάδων,

έως τις 11 Ιανουαρίου, με απαγόρευση συναθροίσεων

σε κλειστούς χώρους, όπως ίσχυε έως και τον περα-

σμένο Απρίλιο. Αυτό σημαίνει ότι παμπ και εστιατόρια

θα μπορούν να λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους, αλλά

και πάλι μέχρι έξι άτομα ανά τραπέζι και μόνο από δύο

νοικοκυριά.

Βρετανοί λοιμωξιολόγοι, πάντως,  δεν έκρυβαν την

Τρίτη τη δυσαρέσκειά τους για τους δισταγμούς της

κυβέρνησης να αποφασίσει νέα περιοριστικά μέτρα,

λέγοντας ότι «αν περιμένουμε για την Πρωτοχρονιά θα

είναι πολύ αργά».

ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
GCSE ΚΑΙ A. LEVEL

Διευθυντές αγγλικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

προειδοποιούν ότι λόγω των μεγάλων απουσιών μαθη-

τών από τα μαθήματα εξ αιτίας της ραγδαίας εξάπλω-

σης της Όμικρον, πιθανόν να καταστεί αναγκαία η ανα-

βολή, για τρίτη χρονιά, των εξετάσεων GCSE και A.

Level. Σύμφωνα με πληροφορίες σχολεία στην Αγγλία

άρχισαν ήδη να προετοιμάζονται για αυτό το ενδεχό-

μενο, καταρτίζοντας «έκτακτο σχέδιο».

Ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας των Διευθυ-

ντών (NAHT) δήλωσε ότι λόγω των απουσιών σπου-

δαστών και εκπαιδευτικών κατά το Α’ Τρίμηνο εξ αιτίας

του COVID, έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήμα-

τα στην εκπαίδευση. Διερωτήθηκε δε αν είναι δίκαιο για

τους μαθητές που έχασαν για πολλές βδομάδες μαθή-

ματα στα θρανία να υποβληθούν σε πλήρη διαδικασία

εξετάσεων.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις 9 Δεκεμβρίου 236

χιλιάδες μαθητές ήταν εκτός σχολείου και άλλες 3,000

ήταν απόντες λόγω κλεισίματος σχολείων.

Ο υπουργός Παιδείας Nadim Zahawi δήλωσε ότι

«οι εξετάσεις είναι η καλύτερη και ο πιο δίκαια διαδι-

κασία για τους μαθητές παρά η αξιολόγηση από τους

δασκάλους τους». Τόνισε δε ότι «πρόθεση του Υπουρ-

γείου είναι να γίνουν κανονικά οι εξετάσεις με «προσα-

ρμογές» λόγω της επίδρασης που έχει η πανδημία στην

εκπαίδευση των μαθητών».

ΜΕΤΑ ΤΗΝ «ΝΤΡΟΠΙΑΣΤΙΚΗ ΗΤΤΑ» ΣΤΟ NORTH SHROPSHIRE, ΤΗΝ ΑΝΤΑΡΣΙΑ 99 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, 
ΤΑ PARTIES ΣΤΗΝ DOWNING STREET ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

«Τρίζει» η καρέκλα του Μπόρις...
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Η φωτογραφία που δημοσίευσε η εφημερίδα «Guardian» από τη… σύσκεψη στην Downing Street τον

περασμένο Μάϊο εν μέσω σκληρού lockdown στη Βρετανία… Στη «σύσκεψη εργασίας», φαίνεται 

να είναι παρούσα και η σύζυγος του πρωθυπουργού με το νεογέννητο μωρό τους 

και να υπάρχει και άφθονο κρασί… 

Η “Ε” θα κυκλοφορήσει ξανά 
στις 13 Ιανουαρίου 2022
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Άποψη - Σχόλια

m
Με βιντεοσκοπημένη ανάρτησή του ο Αβέρωφ Νεοφύτου εξήγγειλε την

υποψηφιότητά του  για τις προεδρικές εκλογές του 2023 και πληρο-

φόρησε ότι θα την υποβάλει στο αρμόδιο όργανο του κόμματος στις 10 Ιανο-

υαρίου. Ο υποψήφιος του ΔΗ.ΣΥ θα ανακοινωθεί (ή θα εκλεγεί) στις 12 Μαρτίου.

Ξεχωρίζω από την εξαγγελία τρία σημεία, ότι «δεν κρύφτηκε», «δεν αρκούν

οι δημόσιες σχέσεις» και ότι τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με «συναινέ-

σεις».

Τα δύο πρώτα αφορούν άμεσα τον Νίκο Χριστοδουλίδη (κρύβεται, κάνει

δημόσιες σχέσεις) και το τρίτο, οι συναινέσεις, έμμεσα. Προφανώς εννοεί ότι

ο ίδιος μπορεί να πετύχει συνεργασίες για να εκλεγεί πρόεδρος ενώ ο Χρι-

στοδουλίδης όχι. Είναι, παράλληλα, μια έμμεση υπόδειξη τον κομματικό χώρο

ότι ο ίδιος θα τα καταφέρει, μπορεί να μην έχει αποδεκτικότητα στις δημο-σκο-

πήσεις  αλλά διαθέτει εκλεξιμότητα.

Από την άλλη, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε συνέντευξή του στον «Φ», και

απαντώντας στην ερώτηση αν θα καταθέσει υποψηφιότητα στο κόμμα στις

10 Ιανουαρίου, μίλησε για «τελεσίγραφο». «Ο χρόνος» είπε, «έχει ύψιστη

σημασία αν το ζητούμενο είναι θετικό αποτέλεσμα». Ο ίδιος προκρίνει ότι είναι

πολύ νωρίς για να εξαγγελθούν υποψηφιότητες.

Ο Αβέρωφ σαφώς θέλησε να «παγιδεύσει» τον Χριστοδουλίδη σε μια κομ-

ματική διαδικασία που ο ίδιος κυριαρχεί, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα αυτό-

εγκλωβιστεί.

Ίσως για πρώτη φορά οι πολίτες θα «βγάλουν πρόεδρο» και όχι τα κόμ-

ματα.

Όταν αυτό γίνει αντιληπτό και ο Αβέρωφ διαπιστώσει ότι η «αποδεκτικότ-

ητα» και η «εκλεξιμότητα» συμπίπτουν εν… υποκειμένω, θα προσπαθήσει

να βγει από την «παγίδα» που έστησε για άλλον, αλλά έπεσε μέσα ο ίδιος.

m
Φοβερή έκταση παίρνει στην Ελλάδα η υπόθεση ενός από τους βασι-

κούς παρουσιαστές της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα», ο οποίος εκβίαζε

γυναίκα πρώην σύντροφό του, με αναρτήσεις προσωπικών τους «στιγμών»

σε πορνογραφική ιστοσελίδα. Σύμφωνα με την καταγγελία της παθούσης, ο

Στάθης Παναγιωτόπουλος ανέβαζε βίντεο και φωτογραφίες της, όταν ακόμα

μαζί, πριν χωρίσουν!!!

Μετά την καταγγελία αυτή, βγήκαν κι άλλες γυναίκες που είχαν ερωτική

σχέση μαζί του και κατήγγειλαν το ίδιο. Διαστροφή φανερή.

Οι συνάδελφοί του στην εκπομπή δήλωσαν... άγνοια του γεγονότος, πα-

ρότι έχει δύο χρόνια που  η υπόθεση είναι στο δικαστήριο και πολύ περισσό-

τερα που ο Στάθης κάνει αυτή τη «δουλειά», με τη συναίνεση των ανυποψία-

στων ερωμένων του!!!

Κατά τα άλλα, οι κύριοι «Αρβύλες» λοιδορούν τους πάντες, παρουσιάζον-

ται ως οι «προστάτες» της ηθικής και παραδίδουν μαθήματα κιόλας στους

υπόλοιπους. Περηφανεύονταν μάλιστα ότι τους συνεργάτες που προσλαμ-

βάνουν τούς περνούν από… κόσκινο. Οι δικαιολογίες που πρόβαλε ο «Αρχι-

Αρβύλας» Αντ. Κανάκης δεν πείθουν κανέναν. Περισσότερο καταγέλαστοι έγι-

ναν...

m
Επισταμένως σ’ αυτή τη στήλη δεν θα ασχοληθούμε με την ιερή και

ευλογημένη επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Απλώς να καταγράψουμε ότι όσοι Μητροπολίτες στην Κύπρο τον περι-

φρόνησαν, καλύτερα ν’ «αλλάξουν δουλειά». Είναι ανάξιοι.

m
Θα ήταν σωτήριο αν τελικά τα κόμματα στην Κύπρο συμφωνήσουν να

υπάρχουν μόνον 5 κύριοι Δήμοι και 2-3 περιφερειακοί (το πολύ – πολύ).

Κριτήριο είναι το συμφέρον του πολίτη.

Τριάντα καρεκλοκένταυροι δήμαρχοι και οι υπάλληλοί τους, ενδιαφέρονται

μόνον για το προσωπικό τους συμφέρον. Τα κόμματα που υποστηρίζουν 20

και 21 δήμους, απλώς επιμένουν για κομματικό συμφέρον και για τα ρου-

σφέτια που κάνουν οι «δικοί» τους δήμαρχοι.

Ας μας.... διαψεύσουν για να πούμε περισσότερα. Και για το πώς εγγρά-

φουν στους καταλόγους ψηφοφόρων κατοίκους εξωτερικού.

Οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν μόνο για το μισθό 30 δημάρχων,

30 δημοτικών γραμματέων, 30 δημοτικών μηχανικών, 30 ταμιών , επιδόματα

εκατοντάδων δημοτικών συμβούλων, συντάξεις, 13ο μισθό, ωφελήματα κλπ,

ποσό που φτάνει τα 6 εκατομμύρια το χρόνο. Επιπλέον, το κράτος - δηλαδή

οι πολίτες - πληρώνει ως εγγυητής περίπου 11 εκατομμύρια για δόσεις δανείων

που συνήψαν δήμοι αλλά δεν μπορούν να τα ξοφλήσουν.

ΗΡΑ

ΠΠαα ρρ άά σσ ιι ττ αα

Το Κυπριακό και οι προσπάθειες
επίλυσής του βρίσκονται σε πλήρ-

ες αδιέξοδο. Τα δεδομένα πείθουν, θέ-
λουμε να πιστεύουμε, και τους πιο κακό-
πιστους ξένους ότι μοναδικός αίτιος
είναι η Άγκυρα και το αντηχείο της στα
κατεχόμενα, ο Τατάρ. Η φανερή, πλέον,
απαίτησή τους ότι για να πραγματο-
ποιηθούν νέες συνομιλίες πρέπει πρ-
ωτίστως η ελληνοκυπριακή πλευρά να
πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων τα
Ψηφίσματα του ΟΗΕ και να απαρνηθεί
την υπογραφή της ακυρώνοντας την
ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι κά-
τι που μπορεί να γίνει αποδεκτό κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ακόμα
και ο πιο ακραίος ελληνοκύπριος εν-
δοτικός πρόεδρος της Κυπριακής Δημο-
κρατίας είναι αδύνατον να αποδεχθεί
τέτοιους όρους, όσα χρόνια κι αν πε-
ράσουν. Εκτός κι αν ο κυπριακός Ελληνι-
σμός αποφασίσει να μετατραπεί η Κύπρ-
ος σε επαρχία της Τουρκίας. Ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο, όμως, δεν υπάρχει.
Οι λιγοστοί Ελληνοκύπριοι που ανέχον-
ται – ενσυνείδητα ή ασυνείδητα -  μια
τέτοια προοπτική είναι μια θλιβερή μει-
οψηφία. Μια χούφτα δουλοπάροικων
που ακόμα να … ξεπεράσουν τον οθ-
ωμανικό ζυγό.

Εμείς επειγόμεθα για έντιμη και
βιώσιμη λύση στο Κυπριακό περ-

ισσότερο από οποιονδήποτε. Είναι φυ-
σικό από τη στιγμή που επιλέξαμε την
ειρηνική οδό, να επιδιώκουμε πάντοτε
το διάλογο. Αυτό έπραξαν όλοι οι πρ-
όεδροι της Κύπρου, από τον Μακάριο
ίσα με σήμερα. Έγιναν παραχωρήσεις
επί παραχωρήσεων, βάλαμε πολύ νε-
ρό στο κρασί μας, δεχθήκαμε ως λύση
αδήριτης ανάγκης την ομοσπονδία (δι-
ζωνική, δικοινοτική) αλλά και πάλιν
συναντήσαμε στείρα άρνηση και απόρρ-
ιψη. Κανονικά θα έπρεπε αυτό να μας
κάνει διαφορετικούς, είτε προς την μια
είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Δεν χά-
σαμε, όμως, τα λογικά μας. Και επειδή
δεν ζούμε μόνοι και αποκομμένοι στη
νήσο Κύπρο αλλά το κυπριακό κράτος
έχει αδιαμφισβήτητη παγκόσμια υπό-
σταση και διεθνείς διασυνδέσεις, οφ-
είλει συνεχώς να είναι σοβαρό, να πρ-
οσπαθεί συνεχώς για το διάλογο και να
φαίνεται κιόλας ότι προσπαθεί. Ειδάλ-
λως, οι συνέπιες θα είναι αναπόφευ-
κτες.

Στην τωρινή φάση ο πρόεδρος Ανα-
στασιάδης – εκφράζοντας την συντρ-

ιπτική πλειοψηφία του Κυπριακού
Ελληνισμού – ορθώς δεν αποδέχεται
τους τουρκικούς όρους για αναγνώρι-
ση του ψευδοκράτους ως προϋπόθε-
ση για την έναρξη συνομιλιών. Για να
υπάρξει, βέβαια, κάποια κινητικότητα
πρότεινε μερικά μέτρα οικοδόμησης εμ-
πιστοσύνης (ΜΟΕ) προκειμένου να
φύγει η… δυσπιστία, όπως είπε! Ασφ-
αλώς, δεν οφείλεται σε δυσπιστία το
αδιέξοδο  αλλά είναι, μάλλον, λέξη που
«πιάνει», που «μετρά» στο εξωτερικό,
κυρίως στους κύκλους των Ηνωμένων
Εθνών.

Τα ΜΟΕ που προτείνει ο πρόεδρος
σίγουρα συμφέρουν τους Τουρ-

κοκύπριους. Το να «ανοίξουν» το πα-
ράνομο αεροδρόμιο της Τιμπού και το
κατεχόμενο λιμάνι της Αμμοχώστου
συμφέρει καταφανώς τους Τουρ-
κοκύπριους και πολύ λιγότερο ή ασή-
μαντα τους Ελληνοκύπριους. Συμφέρ-
ει, όμως, το νόμιμο κράτος, την Κυπρ-
ιακή Δημοκρατία, διότι τα εν λόγω
«ανοίγματα» δεν είναι ασύνδετα με άλ-
λους παράγοντες που επισυνάπτει ο
κ. Αναστασιάδης. Στο αεροδρόμιο πρέ-
πει να τηρούνται οι Διεθνείς Κανόνες
Αεροπλοΐας (ICAO) και να προστατεύεται
το FIR Λευκωσίας. Για το λιμάνι υπό την
εποπτεία της ΕΕ το αντάλλαγμα είναι η
Τουρκία να επιτρέψει την προσέγγιση
κυπριακών πλοίων σε τουρκικά λιμά-
νια.

Το άλλο ΜΟΕ για τα έσοδα από το-
υς υδρογονάνθρακες, ο κ. Αναστα-

σιάδης εισηγείται να μπορούν οι Τ/κ και
πριν τη λύση του Κυπριακού να αν-
τλούν αναλογικά χρήματα από το ει-
δικό Εθνικό Ταμείο που συστήνεται με
νόμο του κράτους, αρκεί η Τουρκία να
αναγνωρίσει την ΑΟΖ της Κυπριακής
Δημοκρατίας.

Οι προτάσεις αυτές δεν μπορούν να
τύχουν αξιοποίησης αποσπα-

σματικά, αλλά στην ολότητά τους είναι
αξιοποιήσιμες.

Αντίθετα, τα ΜΟΕ που πρότεινε ο Τα-
τάρ κατά την τελευταία συνάντηση

στη Νέα Υόρκη προέβλεπαν την ενίσχυση
του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των
«τεχνικών επιτροπών», ώστε να φαίνε-
ται και να δίνεται έμφαση στη συνερ-
γασία μεταξύ «δύο κρατών». Απο-
ρρίφθηκαν. Οι υφιστάμενες σήμερα

«τεχνικές επιτροπές» έχουν ως βασι-

κή αρχή λειτουργίας τους την αριθμ-

ητική ισότητα. Δύο συμπρόεδροι, ίσος

αριθμός μελών, ισομερής κύκλος ερ-

γασιών. Αυτά δεν είναι ΜΟΕ αλλά συνε-

ργασία δύο «ισότιμων οντοτήτων». Όσοι

«επενδύουν» σ’ αυτές τις επιτροπές

απλώς πετυχαίνουν εμβάθυνση της

διαίρεσης.

Και ενώ όλα τούτα είναι αυτή τη στιγ-

μή θέμα συζήτησης, δύο άλλες σο-

βαρές παράμετροι έρχονται να «διατα-

ράξουν» τα νερά, θαλάσσια και η. Οι

προγραμματισμένες νόμιμες γεωτρή-

σεις στην κυπριακή ΑΟΖ στις οποίες

αντιδρά παράνομα η Τουρκία. Δεν νομίζο-

υμε ότι εν προκειμένω θα έχουν… έκ-

ταση διότι από την μια είναι οι Αμερι-

κανοί και από την άλλη έρχονται οι Γάλ-

λοι. Η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί

από το 2011 εντός της νομιμότητας και

αρνήθηκε να αυτό-αναιρεθεί. Το ίδιο κά-

νει και τώρα.

Τα δεύτερο στοιχείο είναι η άθλια οι-

κονομική κατάσταση των Τουρ-

κοκυπρίων ως απόρροια της απόλυτης

εξάρτησής τους από την Τουρκία. Το

τουρκικό νόμισμα έγινε «χώμα» με απο-

τέλεσμα να επεκταθεί η κρίση και στο

ψευδοκράτος. Οι Τ/κ αναζητούν εργασία

και … ευρώ στις ελεύθερες περιοχές. Η

τουρκική λίρα είναι γι’ αυτούς η αιτία

της εξαθλίωσης (κατά τα άλλα θέλουν

ως δικό τους νόμισμα μετά τη λύση τη

λίρα και επίσης δική τους κεντρική τρά-

πεζα!!!).

Ναι, να τους δοθεί εργασία στις ελεύθ-

ερες περιοχές νοουμένου ότι είναι

εγγεγραμμένοι πολίτες της Κυπριακής

Δημοκρατίας και εκπληρώνουν απόλ-

υτα τις υποχρεώσεις τους ως ισότιμοι

πολίτες (φόροι, κοινωνικές ασφαλίσεις,

συμβάσεις κλπ.). Να μη συμπεριφερθ-

ούμε δηλαδή ευνοϊκά σ’ αυτούς επειδή

είναι Τ/κ. Όπως έχουν δικαιώματα ως

πολίτες, έχουν και υποχρεώσεις. Να μη

«βγάλουμε» στο τέλος και όνομα «πε-

ρήφανου βλακός»!

«Ε»

ΜΟΕ Αναστασιάδη, ΜΟΕ Τατάρ
και... «περήφανοι βλάκες»



Οι καθαρά κομματικές σκοπιμότητες

και τα προσωπικά συμφέροντα θέλουν

την Κύπρο να διατηρεί τους υπεράριθ-

μους μη βιώσιμους Δήμους, υπερχρεω-

μένους και με ελλιπείς υπηρεσίες προς

τους δημότες. Κάποια κόμματα και ορι-

σμένοι δήμαρχοι αρνούνται να συναινέ-

σουν στον περιορισμό του αριθμού των

Δήμων, επιμένοντας ετσιθελικά και σκαν-

δαλωδώς να υφίστανται Δήμοι χωρίς

έσοδα αλλά τα χρέη τους να τα πληρώνουν

οι πολίτες. Οι μελέτες που έγιναν από ειδι-

κούς πρότειναν τη μείωση των Δήμων

διά συνενώσεων, ώστε από 30 να γίνουν

14. Κατόπιν πιέσεων, η κυβέρνηση πήρε

στη Βουλή νομοσχέδιο για δημιουργία

17 Δήμων. Όμως κάποια κόμματα, χωρίς

ίχνος συνείδησης για το γενικό καλό και

την προοπτική να λάβει η Κύπρος, όταν

κάνει τη μεταρρύθμιση, 241 εκατομμύρια

ευρώ για τις τοπικές κοινωνίες, αύξησαν

τον αριθμό σε 20 και επιμένουν και σε 21

Δήμους, μόνο και μόνο για να ικανοποι-

ήσουν τους «δικούς» τους, οι οποίοι τους

«μαζεύουν» ψήφους και διενεργούν και

ένα σωρό άλλα ρουσφέτια...

Από το βήμα της 38ης Ετήσιας Γενικής

Συνέλευσης της Ένωσης Δήμων, ο Πρόε-

δρος Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι έφθα-

σε η ώρα της μεταρρύθμισης της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης. Ο δε αρμόδιος υπουργός

Εσωτερικών Νίκος Νουρής υπογράμμισε

ότι τα πρόσκαιρα κομματικά οφέλη εμποδίζουν

τη μείωση των Δήμων εις βάρος των πολιτών.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μίλησε για οπι-

σθοδρόμηση στις συζητήσεις για την μετα-

ρρύθμιση, καθιστώντας τα κοινοβουλευτικά

κόμματα υπόλογα σε περίπτωση που αποτύχει

η μεταρρύθμιση των Τοπικών Αρχών.

«Τελευταία παρατηρείται μια, αν θέλετε,

οπισθοδρόμηση σε αυτό που θεωρείτο ως

πρόοδος όταν ψηφιζόταν η αναβολή των

εκλογικών διαδικασιών (στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση) για το 2024. Είναι αδιανόητο να

επιμένουμε σε αριθμούς που εν τη ουσία δεν

θα φέρουν μεταρρύθμιση αλλά απορρύθμι-

ση», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε πως οι

μελέτες καταδεικνύουν τη ανάγκη μείωσης

των Δήμων από τους 30 που είναι σήμερα,

ώστε να επιτευχθεί η οικονομική και διοικ-

ητική αυτοτέλεια και πρόσθεσε: «Αυτό που

έχει σημασία είναι να φτάσουμε στα επίπεδα

τοπικής αυτοδιοίκησης τοπικών κυβερνή-

σεων όπως αυτά ισχύουν σε κάθε άλλη προη-

γμένη ευρωπαϊκή χώρα».

«Συνεπώς η παράκλησή μου προς τις πολι-

τικές δυνάμεις είναι να δραπετεύσουμε από

τα βασίλεια», είπε, προσθέτοντας κάτω από

τις σημερινές συνθήκες και κάτω από τις

σημερινές απαιτήσεις των πολιτών «δεν έχου-

με την πολυτέλεια να αγωνιζόμαστε πώς μπο-

ρεί το άλφα κόμμα πώς θα κρατήσει τοπικά

βασίλεια».

Όπως είπε, αυτό που έχει σημασία είναι

να δυναμώσει να ενδυναμώνονται οι Δήμοι

όταν έχουν διοικητική και οικονομική αυτο-

τέλεια.

«Εάν αγνοήσουμε το τι οι πολίτες θέλουν»,

συνέχισε, «και προσπαθούμε να πολλαπλα-

σιάσουμε τους Δήμους ή να ελαχιστοποιή-

σουμε τους Δήμους υπό ενοποίηση κρατώντας

απλώς κάποια κεκτημένα, το μόνο που δεν

θα επιτύχουμε είναι αυτό που ήταν εξ αρχής

ο στόχος, την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη

αξίωση των πολιτών να έχουν ποιοτικότερη,

καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά και να δουν

και συγκεκριμένα οράματα Δημάρχων ή δημο-

τικών συμβουλίων να υλοποιούνται».

Πρόσθεσε δε ότι η ενδυνάμωση των Δήμων

είναι και προς όφελος του συνόλου και των

πολιτικών δυνάμεων «τα οποία σε τελική

ανάλυση εκείνα θα είναι υπόλογα αν αποτύχου-

με την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης», σημειώνοντας δε πως μέσα στο

σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περ-

ιλαμβάνονται η αποδέσμευση €241 εκατ.

προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών αρκεί

να γίνει η μεταρρύθμιση ως έχει καθοριστεί

χρονικά.

Όπως είπε, «το ένα και μόνο μήνυμα είναι

ότι επείγει η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης εδώ και τώρα».

Εξάλλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

είπε πως η κυβέρνηση δεν έχει «δογματική

θέση» επί του αριθμού των Δήμων, υπενθυ-

μίζοντας πως η κυβέρνηση είχε μετακινηθεί

από τον αρχικό αριθμό των 14 Δήμων και

πήγε στους 17, ενώ, όπως είπε, κάποια κόμ-

ματα ήθελαν να αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός

αυτός. «Ας μείνουμε σε αυτό που ήταν η κεν-

τρική συμφωνία στις αρχές της διαβούλευ-

σης, η κατά το δυνατόν πλησιέστερη υιοθέτ-

ηση του αριθμού Δήμων με βάση τις μελέτες

που κατά καιρούς οι εμπειρογνώμονες»,

συμπλήρωσε.

«Ή εμπιστευόμεθα τους εμπειρογνώμο-

νες ή εμπιστευόμεθα τα κομματικά μας οφέλη

και κομματικά βασίλεια, είναι κάτι που πρέ-

πει το σύνολο των πολιτικών δυνάμενων να

αποφασίσουν για να τερματιστεί μια εκκρ-

εμότητα που την έχει ανάγκη, επαναλαμβά-

νω, ο τόπος», κατέληξε.

Και ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής

τόνισε ότι ζητούμενο από τη μεταρρύθμιση

«είναι όπως η κάθε νέα οντότητα που θα

προκύψει, να διακρίνεται από συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά που να βασίζονται σε επι-

στημονικά κριτήρια».

«Δεν είναι δυνατό», είπε, «μετά από χρό-

νια συζητήσεων, μελετών και παράθεσης

επιχειρημάτων να κατατίθενται εισηγήσεις για

τη διατήρηση συγκεκριμένων οντοτήτων που

τεκμηριωμένα δεν είναι σε θέση να συντηρή-

σουν την ύπαρξη τους με το υφιστάμενο καθ-

εστώς λειτουργίας τους».

«Δεν είναι δυνατό», συνέχισε, «να κατατί-

θενται εισηγήσεις για επιλεκτική και ατεκ-

μηρίωτη συνένωση τους με Δήμους και Κοινό-

τητες που τίποτε δεν έχουν να τους προσ-

φέρουν, απλά για να αποκομιστούν πρόσ-

καιρα πολιτικά ή κομματικά οφέλη».

Κατά τον κ. Νουρή, η κατάθεση ορισμέ-

νων εισηγήσεων από εκπροσώπους των κοι-

νοβουλευτικών κομμάτων αλλά και η ατεκ-

μηρίωτη αύξηση του αριθμού των νέων οντο-

τήτων, από 17 που προνοείτο στο κυβερν-

ητικό νομοσχέδιο, σε 20 με πιθανότητα μάλι-

στα περαιτέρω αύξησης, θεωρώ με βεβαι-

ότητα, ότι εάν γίνει πράξη θα θέσει σε κίνδυνο

την προσπάθεια που όλοι μαζί καταβάλαμε

διακινδυνεύοντας την ίδια την βιωσιμότητα

της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Η κυβέρνηση, μακριά από παρασκήνια

και κομματικά παίγνια, συνεχίζει να διατηρεί

την άποψη, ότι η ισορροπημένη πρόταση

μας, αποτέλεσμα και της μεταξύ μας δια-

βούλευσης, για την κατά μέγιστο συγκρότη-

ση 17 νέων δήμων, είναι υπό τις περιστάσεις

η βέλτιστη, γιατί διασφαλίζει με μετρήσιμα κρι-

τήρια τη βιωσιμότητα του νέου θεσμού», τόνι-

σε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Ένω-

σης Δήμων και Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας

Βύρας κατέστησε σαφές είναι ότι η μεταρ-

ρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτε-

λεί το μεγάλο στοίχημα για την Ένωση Δήμων,

τονίζοντας πως «χωρίς τη μεταρρύθμιση δεν

μπορούμε να έχουμε μέλλον ως Τοπική Αυτο-

διοίκηση της Κύπρου».

Τέλος ο Ανδρέας Κιτρομηλίδης, Πρόε-

δρος της Ένωσης Κοινοτήτων ανέφερε στον

δικό του χαιρετισμό πως οι Κοινότητες είναι

έτοιμες για ενίσχυση των μεταξύ τους υπη-

ρεσιών στο πλαίσιο της συμπλεγματοποίησης

υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν τη λύση για

μείωση του κόστους και βελτίωση των παρε-

χόμενων υπηρεσιών.
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Ν. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: «Να δραπετεύσουμε
από τα τοπικά κομματικά βασίλεια»
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Πρόταση Αναστασιάδη για ΜΟΕ
ώστε να φύγει η… δυσπιστία

Τη δέσμη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που ο ίδιος
πρότεινε στον ΓΓ του ΟΗΕ και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προέβαλε
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ως τη λύση απο-
κατάστασης του κλίματος δυσπιστίας και της δημιουργίας κλίματος
για επανέναρξη των συνομιλιών, τονίζοντας πως οι τουρκικές αξιώσεις
για αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας των κατεχομένων δεν δημιο-
υργούν συνθήκες επανέναρξης διαλόγου στο Κυπριακό.

Σε ομιλία του στην 38η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσης
Δήμων, ο Πρόεδρος ευχήθηκε να υπάρξουν συνθήκες επανένωσης,
σημειώνοντας ότι το βάρος της κατοχής «δεν αφορά μόνο πλέον τους
Ε/κ αλλά και τους Τ/κ», σε μια έμμεση αναφορά του αντικτύπου στα
κατεχόμενα από την συνεχόμενη διολίσθηση της ισοτιμίας της τουρ-
κικής λίρας.

Όπως είπε, οι αξιώσεις της Τουρκίας για αναγνώριση της κυρια-
ρχίας και της κυριαρχικής ισότητας των κατεχομένων πριν την ένα-
ρξη του διαλόγου δεν δημιουργούν συνθήκες ενός διαλόγου.

«Αυτό που έχω εισηγηθεί και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στον

Γενικό Γραμματέα είναι ότι έφθασε η ώρα αν θέλουμε να δημιουργή-

σουμε τις προϋποθέσεις να προχωρήσουμε σε κάποια σημαντικά

βήματα μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που θα αρχίσουν

να αποκαθιστούν το κλίμα δυσπιστίας», πρόσθεσε.
Τα μέτρα αυτά, όπως εξήγησε, δεν είναι άλλα από του να ανατε-

θεί η διοίκηση ή η προστασία του καθεστώτος της περίκλειστης
περιοχής της Αμμοχώστου υπό τη διοίκηση των Ηνωμένων
Εθνών, εις αντάλλαγμα, ναι, το αεροδρόμιο της Τύμπου να τεθεί
υπό τη διοίκηση των ΗΕ αρκεί να τηρούνται οι διεθνείς κανονι-
σμοί του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO),
η προστασία του FIR, η επαναλειτουργία του λιμανιού της
Αμμοχώστου με την εποπτεία της ΕΕ όσον αφορά τους δασμούς
και τελωνεία, ενώ η Τουρκία να επιτρέψει την προσέγγιση των
κυπριακών πλοίων στα τουρκικά λιμάνια.

Σε σχέση με το φυσικό αέριο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε
πως δεν χρειάζονται τα όποια άλλα από όσα αποτελούν οι συγκλίσεις,
από όσα αποτελούν οι προτάσεις που μετουσιώνονται σε νομοθέ-
τημα όπως είναι το Εθνικό Ταμείο Υδρογονανθράκων, όπως ήταν η
πρόταση για άνοιγμα καταπιστευματικού λογαριασμού και κατάθεση
όταν και εφόσον υπάρξουν έσοδα κατά αναλογία πληθυσμού προς
όφελος των Τ/κ. Πρόσθεσε ακόμη πως εάν η Τουρκία αναγνωρίσει
την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας οι Τ/κ θα έχουν το δικαίω-
μα και προ της λύσης του Κυπριακού να αντλούν κεφάλαια από
τον λογαριασμό αυτό.

«Αυτά είναι μέτρα τα οποία θα συμβάλουν στο να δημιουργηθεί ένα

άλλο κλίμα», τόνισε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τονίζοντας πως «την

ίδια ώρα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει η τ/κ κοινότητα και η Τουρκία

ιδιαίτερα που καθοδηγεί την σημερινή τ/κ διοίκηση - χωρίς να συμβαίνει

ότι δεν παρενέβαινε στις παλαιότερες, θέτοντας φραγμούς στην δια-

πραγμάτευση - να προσαρμοστούν με τη βάση λύσης του Κυπριακού

όπως αποτυπώνεται στις συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου και στα

ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών».



Eπιασε δουλειά στο οικόπεδο 10

της Κυπριακής ΑΟΖ το γεω-

τρύπανo «Stena Forth», για λογα-

ριασμό της κοινοπραξίας της

ExxonMobil και της Qatar Petro-

leum. Πρόκειται για αναγνωριστι-

κές γεωτρήσεις, τα αποτελέσματα

των οποίων -αναφορικά με τις ποσό-

τητες φυσικού αερίου- δεν πρόκει-

ται να υπάρξουν πριν τον Μάρτιο

του 2022. Tις εργασίες της γεώτρη-

σης θα παρακολουθεί επί συνεχούς

βάσης το προσωπικό της Υπηρεσίας

Υδρογονανθράκων, του Υπουργείου

Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομ-

ηχανίας της Κύπρου.

Βραχνά στην όλη διαδικασία, απο-

τελούν οι προκλήσεις της Τουρκίας,

για τις οποίες η θέση της Δημοκρατίας

είναι πως οι εργασίες θα συνεχίσουν

απρόσκοπτα και θα αντιμετωπιστούν

με κάθε δυνατό διπλωματικό εργα-

λείο.

Οι Αμερικανοί με την Exxοn Mobill

και οι Καταριανοί με την Qatar

Petroleum ξεκινούν σε λίγες ημέρες

με τα γεωτρύπανά τους γεωτρήσεις

και αμέσως μετά σειρά παίρνει η γαλλο-

ιταλική κοινοπραξία TOTAL-ENI

τους πρώτους μήνες του νέου έτους.

Εγκλωβισμένη βρίσκεται η Τουρκία,

η οποία αναμένεται να προχωρήσει

σε γεώτρηση-απάντηση σε περιοχές

που κατά τον ισχυρισμό της Άγκυρ-

ας ανήκουν στο... ψευδοκράτος.

Από αυτή τη γαλάζια φλόγα που

ξεπήδησε τον Οκτώβριο του 2011 από

το γεωτρύπανο της Noble στο Οικό-

πεδο 12 της κυπριακής ΑΟΖ (ή οικό-

πεδο «Αφροδίτη» – όπως το ονόμα-

σαν) ξεκίνησαν όλα. Γιατί για τους

ειδικούς όσο πιο γαλάζια είναι η φλόγα

που βγαίνει από το γεωτρύπανο σε

μια γεώτρηση τόσο πιο καλής ποιότ-

ητας και αξιοποιήσιμο είναι το φυσικό

αέριο. Αυτό πρόσεξαν οι πετρελαϊκοί

κολοσσοί και άρχισαν να ζητούν από

την κυπριακή κυβέρνηση την άδεια

για να ενοικιάσουν θαλάσσια οικό-

πεδα εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ

ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΗΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ

Ο πρώτος που αντιλήφθηκε την

αξία της οριοθέτησης Αποκλειστικής

Οικονομικής Ζώνης και της εκμε-

τάλλευσης των υδρογονανθράκων

ήταν ο Τάσσος Παπαδόπουλος, ο

οποίος γνώριζε πολύ καλά ότι χωρίς

να μπουν στο παιχνίδι των γεωτρή-

σεων οι Αμερικανοί τα κοιτάσματα

του φυσικού αερίου της Κύπρου κιν-

δύνευαν είτε να μη βγουν ποτέ είτε

να τα «κλέψει» η Τουρκία.

Πρότεινε αμέσως στην Exxon Mobil

την αδειοδότηση αρκετών οικοπέδων.

Οι Αμερικανοί ανταποκρίθηκαν αμέ-

σως και, χωρίς να λογαριάσουν την

Τουρκία και τις παράλογες διεκδική-

σεις της, αναγνώρισαν αμέσως όλο

το εύρος της κυπριακής ΑΟΖ στέλ-

νοντας τα γεωτρύπανά της.   Αμέσως

βρήκαν μιμητές, τους Γάλλους, τους

Ιταλούς, ακόμα και τους πιο πιστούς

συμμάχους της Τουρκίας, τους Κατα-

ριανούς, οι οποίοι προθύμως συνερ-

γάστηκαν με τους Αμερικανούς (και

την ExxonMobil) για την αξιοποίηση

του φυσικού αερίου.

Ετσι άρχισε σιγά σιγά (πριν από

μία δεκαετία) να αδειοδοτείται πέραν

του Οικοπέδου 12 και το Οικόπεδο

11 (ή «Ονησίφορος»), πάλι από την

ExxonMobil, και αρχίζουν για πρώτη

φορά συζητήσεις για τη δημιουργία

του αγωγού EastMed, ο οποίος φιλο-

δοξούσε να συνδέσει Ισραήλ, Κύπρο,

Ελλάδα και Ιταλία. Στο μεταξύ

σημειώθηκε και η πρώτη ερευνητική

γεώτρηση της κοινοπραξίας Exxon-

Mobil- Qatar Petroleum, στον στόχο

«Δελφίνι-1» στο Οικόπεδο 10 της

κυπριακής ΑΟΖ. Αποτέλεσμα; Το γεω-

τρύπανο της Exxon Mobil μετακι-

νήθηκε στον στόχο «Γλαύκος-1», στο

σημείο όπου τώρα αρχίζουν οι γεω-

τρήσεις. Γεωτρήσεις επιχείρησαν να

κάνουν και οι Ιταλοί με την ΕΝΙ, πλην

όμως τις ανέβαλαν λόγω της τουρκι-

κής προκλητικότητας. Αντιθέτως, οι

Γάλλοι εμφανίζονται αποφασισμένοι

να τις συνεχίσουν. Έστειλαν πλοία

(ακόμα και το αεροπλανοφόρο «Ντε

Γκωλ») στην Κύπρο, έστειλαν Rafale,

που πέταξαν σε όλο το μήκος και πλά-

τος της κυπριακής ΑΟΖ, προκειμέ-

νου να δώσουν ένα καλό μάθημα στην

Τουρκία να μην κλέβει πόρους από

άλλα κράτη με την πολιτική των κανο-

νιοφόρων.

Η στάση της Τουρκίας

Όλο αυτό το διάστημα η Τουρκία

απειλούσε, έστελνε τα ερευνητικά της

σκάφη (όπως το «Μπαρμπαρός»), τα

γεωτρύπανα της (όπως τον «Πορθη-

τή») στην κυπριακή ΑΟΖ, πάντοτε με

συνοδεία φρεγατών και drones, προχωρ-

ούσε σε τρισδιάστατες έρευνες, πλην

όμως δεν ανακοίνωνε το αποτέλεσμά

τους. Με το πρόσχημα ότι έχουν προσ-

κληθεί από τους Τουρκοκυπρίους (ένα

ψευδοκράτος το οποίο δεν αναγνωρίζει

κανένας στον πλανήτη πλην της

Τουρκίας), προσπάθησαν να νομιμο-

ποιήσουν τις ενέργειές τους στην κυ-

πριακή ΑΟΖ, την οποία με την απίστευ-

τη θεωρία τους περί δήθεν «Γαλάζιας

Πατρίδας» επιχείρησαν να εξαφανίσουν

και να την προσαρτήσουν στην τουρ-

κική ΑΟΖ.

Συμφωνία Αναστασιάδη

στη Νέα Υόρκη

Μπορεί για ένα μεγάλο διάστημα

οι γεωτρήσεις να σταμάτησαν (έπαι-

ξε ρόλο και η πανδημία, αλλά και οι

τιμές του φυσικού αερίου διεθνώς),

ωστόσο Λευκωσία και Αθήνα ποτέ

δεν έπαψαν να προετοιμάζονται για

τις νέες γεωτρήσεις. Και μάλιστα κάτω

από τη μύτη της Τουρκίας. 

Ετσι τον περασμένο Σεπτέμβριο,

όταν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

βρισκόταν στη Νέα Υόρκη (για τη

συνεδρίαση του ΟΗΕ) είχε συνάν-

τηση με την ηγεσία της ExxonMobil.

Την ώρα που ο Ερντογάν προσπαθ-

ούσε ανεπιτυχώς να συναντηθεί με

τον Μπάιντεν στη Νέα Υόρκη, η Κύ-

προς σφράγισε μια σημαντική συμ-

φωνία. Έκλεινε την αδειοδότηση του

θαλασσοτεμαχίου 5 της κυπριακής

ΑΟΖ στην κοινοπραξία των Exxon-

Qatar Petroleum. Ήταν μια εξέλιξη

την οποία ήθελαν τόσο οι Αμερικα-

νοί όσο και οι Καταριανοί (που είχαν

και στο παρελθόν κάνει κοινοπραξία

με τους Αμερικανούς στην κυπριακή

ΑΟΖ).  

Η Λευκωσία βεβαίως αφού έκλει-

σε τη «δουλειά», δεν πανηγύρισε.

Γνώριζε πολύ καλά ότι η εξέλιξη αυτή

θα ήταν μια σημαντική επιβεβαίωση

του ενεργειακού της προγράμματος,

ενισχύοντας έτσι την κυριαρχία της.

Η Τουρκία αιφνιδιάστηκε και πέραν

των γνωστών απειλών επιχείρησε να

συζητήσει με την Αίγυπτο οριοθέτη-

ση ΑΟΖ και να προσφέρει το Οικό-

πεδο 5 της κυπριακής ΑΟΖ στο...

Κάιρο (ως δώρο). Αλλά ούτε αυτό το

κόλπο της Άγκυρας έπιασε.

Με βάση τις σεισμικές έρευνες

που έκαναν οι Αμερικανοί, έχει εντο-

πιστεί κοίτασμα που ξεκινά από το

Οικόπεδο 10 και επεκτείνεται στο γει-

τονικό 5, με σημαντικά ευρήματα.

Στους πρώτους μήνες του νέου

έτους αρχίζει γεωτρήσεις η γαλλο-

ιταλική κοινοπραξία TOTAL-ENI.

Θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις αυτές

από το τεμάχιο 6, στο οποίο έκανε

στο παρελθόν έρευνες η Τουρκία, όχι

όμως σε κοντινό σημείο με εκείνο που

επέλεξαν οι νομίμως αδειοδοτούμε-

νες από την κυπριακή κυβέρνηση εται-

ρείες.

Η Τουρκία αναμένεται να αντι-

δράσει και προσανατολίζεται να

προχωρήσει σε γεώτρηση-απάντηση

σε εκείνη που θα διενεργήσουν η

Exxοn Mobil και η Qatar Petroleum

σε περιοχές που κατά τον τουρκικό

ισχυρισμό ανήκουν στο... ψευδο-

κράτος. Σε περιοχές όμως για τις οποίες

έχει δοθεί άδεια ερευνών από τη Λευ-

κωσία στην ιταλική ΕΝΙ, όπου συμμε-

τέχει πλέον και η γαλλική TOTAL.

Δηλαδή στα οικόπεδα 1, 2, 3, 8, 9, 13.

Σε ορισμένα τεμάχια έχουν ήδη γίνει

παράνομες τρισδιάστατες έρευνες από

τουρκικής πλευράς.
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Άρχισαν οι εργασίες γεώτρησης στο 
«οικόπεδο 10» από την ExxonMobil

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΛΙΡΑΣ... 

“ΞΥΠΝΗΣΕ” ΚΑΙ Ο ΠΡΩΗΝ ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ:

Δεν … συμφέρει την τσέπη

μας να γίνουμε επαρχία της

Τουρκίας, λέει ο Ακιντζί
Με γραπτή δήλωσή του που αναρτήθηκε στα τουρκοκυπριακά

ΜΜΕ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μουσταφά Ακιντζί

δείχνει την Τουρκία ως υπεύθυνη για τα οικονομικά δεινά που πε-

ρνάνε και οι Τουρκοκύπριοι λόγω της κατρακύλας της τουρκικής

λίρας. 

(Σημ. «Ε»: Όταν όμως έπαιρνε βοήθεια από την Άγκυρα με

χίλιους τρόπους – νερό, ηλεκτρισμό κ.λπ. – δεν… έβλεπε δει-

νά!)

«Για την κοινωνία μας, η ομοσπονδιακή λύση στο Κυπριακό δεν

περιορίζεται μόνο στην απαλλαγή από την αβεβαιότητα και τη συμμε-

τοχή στο διεθνές δίκαιο, σημαίνει επίσης μια σταθερή οικονομική

δομή και ένα σταθερό νόμισμα», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέ-

σα κοινωνικής δικτύωσης, ο τέως Τουρκοκύπριος ηγέτης Μουστα-

φά Ακιντζί. 

(Σημ. «Ε»: Η Τουρκία καλύπτει τον προϋπολογισμό του ψευ-

δοκράτους και πληρώνει σε τουρκικές λίρες τους μισθούς πο-

λιτικών και υπαλλήλων. Ο Ακιντζί δεν ήθελε κοινό νόμισμα.

Τώρα που η τουρκική λίρα έγινε… χώμα, θέλει σταθερό νόμι-

σμα!)

Σημειώνει πως πρέπει να γίνουν αντιληπτές οι συνέπειες του τι

σημαίνει να απομακρυνθείς από αυτόν τον στόχο και να προχωρήσεις

σε τροχιά επαρχιοποίησης. 

(Σημ. «Ε»: Τώρα ανακάλυψε ότι η Τουρκία επιδιώκει να κα-

ταστούν τα κατεχόμενα επαρχία της;)

Η τουρκική λίρα, αναφέρει επίσης, χάνει την αξία της σε μια εξαι-

ρετική διάσταση από τις αποφάσεις που έλαβαν οι κυβερνώντες

της Τουρκίας υπό την επήρεια ιδεολογικών προσεγγίσεων που δεν

έχουν οικονομική έννοια. 

(Σημ. «Ε»: Γιατί δεν τολμούσε όταν ο ίδιος ηγείτο των Τ/κ να

πει ότι οι κυβερνώντες στην Άγκυρα έχουν ως ιδεολογία τους

το ισλάμ που δεν έχει σχέση με την οικονομία;)

Οι Τουρκοκύπριοι, συνεχίζει, που κάνουν μια ζωή με δείκτη νο-

μισμάτων σε πολλούς τομείς, υποφέρουν περισσότερο από όσο-

υς ζουν στην Τουρκία, αφού δέχονται τόσο στερλίνες, όσο και ευρώ.

«Ο λαός μας», κατά την έκφρασή του, ο οποίος ωθείται διαρκώς

σε κρίση, καθώς οι τιμές αυξάνονται και υπάρχει φτώχεια, δεν πρέ-

πει να είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του.

Κόμματα, σωματεία, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,

προσθέτει, που πιστεύουν στην αναγκαιότητα μιας λύσης, θα πρέ-

πει να μπορούν να έρθουν σε επαφή με ένα νέο πνεύμα και να διατ-

ηρήσουν την προοπτική επίλυσης πέρα από μη ρεαλιστικές 

ατζέντες. 

(Σημ. «Ε»: Ποια είναι, δηλαδή, κατά τον ίδιο η ρεαλιστική ατ-

ζέντα; Η συγκεκαλυμμένη διχοτόμηση που επεδίωκε μέσω της

τουρκικής διζωνικής;)

Σημ. «Ε»: Ο Ακιντζί είναι εξίσου συνένοχος με την Άγκυρα

για το ναυάγιο των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα. Ακολου-

θούσε πιστά την τουρκική πολιτική για εσαεί παραμονή τουρ-

κικών στρατευμάτων στο νησί μετά τη λύση και υποστήριζε και

ο ίδιος διατήρηση των εγγυήσεων. Οι δηλώσεις του την πε-

ρίοδο εκείνη είναι καταγεγραμμένες (για όσους έχουν κοντή

μνήμη ή την παραμικρή αμφιβολία). Αν διαφωνούσε, ας έβ-

γαινε να το πει. Το τι λέει τώρα που μειώθηκε η αγοραστική

αξία και του μισθού του, απλώς επιβεβαιώνει όσα έλεγε η Ε/κ

πλευρά τουλάχιστον από το 2004 και μετά.
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Τουρκοκύπριοι φασίστες και διχοτομιστές  του

Λονδίνου (γύρω στα 20 άτομα) συγκεντρώθηκαν

προχθές Τρίτη έξω από το κτήριο της Κυπριακής

Υπάτης Αρμοστείας στο κεντρικό Λονδίνο για να

… γιορτάσουν την Τουρκανταρσία, που ξεκίνησε

στις 21 Δεκεμβρίου 1963, και να … διαμαρτυρη-

θούν για τους νεκρούς Τουρκοκύπριους κατά τις

ταραχές – που οι ίδιοι προκάλεσαν – τους οποί-

ους  χαρακτηρίζουν ως… «σφαγιασθέντες». Στην

ουσία, διαστρεβλώνοντας πλήρως τα γεγονότα,

κύριος στόχος τους ήταν να προβάλουν το ψευ-

δοκράτος της Τουρκίας στην κατεχόμενη Κύπρο

και να «αμαυρώσουν» την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Αγγλική Αστυνομία, δυστυχώς επέδειξε ολιγωρία

και δεν προστάτευσε το κτήριο, ως όφειλε.

Η παρουσία των φασιστοειδών έξω από το

κτήριο διήρκησε δύο ώρες. Είχαν αναρτήσει σημαίες

του ψευδοκράτους, πανό και φωτογραφίες σκο-

τωμένων Τουρκοκυπρίων κατά τις ταραχές. Η πιο

προκλητική τους ενέργεια ήταν να φράξουν την

είσοδο της Κυπριακής Αρμοστεία με μια τεράστια

σημαία του ψευδοκράτους, γεγονός που απο-

δεικνύει ότι πραγματική τους πρόθεση δεν ήταν…

η ανάμνηση των δήθεν σφαγιασθέντων αλλά η

προώθηση της θέσης της Άγκυρας-Τατάρ για λύση

δύο κρατών.

Η βεβήλωση της εισόδου της κυπριακής πρε-

σβείας αφήνει έκθετη την αρμόδια Διπλωματική

Αστυνομία της Βρετανία, η οποία παρόλο που

ήταν σε επικοινωνία με τον αναπληρωτή Ύπατο

Αρμοστή Νικόλα Μανώλη, που βρισκόταν εντός

του κτηρίου, ολιγώρησε και δεν επενέβη απο-

φασιστικά, όπως είχε υποχρέωση να πράξει,

για να προστατεύσει το κτήριο. Με βάση τα

διπλωματικά θέσμια, το κτήριο αποτελεί έδα-

φος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Στις συνεχείς οχλήσεις του κ. Μανώλη υπήρχαν

διαβεβαιώσεις από την Αστυνομία ότι δεν θα επέτρ-
επαν – ως είχαν υποχρέωση – παραβίαση του
χώρου του κτηρίου. Κι όμως, ουδέν έπραξαν, γι’
αυτό και η Κυπριακή Αρμοστεία προβαίνει σε
επίσημο διάβημα προς το FCDO (Διπλωματι-
κή Αστυνομία).

Οι Τ/κ σε αυτή την ενέργειά τους αλλά και γενικώς
στην στρατευμένη προπαγάνδα τους παρουσιά-
ζουν χαλκευμένα τα γεγονότα της περιόδου εκείνης
και παραλείπουν να πουν ότι κάποιοι από τους
νεκρούς δολοφονήθηκαν από Τουρκοκύπριους

εθνικιστές της τρομοκρατικής TMT, διότι τους χαρα-
κτήριζαν ως συνεργάτες των Ελληνοκυπρίων απλά
και μόνο επειδή ήθελαν την ειρηνική συμβίωση
των δύο κοινοτήτων. «Ξεχνούν», επίσης, ότι οι
τρομοκράτες της ΤΜΤ, πέραν των δολοφονιών
Τουρκοκυπρίων, απήγαγαν και Ελληνοκύπριους
σε ενέδρες που είχαν στήσει στην περιοχή. Μια
τέτοια απαγωγή ήταν και του νεαρού Μιλτιάδη
Μιλτιάδους από το χωριό Χούλου της Πάφου,
τον οποίο οι γονείς του αναζητούσαν για δεκαετίες
και πέθαναν με τον καημό να μάθουν τι απέγινε
ο γιος τους. Τελικά βρέθηκαν τα οστά του πριν λίγα
χρόνια.

ΣΕ… ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΑΝΤΑΡΣΙΑΣ ΤΟΥ 1963

Τουρκοκύπριοι φασίστες του Λονδίνου βεβήλωσαν
το κτήριο της Κυπριακής Αρμοστείας
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ΑΝΤΙΚΑΤΕΣΤΑΘΗ Η ΓΟΥΕΝΤΥ ΜΟΡΤΟΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ «ΚΑΛΥΨΕΙ» ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ

ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Νέος Βρετανός υπουργός
Ευρώπης ο Chris Heaton Harris

Σε νέες ανακατατάξεις προέβη ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον

(Boris Johnson) στην βρετανική κυβέρνηση στις 19 Δεκεμβρίου 2021.

Με την παραίτηση του επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για το Brexit

λόρδου Ντέιβιντ Φρόστ (David Frost), ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στην

Υπουργό Εξωτερικών Λίζ Τρας (Liz Truss) να ηγηθεί των διαπραγμα-

τεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση το θέμα του Πρωτοκόλλου με την Βόρ-

ειο Ιρλανδία. H Liz Truss είναι Βουλευτής για την περιοχή South West

Norfolk από το 2010. (Τον Ντέιβιντ Φρόστ είχε αναβαθμίσει σε λόρδο ο

Πρωθυπουργός Τζόνσον τον Σεπτέμβριο του 2020. Ο Φρόστ ξεκίνησε

την καριέρα του στο διπλωματικό τομέα στο Φόρεϊν Όφις το 1987 και

σύντομα εστάλη στην βρετανική Υπάτη Αρμοστεία στη Λευκωσία).

Την ίδια ημέρα (19 Δεκεμβρίου 2021) μετέθεσε (υποβάθμισε κατ' ουσίαν)

την Γουέντυ Μόρτον (Wendy Morton) από Υφυπουργό για την Ευρώπη

και Βόρειο και Νότιο Αμερική στο Φόρεϊν Όφις, σε Κοινοβουλευτική Υπουρ-

γό για το Τμήμα Μεταφορών. H Γουέντυ Μόρτον είναι Βουλευτής για την

περιοχή Aldridge-Brownhills από το 2015.

Την Wendy Morton στο Φόρεϊν Όφις ο Πρωθυπουργός αντικατέστησε

με τον Κρίς Χίτον-Χάρρις (Chris Heaton-Harris) ο οποίος μέχρι τις 25

Ιουλίου 2019 υπηρετούσε ως Υφυπουργός στο Τμήμα Μεταφορών. Ο

Κρις Χίτον-Χάρρις είναι Συντηρητικός βουλευτής για την περιοχή Daventry

από τον Μάιο του 2010.

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Σημ. «Ε»: Ως γνωστόν, μια από τις τελευταίες επιστολές που έστει-

λε για το Κυπριακό η κυρία Μόρτον αφορούσε το θέμα των αγνοο-

υμένων. Η επιστολή εστάλη προς τη συνάδελφό της Συντηρητική

βουλευτή Κάρολαϊν Νόουκς. Η κυρία Μόρτον προσπάθησε να δικαιο-

λογήσει την Τουρκία ότι τάχα συνεργάζεται για τη διακρίβωση της

τύχης των αγνοουμένων και ότι συμφώνησε το 2015 να γίνουν ανα-

σκαφές σε 30 τοποθεσίες. Φυσικά, δεν είπε ότι αυτή η συμφωνία δεν

τηρήθηκε από την Τουρκία, αφού δεν επιτρέπει να γίνουν οι ανασ-

καφές, χαρακτηρίζοντας τις περισσότερες τοποθεσίες ως... στρα-

τιωτικές περιοχές και απαγορεύοντας την πρόσβαση σε αυτές της

Διερευνητικής Επιτροπής.



Μετά την κυβερνητική αλλαγή στη Βουλγαρία
και την απομάκρυνση του πρωθυπουργού

Μπόικο Μπορίσοφ, ο οποίος διατηρούσε στενές
σχέσεις με το καθεστώς Ερντογάν, ο Έλληνας πρω-
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άδραξε την ευκαι-
ρία, λειτούργησαν γρήγορα τα αντανακλαστικά του
και, με αίτημά του, μετέβη εκτάκτως στη Σόφια για
συνάντηση με τη νέα ηγεσία της χώρας.

Η Βουλγαρία, μετά από μια δεκαετία πολιτικής κυρ-
ιαρχίας του Μπόικο Μπορίσοφ, έχει νέα κυβέρνηση
συνεργασίας, η οποία φαίνεται καταρχήν να θέλει να
κρατήσει μεγαλύτερες αποστάσεις από τον Ταγίπ Ερ-
ντογάν και την Τουρκία σε σχέση με την κυβέρνηση
Μπορίσοφ και παράλληλα ο προσανατολισμός της είναι
πιο ένθερμα φιλοευρωπαϊκός και φιλονατοϊκός έναντι
του προκατόχου της. Επίσης, ο νέος πρωθυπουργός
της χώρας, Κιρίλ Πετκόφ, παρουσιάζεται έτοιμος να
δρομολογήσει εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα Δυτικά Βαλ-
κάνια και τη διεύρυνση της ΕΕ με αιχμή το ζήτημα της
Βόρειας Μακεδονίας. 

Σημειώνεται ότι η Σόφια είχε θέσει βέτο για έναρ-ξη
ενταξιακών της ΕΕ με τα Σκόπια καθώς οι σχέσεις των
δύο χωρών είχαν οξυνθεί το τελευταίο διάστημα με αφο-
ρμή το γλωσσικό, μάλλον… τεχνητό πρόβλημα με τη
στήριξη της Τουρκίας. Πρόθεση του νέου πρωθυπο-
υργού είναι να αποσύρει το βουλγαρικό βέτο. Αυτό το
σήμα έστειλε άλλωστε σε συνέντευξή του στους «Financial

Times» λέγοντας: «Είμαστε 100% στη σωστή πλευρά

των πολιτικών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ» και «θα προ-

τείνουμε μια νέα διαδικασία για τη Βόρεια Μακεδονία,

πολύ γρήγορη, με πολύ σύντομη προθεσμία μόνο 6

μηνών». Ο κ. Πετκόφ ανέφερε επίσης ότι η νέα κυβέρ-
νηση θα θέσει τις διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακε-
δονία σε νέα βάση.

Κατά τις κοινές του δηλώσεις με τον Βούλγαρο ομό-
λογό του Κιρίλ Πετκόφ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία χαρ-
ακτηρίζοντας αδιανόητο το casus belli.

Μετά από ερώτηση για τη στάση των δυο κρατών
και της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία, ο κ. Μητσο-
τάκης δήλωσε πως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει

το πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων και η γειτονι-

κή χώρα έχει δυο επιλογές.

Η μια – είπε – είναι της σταδιακής εξομάλυνσης των

σχέσεων της Τουρκίας με τις γειτονικές χώρες, της αποκ-

λιμάκωσης της έντασης, της παύσης των προκλητικών

ενεργειών «στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το

αδιανόητο casus belli». Σε αυτή την περίπτωση –

συνέχισε ο πρωθυπουργός – εμείς θα είμαστε οι πρώτοι

υπέρ της πλήρους εναρμόνισης των ευρωτουρκικών

σχέσεων γιατί πρώτοι θα ωφεληθούμε.

Είπε επίσης ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας

και της Βουλγαρίας είναι και σύνορα της Ευρώπης και

πως και οι δυο χώρες τα προστατεύουμε αποτελε-

σματικά με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Επ’

αυτού σημείωσαν και οι δυο ότι υπάρχουν περιθώρια

περαιτέρω συνεργασίας.

«Διαπίστωσα κοινές αντιλήψεις σε πάρα πολλά.

Αθήνα και Σόφια εγκαινιάζουν ένα νέο ελπιδοφόρο στά-

διο συνεργασίας», ανέφερε ο πρωθυπουργός σημειώνον-

τας ότι και τα δυο κράτη σέβονται τις ευρωπαϊκές αξίες

και το διεθνές δίκαιο.

Αναφερόμενος στον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB
είπε ότι είναι κοινό στοίχημα να ολοκληρωθεί το συντομό-
τερο δυνατόν και απαντώντας σε σχετική ερώτηση,
ανέφερε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στην παν-
δημία.

«Δεσμεύθηκα ότι θα καταλήξουμε σε ακριβές χρο-

νοδιάγραμμα. Είναι θέμα μηνών», πρόσθεσε ενώ και
οι δυο ηγέτες σημείωσαν τα δυο κράτη έχουν κοινές
ανάγκες στην ενέργεια και είναι θετικό που η κατανά-
λωση του ηλεκτρικού είναι αυξημένη στην Ελλάδα το
καλοκαίρι και στη Βουλγαρία το χειμώνα.

Για την πανδημία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε
χαρούμενος που ο νέος πρωθυπουργός της Βουλγα-
ρίας δίνει μεγάλη σημασία στην επιτάχυνση των εμβο-
λιασμών και έθεσε στη διάθεση του την Ελλάδα, «αν
υπάρχει τρόπος να βοηθήσουμε», όπως χαρακτηρι-
στικά σημείωσε.

Επίσης δήλωσε πως η πορεία των δυτικών Βαλ-
κανίων προς την Ευρώπη είναι προς το συμφέρον όλων
μας και για αυτό η Ελλάδα την στηρίζει «χωρίς να ξεχνά-

με ότι οφείλουν αυτά τα κράτη να εκπληρώσουν τα κρι-

τήρια με πρώτο τις σχέσεις καλής γειτονίας». 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ

Γρήγορα λειτούργησαν τα αντανακλαστικά Μητσοτάκη μετά τη
φυγή του «φιλότουρκου» Βούλγαρου πρωθυπουργού Μπορίσοφ

Εγκρίθηκε ο φιλολαϊκός

Προϋπολογισμός της

ελληνικής κυβέρνησης
Εγκρίθηκε το περασμένο Σάββατο από την

Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπο-

λογισμός για το έτος 2022, ενώ προηγήθηκε

θυελλώδης συνεδρίαση με τους τόνους μεταξύ

του πρωθυπουργού και του αρχηγού της

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να ανεβαίνουν

επικίνδυνα.

Για πρώτη φορά ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε

ανοιχτά εκλογές με τον πρωθυπουργό, ωστό-

σο, να παραμένει σταθερός στη θέση του και

να παραπέμπει στο τέλος της τετραετίας.

Βγάζοντας δε ισχυρά όπλα στο τραπέζι,

προς απόδειξη της υπευθυνότητας της κυβέρν-

ησής του, αλλά και ως απάντηση σε όσους

μίλησαν για άλλο ένα ταξικό προϋπολογισμό

που ευνοεί τους λίγους ο κ. Μητσοτάκης ανα-

κοίνωσε νέα μέτρα για την ενίσχυση των

πολιτών προκειμένου να αντιμετωπίσουν την

ιλιγγιώδη αύξηση των τιμών σε ρεύμα, πετρέ-

λαιο και φυσικό αέριο.

Είχε δε προηγηθεί η ομιλία του υπουργού

Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα που ανα-

κοίνωσε νέες φοροδιευκολύνσεις, μεταξύ των

οποίων και η μετάθεση της πληρωμής της

πρώτης δόσης της επιστρεπτέας προκατα-

βολής.

Τον προϋπολογισμό υπερψήφισαν 158

βουλευτές και τον καταψήφισαν 142 βου-

λευτές.

Τον προϋπολογισμό του υπουργείου Άμυνας

υπερψήφισαν εκτός από τους βουλευτές της

συμπολίτευσης και οι βουλευτές του Κινή-

ματος Αλλαγής, της Ελληνικής Λύσης και η

ανεξάρτητη βουλευτής Κωνσταντίνα Αδάμου.

Αλγεινή εντύπωση έκανε η στάση της αξιω-

ματικής αντιπολίτευσης που με την καταψή-

φιση έδειξε ότι δεν την γνοιαζεται η ενίσχυση

της άμυνας της χώρας. Εγκρίθηκε με 191

«ναι» και 109 «όχι».

Ευρύτερη πλειοψηφία καταγράφηκε και

στα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας,

με 263 «ναι» και «37» όχι», ενώ τα έξοδα της

προεδρίας της κυβέρνησης υπερψηφίστηκαν

με 160 ψήφους υπέρ έναντι 140 κατά.

Να σημειωθεί ότι η ψήφιση του κρατικού

προϋπολογισμού είθισται να χαρακτηρίζεται

ως παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς τη

κυβέρνηση.

Κατά την πενθήμερη συζήτηση του, όπως

έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής Κώστας

Τασούλας η Ολομέλεια συνεδρίασε 61 ώρες,

ενώ πήραν το λόγο συνολικά 225 βουλευτές.

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Emirates: 25 χρόνια συνδέει την Ελλάδα με τον υπόλοιπο κόσμο
Του ΘΥΜΙΟΥ ΤΣΙΚΝΗ

Το 2021 σηματοδοτεί την 25η επέτειο παρουσίας και συνεχούς υποστήριξης της ελληνι-

κής οικονομίας και του τουριστικού τομέα από την Emirates, την μεγαλύτερη διεθνή αερο-

πορική εταιρεία στον κόσμο.

• Περισσότεροι από 4,5 εκατομμύρια επιβάτες από την 1η πτήση το 1996

• Συμβολή 79 εκατ. ευρώ στο ΑΕΠ της Ελλάδας

• Σημαντική υποστήριξη της εισαγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας 

Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, γιόρτασε στις 14

Δεκεμβρίου 2021 τα 25 χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα. Από την πρώτη πτήση, τον Ιούνιο

του 1996, η Emirates έχει προσφέρει μέχρι σήμερα τις υπηρεσίες της σε περισσότερους από

4,5 εκατομμύρια επιβάτες σε χιλιάδες πτήσεις από και προς την πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που εξυπηρετεί απευθείας πτήσεις μεταξύ Ελλάδας και

Ντουμπάι. Το Μάρτιο του 2017, η Emirates πρόσθεσε τη σύνδεση της Αθήνας με τη Νέα Υόρκη

και το αεροδρόμιο του Νιούαρκ, το οποίο αποδείχθηκε δημοφιλές δρομολόγιο για τους

Έλληνες ταξιδιώτες, καθώς ήταν η μόνη απευθείας, καθημερινή και καθ’ όλη τη διάρκεια του

χρόνου πτήση που συνδέει την Ελλάδα με τις ΗΠΑ.

Η αεροπορική εταιρεία πραγματοποιεί καθημερινή πτήση μεταξύ Αθήνας και Ντουμπάι.

Η πτήση EK210 αναχωρεί από την Αθήνα στις 17:55 και φτάνει στο Ντουμπάι στις 00:20 την

επόμενη μέρα. Η πτήση EK209 αναχωρεί στις 11:50 από το Ντουμπάι και φτάνει στην Αθήνα

στις 15:25. Τον Ιούνιο, η Emirates επανεκκίνησε επίσης τις πτήσεις της μεταξύ Αθήνας και

Νιούαρκ στις ΗΠΑ. Η πτήση EK209 αναχωρεί από την Αθήνα στις 17:20 και φτάνει στο Newark

στις 21:20 την επόμενη μέρα. Η πτήση από το Newark EK210 αναχωρεί στις 23:55 και φτάνει

στην Αθήνα στις 16:10 της επόμενης μέρας (όλες οι αναφορές είναι σε τοπικές ώρες).

«Είναι μεγάλη μας τιμή που συμπληρώσαμε 25 χρόνια σταθερής παρουσίας στην Ελλάδα.

Όλα αυτά τα χρόνια, το παγκόσμιο δίκτυο της Emirates βοήθησε τους Έλληνες ταξιδιώτες να

επισκεφθούν προορισμούς και να συνδεθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα στο εξωτερ-

ικό, και συνέβαλε στη διασύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με αγορές σε περισσότερες

από 80 χώρες σε έξι ηπείρους. Παρά το σημαντικό αντίκτυπο που είχε η πανδημία στον τομέα

των αερομεταφορών, ανακάμπτουμε και εντείνουμε τις δραστηριότητές μας για να ανταπο-

κριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση για ταξίδια. Όχι μόνο έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις στις

υπηρεσίες μας προς το Ντουμπάι και τη Νέα Υόρκη, αλλά βλέπουμε επίσης μια σταδιακή επι-

στροφή στα μακρινά ταξίδια καθώς τα σύνορα ετοιμάζονται να ανοίξουν ξανά, για παρά-

δειγμα στην Αυστραλία, όπου πολλοί Έλληνες έχουν φίλους και συγγενείς», δήλωσε ο Khalid

Al Zarooni, Country Managerτης Emiratesγια την Ελλάδα.

Η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Ιωάννα

Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου μας το 2001 έως

και σήμερα, η Emirates είναι ένας από τους πλέον πολύτιμους συνεργάτες μας με εξαιρετικά

σημαντική συμβολή στη διασυνδεσιμότητα του αεροδρομίου μας, της πόλης και της χώρας

μας. Εκτός από τη μεγάλη σπουδαιότητα των σύνδεσης με το Dubai, είναι επίσης η μόνη αερ-

οπορική εταιρεία που μας συνδέει με τις Ηνωμένες Πολιτείες με πτήσεις της καθ’ όλη τη διάρ-

κεια του έτους, προσφέροντας στους επιβάτες το ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου αεροπορικό

προϊόν της. Χρόνια Πολλά Emirates! Θερμές Ευχές από το αεροδρόμιο της Αθήνας για ακόμη

μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αθηναϊκή αγορά και με τη δέσμευσή μας για τα επόμενα 25 –και

περισσότερα– χρόνια στενής και επιτυχημένης συνεργασίας!»

Σήμερα, η Emirates έχει ήδη αποκαταστήσει το 90% του δικτύου της και αυτή τη στιγμή

πετά σε περισσότερους από 120 προορισμούς. Η αεροπορική εταιρεία στοχεύει να αποκα-

ταστήσει μέχρι το τέλος του έτους το 70% των επιπέδων χωρητικότητας πριν από την παν-

δημία. Για να υποστηρίξει την ταχεία ανάκαμψη, η Emirates έχει ανακοινώσει σχέδια ενίσχυσης

του επιχειρησιακού δυναμικού της με την πρόσληψη περισσότερων από 6.000 υπαλλήλων,

συμπεριλαμβανομένων 3.000 μελών πληρώματος καμπίνας που θα εδρεύουν στο κέντρο της

στο Ντουμπάι.

Εκτός από τις επιβατικές πτήσεις, η Emirates διαθέτει επίσης μια εξαιρετική υποδομή μετα-

φορών εμπορευματικών φορτίων μέσω της Emirates Sky Cargo. Η Emirates δίνει τη δυνατότ-

ητα στις εταιρείες να εξάγουν ελληνικά προϊόντα, όπως ανταλλακτικά πλοίων, ηλεκτρονικά,

φαρμακευτικά προϊόντα και τοπικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο, φράουλες και γιαούρτια μέσω

του κόμβου της στο Ντουμπάι. Το 2019, η Emirates μετέφερε πάνω από 10.800 τόνους φορτίου

από και προς την Αθήνα, διευκολύνοντας την διακίνηση αγαθών μεταξύ της Ελλάδας και των

Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και άλλων χωρών στο παγκόσμιο δίκτυό της. 

Εδώ και πολλά χρόνια, η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διατηρούν μια υγιή

πολιτική, οικονομική και πολιτιστική σχέση. Το διμερές εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και ΗΑΕ ανή-

λθε στα 298 εκατ. ευρώ το 2020, με τις εξαγωγές από την Ελλάδα να αντιπροσωπεύουν το

78% του συνολικού εμπορίου.



Δύο δωρεάν self test ακόμη θα μπορούν να προμ-

ηθευτούν οι πολίτες το προσεχές διάστημα, καθώς

όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσο-

τάκης κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου,

γίνεται σύσταση για ένα self test κατά τη διάρκεια των

εορτών και ένα αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως υπάρχουν δύο

στόχοι. Ο πρώτος είναι να καθυστερήσουμε την έλευ-

ση της παραλλαγής Όμικρον στη χώρα μας και ο δεύτε-

ρος αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο στον χρόνο και

να εμβολιαστούμε όλοι.

Ήδη πάνω από 4 εκατ. έχουν κλείσει ή κάνει ραν-

τεβού για την ενισχυτική δόση.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως οι χαρούμενες

συγκεντρώσεις δεν πρέπει να γίνουν εστίες μετάδο-

σης πόνου, ενώ συμπλήρωσε πως άμυνα είναι τα τεστ

και οι βασικές προφυλάξεις.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τις γιορτές:

«Τα ρεβεγιόν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-

νιά δεν θα γίνει τελικά με rapid test επί πληρωμή και

από τους εμβολιασμένους πολίτες αλλά με ισχυρή

σύσταση από την Πολιτεία όσοι βγουν να διασκεδά-

σουν, να το κάνουν με selt test. Όλοι μας, εμβολια-

σμένοι και μη πρέπει να κάνουμε self test», είπε ο Κυρ-

ιάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουρ-

γικό Συμβούλιο, σημειώνοντας ότι δέχτηκε εισηγήσεις

για rapid test που θα το πλήρωναν από την τσέπη τους

και οι εμβολιασμένοι, αλλά «το απέρριψα γιατί θα ήταν

άδικο».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα μέτρα που

θα εξεταστούν με το νέο έτος και ανάλογα την επιδ-

ημιολογική κατάσταση.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Η δεύτερη φάση της άμυνας μας αφορά τις πρώτες

εβδομάδες του 2022. Και ανάλογα με την εξέλιξη της

πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επι-

λογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις

ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση. Όχι, πάν-

τως, αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Όλα

όμως, το τονίζω αυτό, θα κριθούν από τα τότε δεδο-

μένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί».

Στην εισαγωγική ομιλία του ο πρωθυπουργός ανέφ-

ερε μεταξύ άλλων:

«Δυστυχώς η μετάλλαξη Όμικρον οδηγεί πολλές

χώρες στην αναθεώρηση της στρατηγικής τους, καθώ

είναι ξεκάθαρα πολύ πιο μεταδοτική. Φαίνεται να πολ-

λαπλασιάζεται μέσα σε λίγες μέρες. Δεν γνωρίζουμε

ακόμα τη νοσηρότητά της. Υπάρχει όμως μια έντονη

ανησυχία ότι αυτή η απότομη έξαρση μπορεί να βάλει

τα συστήματα υγείας κάτω από πολύ μεγάλη πίεση. 

Θέλω να τονίσω ότι τα μέτρα τα οποία βλέπουμε να

λαμβάνουν άλλες χώρες ισχύουν ήδη από καιρό στην

Ελλάδα. Σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες είχαν μία

πολύ πιο χαλαρή προσέγγιση απέναντι στην πανδημία.

Στη Δανία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα

είχε καταργηθεί μέχρι και η μάσκα και ουσιαστικά όλοι

οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονταν ήταν υποτυπώδεις. Και γι’

αυτό και σπεύδουν τώρα σε αυστηρότερους περιορι-

σμούς…

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται, ανταποκρίνονται και

τους ευχαριστώ για αυτό. Ήδη παραπάνω από 4 εκα-

τομμύρια, 7 στους 10 δικαιούχους, έσπευσαν να κάνουν

ή να κλείσουν ραντεβού για την ενισχυτική δόση. Και

σχεδόν 150.000 συμπολίτες μας άνω των 60, οι πιο

ευάλωτοι δηλαδή, έχουν κλείσει ραντεβού τον τελευ-

ταίο μήνα ή έκαναν την πρώτη δόση. Και είναι μία απάν-

τηση σε όλους όσοι είχαν αμφισβητήσει την υποχρ-

εωτικότητα σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία που τόσο

πολύ την έχει ανάγκη. Έτσι, η ομάδα αυτή των άνω

των 60 προσεγγίζει πια τα ποσοστά εμβολιασμού της

Ευρώπης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί και

κάτι το οποίο πρέπει να ενταθεί…

Και σίγουρα αυτήν την περίοδο όπλα μας είναι τα

τεστ. Όλοι, οι εμβολιασμένοι και μη, θα πρέπει να κάνο-

υμε self test. Ενώ θα συνεχίσουν να γίνονται παντού

οι διαγνωστικοί έλεγχοι από τα συνεργεία της πολι-

τείας.

Είναι αλήθεια ότι δέχτηκα εισηγήσεις για υποχρεω-

τικά rapid test σε όλους για την είσοδο σε χώρους διασ-

κέδασης. Τις απέρριψα, γιατί θεώρησα ότι ένα τέτοιο

μέτρο και θα ήταν άδικο για τους εμβολιασμένους και

τελικά θα ήταν πολύ δύσκολο στην εφαρμογή του. Αντί

λοιπόν να επιβάλλω κάτι σε όλους, επέλεξα να εμπι-

στευτώ όλους.

Και για αυτόν ακριβώς τον σκοπό η Πολιτεία θα διαθ-

έσει ακόμα δύο δωρεάν self test σε ολόκληρο τον πληθυ-

σμό. Με την σύσταση το μεν πρώτο να χρησιμοποι-

ηθεί κατά την διάρκεια των γιορτών και το δεύτερο αμέ-

σως μετά την Πρωτοχρονιά. Και ζητώ από τους συμπολίτες

μας να τα χρησιμοποιήσουν, ιδίως πριν από τις εορ-

ταστικές μαζικές συναθροίσεις….

Και θα ζητήσω από τους συμπολίτες μας να μην

περιοριστούν μόνο στα δυο δωρεάν self test τα οποία

χορηγεί η πολιτεία, αλλά στην κρίση τους, όποτε βρίσκον-

ται σε χώρους μαζικής συνάθροισης, οι ίδιοι με αίσθη-

ση ευθύνης απέναντι στην υγεία τους και στην υγεία

των ανθρώπων που αγαπούν, να προχωρούν και να

κάνουν επιπρόσθετα self test, έτσι ώστε να έχουμε μία

πραγματική εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την εξέ-

λιξη της πανδημίας.

Η δεύτερη φάση της άμυνας μας αφορά τις πρώτες

εβδομάδες του 2022. Και ανάλογα με την εξέλιξη της

πανδημίας έχουμε στη διάθεσή μας ένα εύρος επι-

λογών, όπως η επέκταση της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις

ωραρίων στην εστίαση και την διασκέδαση. Όχι, πάν-

τως, αναστολή της λειτουργίας των σχολείων. Όλα

όμως, το τονίζω αυτό, θα κριθούν από τα τότε δεδο-

μένα. Καμία απόφαση δεν έχει ακόμα ληφθεί. 

Ήδη η έγκαιρη πρωτοβουλία να ανοίξει η τρίτη δόση

για όλες τις ηλικίες, να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί των

παιδιών -να ευχαριστήσω τους γονείς που ανταπο-

κρίνονται πολύ θετικά σε αυτή την πρωτοβουλία- να

ενταθεί η θωράκιση των άνω των 60, να ελέγχονται οι

εισερχόμενοι από το εξωτερικό και με μοριακά, αλλά

και με rapid test, όλα αυτά συγκροτούν μία πρώτη ζώνη

άμυνας.

Σειρά τώρα έχει η δική μας συμπεριφορά στις γιο-

ρτές. Οι χαρούμενες συγκεντρώσεις δεν πρέπει να

γίνουν εστίες μετάδοσης πόνου. Άμυνά μας είναι τα

τεστ και οι βασικές προφυλάξεις. Και η στάση μας σήμε-

ρα θα κρίνει και τις αποφάσεις μας αύριο.

Θέλω να τονίσω ότι ήδη η Ελληνική Πολιτεία έχει

διαθέσει σχεδόν 80 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, εκα-

τομμύρια δωρεάν self test, αξίας σχεδόν 150 εκατομ-

μυρίων ευρώ. Και αυτή η φροντίδα του κράτους θα

συνεχιστεί, πλαισιωμένη πια και από άλλα όπλα, όπως

τα νέα φάρμακα, η χρήση των οποίων θα εξαπλωθεί

γρήγορα μετά την επίσημη έγκρισή τους.

Το μήνυμα λοιπόν και φέτος είναι ότι οι καλύτερες

γιορτές είναι οι ασφαλείς γιορτές. Αυτή τη στιγμή δεν

χρειαζόμαστε νέα μέτρα. Αρκεί, το τονίζω, να τηρήσο-

υμε τα μέτρα τα οποία ήδη υπάρχουν. Με συχνούς

ελέγχους, επιτάχυνση των εμβολιασμών, ιδίως της

ενισχυτικής δόσης, και όπως σας είπα με πολλά self

test, έτσι ώστε εμείς οι ίδιοι να ελέγχουμε την κατά-

σταση της υγείας μας.

Πρόκειται για ένα κοινό στοίχημα Πολιτείας και πολιτών

απέναντι στην Όμικρον. Και αυτό πρέπει να απαντηθεί

και να κερδηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Και πιστεύω

ότι με ευθύνη και με ωριμότητα μπορούμε να κερδίσο-

υμε και αυτό το στοίχημα».

Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 9Επικαιρότητα

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύσταση για δύο self test 
τα Χριστούγεννα και την

Πρωτοχρονιά
Νέα μέτρα για αναχαίτιση της πανδημίας ενόψει των

γιορτών αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρ-

ου την Τρίτη, έπειτα από σύσταση της Συμβουλευτικής

Επιστημονικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, Μιχάλη Χατζηπάντελα,

τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα ακόλουθα:

(α) την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων μετά

τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές στις 10 Ιανουαρίου και

κατά την επιστροφή όλοι ανεξαιρέτως, μαθητές, καθη-

γητές και λοιπό προσωπικό θα πρέπει να προσκομίσουν

αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR διάρκειας 72 ωρών

ή τεστ ταχείας ανίχνευση αντιγόνου Rapid test διάρκει-

ας 48 ωρών.

(β) την παράταση όλων των υπόλοιπων προνοιών

του εν ισχύ Διατάγματος μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2022.

(γ) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι εργαζόμενοι

που ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα

κατά της Covid-19 ή κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης

(διάρκειας 180 ημερών) υποχρεούνται να προσκομίζουν

αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR ή τεστ ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test με διάρκεια 7 ημερών

για την είσοδο τους στον εργασιακό τους χώρο. Εξαιρ-

ούνται οι εργαζόμενοι που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση

εμβολίου.

(δ) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2021, όλοι οι πολίτες πριν

την επίσκεψη τους σε οικίες ενόψει των εορτών των Χρι-

στουγέννων, συστήνεται να διενεργήσουν τεστ ταχείας

ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test με αρνητικό αποτέλε-

σμα. Τα άτομα που έλαβαν τουλάχιστον δύο δόσεις

εμβολίου δύνανται να διενεργήσουν self test, ενώ τα

άτομα που δεν έχουν λάβει καμία δόση του εμβολίου,

συστήνεται να διενεργήσουν τεστ ταχείας ανίχνευσης

αντιγόνου Rapid test διάρκειας 48 ωρών. Υπενθυμίζε-

ται πως η παρουσία σε οικίες επιτρέπεται με μέγιστο

αριθμό τα 20 άτομα, περιλαμβανομένων των μόνιμα δια-

μενόντων και των ανήλικων.

(ε) τη μείωση της χρονικής περιόδου του πιστοποιη-

τικού νόσησης κατά της νόσου COVID-19 από 6 μήνες

(180 ημέρες) σε 3 μήνες (90 ημέρες) με ισχύ από τις 31

Ιανουαρίου 2022.

(στ) Από τις 22 Δεκεμβρίου 2021 μέχρι τις 6 Ιανουα-

ρίου 2022, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, τα

παιδιά ηλικίας 12-17 ετών θα μπορούν να προσέρχον-

ται σε χώρους εστίασης (συμπεριλαμβανομένων των

χώρων εστίασης σε εμπορικά κέντρα και ξενοδοχεία), σε

θέατρα, αμφιθέατρα, κινηματογράφους, αίθουσες θεα-

μάτων, κλειστά και υπαίθρια γήπεδα, γάμοι και βαπτίσεις

με την προσκόμιση αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης

PCR ή Rapid test διάρκειας 72 ωρών, νοουμένου ότι

συνοδεύονται από γονέα/κηδεμόνα που ολοκλήρωσε το

εμβολιαστικό του πρόγραμμα.

(ζ) Για επισκέπτες και εργαζόμενους σε δομές ημε-

ρήσιας φροντίδας ευπαθών ομάδων και κέντρα ημέρας

που συστεγάζονται στο ίδιο υποστατικό με οίκους ευγηρίας

και άλλες κλειστές δομές φροντίδας και φιλοξενίας ηλι-

κιωμένων και ευπαθών ομάδων, ισχύουν τα ίδια μέτρα

που είναι σε ισχύ σε οίκους ευγηρίας και κλειστές δομές

ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και

του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

ΚΥΠΡΟΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όλοι οι εργαζόμενοι με PCR
ή Rapid Test πλην αυτών με

την 3η δόση

Οικοδομικές Εργασίες 
παντός είδους

– Αναλαμβάνονται κάθε είδους επισκευές – 

κατασκευές κατοικιών

και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σπίτι

– Παντός τύπου εργασίες σε όλο το Λονδίνο, από τα θεμέλια 

μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια για παλαιές και νέες κατοικίες

– Επεκτάσεις κτηρίων (conservatories)

– Πόρτες – παράθυρα: επισκευές/αντικατάσταση

Άριστη δουλειά, γρήγορη παράδοση, πολύ καλές τιμές.

Τηλεφωνήστε: 07442386279 
(Βασίλης)
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Χειροτονία διακόνου στους Άγιους Πάντες Λονδίνου
Λάβαμε την ακόλουθη πληροφόρη-

ση:

Στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αγίων
Πάντων Camden Town λειτούργησε ο Σεβα-
σμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και
Μεγάλης Βρεταννίας κ. Νικήτας, την Κυ-
ριακή προ των Χριστουγέννων.

Μετά του Σεβασμιωτάτου συλλειτούρ-
γησαν ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Αρχιε-
πισκοπής Αρχιμ. κ. Νικόδημος Αναγνω-

στόπουλος και ο ιερατικώς Προϊστάμε-
νος του Ναού κ. Γεώργιος Ζαφειράκος,

στον οποίο ευχήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος για
την επέτειο 48 χρόνων ιεροσύνης.

Ο Σεβασμιώτατος παρουσίασε επίσης
στους πιστούς τον νέο Διάκονο που θα
υπηρετεί στον Ι. Ναό, κ. Κωνσταντίνο

Μαμούρη, στον οποίο επίσης ευχήθηκε
ευλογημένη διακονία, δύναμη και υπομο-
νή.

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ: «Η επιστήμη,
θείον δώρον του Θεού, λειτουργεί 

ως διάκονος του ανθρώπου»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

ΝΙΚΗΤΑΣ: «Εν μέσω της τρομακτικής
θύελλας της πανδημίας, προσευχόμαστε

για την ειρήνη του κόσμου και 
τη λύτρωση της ανθρωπότητας»

Καθώς γράφω αυτές τις λίγες λέξεις προς εσάς, τον λαό τον αγαπητό του Θεού,

σας μιλώ όπως ένας πατέρας θα μιλούσε στα παιδιά του εν μέσω μιας τρομακτικής

θύελλας, αλλά, την ίδια στιγμή, και ως ένας συνάνθρωπος, φοβερώς και θαυμασίως

πλασθείς, κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση του Δημιουργού μας. Μαζί διαπλέουμε την

κυματώδη θάλασσα αυτής της παρατεταμένης πανδημίας, με την ελπίδα να καταστεί

σύντομα και πάλι ακύμαντη η βιωτή μας. Καθώς θρηνούμε για εκείνους που δεν είναι

πλέον μαζί μας και δοξολογούμε τον Θεό για την αντοχή και το θάρρος που επέδειξε

η ανθρωπότητα τα δύο τελευταία χρόνια, συνειδητοποιούμε ότι ζούμε σε ένα κόσμο

διαφοροποιημένο, συναισθανόμενοι το εύθραυ-

στο και το τρωτό της φύσης μας, την αλληλοπε-

ριχώρηση και την αλληλοεξάρτηση των υπάρ-

ξεών μας. Προσευχόμαστε για την ειρήνη του

κόσμου, με επίγνωση ότι η πιθανότητα της ανα-

στάτωσης αχνοφαίνεται απειλητικά στον ορίζον-

τα, είτε πρόκειται για την επόμενη πανδημία, από

την οποία θα σπεύσουμε να προφυλαχθούμε,

είτε πρόκειται για τις καταστροφές που προκα-

λεί η ανθρώπινη βεβήλωση του φυσικού περι-

βάλλοντος, είτε πρόκειται για την απόγνωση και

τη βία που πυροδοτούν η εντεινόμενη οικονομι-

κή ανισότητα και η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ζωής.

Τέτοια προβλήματα και προκλήσεις φαντάζουν άνευ προηγουμένου ιδωμένα από

την δική μας ιστορικά οπτική γωνία, ωστόσο, εάν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, θα αντι-

κρίσουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις αμφιβολίας και φόβου. Η προσευχή για λύτρ-

ωση και σωτηρία φωλιάζει στα μύχια κάθε ανθρώπινης ύπαρξης και, πριν από δύο

χιλιάδες χρόνια, ο λαός ο εκλεκτός του Ισραήλ, με την καρδιά και το μυαλό στραμμέ-

να προς τον Θεό, άρθρωσε με λέξεις την παράκληση αυτή, «καθήμενος ἐν σκότει καὶ

σκιᾷ θανάτου», εν αναμονή της γεννήσεως του Μεσσία, εν αναμονή της σωτηρίας.

Ο λαός του Ισραήλ επικαλέστηκε τον Παντοδύναμο Θεό για να απελευθερωθεί από

τα δεσμά της αμαρτίας και «ὅτε δέ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς

τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον», προκειμένου να

εκπληρώσει την υπόσχεσή Του ότι δεν θα μας εγκαταλείψει. Ο Λόγος του Θεού σάρξ

ἐγένετο για να λυτρώσει και να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός γεννήθηκε ώστε το φως

της Αλήθειας να διαλύσει το σκότος που κρατούσε σε αιχμαλωσία όχι μόνο τον Ισρα-

ήλ, αλλά και ολάκερη την ανθρωπότητα.

Σας γράφω αυτά τα λόγια, αγαπητοί μου εν Κυρίω, για να ομολογήσω προς εσάς

και μαζί με εσάς ότι η γέννηση του Χριστού υπήρξε η γέννηση της ελπίδας στον κόσμο

μας. Οι υποσχέσεις του παρελθόντος εκπληρώθηκαν και η αλήθεια νίκησε την απάτη.

Η Γέννηση του Κυρίου έθεσε τον κόσμο μας σε νέα τροχιά, καθώς ο Ήλιος της Δικαι-

οσύνης έφερε το φως και τη σωτηρία σε όσους εναγκαλίστηκαν Εκείνον και εγκολ-

πώθηκαν το μήνυμα Του. Μαζί υπομένουμε τα προβλήματα της καθημερινής ζωής

και τις περιπλοκές της ιστορίας, αλλά στη θαλπωρή της αγκάλης του Χριστού κατα-

νοούμε μυστικώς ότι ο θάνατος νικήθηκε. Αυτή η πεποίθηση μάς δίνει τη δύναμη και

την αποφασιστικότητα να πορευθούμε με πίστη και ελπίδα στο χαρμόσυνο μονοπά-

τι της σωτηρίας που ετοιμάστηκε για εμάς. Ο Χριστός είναι Εκείνος που μας κράτησε

όρθιους κατά τη διάρκεια τηςπανδημίας. Ο Χριστός είναι Εκείνος που μας οδηγεί σε

καλύτερες ημέρες, όταν πλέον η πρόκληση της πανδημίας θα έχει γίνει ανάμνηση του

παρελθόντος. Στον Χριστό οφείλουμε να στρέψουμε το βλέμμα μας, καθώς Εκείνος

είναι ο μόνος Αγαπών την ανθρωπότητα και η μόνη μας σωτηρία, οτιδήποτε και αν

ελλοχεύει στο μέλλον. 

Αγαπητοί μου, σας ενθαρρύνω όλους να συμμετάσχετε στις ακολουθίες της Εκκλησίας

μας και να προσευχηθείτε από καρδίας, αλλά προπάντων να ετοιμαστείτε και να λάβε-

τε τη Θεία Κοινωνία, η οποία συνιστά αιώνια εορτή δοξολογίας και χαράς, μυστική

εμπειρία της Αναστάσεως και μεταμορφωτική βεβαίωση της θείας αγάπης. Ας ενώσου-

με τις φωνές μας προς τον Κύριο, ο Οποίος γεννήθηκε για εμάς ἐν σπηλαίῳ, αιτούμε-

νοι τη θεραπεία και την αποκατάσταση του κόσμου μας. Όταν ανάψετε τα κεριά σας,

θυμηθείτε το σπήλαιο, το άστρο της Βηθλεέμ και τον Υιό του Ανθρώπου, ο Οποίος

γεννήθηκε ως αθώο Βρέφος και ήρθε να ζήσει μαζί μας. Θυμηθείτε ότι έφερε την

ελπίδα σε ένα κόσμο σκοτεινό και μη λησμονείτε ότι ήταν και είναι η εκπλήρωση κάθε

προφητείας. Επικαλεστείτε τη θεραπευτική χάρη του Θεού και αφήστε το σωτηριώδες

μήνυμά Του να χαραχτεί στις καρδιές σας. Ας είναι αυτά τα Χριστούγεννα ακόμη περισ-

σότερο όμορφα και ξεχωριστά με τον Χριστό Παρόντα στο επίκεντρο κάθε εορταστι-

κής εκδήλωσης.

Ας είναι η ευλογία, η ειρήνη, η χαρά και η αγάπη, που ο Χριστός απλόχερα χαρίζει

στον κόσμο, με όλους εσάς και με τους οικείους σας. Με πατρική αγάπη και ευλογίες,

εύχομαι σε όλους Καλά Χριστούγεννα!

Δεκέμβριος 2021

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας 

ΝΙΚΗΤΑΣ

Ἀδελφοί συλλειτουργοί καί εὐλογημένα
τέκνα,

Φθάσαντες καί πάλιν εἰς τήν πάμφωτον
ἑορτήν τῆς κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ
ἐπισκεψαμένου ἡμᾶς ἐξ ὕψους Σωτῆρος
Χριστοῦ, δοξάζομεν ἐν ψαλμοῖς καί ὕμνοις
τό ὑπερουράνιον ὄνομα Αὐτοῦ. Ἡ Ἐναν-
θρώπησις τοῦ προαιωνίου Λόγου τοῦ Θεοῦ
εἶναι «τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον»,
τό ὑπέρλογον «ἀεὶ μυστήριον» τῆς θεα-
νθρωπίνης κοινωνίας. Ὁ Θεός, ὡς λέγει
μέ ὑπέροχον τρόπον ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ
Ὁμολογητής, «ὡς φιλάνθρωπος ἐκ τῆς
ἀνθρώπου οὐσίας ἀληθῶς ἄνθρωπος
γεγονώς, τὸν τοῦ πῶς ἄνθρωπος γέγονε
τρόπον μένει διὰ παντὸς ἔχων ἀνέκφαντον•
ὑπὲρ ἄνθρωπον γὰρ γέγονεν ἄνθρωπος»
.Ἡ θεία Ἐνσάρκωσις, ὁμοῦ μετά τῆς
φανερώσεως τῆς ἀληθείας περί τοῦ Θεοῦ,
ἀποκαλύπτει καί τήν ἀλήθειαν καί τόν
τελικόν προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου, τήν
κατά χάριν θέωσιν. Θεολογικώτατα, ὁ Ἅγιος
Νικόλαος Καβάσιλας διακηρύσσει ὅτι ὁ
Χριστός «τὸν ἀληθινὸν ἄνθρωπον καὶ
τέλειον πρῶτος καὶ μόνος ἔδειξεν» . Ἔκτοτε,
ὁ τιμῶν τόν Θεόν ὀφείλει νά σέβεται καί
τόν ἄνθρωπον, καί ὁ ὑποτιμῶν τόν ἄν-
θρωπον ἀσεβεῖ πρός τόν Θεόν, τόν προ-
σλαβόντα τήν ἡμετέραν φύσιν. Ἐν Χριστῷ,
ὁ λόγος τῆς θεολογίας περί τοῦ Θεοῦ εἶναι
ἐν ταὐτῷ καί λόγος περί τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ ἔνσαρκος Θεία Οἰκονομία ἀναιρεῖ
ὁριστικῶς τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ ὡς δυνά-
στου, τιμωροῦ καί ἀντιπάλου τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ Χριστός εἶναι πανταχοῦ, πάντοτε καί ἐν
παντί ἡ ἄρνησις τῆς ἀρνήσεως τοῦ
ἀνθρώπου καί ὁ ὑπερασπιστής τῆς
ἐλευθερίας του. Ἡ ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ὡς
ἡ σάρξ τήν ὁποίαν ἀνέλαβεν ὁ ἐνανθρω-
πήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἐκπροσω-
πεῖ, ἐκφράζει καί διακονεῖ αὐτό τό παν-
σωστικόν μυστήριον τῆς θεανθρωπινό-
τητος.

Μέ λάβαρον τήν ἐν Χριστῷ «ἄλλην
πλᾶσιν» τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἀνακαίνισιν
συμπάσης τῆς κτίσεως, ἡ Ἐκκλησία δίδει
καί σήμερον τήν καλήν μαρτυρίαν ἔναντι
ὅλων τῶν ἐξελίξεων, αἱ ὁποῖαι ἀπειλοῦν
τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου
καί τήν ἀκεραιότητα τῆς δημιουργίας, βιοῦσα
καί κηρύττουσα τήν ἀλήθειαν τῆς γνησίας
πνευματικῆς ζωῆς καί τόν πολιτισμόν τῆς
ἀγάπης καί τῆς ἀλληλεγγύης. Διδοῦσα

λόγον «περὶ τῆς ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» , οὐδόλως
θεωρεῖ τόν σύγχρονον πολιτισμόν ὡς τήν
νέαν ἁμαρτόζωον Νινευί, ἐπικαλουμένη
ὡς ὁ Ἰωνᾶς τήν θείαν μῆνιν ἐπ᾿ αὐτόν καί
τόν ἀφανισμόν του, ἀλλά ἀγωνίζεται διά
τήν ἐν Χριστῷ μεταμόρφωσιν αὐτοῦ.
Ἀπαιτεῖται εἰς τήν ἐποχήν μας ποιμαντική
φαντασία, διάλογος ὄχι ἀντίλογος, μετοχή
ὄχι ἀποχή, συγκεκριμένη πρᾶξις ὄχι ἀπό-
κοσμος θεωρία, δημιουργική πρόσληψις
ὄχι γενική ἀπόρριψις. Ὅλα αὐτά δέν λειτουρ-
γοῦν εἰς βάρος τῆς πνευματικότητος καί
τῆς λατρευτικῆς ζωῆς, ἀλλά ἀναδεικνύουν
τήν ἀδιάσπαστον ἑνότητα τῆς λεγομένης
«καθέτου» καί «ὁριζοντίου» διαστάσεως
τῆς ἐκκλησιαστικῆς παρουσίας καί μαρτ-
υρίας. Πιστότης εἰς τήν παράδοσιν τῆς
Ἐκκλησίας δέν εἶναι ἐγκλωβισμός εἰς τό
παρελθόν, ἀλλά ἀξιοποίησις τῆς πείρας
τοῦ παρελθόντος προσφυῶς ἐν τῷ παρόν-
τι.

Καί κατά τό παριππεῦον ἔτος, ἡ πανδημία
τοῦ κορωνοϊοῦ Covid – 19 ἐταλάνισε τήν
ἀνθρωπότητα. Δοξάζομεν τόν Θεόν τοῦ
ἐλέους, τόν κρατύναντα τούς εἰδικούς
ἐπιστήμονας εἰς τήν ἀνάπτυξιν ἀποτελεσμα-
τικῶν ἐμβολίων καί ἄλλων φαρμάκων διά
τήν ἀντιμετώπισιν τῆς κρίσεως καί καλοῦμεν
ὅσους πιστούς δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμβολιασθῆ
νά τό πράξουν, πάντας δέ νά ἀκολουθοῦν
τά προτεινόμενα ὑπό τῶν ὑγειονομικῶν
ἀρχῶν μέτρα προστασίας. Ἡ ἐπιστήμη,
ἐφ᾿ ὅσον λειτουργεῖ ὡς διάκονος τοῦ
ἀνθρώπου, εἶναι πολύτιμον δῶρον τοῦ
Θεοῦ. Ὀφείλομεν νά δεχώμεθα εὐγνωμόνως
τό δῶρον καί νά μή παρασυρώμεθα ἀπό
τάς ἀνευθύνους φωνάς τῶν μή ἐπαϊόντων
καί τῶν αὐτοανακηρυχθέντων εἰς ἐκπρο-
σώπους τοῦ Θεοῦ καί τῆς γνησίας πίστεως

«πνευματικῶν συμβούλων», αὐτοαναιρου-
μένων ὅμως οἰκτρῶς, λόγῳ τῆς ἀπουσίας
ἀγάπης πρός τόν ἀδελφόν, τήν ζωήν τοῦ
ὁποίου ἐκθέτουν εἰς μέγαν κίνδυνον.

Τιμιώτατοι ἀδελφοί καί προσφιλέστατα
τέκνα,

Μέ ἀμετακίνητον πίστιν ὅτι τήν ζωήν
ἑκάστου ἐξ ἡμῶν καί τήν πορείαν τῆς
ἀνθρωπότητος ὅλης κατευθύνει ὁ Θεός
τῆς σοφίας καί τῆς ἀγάπης, προσβλέπομεν
εἰς ἕν αἴσιον 2022, τό ὁποῖον, ἀνεξαρτήτως
τῶν ἐξωτερικῶν δεδομένων καί τῶν ἐξελί-
ξεων, θά εἶναι δἰ  ἡμᾶς πάντας ἔτος σωτήριον,
ἐφ᾿ ὅσον καί κατ᾿ αὐτό τήν πορείαν τῶν
πραγμάτων κατευθύνει ὁ φιλανθρώπως
πάντα οἰκονομῶν Χριστός, «ὃς πάντας
ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν
ἀληθείας ἐλθεῖν» . 

Τοῦ Κυρίου εὐδοκοῦντος, κατά τήν Ἁγίαν
καί Μεγάλην Ἑβδομάδα τοῦ ἐπερχομένου
ἔτους, θά πραγματοποιηθῇ ἐν τῷ πανσέπτῳ
καθ᾿ ἡμᾶς Κέντρῳ, ἡ τελετή Καθαγιασμοῦ
τοῦ Ἁγίου Μύρου. Θεωροῦμεν ἀνεπανά-
ληπτον θείαν δωρεάν πρός τήν ἡμῶν Με-
τριότητα, ὅτι θά ἀξιωθῶμεν νά προστῶμεν
τῆς πανηγυρικῆς καί κατανυκτικῆς αὐτῆς
τελετουργίας διά τετάρτην φοράν κατά τήν
διάρκειαν τῆς ταπεινῆς ἡμῶν Πατριαρχίας.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν!

Μέ αὐτά τά αἰσθήματα, προσκυνοῦντες
εὐσεβοφρόνως τό ἐν Βηθλεέμ τεχθέν
παιδίον Ἰησοῦν, στρέφομεν τήν σκέψιν
ἡμῶν πρός τούς ἐκεῖσε ἀδελφούς Χρι-
στιανούς μας καί προσευχόμεθα διά τήν
εἰρηνικήν καί ἁρμονικήν συνύπαρξιν ὅλων
τῶν διαβιούντων εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. 

Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόμεθα πᾶσιν ὑμῖν,
τοῖς ἐγγύς καί τοῖς μακράν, εὐλογημένον
τό Ἅγιον Δωδεκαήμερον, ὑγιηρόν δέ,
καλλίκαρπον ἐν ἔργοις ἀγαθοῖς καί μεστόν
θείων δωρημάτων τόν νέον ἐνιαυτόν τῆς
χρηστότητος τοῦ Κυρίου, ᾯ ἡ δόξα καί τό
κράτος εἰς τούς ἀπεράντους αἰῶνας. Ἀμήν.

Χριστούγεννα ‚βκα’
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης 
πάντων ὑμῶν

Βαρθολομαῖος

«ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΘΑ

ΑΠΟ ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΣ

ΑΥΤΟΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΕΣ ΩΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»



Στο μήνυμά του για τις γιορτές, ο πρόε-

δρος της Εθνικής Ομοσπονδίας αναφ-

έρει μεταξύ άλλων (ίδε και σελ. 30):

Με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και
του Νέου Χρόνου και στο τέλος μιας πολύ
απαιτητικής και δύσκολης χρονιάς για το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο, στέλνου-
με θερμές ευχές σε εσάς και σε όλα τα αγαπ-
ημένα σας πρόσωπα για Καλά, Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο Χρόνο γεμάτο υγεία
και ευτυχία κι σύντομη απαλλαγή από τον
κορωνοϊό.

H Κύπρος γιορτάζει τα Χριστούγεννα και
καλωσορίζει το Νέο Χρόνο, ημικατεχόμενη,
με πρόσφυγες, αγνοούμενους και εγκλωβι-
σμένους. Πάντοτε αυτές τις μέρες ο νους και
η σκέψη μας ταξιδεύουν νοερά στην Κύπρο
μας, περνούν τα συρματοπλέγματα της ντρ-
οπής και σταματούν στις σκλαβωμένες πόλεις
και τα χωριά μας. Θυμόμαστε και τιμούμε
αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για τη δική
μας ελευθερία.

Οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς θα είναι πολύ διαφορετι-
κές για όλους μας. Δυστυχώς, πολλά λαμ-
πρά και αγαπημένα μέλη της παροικίας μας
έχασαν τη ζωή τους από τον κορωνοϊό. Εκφ-
ράζουμε θερμότατα συλλυπητήρια στις οικο-
γένειες τους.

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας
να εμβολιαστούν κατά του COVID 19, και να
πάρουν και την ενισχυτική δόση. Επιβάλλε-
ται να εφαρμόζουμε τις συμβουλές και τις
οδηγίες των ειδικών επιστημόνων και των

ιατρών και να τηρούμε αυστηρά τους νόμο-
υς του κράτους, για την προστασία της υγείας
μας, των δικών μας και των συνανθρώπων
μας , καθώς συνεχίζουμε τον αγώνα κατά
της πανδημίας και του κορωνοϊού, που
δυστυχώς, μεταλλάσσεται συνεχώς.

Οι αγώνες της Εθνικής Κυπριακής Ομο-
σπονδίας και όλων των αποδήμων για τον
τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την ελε-
υθερίατης Κύπρου, την πρόοδο και προκο-
πή της ομογένειας μας συνεχίζονται αστα-
μάτητα.Μπορεί μερικές εκδηλώσεις της ομο-
γένειας να είχαν ελαττωθεί για φέτος, αλλά
αναλάβαμε νέες πρωτοβουλίες και οργανώσα-
με ψηφιακές εκδηλώσεις, έχοντας συνεχή
επαφή με τη βουλή, τα κέντρα αποφάσεων
της Βρετανία και την ομογένεια.

Αυτή την κρίσιμη περίοδο για την Κύπρο,
εμείς που ζούμε στο μεγάλο διπλωματικό
κέντρο του Λονδίνου, ανανεώνουμε, τις δικές
μας υποσχέσεις και υποχρεώσεις:

Εκφράζουμε την πλήρη συμπαράσταση
και βοήθεια μας, στον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη
και στην πολιτική ηγεσία της Κύπρου, στην
αντιμετώπιση των συνεχών εκβιασμών και
των απειλών της Τουρκίας για την εκμετάλ-
λευση του φυσικού πλούτου του νησιού μας.
Θα αυξήσουμε τις προσπάθειες μας για τη
στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, της
οικονομίας, των επενδύσεων του εμπορίου,
και του τουρισμού για την Κύπρο μας. 

Σαν αναπόσπαστο κομμάτι του Κυπρια-
κού Ελληνισμού θα συνεχίσουμε τις σκληρές

και άνισες μάχες που δίνουμε, στα κέντρα
αποφάσεων και τη βρετανική βουλή για την
προβολή και προάσπιση των εθνικών μας
συμφερόντωνκαι τηναντιμετώπιση της τουρ-
κικής παραπληροφόρησης και προπαγάν-
δας που οργιάζουν στη Βρετανία. 

Στον Καινούριο Χρόνο και πάντοτε, αστα-
μάτητος θα είναι ο αγώνας μας μέχρι τον τερ-
ματισμό της τουρκικής κατοχής, την αποχώρη-
ση των τουρκικών στρατευμάτων και την
κατάργηση των αναχρονιστικών εγγυήσεων,
την επιστροφή των προσφύγων και την εξεύρ-
εση δίκαιης λύσης του Κυπριακού, η οποία
θα επανενώνει την Κύπρο και το λαό της και
θα φέρει την ελευθερία, την πρόοδο την ειρήνη
και την ευημερία όλων των κατοίκων της ανε-
ξάρτητα από φυλή ή θρήσκευμα.

Σας ευχόμαστε και πάλι Καλά Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένος χωρίς κορωνοϊό ο Νέος
Χρόνος 2022,

Χρήστος Καραολής
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ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΟ Η.Β.

Α. ΚΑΚΟΥΡΗΣ: «Με την ανοχή
πολλών η Τουρκία προωθεί

μόνιμο διχασμό»
Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες, 
Μέλη της ευρύτερης ομογένειας στο

Ηνωμένο Βασίλειο,
Αγαπητοί φίλοι,
Είναι μεγάλη η χαρά μου να απευ-

θύνω αυτό το μήνυμα προς εσάς με
την ευκαιρία των φετινών Χριστου-
γέννων αλλά και του ερχομού του νέου
έτους 2022.

Ολοκληρώνονται σχεδόν δύο χρό-
νια σκληρής και καθημερινής πάλης
με τον αόρατο εχθρό της πανδημίας,
ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή εκα-

τομμυρίων συνανθρώπων μας, κι έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή όλων μας,
την καθημερινότητά μας, τις επαφές μας, την επικοινωνία μας.

Και αυτά τα Χριστούγεννα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να
προστατεύσουμε αυτούς που αγαπούμε, αλλά και τους εαυτούς μας. Η
επιστήμη είναι πλέον τόσο μπροστά που μας προσφέρει τα εφόδια για
να το πράξουμε. Αυτή τη γιορτή της αγάπης, ας προσφέρουμε αγάπη
μέσα από τις πράξεις μας. Εμβολιαστείτε και προφυλαχθείτε. Και στηρίξε-
τε ο ένας τον άλλο, για να βγούμε όλοι μαζί από αυτή τη συνεχιζόμενη
δοκιμασία για την ανθρωπότητα.

Η χρονιά που μας πέρασε ήταν ακόμα πιο δύσκολη και για την ιδιαίτε-
ρη μας πατρίδα. Η τουρκική πλευρά έθεσε ξεκάθαρα την απαίτησή της
για απομάκρυνση από το συμφωνημένο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνω-
μένων Εθνών για λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και πλέον
απροκάλυπτα και με την ανοχή πολλών, προωθεί το μόνιμο διχασμό και
τη δημιουργία δύο κρατών. Δημιουργεί επίσης νέα τετελεσμένα στο Βαρώσι,
συνεχίζει τις προκλήσεις της στη θαλάσσια περιοχή της Κύπρου με την
επιθετική της συμπεριφορά και ρητορική και τορπιλίζει ταυτόχρονα κάθε
προσπάθεια επαναφοράς των εμπλεκομένων στο τραπέζι του διαλόγου.
Αγνοεί παντελώς και χωρίς συνέπειες τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Α-
σφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις Προεδρικές Δηλώσεις
2020 και 2021 για το Βαρώσι, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και όλα τα μέλη
της διεθνούς κοινότητας που έχουν κατονομάσει τις πράξεις της ως αντίθε-
τες προς τα ρηθέντα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Με αυτή την Τουρκία
έχουμε να κάνουμε δυστυχώς. 

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει την
ετοιμότητα του να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις και να συνεχίσει τη
διαδικασία από εκεί που έμεινε στο Κραν Μοντανά. Ας ελπίσουμε ότι ο
διορισμός του νέου Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο και Αν. Ειδικού Απεσταλμέ-
νου, Colin Stewart, θα βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και να επαναφέ-
ρει «το τρένο στις ράγες». 

Συμπατριώτες, συμπατριώτισσες,
Η Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,

παρά τις αντιξοότητες της εποχής μας έχει να επιδείξει μια έντονη και πο-
λυεπίπεδη δραστηριότητα στην προσπάθεια για αναβάθμιση και προώθη-
ση της εικόνας και των διπλωματικών σχέσεων της Κύπρου σε ποικίλο-
υς τομείς, όπως είναι η ναυτιλία, το εμπόριο, ο τουρισμός, η εκπαίδευση
και ο πολιτισμός.

Απαραίτητοι και πολύτιμοι συμπαραστάτες στον αγώνα για προώθη-
ση των καλώς νοούμενων συμφερόντων της Κύπρου μας παραμένετε
εσείς, η ομογένεια. Η εκκλησιαστική ηγεσία και κοινότητες, τα παροικια-
κά μας σχολεία, οι σύλλογοι, τα οργανωμένα σύνολα, αλλά και οι εξέχου-
σες προσωπικότητες της κοινότητάς μας, συναποτελούν όλοι μαζί ένα
δυναμικό αμάλγαμα, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη παρουσία στο
Ηνωμένο Βασίλειο σε όλους τους τομείς: επιχειρήσεις, επιστήμες, πολι-
τική, οικονομία, πολιτισμός. Μας κάνετε περήφανους!

Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας, είναι στο πλε-
υρό σας και πάντοτε σε εγρήγορση να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας.
Αποτελεί το σπίτι σας. Κι αυτό αντανακλά την ευγνωμοσύνη που σας
οφείλουμε για τον τρόπο με τον οποίο η δυναμική συμβολή σας στις εθνι-
κές μας διεκδικήσεις καθρεφτίζει αχτίδες ελπίδας και αισιοδοξίας για δικαίω-
ση του πολύχρονου αγώνα μας.

Είθε το 2022 να αποκαταστήσει το χαμόγελο στο πρόσωπο όλων μας,
να φέρει την υγεία και την ομαλότητα στη ζωή μας, να φέρει την ειρήνη
και επανένωση στο νησί μας, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία σε
όλους.

Με θερμούς χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές μου,
Ανδρέας Σ. Κακουρής

Ύπατος Αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

Μήνυμα του Προέδρου της Εθνικής
Κυπριακής Ομοσπονδίας Η.Β για 

τα Χριστούγεννα και τον Νέο Χρόνο 2022
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Θυγατρική της γερμανικής εταιρείας

όπλων Hensoldt βρίσκεται πίσω από

την κατασκευή του επιθετικού drone

Bayraktar TB 2 της Τουρκίας.

Όπως αναφέρει ο γερμανικός τηλεο-

πτικός ZDF, πριν ένα χρόνο έγινε πόλε-

μος μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμ-

παϊτζάν για την περιοχή του Καραμπάχ.

Το Αζερμπαϊτζάν χρησιμοποίησε το τουρ-

κικό επιθετικό drone Bayraktar TB 2 και

νίκησε.

Το drone κατέστρεψε 900 στόχους στην

Αρμενία και προκάλεσε ζημιές ύψους 2

δισ. δολαρίων. Από τότε έχουν εκτιναχθ-

εί οι πωλήσεις του Bayraktar TB 2. Εννέα

χώρες το χρησιμοποιούν ήδη και έντεκα

ακόμη θέλουν να το αγοράσουν.

«Η Τουρκία μπορεί να γίνει ηγέτιδα

δύναμη στον κόσμο σε αυτήν την τεχνο-

λογία. Καμία ανθρώπινη δύναμη δεν θα

μπορέσει να μας εμποδίσει», είχε δηλώσει

κατά την παρουσίαση του drone ο τεχνικός

Διευθυντής της τουρκικής κατασκευάστρ-

ιας εταιρείας Baykar.

Τα επιθετικά drones χρησιμοποιούν ειδι-

κά συστήματα εντοπισμού του στόχου, τα

οποία είναι κάτι σαν το μάτι του όπλου.

Ένα από αυτά τα συστήματα κατασκευ-

άζεται από τη νοτιοαφρικανική θυγατρική

της γερμανικής εταιρείας όπλων Hensoldt,

η οποία παρουσιάζεται ως κορυφαίος

προμηθευτής συστημάτων στρατιωτικής

αναγνώρισης.

«Κέρδη από πολεμικές 

συγκρούσεις»

«Εξασφαλίζονται κέρδη από πολεμικές

συγκρούσεις», επικρίνει ο ειδικός στο Διε-

θνές Δίκαιο, Αντρέας Σούλερ.

«Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με

τη γερμανική Εξωτερική Πολιτική. Χωρίς

την τεχνολογία της Hensoldt, το τουρ-

κικό drone δεν θα μπορούσε καν να λει-

τουργήσει».

Ο Σούλερ τονίζει: «Πρέπει επειγόντως

να σταματήσουμε τη χρήση της γερ-

μανικής τεχνολογίας σε αποστολές

drones που παραβιάζουν το Διεθνές

Δίκαιο».

Για παράδειγμα, η χρήση drones από

τον τουρκικό στρατό εναντίον Κούρδων

στο Βόρειο Ιράκ ήταν αντίθετη προς το Διε-

θνές Δίκαιο. Στις 17 Αυγούστου 2021, επί-

θεση των τουρκικών drones σε νοσοκο-

μείο είχε ως αποτέλεσμα οκτώ νεκρούς

και τέσσερις τραυματίες.

Να απαγορευτούν οι πωλήσεις 

Η συνεργασία της γερμανικής Hensoldt

με την τουρκική Baykar ξεκίνησε το 2020,

όταν η καναδική κυβέρνηση έθεσε τέλος

στην προμήθεια συστημάτων αναγνώρι-

σης από τον Καναδά, μετά τη χρήση των

drones στη σύγκρουση του Καραμπάχ.

Ο Σούλερ καλεί τη νέα Ομοσπονδιακή

Κυβέρνηση, η οποία έχει υποσχεθεί να

περιορίσει τις εξαγωγές όπλων, να απα-

γορεύσει τέτοιες συναλλαγές.

«Η κυβέρνηση έχει πλέον την ευκαιρία

να τερματίσει τις δυνατότητες παράκαμ-

ψης των υφιστάμενων κατευθυντήριων

γραμμών για τις εξαγωγές όπλων μέσω

νέου νόμου για τον έλεγχό τους», σημειώνει.
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Γερμανική εταιρεία όπλων πίσω από την κατασκευή
του φημισμένου επιθετικού τουρκικού drone
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Στον… Αλλάχ αφήνει 
τα επιτόκια και τον 

πληθωρισμό ο Ερντογάν
Νέα βουτιά κατέγραψε τη Δευτέρα η τουρκική λίρα, που απώλε-

σε ακόμη 6% της αξίας της σε σχέση με το δολάριο, μετά τις
δηλώσεις του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, που διαβεβαίωσε
ότι δεν θα αυξηθούν τα επιτόκια για να σταθεροποιηθεί το νόμι-
σμα.

Ο Ερντογάν πιέζει κάθε μήνα την Κεντρική Τράπεζα να μειώσει
τα επιτόκια παρά τον πληθωρισμό, που, σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία ξεπέρασε το 21% σε ετήσια βάση και πιθανόν να φθά-
σει το 30% τους προσεχείς μήνες, σύμφωνα με τους οικονομι-
κούς αναλυτές.

Σε μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Τουρκίας
επικαλέσθηκε τις αρχές του Ισλάμ, που απαγορεύει τον τοκισμό,
για να δικαιολογήσει την πολιτική του.

«Ως μουσουλμάνος, θα κάνω ό,τι η θρησκεία μας με προ-

στάζει να κάνω. Αν το θέλει ο Θεός, ο πληθωρισμός θα μει-

ωθεί όταν γίνει δυνατόν».

Ο Ερντογάν απάντησε μέσω των δηλώσεων αυτών στην
έκκληση που απηύθυνε η οργάνωση των τούρκων επιχειρημα-
τιών στο τέλος της περασμένης εβδομάδας καλώντας τον να
αναλάβει δράση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Οι πολιτικές επιλογές που εφαρμόζονται δεν δημιούργησαν
μόνο νέες δυσκολίες για τον κόσμο των επιχειρήσεων, αλλά
επίσης και για τους συμπολίτες μας», αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση της Tusia, της τουρκικής εργοδοτικής οργάνωσης που
αντιπροσωπεύει το 85% περίπου των επιχειρηματιών και βασικών
εξαγωγέων της Τουρκίας.

«Κατά συνέπεια, είναι επείγον να αποτιμηθούν οι ζημίες που
έχουν προκληθεί στην οικονομία και να επιστρέψουμε στις οικο-
νομικές αρχές που διέπουν την οικονομία της αγοράς», αναφ-
έρεται στην ανακοίνωση της Tusia που εκδόθηκε από το γραφ-
είο της στην Ουάσινγκτον.

Απαντώντας στην έκκληση αυτή, ο Ερντογάν είπε: «Παρα-

πονούνται για την μείωση των επιτοκίων. Αλλά από μένα μην

περιμένετε τίποτε άλλο».

Από τον Ιανουάριο 2021, η τουρκική λίρα έχει χάσει το 57%
της αξίας της έναντι του δολαρίου και για τους Τούρκους η κατάρρ-
ευση αυτή μεταφράζεται σε μη διαχειρίσιμη εκτίναξη των τιμών,
ενώ η χώρα βρίσκεται σε υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις εισα-
γωγές, κυρίως στον τομέα των πρώτων υλών και της ενέργειας.
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Μέσα σε διαφορετικές συνθήκες αλλά

πάντα στο ίδιο εορταστικό πνεύμα

πραγματοποιήθηκαν φέτος οι χριστουγεν-

νιάτικες γιορτές στα ελληνικά σχολεία Μάνορ

Χιλλ και Φίνσλεϋ του βορείου Λονδίνου. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ¨

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ

Οι γιορτές έγιναν στις αίθουσες τελετών των

δύο σχολείων το περασμένο Σάββατο 18 Δεκεμ-

βρίου, πρωί και απόγευμα αντιστοίχως. Οι

γονείς παρακολούθησαν το καλλιτεχνικό πρό-

γραμμα διά ζώσης, προσερχόμενοι, όμως, στην

αίθουσα κατά ομάδες και τηρώντας όλα τα

μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό (μά-

σκες, αποστάσεις κλπ). Όταν οι μαθητές συγκε-

κριμένων τάξεων τελείωναν την παρουσίασή

τους επί σκηνής, αποχωρούσαν και οι γονείς

των παιδιών αυτών και τους διαδέχονταν άλλοι.

Με αυτόν τον τρόπο κατέστη δυνατόν να

πραγματοποιηθεί τμηματικά ολόκληρη η γιο-

ρτή σε όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες

ασφαλείας. 

Έτσι, οι γονείς δεν στερήθηκαν τη χαρά να

καμαρώσουν τα παιδιά τους επί σκηνής αλλά

ούτε και τα παιδιά ένοιωσαν μόνα, χωρίς θεα-

τές, στην εκτέλεση του ρόλου τους.

Οι μαθητές των μικρών τάξεων και των δύο

σχολείων παρουσίασαν πλούσιο και άρτια επι-

μελημένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τρα-

γούδια, απαγγελίες, σκηνικές εικόνες και θεα-

τρικά για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά

και τα Φώτα.

Ο Άη-Βασίλης έκανε, αρχικά, τυπική εμφά-

νιση στην αίθουσα της γιορτής για το «ειδέ-

σθαι» και κατόπιν επισκέφθηκε όλες τις τάξεις

μοιράζοντας δώρα σε μαθητές και δασκά-

λους.

Σύντομη ομιλία στις γιορτές έκανε ο διευθυ-

ντής των δύο σχολείων Μιχάλης Έλληνας.

Το πρόγραμμα στο Μάνορ Χιλλ παρουσίασε

η εκπαιδευτικός Αμάντα Αγγελέτου και στο

Φίνσλεϋ η Ραφαηλία Λουκίδου.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ

ΣΤΟ ΜΑΝΟΡ ΧΙΛΛ ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17
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Με μέτρα και κατά… δόσεις οι 
χριστουγεννιάτικες γιορτές στα ελληνικά

σχολεία Μάνορ Χιλλ και Φίνσλεϋ

Ομογένεια

Θεατρικό από την Στ’ τάξη «Οι βοηθοί του Άι Βασίλη».

Παιδιά της Δ’ τάξης στο θεατρικό για τους καλικάντζαρους.

Παιδιά της Γ’ και Δ’ τάξης στο θεατρικό «Το χριστοκούτσουρο».

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση 

κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
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Η σκηνική εικόνα της Γέννησης από τις Α’ και Β’ τάξεις του Φίνσλεϋ.

Παιδάκια της Προδημοτικής τραγουδούν «Τα Χριστούγεννα ήλθαν πάλι».

Χριστουγεννιάτικα ποιήματα από την Ε’ τάξη.

Γονείς τάξεων του ελληνικού σχολείου Φίνσλεϋ παρακολουθούν τη γιορτή, 

τηρώντας τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.Ο Άι Βασίλης μοίρασε στις τάξεις δώρα.



Η χορωδία του Μάνορ Χιλλ σε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Παιδιά της Ε’ τάξης απαγγέλλουν το ποίημα «Καινούργιος χρόνος».

Θεατρικό: «Η εξουσιομανία στο χωριό του Άι Βασίλη», από την Δ’ τάξη. Σκηνή από το θεατρικό «Το σπίτι του Άι Βασίλη».

16 ● ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 17Ομογένεια

Η Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Ι Α Τ Ι Κ Η Γ Ι Ο Ρ Τ Η Σ Τ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Τ Ο Υ Μ Α Ν Ο Ρ Χ Ι Λ Λ

Παιδάκια του Νηπιαγωγείου σε χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Η Α’ τάξη και «Ο μικρός τυμπανιστής».

Θεατρικό «Χριστούγεννα της ειρήνης», από το δεύτερο τμήμα της Γ’ τάξης.

Ο Άη-Βασίλης επισκέφθηκε όλες τις τάξεις και μοίρασε δώρα. Γονείς τάξεων του Μάνορ Χιλλ παρακολουθούν τη γιορτή του σχολείου. Σκηνή από το θεατρικό το «Χριστοκούτσουρο» από την Γ’ τάξη.
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Το�έθιμο�του�χριστουγεννιάτι-

κου�δέντρου,�που�είναι�η�ουσία

των�Χριστουγέννων,�το�έφεραν

στην�Ελλάδα�οι�Βαυαροί.�Από�την

Ελλάδα�πήραν�τα�έθιμα�και�οι�Κύπρ-

ιοι�με�μερικές�μεταλλαγές.

Για πρώτη φορά στολίστηκε δέν-

τρο στα ανάκτορα του Όθωνα το 1833

και μετά στην Αθήνα. Από τον Β’ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο και μετά, το δέντρο

με τις πολύχρωμες μπάλες μπήκε

σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Πρόδρο-

μος του είναι το χριστόξυλο ή δωδε-

καμερίτης ή σκαρκάνζαλος, ένα χον-

τρό ξύλο από αχλαδιά ή αγριοκερα-

σιά. Τα αγκαθωτά δέντρα, κατά τη

λαϊκή αντίληψη, απομακρύνουν τα

δαιμονικά όντα, όπως τους καλικά-

ντζαρους.

Παλιά τοποθετούσαν το χριστό-

ξυλο στο τζάκι του σπιτιού την παρα-

μονή των Χριστουγέννων. Η στάχτη

των ξύλων προφύλασσε το σπίτι και

τα χωράφια από κάθε κακό. Το χρι-

στόξυλο αντικαταστάθηκε από το χρι-

στουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο από

τη Γερμανία εξαπλώθηκε και ρίζωσε

και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

για να ταξιδέψει στη συνέχεια στην

άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Ο καθηγητής την Χριστιανικής

Αρχαιολογίας Κώστας�Καλογύρης

βάσει ενός συριακού κειμένου που

υπάρχει σε χειρόγραφο στο Βρετα-

νικό Μουσείο υποστήριξε ότι το έθιμο

του δέντρου δεν έχει γερμανική προέ-

λευση αλλά ανατολίτικη. Το κείμενο

αναφέρεται σε έναν ναό που έχτισε

το 1512 ο Αναστάσιος�ο�Α�’�στα βό-

ρεια της Συρίας και στον οποίο υπήρ-

χαν δύο μεγάλα ορειχάλκινα δέντρα.

Σύμφωνα με μια παράδοση, το

στόλισμα του δέντρου καθιερώθηκε

από τον Μαρτίνο�Λούθηρο,ο οποίος,

περπατώντας τη νύχτα στα δάση και

βλέποντας τα χειμωνιάτικα αστέρια

να λάμπουν μέσα στα κλαδιά, συνέ-

λαβε την ιδέα της τοποθέτησης ενός

φωτεινού δέντρου στο σπίτι του, που

θα απεικόνιζε τον έναστρο ουρανό

απ’ όπου ο Χριστός ήρθε στον κόσμο.

Εκτός από το χριστουγεννιάτικο

δέντρο, οι νοικοκυρές φροντίζουν και

για την παρασκευή των χριστόψω-

μων. Το έθιμο διατηρείται σε ελάχι-

στα μέρη της Ελλάδας, κυρίως σε

ορεινές περιοχές, αφού τα τσουρέ-

κια βασιλεύουν σε πωλήσεις. Τα χρι-

στόψωμα, σύμφωνα με τον καθη-

γητή Δημήτριο�Λουκάτο,�αποτελούν

το βασικό ψωμί των Χριστουγέννων

και το ευλογημένο, αφού αυτό θα

στηρίξει τη ζωή του νοικοκύρη και

της οικογένειάς του.

Παραμονές γιορτών και ποιος δεν

έχει τραγουδήσει τα κάλαντα όταν

ήταν παιδί! Κάλαντα, "αι διαβατή-

ριαι επωδαί" κατά τους λαογρά-

φους. Τα φιλοδωρήματα που δίνου-

με είναι ένα είδος εξαγοράς των ευχών

που μας λένε τα παιδιά. Τα κάλαντα

είναι μια πράξη τελετουργική, η οποία

– σύμφωνα με τη λαϊκή αντίληψη –

έχει αποτέλεσμα την ευημερία.

Κύριο πιάτο την ήμερα των Χρι-

στουγέννων είναι η γαλοπούλα, που

έφτασε στην Ευρώπη από το Μεξικό

το 1824 μ.Χ. Ωστόσο, σε αρκετές

περιοχές της Ελλάδας διατηρείται το

έθιμο της κοτόσουπας, και ιδιαίτερα

στη Θεσσαλία. Παλαιότερα η κοτό-

σουπα αποτελούσε το κυρίως πιάτο

που έτρωγαν οι Έλληνες όταν επέ-

στρεφαν από την εκκλησία. Σήμερα

η βρώση της γαλοπούλας έγινε σύμβο-

λο καλοπέρασης.

Η κοπή της βασιλόπιτας είναι από

τα ελάχιστα αρχέγονα έθιμα που επι-

βιώνουν. Σύμφωνα με τον καθηγητή

Δημήτρη�Λουκάτο�αποτελεί εξέλιξη

του γνωστού και λαϊκού εθίμου της

πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στην αρχαι-

ότητα υπήρχε το έθιμο του εορτα-

στικού άρτου, τον οποίο σε μεγάλες

αγροτικές γιορτές οι αρχαίοι Έλληνες

πρόσφεραν στους θεούς. Τέτοιες γι-

ορτές ήταν τα Θαλύσια και τα Θεσμο-

φόρια. Χαρακτηριστικό στοιχείο της

βασιλόπιτας είναι ότι ο άνθρωπος

δοκιμάζει την τύχη του με το κέρμα

της, προσπαθώντας να μαντέψει

πώς θα του έρθουν τα πράγματα στη

νέα χρονιά. Σε όποιον πέσει το φλου-

ρί, αυτός θα είναι ο τυχερός και ευνο-

ούμενος του νέου έτους!

Την Πρωτοχρονιά συνηθίζουμε να

παίζουμε χαρτιά είτε στα καζίνα είτε

στα σπίτια μας. Η λέξη "τράπουλα"

προέρχεται από την ιταλική trapola,

που σημαίνει παγίδα, δόλο. Τα μεσαι-

ωνικά χρόνια με τη λέξη αυτή ονό-

μαζαν τη δέσμη με τα παιγνιόχαρτα.

Τα χαρτιά τα γνώρισε η Ευρώπη από

τους ανατολικούς λαούς. Τα έφεραν

οι Άραβες με τις κατακτήσεις τους

στην Ισπανία. Στην Ανατολή διεκδι-

κούν την πατρότητα οι Βραχμάνοι,

οι Κινέζοι και οι Αιγύπτιοι. Οι Ιταλοί

άρχοντες, όμως, ήταν εκείνοι που τα

αγάπησαν ιδιαίτερα. Το παιχνίδι γίνε-

ται είτε με μαντική είτε με μαγική διά-

θεση. Γι’ αυτό ο κάθε παίχτης προ-

σπαθεί να κερδίσει όλο τον χρόνο.

Η γιορτή των Θεοφανείων είναι μία

από τις λαμπρότερες του έτους, καθώς

γιορτάζεται στην αρχή της νέας χρο-

νιάς. Τη μέρα αυτή ολοκληρώνεται

το δωδεκαήμερο. Την πρώτη μαρτυ-

ρία γι’ αυτήν την γιορτή μας την δίνει

ο Κλήμης�ο�Αλεξανδρεύς�στις αρχές

των μεταχριστιανικών χρόνων. Στην

αρχαία Ελλάδα γιορτάζονται τα "Θεο-

φάνεια" στην αρχή της άνοιξης στους

Δελφούς. Ο λαός ονομάζει τα Θεο-

φάνεια και "φώτα ολόφωτα", "ξέφω-

τα", και "φωτόγεννα", επειδή τότε

φωτίζεται ο κόσμος και αγιάζονται τα

νερά. Στις εκκλησίες ψάλλεται το "Εν

Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου…". Κατό-

πιν οι πιστοί παρακολουθούν τη ρίψη

του σταυρού στη θάλασσα, στον

ποταμό ή σε δεξαμενή, όταν δεν

βρίσκονται κοντά σε παραθαλάσσιο

ή παραποτάμιο μέρος. Έπειτα οι κο-

λυμβητές πέφτουν στα νερά για να

πιάσουν τον σταυρό, τον οποίο παλαι-

ότερα περιέφεραν στα σπίτια.

Αυτές τις ημέρες στη Δράμα οι

πιστοί μεταμφιέζονται και φορούν

μάσκες με τρομακτική όψη. Φέρουν

κουδούνια και περιφέρονται στο χωριό

κάνοντας εκκωφαντικούς θορύ-

βους. Είναι τα περίφημα ροκατζάρ-

ια, ένα έθιμο που συμβολίζει τον κα-

θαρμό και την εκδίωξη των δαιμο-

νικών όντων και των κακοποιών

στοιχείων του δωδεκαήμερου.

"Οι έξω από δω" είναι οι γνωστοί

σε όλους μας καλικάντζαροι. Πρό-

κειται σύμφωνα με την παράδοση

για δαιμονικές μορφές που ζουν στα

έγκατα της Γης και κατά τη διάρκεια

της χρονιάς πριονίζουν το δέντρο της

Γης για να γκρεμίσουν τον κόσμο. Το

δωδεκαήμερο ανεβαίνουν πάνω για

να πειράξουν και να μιάσουν τους

ανθρώπους. Η ονομασία τους προ-

έρχεται από το επίθετο "καλός" και

από το "κάνθαρος". Ο λαϊκός άνθρω-

πος φανταζόταν τους καλικάντζα-

ρους τριχωτούς με μορφή τράγου

που σύχναζαν στα τρίστρατα. Τους

εξευμένιζαν καίγοντας αλάτι ή κρε-

μώντας πίσω από την πόρτα κατω-

σάγονο ή πανωσάγονο χοίρου. Οι

καλικάντζαροι εξαφανίζονταν τα Φώτα

με τον αγιασμό των νερών.

Οι χριστουγεννιάτικες και πρω-

τοχρονιάτικες κάρτες, οι οποίες λει-

τουργούν ως επικοινωνιακοί αγγε-

λιοφόροι χριστουγεννιάτικων και

πρωτοχρονιάτικων μηνυμάτων, απο-

τελούν αναπόσπαστο συμπλήρω-

μα των εορτών. Στις κάρτες απει-

κονίζονται κατά κύριο λόγο η γέν-

νηση του Χριστού με τη φάτνη, οι

τρεις μάγοι με τα δώρα, άγγελοι και

αστέρια… Η χριστουγεννιάτικη κάρτα

θεωρείται ότι είναι αγγλική επινόη-

ση. Την πατρότητά της διεκδικεί αρχι-

κά οΓουίλιαμ�Έντλεϊ, ο οποίος φέ-

ρεται ως ο σχεδιαστής της πρώτης

κάρτας το 1842, που είναι σήμερα

έκθεμα του Bρετανικού Μουσείο.

Μερικά χρόνια αργότερα η μόδα της

κάρτας έφτασε στην Αμερική, στην

Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία. 

Η Δανία θεωρείται ότι είναι η πιο

φημισμένη χώρα στις πωλήσεις των

καρτών. Διακινεί κάθε χρόνο 50 εκα-

τομμύρια κάρτες. Στην Ελλάδα και

στην Κύπρο, οι κάρτες παρουσιά-

στηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα

από Έλληνες μετανάστες στις ΗΠΑ

και στην Αυστραλία.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΖΑΝΕΤΤΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ

Τα έθιμα στην Ελλάδα και στην
Κύπρο και η προέλευσή τους
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Εισήλθαμε στο εορταστικό Χριστιανικό Δωδε-

καήμερο που αρχίζει τα Χριστούγεννα και ολο-

κληρώνεται την ημέρα των Θεοφανείων ή

Φώτων. Για την Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο τα

Χριστούγεννα όσο και τα Θεοφάνεια συγκα-

ταλέγονται στις δώδεκα μεγάλες χριστιανικές

εορτές, αλλά και στις δέκα Δεσποτικές. Κατά

τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου η μία εορτή δια-

δέχεται την άλλη. Πρώτα-πρώτα ο εορτασμός

των Χριστουγέννων που εκτείνεται σε τρεις

ημέρες: Ανήμερα εορτάζεται η «κατά σάρκα

Γέννησις του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού»,

η προσκύνηση των ποιμένων της Βηθλεέμ και

η άφιξη των Τριών Μάγων. Η δεύτερη ημέρα

των Χριστουγέννων είναι η «Σύναξις της Θεοτό-

κου», αναφερόμενη στον ρόλο της Παναγίας

στην Ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Η τρίτη

ημέρα (27 Δεκεμβρίου) είναι η εορτή του Πρω-

τομάρτυρα και αρχιδιακόνου Αγίου Στεφάνου.

Στις 29 Δεκεμβρίου είναι η εορτή των Αγίων

14.000 νηπίων, «των υπό του Ηρώδου αναι-

ρεθέντων».

Δρ�Αυγουστίνος�

(Ντίνος)�Αυγουστή

Αναπλ.�Καθηγητής�

Παν/μιο�Θεσσαλίας

Από�το�Μονάγρι�

Λεμεσού�

a.avgoustis@hotmail.com

Τα μεθεόρτια των Χριστουγέννων συνεχίζον-

ται μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς,

ημέρα που είναι γνωστή ως «Απόδοσις της

εορτής των Χριστουγέννων». Μία ακόμα από

τις Δεσποτικές εορτές είναι εκείνη της Περιτο-

μής του Ιησού Χριστού, την 1η Ιανουαρίου

(πρώτη ημέρα του πολιτικού έτους, το εκκλησια-

στικό έτος ως γνωστόν αρχίζει την 1η Σεπτεμ-

βρίου), ημέρα εορτής και του Αγίου Βασιλείου.

Την πρώτη του χρόνου τελείται η Θεία Λει-

τουργία του Μεγάλου Βασιλείου, ενώ την επο-

μένη αρχίζουν τα προεόρτια των Θεοφανείων.

Στις 4 Ιανουαρίου εορτάζεται η «Σύναξις των

Εβδομήκοντα Αποστόλων».

Η Παραμονή των Θεοφανείων, στις 5 Ιανου-

αρίου, είναι ημέρα αυστηρής νηστείας, κατά

την οποία οι θεοσεβείς δεν τρώνε τίποτα μέχρι

να πιουν τον Μέγα Αγιασμό της επομένης, και

γενικά το λειτουργικό περίγραμμα θυμίζει την

παραμονή των Χριστουγέννων. Στους ναούς

γίνεται η ακολουθία των μεγάλων και Βασι-

λικών Ωρών, και το πρωί των Φώτων η Θεία

Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, την οποία

ακολουθεί αμέσως η Ακολουθία του Εσπερι-

νού, μετά το πέρας της οποίας γίνεται η τελε-

τή του Μεγάλου Αγιασμού των Υδάτων, σε

ανάμνηση της Βαπτίσεως του Χριστού.

Το Δωδεκαήμερο κατέχει σημαντικότατη θέση

στην ελληνική λαϊκή λατρεία, επειδή συνδέε-

ται με τις παραπάνω μεγάλες εορτές. Συνδέε-

ται ακόμα με πλήθος εθίμων δεισιδαιμονιών

και δοξασιών. Παλαιότερα ήταν πάντα και μια

περίοδος ανάπαυλας για τους γεωργούς ύστε-

ρα από την εντατική εργασία της σποράς που

προηγήθηκε.

Κατά τη λαϊκή παράδοση, από την παρα-

μονή των Χριστουγέννων μέχρι τα Θεοφάνεια,

οπότε «τα νερά είναι αβάφτιστα», ανεβαίνουν

οι Καλικάντζαροι στην επιφάνεια της γης από

τον Κάτω Κόσμο, μπαίνουν στα σπίτια από την

καπνοδόχο και τα αναστατώνουν. Για να τους

διώξουν, οι ένοικοι σχεδιάζουν το σημείο του

Σταυρού σε διάφορα μέρη του σπιτιού και φρον-

τίζουν να έχουν αναμμένη φωτιά.

Πολλά είναι τα εορταστικά έθιμα του Δωδε-

καημέρου τα οποία αρχίζουν από την παρα-

μονή των Χριστουγέννων με τα κάλαντα, που

συνεχίζονται με τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς

και τελειώνουν με τα κάλαντα της «θεότρε-

μης» γιορτής των Θεοφανείων.Τα κάλαντα θα

ειπωθούν από τα παιδιά και από παρέες μεγά-

λων και είναι ανάλογα με την καταγωγή των

κατοίκων.

Όλα τα έθιμα της περιόδου του Δωδεκα-

ημέρου ήταν συνδεδεμένα με τη δοκιμασία του

ανθρώπου να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της

χειμερινής περιόδου και ως σκοπό είχαν αφενός

να γιορτάσουν τη μετάβαση από το χειμώνα

στην αναγέννηση της άνοιξης και αφετέρου να

τονωθεί το θρησκευτικό αίσθημα και να εξα-

σφαλισθεί η ευτυχία για τη χρονιά που ερχό-

ταν. Έθιμα και δοξασίες που επιβιώνουν μέχρι

σήμερα έχουν διατηρηθεί από την αρχαιότητα

και περιέκλειαν το φόβο αλλά και την ελπίδα

να υπάρξει αφθονία υλικών αγαθών τη νέα

χρονιά. Βασικό στοιχείο των εθίμων του Δωδε-

καημέρου ήταν ο εξορκισμός του κακού και η

ευλόγηση της νέας περιόδου που ήταν καθ’

οδόν.

Σ’ αυτήν τη λογική εντάσσονται οι ευχές που

διατυπώνονται στα κάλαντα, ο φόβος του κακού

ποδαρικού της Πρωτοχρονιάς, αλλά και οι ευχές

για την υγεία και την οικογενειακή ευημερία.

Την παραμονή ή προπαραμονή των Χριστου-

γέννων έχουν προηγηθεί τα "χοιροσφάγια", η

σφαγή των γουρουνιών, που το παχύ τους

κρέας και το λίπος ήταν η κατάλληλη τροφή για

τον βαρύ χειμώνα.

Ωστόσο, όποια κι αν είναι τα έθιμα και οι πα-

ραδόσεις, νέες ή παλιές, που σίγουρα έχουν

τη δική τους ξεχωριστή αξία, δεν πρέπει αφή-

νουμε να μας διαφεύγει πιο είναι το πραγμα-

τικό νόημα αυτών των γιορτών. Που δεν είναι

άλλα από την ειρήνη, την αγάπη, την συναδέλ-

φωση, την αλληλεγγύη κι ό,τι άλλο προσθέτει

πραγματική αξία στη ζωή μας.

Όλα τα άλλα, τα φώτα και τα φανταχτερά

στολίδια, οι διασκεδάσεις, το φαγητό, το χρι-

στουγεννιάτικο δέντρο και τα δώρα, θα προ-

στεθούν απλά στη γιορτινή ατμόσφαιρα. Και

δεν πρέπει να υποβαθμίσουν το αληθινό νόημα

των εορτών.

Οι εορτές του Δωδεκαημέρου 
και το αληθινό τους νόημα
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Το ολοκαύτωμα της Μονής Σέκκου,

8 Σεπτεμβρίου 1821

Τα τελευταία ηρωικά απομεινάρια του επαναστατικού

στρατού του Υψηλάντη στάθηκαν πιστοί μέχρι θανάτου

[και μάλιστα όταν πια ο ίδιος δεν βρισκόταν πια στα εδάφη

της Μολδοβλαχίας, αλλά φυλακισμένος από τους Αυ-

στριακούς στο μεσαιωνικό φρούριο Μουγκάτς]. Ηγέτες

δε τώρα ήταν οι τελευταίοι δύο ήρωες του επαναστατικού

εκείνου κινήματος και πιστοί μέχρι θανάτου σύντροφοι

του Υψηλάντη, ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ο Ιωάννης

Φαρμάκης. Οι οποίοι στις 8 Σεπτεμβρίου 1821 βρίσκον-

ταν οχυρωμένοι, μαζί με τα υπολείμματα των στρατιωτών

τους, στην πλούσια Μονή Σέκου της Μολδαβίας, αποφα-

σισμένοι να προσθέσουν στην ηρωική αυτοθυσία των Ιε-

ρολοχιτών του Δραγατσανίου και του Σκουλενίου μια

ακόμη σελίδα ηρωισμού και αυτοθυσίας εφάμιλλη με τα

λαμπρότερα παραδείγματα της Ελληνικής ιστορίας.

Γράφει 

ο εκπαιδευτικός 

Χάρης 

Μεττής

Περικυκλώθηκε τότε η Μονή από τα υπεράριθμα στρα-

τεύματα των Οθωμανών, οπότε οι δύο εκείνοι νέοι Λεωνίδες

και οι στρατιώτες τους, αντί να παραδοθούν, προέβαλαν

μια εξίσου ηρωική αντίσταση όπως εκείνη των Θερμο-

πυλών, προκαλώντας μεγάλες απώλειες στους Τούρκους.

Όταν, όμως, ο Ολύμπιος βρέθηκε πια εγκλωβισμένος στο

καμπαναριό του ναού της Μονής, με τους Τούρκους έτοι-

μους να τον συλλάβουν, έβαλε φωτιά στα πυρομαχικά και

κάηκε μαζί με τους έντεκα εκεί συντρόφους του, οι οποίοι

αρνήθηκαν να τον εγκαταλείψουν. Μαζί δε μ’ αυτούς κάη-

καν επίσης και και όλοι οι Τούρκοι, πλην ενός, οι οποίοι

προσπαθούσαν να τον συλλάβουν. Ο δε Ιωάννης Φαρμά-

κης, ο οποίος βρισκόταν σε άλλη πτέρυγα της Μονής,

πείσθηκε από τις υποσχέσεις των Τούρκων ότι αν δεχό-

ταν να παραδώσουν οι στρατιώτες του τα όπλα θα τους

άφηναν ελεύθερους να φύγουν. Μια υπόσχεση, βέβαια,

την οποία ως συνήθως οι Τούρκοι δεν τήρησαν και τους

κατέσφαξαν όλους εκτός από τριάντα τρεις, οι οποίοι όρμ-

ησαν με τα ξίφη τους ανάμεσα στους Τούρκους και κατέφυ-

γαν στην Τρανσυλβανία. Τον Φαρμάκη, όμως, δεν τον

σκότωσαν τότε, αλλά τον έστειλαν στην Κων/πολη όπου,

μετά από φρικτά, ως συνήθως,  βασανιστήρια τον αποκε-

φάλισαν.       

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης 

αιχμάλωτος στην Αυστρία

Μετά την τραγική εκείνη πανωλεθρία στο Δραγατσά-

νι, η στρατιωτκή δύναμη του Υψηλάντη είχε στην πραγ-

ματικότητα σχεδόν εξανεμιστεί, με μοναδικό πια εναπο-

μείνατα βοηθό και σύμβουλο τον Γεωργάκη Ολύμπιο με

τους ελάχιστους πιστούς σταρτιώτες του. Από την άλλη,

όμως μερία, ο πανίσχυρος Κεχαγιάμπεης υποσχόταν με

προκηρύξεις, τις οποίες κυκλοφόρησε παντού, αφενός

πλήρη αμνηστεία σε όσους εγκαταλείψουν τον Υψηλάν-

τη και, αφετέρου, πλούσια δώρα σε όσους είτε συλλάβουν

είτε σκοτώσουν τον Υψηλάντη και του παρδώσουν την

κεφαλή του. Οπότε, λοιπόν, μπροστά στην ανεξέλεγκτη

πια και αποκαρδιωτική εκείνη πραγματικότητα πήρε την

απόφαση, μετά από σύσκεψη που είχε στις 8 Ιουνίου 1821

στο Ρίμνικο με τον Ολύμπιο, θα προσπαθήσει με κάθε

τρόπο να φύγει για την Ελλάδα και να συνεχίσει εκεί τον

αγώνα. Ταυτόχρονα, όμως, θα έσωζε και τα δύο αδέλφια

του, τον Γεώργιο και τον Νικόλαο.

Να μεταβεί, όμως, αρχικά στη Ρωσία, όπως τον συμβούλε-

υε ο Ολύμπιος, ο Γεώργιος Καντακουζηνός και άλλοι

έμπιστοί του, το θεωρούσε αφενός επικίνδυνο επειδή θα

έπρεπε να διασχίσει τη Μολδοβλαχία, την οποία έλεγχαν

πια οι Τούρκοι, και αφετέρου θα χρειαζόταν την άδεια του

Τσάρου, ο οποίος, όπως είδαμε, είχε απαγορεύσει την επά-

νοδο στη Ρωσία τόσο του ίδιου όσο και των δύο αδελφών

Οπότε, λοιπόν, αποφάσισε να μεταβεί μαζί με τους δύο

αδελφούς του στην Αυστρία και από εκεί μέσω Τεγέστης

στην Ελλάδα. 

Στις 9 Ιουνίου 1821, λοιπόν, άφησε στο Ρίμνικο μια

μικρή οπισθοφυλακή και πήγε με τον Ολύμπιο και τη μικρή

δύναμη, την οποία διέθετε, στη Μονή της Κόζιας, η οποία

βρισκόταν κοντά στα αυστριακά σύνορα. Έστειλε δε τον

Γεώργιο Λασσάνη να ζητήσει από τον Αυστριακό φρού-

ραρχο Σβιντ την άδεια να εισέλθει στην Αυστρία μαζί με

τους δύο αδελφούς του και μερικούς άλλους συντρόφους

του. Ο Σβιντ, όμως, απάντησε ότι είχε ρητή εντολή, μετά

από σχετική απόφαση που πάρθηκε στο Συνέδριο του

Λάϋμπαχ μεταξύ του Τσάρου Αλέξανδρου Α΄ και του

Αυτοκράτορα Φραγκίσκου Β΄ της Αυστρίας να μην επι-

τραπεί η είσοδος σε αυστριακό έδαφος κανενός άλλου

εκτός από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Αυτός, όμως, επέ-

μεινε και τελικά ο Σβιντ όχι μόνο του επέτρεψε να πάρει

μαζί του και αυτούς που ήθελε, αλλά και του υποσχέθη-

κε στο λόγο της τιμής του ότι η διάβασή τους από την

Αυστρία θα τους εξασφάλιζε απόλυτη προστασία. Προ-

σπάθησε, επίσης, ο Υψηλάντης να πείσει και τον Ολύμπιο

να τους ακολουθήσει, εκείνος όμως αρνήθηκε επειδή

φοβήθηκε, όπως είπε, ότι οι Αυστριακοί θα τον συνελάμ-

βαναν για προηγούμενες αντιαυστριακές του ενέργειες.

Σημείωση: Ο Γεώργιος Λασσάνης γεννήθηκε στην

Κοζάνη το 1793· το 1813 σπούδασε φιλοσοφία, οικονο-

μικά και λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας· ταξίδε-

ψε στη Μόσχα το 1818, όπου και μυήθηκε στη Φ.Ε., στην

δε Οδησσό γνωρίστηκε με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον

οποίο και ακολούθησε στη Μολδαβία ως υπασπιστής του·

πολέμησε ως χιλίαρχος στον Ιερό Λόχο· συνελήφθη και

φυλακίστηκε μαζί με τον Υψηλάντη· αποφυλακίστηκε το

1827 και φρόντισε τον άρρωστο Αλέξανδρο· στη συνέχεια

πήγε στην Ελλάδα, όπου πολέμησε ως υπασπιστής του

Δημητρίου Υψηλάντη, οι οποίοι έλαβαν, μάλιστα, μέρος

στην ηρωική, νικηφόρα και τελευταία μάχη της Ελληνι-

κής Επανάστασης στην Πέτρα στις 12 Σεπτεμβρίου 1829·

στη συνέχεια υπηρέτησε σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις·

διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών (1836-1837)· συνέ-

γραψε ιστορικά και πολιτικά δοκίμια, θεατρικά έργα, ποι-

ήματα και μεταφράσεις· απεβίωσε στην Αθήνα το 1870.

Η είσοδος σε αυστριακό έδαφος έγινε τελικά στις 15

Ιουνίου 1821, με τον Υψηλάντη να συνοδεύεται όχι μόνο

από τους δύο αδελφούς του, αλλά και από τον Γεώργιο

Λασσάνη, τον Γεράσιμο Ορφανό, τον Πολωνό αξιωμα-

τικό Βέντσελ Γαρνόφσκι και τον ηλικιωμένο οικονόμο

του σπιτιού του Κωνσταντίνο Καβαλερόπουλο, με ψευ-

δώνυμα όλοι τους στα διαβατήρια μετά από εντολή του

Σβιντ. Το δε κοινό διαβατήριο και για τους τρεις Υψηλάν-

τηδες είχε ως εξής:

«Ο επιδεικνύων το παρόν κύριος Δημήτριος Παλαιογε-

νείδης, Ρώσσος υπήκοος και μεγαλέμπορος μετ’ αμφοτέρ-

ων των αδελφών αυτού Γεωργίου καί Νικολάου Παλαιο-

γενειδών, ας προβή εντεύθεν, ως από θείας ευδοκίας υγι-

αινούσης χώρας, διά Τεμεσβάρ, Πέστης, Βιέννης και Αμβούρ-

γου, εις Αμερικήν.

»Επί τω τέλει τούτω το παρόν διαβατήριον εδόθη, και

πάς τις κατά τα καθεστώτα πρεπόντως προσβληθείς, αφήτω

τοις κυρίοις Δημητρίω Παλαιογενείδη και τοις αδελφοίς

αυτού ελευθέραν, ασφαλή και ακώλυτον την διάβασιν. Τούτο

δε ας πράττη πάς εις ομοίας περιστάσεις προσκαλούμενος·

οι δε υπ’ εμέ τελούντες τηρήτωσαν τα εν τούτω.

»Της Αυτού Αυτοκρατορικής Βασιλικής Μεγαλειότητος

εν ενεργεία Σύμβουλος Στρατηγός Αντιστρατάρχης, Ιππότ-

ης του στρατιωτικού τάγματος της Μαρίας Θηρεσίας, και

Ταξίαρχος της Λεγεώνος της Τιμής, Γενικός Διοικητής εν

τη Μεγάλη Ηγεμονία της Τρανσυλβανίας, και κτήτωρ του

Συντάγματος των Δραγόνων του Μεγάλου Δουκός Ιωάν-

νου υπ’ αριθ. 1.

(Τ.Σ.) Ιππότης Σούτσεκ 

Εκ της Στρατιωτικής Καγκελλαρίας    

Ερμανστάδ 29/(17) Ιουνίου 1821

ΣΑΝΣΙΝΤ ταγματάρχης.»                                                        

Στη συνέχεια, με τη συνοδεία ενός Αυστριακού, η ομάδα

αυτή του Υψηλάντη αφίχθηκαν στο Τεμεσβάρ. Εκεί, όμως,

τους προστάζουν να μεταβούν στην Ουγγρική πολιτεία

Άραντ, όπου έμειναν δέκα μέρες. Πληροφορεί δε τότε τον

Υψηλάντη ο εκεί στρατηγός Θυρί ότι ο ο Αυτοκράτορας

Φραγκίσκος «κινούμενος από των διακρινόντων αυτόν

φιλανθρώπων αισθημάτων», συμφώνησε να τους παράσχει

άσυλο στην Αυστρία, όμως υπό δύο όρους: Πρώτον, πως

ο ίδιος και τα δύο αδέλφια του θα παρουσιάζονταν πια ως

βαρώνοι Σχόνβαρτ (Schonwarth) χωρίς να αποκαλύπτουν

σε κανένα ποιοι είναι. Και δεύτερο, θα έμεναν εκεί που

θα τους όριζαν. «Αν δεν αποδεχθείτε τους όρους της μεγά-

θυμης προσφοράς του αυτοκράτορος, έχω εντολήν να σας

παραδώσω εις τους Τούρκους». Και ότι οφείλει, επίσης,

να αποχωριστεί από τους συνοδούς του. Όταν δε ο Υψηλάν-

της του υπενθύμισε τις υποσχέσεις του φρούραρχου Σβιντ

και τα πλαστά διαβατήρια, ο φρούραρχος Θυρί του υποσχέθη-

κε ότι τα μέτρα αυτά ήταν προσωρινά και ότι υπάρχουν

οι καλύτερες διαθέσεις απέναντί του. 

Ο Υψηλάντης, βέβαια, βλάκας δεν ήταν για να μην

αντιληφθεί ότι πίσω από όλα εκείνα τα ψέματα βρισκό-

ταν ο σατανκός Μέττερνιχ, τον οποίο γνώριζε, άλλωστε,

πολύ καλά. Και ότι ήταν πια αιχμάλωτός του και ότι κανέ-

νας πια δεν θα μπορούσε να τον γλυτώσει. Αποχαιρέτησε,

λοιπόν, τους αδελφούς του και τους άλλους συνοδούς του

και οδηγήθηκε από ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα

στο μεσαιωνικό φρούριο του Μουγκάτς στις πέντε το από-

γευμα της 14ης Ιουλίου 1821. 

Εκεί του αφαίρεσαν ό,τι είχε μαζί του εκτός από τα

ρούχα που φορούσε, στις δε δέκα το βράδυ, όπως αναφέ-

ρει ο Φιλήμων, «ακολουθήσας ο Υψηλάντης τω επιστάτη,

φανόν τινα αμυδρού φωτός φέροντι, ωδηγείτω εν τω μέσω

βαθυτάτης σιωπής εις διορισθέν κατάλυμα, όπερ εξεθεία-

ζεν αυτώ ο διοικητής ως το μάλλον άριστον, ευάερον και

υγιεινόν. Αφού κατέβη και ανέβη πολλάς κλίμακας, όλας

θολωτάς και ζοφεράς, έφθασε κατά το άκρον μακράς τινός

στοάς, ενώπιον σιδηράς θύρας, ήν ο δεσμοφύλαξ ανοίξας

εισήγαγε τούτον εν μικρώ θαλάμω θολωτώ και φωτισμέ-

νω διά μικράς τινος οπής υπαρχούσης πλησίον της ορο-

φής. Ερωτήσας τον δεσμοφύλακα έμαθεν, ότι το μέρος τούτο

εστίν η ειρκτή του φρουρίου». 

Φυλακίστηκε δε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης στο σκο-

τεινό εκείνο δωμάτιο χωρίς έπιπλα, με μόνο ένα κρεβάτι

χωρίς στρώμα και ένα ξύλινο κάθισμα, όπως και οι συνο-

δοί του, για δύο χρόνια μέχρι το 1823. Στο μεταξύ, όμως,

το άσχημο φαγητό, οι βρωμιές και η έλλειψη καθαρού

αέρα, του προκάλεσαν ακατάσχετο υψηλό πυρετό και

αποπνικτικό άσθμα. 

Και μόνον όταν ο γιατρός της φυλακής έδειξε κάποια

φιλάνθρωπη συμπόνια και γνωμάτευσε ότι έπρεπε να του

επιτρέψουν κάποια ελευθερία κίνησης και καθαρό αέρα,

τον άφησαν να κάνει περίπατο στο εσωτερικό επίπεδο μιας

έπαλξης του φρουρίου. Και αυτό, όμως, για μια ώρα κάθε

μέρα, από τις 10 μέχρι τις 11 το βράδυ. Στους τοίχους του

δωματίου ήταν μπηγμένοι πελώριοι σιδερένιοι κρίκοι από

τους οποίους, ως συνήθως, κρέμονται οι αλυσίδες για τους

βαρυποινίτες. Και τον πληροφόρησαν, μάλιστα, μετά από

σχετική ερώτησή του, ότι την ίδια ακριβώς μεταχείριση

υφίσταντο και οι υπόλοιποι συνοδοί του, τους οποίους

είχαν επίσης φυλακίσει, τον καθένα ξεχωριστά, σε παρό-

μοια αποτρόπαια κελιά στο ίδιο κτίριο. Το 1822 ένας

Ούγγρος συνταγματάρχης μπόρεσε κι επικοινώνησε με

τον Υψηλάντη στη φυλακή και του πρότεινε να τον φυγα-

δεύσει. Ο Υψηλάντης, όμως, αρνήθκε επειδή η φυγάδευ-

σή του θα χειροτέρευε τη θέση των δύο αδελφών του και

των υπόλοιπων συντρόφων του. Έκαμε, όμως, ο εν λόγω

συνταγματάρχης αναφορά στον Tσάρο Αλέξανδρο Α΄,

οπότε η άθλια εκείνη κατάσταση βελτιώθηκε κάπως. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Το ολοκαύτωμα του Ολύμπιου στη Μονή Σέκκου
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ΦΩΤΑΚΟΣ

ΟΦώτιος�Χρυσανθόπουλος�γεννήθηκε το 1798

στο χωριό Μαγούλιανα Γορτυνίας. Ήταν γιός του

παπά- Γιαννάκη,�ιερέα του χωριού, όμως επειδή

από μικρός ήταν ιδιόρρυθμος και δυναμική προ-

σωπικότητα φρόντισε να κρατήσει το επίθετο του

παππού του Χρύσανθου, ενώ τα τέσσερα αδέρφια

του Αναγνώστης,�Κωνσταντίνος,�Παναγιώτης

και Νικόλαος�ονομάσθηκαν Παπαγιαννακόπου-

λοι!�

Γράφει
ο Σεραφείμ

Καραχάλιος

Ο Φώτιος έμαθε τα πρώτα του γράμματα στο χω-

ριό του, από τον ιερομόναχο Αγάπιο�Λαμπρόπουλο

και στη συνέχεια διδάχθηκε Ελληνικά Γράμματα από

έναν άξιο δάσκαλο, τον Παρθένιο,�στη Βυτίνα Αρ-

καδίας. Οι δάσκαλοί του, τον αποκαλούσαν χαιδευ-

τικά «Φωτάκο», όνομα με το οποίο έγινε μετέπειτα

γνωστός. Ο Φωτάκος δεν ανεχόταν τις μαγκιές των

αγάδων και επειδή ο χαρακτήρας του ήταν ζωηρός

και σκληρός, ο πατέρας του, φοβούμενος μην τυχόν

ο γιός του φιλονικήσει με κάποιον Τούρκο, παρα-

κάλεσε τον φίλο του Πολυχρόνη�Πανάγου,�ο οποίος

ήταν επιτυχημένος έμπορος στη ρωσία, να τον πά-

ρει μαζί του προς εύρεση καλύτερης τύχης από τα

απλά βιοποριστικά έργα που θα έκανε στην σκλα-

βωμένη Ελλάδα. Έτσι, σε ηλικία μόλις δεκαέξι ετών,

το 1813, ο Φωτάκος μαζί με άλλα Μαγουλιανόπου-

λα μεταβαίνει στο Κισνόβιο της Βεσσαραβίας. Επει-

δή είχε κοφτερό μυαλό, σύντομα έπιασε δουλειά σε

ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα ως υπάλληλος.

Ήταν μια εποχή που πολλοί Έλληνες μετανάστευαν

στο εξωτερικό και η Φιλική Εταιρεία ολοένα και δυνά-

μωνε, έχοντας πλέον γίνει το κοινό ιερό μυστικό πολ-

λών ομογενών! Όπως ήταν φυσικό, ο ένθερμος Φω-

τάκος, ζηλωτής της ελευθερίας και λάτρης της πα-

τρίδας, παραιτήθηκε από τη δουλειά, ταξίδευσε στην

Οδησσό και μυήθηκε με πάθος στη Φιλική Εταιρεία

το 1814. Ήταν από τους πρώτους Φιλικούς και φρό-

ντισε να φέρει κι άλλους Έλληνες κοντά στις αξίες

και στους σκοπούς της οργάνωσης. 

Όταν το 1820, πήγε στην Οδησσό οΑλέξανδρ-

ος�Υψηλάντης,�εκτίμησε τις ικανότητες του Φωτά-

κου και θαύμασε τον πατριωτισμό του. Έτσι απο-

φασίστηκε να σταλεί στη Πελοπόννησο και να ανα-

λάβει ενεργό δράση. Ως απόστολος της Φιλικής Εται-

ρείας, συναντάται πρώτα με τον φίλο του Δημήτρη

Αρκαδινό,�πηγαίνουν αρχικά στην Ύδρα και στη

συνέχεια στο Ναύπλιο για κατασκοπεία των εχ-

θρών, προσποιούμενοι ο Φωτάκος έναν Ευρωπαίο

γιατρό και ο Αρκαδινός τον διερμηνέα. Έπειτα, με

απόλυτη προσοχή, συναντάται με τον Κανέλλο�Δε-

ληγιάννη�και τον ενημερώνει για τις εξελίξεις και για

την ακριβή ημερομηνία του γενικού Ξεσηκωμού. 

Με το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο Φωτάκος

βρίσκεται μαζί με τα Ελληνικά στρατεύματα να πο-

λιορκούν την Τρίπολη. Επειδή η συμμετοχή του στον

αγώνα υπήρξε αποδοτική, ο Κολοκοτρώνης�εκτι-

μώντας την προσωπικότητα και την αξιοσύνη του

τον ονόμασε πρώτο καπετάνιο του λόχου και τον

πήρε μαζί του ως υπασπιστή! Πλάι στον «Γέρο του

Μοριά» ο Φωτάκος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει

πρόσωπα και γεγονότα και να καταγράψει αργότε-

ρα σπουδαία πράγματα που αποτελούν σημαν-

τικότατη ιστορική πηγή! Στα 1824, ο Χρυσανθό-

πουλος θα νυμφευθεί τη κόρη ενός εύπορου Τρι-

πολιτσιώτη διδασκάλου, του Σωτήρη�Σαρδέλη.�Τό-

ση ήταν η αγάπη που του είχε ο Κολοκοτρώνης, που

όταν αποφυλακίστηκε από την Ύδρα, το 1825, ζήτη-

σε από την Κυβέρνηση να του δοθεί ο καλός και

άξιος γραμματικός του, προκειμένου να αντιμετωπίσει

ως αρχιστράτηγος τον Ιμπραήμ!�

Με το πέρας του απελευθερωτικού αγώνα, ο Φω-

τάκος χήρεψε και ξόδεψε ολόκληρη τη περιουσία

της γυναίκας του, βοηθώντας τις οικογένειες των

συναγωνιστών του που υπέφεραν από τη πείνα!

Επί κυβερνήσεως Καποδίστρια, έγινε ταγματάρχης

και υπασπιστής του Γενικού Αρχηγού και προσω-

πικού του φίλου Θεόδωρου Κολοκοτρώνη! Αργότε-

ρα με την άφιξη των Βαυαρών, διορίστηκε δασάρχης

για να ζει με ένα πενιχρό εισόδημα. Δεν ενδιαφέρ-

θηκε ποτέ για τα αξιώματα. 

Στα 1858, εγκαταστάθηκε στο πύργο Αρναούτογλου,

στου Δάρα όπου ασχολήθηκε με τη γεωπονία και

παράλληλα συνέγραψε το πρώτο του έργο τα «Απο-

μνημονεύματα της Ελληνικής Επανάστασης».

Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του μελέτησε πολύ,

ασχολήθηκε εξονυχιστικά με ιστορικά έργα της

εποχής, συγγράφοντας το 1868 τον «Βίον του Πα-

παφλέσσα». Σημαντικότατο επίσης έργο του, με

πολύτιμες πληροφορίες, είναι και οι «Βίοι Πελο-

ποννησίων ανδρών», έργο που γράφτηκε με αγάπη

και αίσθημα ευθύνης προς τις νεώτερες γενεές! Ο

Φωτάκος, ένας άνθρωπος με βαθύ πατριωτισμό και

δημοκρατικά φρονήματα διακρινόταν για την ειλι-

κρίνειά του και το σπάνιο μνημονικό του. Ο αείμνηστος

απομνημονευματογράφος απεβίωσε στις 13 Σε-

πτεμβρίου 1879, πενόμενος και λησμονημένος από

το κράτος. 

ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ�

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Κωνσταντίνος�Παπαρρηγόπουλος�γεννήθηκε

στη Κωνσταντινούπολη, το 1815, και ήταν γιός του

Δημητρίου�Παπαρρηγοπούλου�από τη Βυτίνα

Αρκαδίας, ο οποίος είχε μετακινηθεί στην Πόλη για

τραπεζικές εργασίες και της Ταρσίας�Νικοκλή.�Ήταν

μόλις έξι ετών, όταν στην κυρίως Ελλάδα οι συμπα-

τριώτες του επαναστατούσαν, όμως η χαρμόσυνη

αυτή είδηση θα συνοδευτεί από την απώλεια του

πατέρα του. Στις 4 Απριλίου 1821, οι Οθωμανοί σαν

αντίποινα θανάτωσαν πολλούς Έλληνες της Κων-

σταντινούπολης, μεταξύ άλλων, τον πατέρα του, τον

θείο του Ιωάννη,�τον μεγάλο του αδελφό Μιχαήλ

και τον γαμπρό τού πατέρα του Δημήτριο�Σκανα-

βή!�Παράλληλα με εντολή που εξεδόθη, δημεύθη-

κε και τα παραμικρό περιουσιακό στοιχείο της οι-

κογενείας Παπαρρηγοπούλου.

Ύστερα από τα τραγικά αυτά γεγονότα η μητέρα

του κατέφυγε με τα παιδιά της στην Οδησσό, ζητώντας

βοήθεια από τον Τσάρο της ρωσίας. Υπό τη προ-

στασία και την υποτροφία του Τσάρου, ο Κωνσταν-

τίνος, σπουδάζει στο φημισμένο Γαλλικό λύκειο «ρι-

σελιέ» της Οδησσού. Εκεί έλαβε σοβαρή εκπαι-

δευτική κατάρτιση κι έμαθε γαλλικά, γερμανικά και

ρωσικά. Το 1830 ο Παπαρρηγόπουλος εγκαταστά-

θηκε μαζί με την οικογένειά του στο Ναύπλιο και

συνέχισε να παρακολουθεί μαθήματα στη κεντρική

Σχολή της Αίγινας, με δάσκαλο τον Γεώργιο�Γεν-

νάδιο.�Παρότι ήταν από τους καλύτερους, μελετώντας

ορθά και οργανωμένα, δεν κατάφερε να λάβει πα-

νεπιστημιακό πτυχίο, εξαιτίας του ότι ήταν «ετε-

ρόχθων», από τις ελληνικές εκείνες επαρχίες που

δεν συμπεριλήφθηκαν στο νεοπαγές ελληνικό κρά-

τος. Εκείνη την εποχή στο Δημόσιο διορίζονταν μό-

νον οι «αυτόχθονες» και για να διευκολυνθεί τούτο,

οι ετερόχθονες αποκλείονταν από τα διπλώματα...

Οι γνώσεις του γρήγορα, όμως, εκτιμήθηκαν και

το 1833 ξεκίνησε να αρθρογραφεί στην εφημερίδα

«Τριπτόλεμος» του Ναυπλίου και διορίστηκε υπάλ-

ληλος στο υπουργείο Δικαιοσύνης, φθάνοντας μά-

λιστα και στον βαθμό του διευθυντή! Το 1841 νυμ-

φεύεται την κόρη ενός αξιωματούχου του Οικουμε-

νικού Πατριαρχείου, τη Μαρία�Αφθονίδη,�με την

οποία θα αποκτήσει τρία παιδιά, τον Δημήτριο,�την

Αγλαΐα�και την Ελένη.�Δύο χρόνια αργότερα γίνε-

ται ιδιαιτέρως γνωστός στο ευρύ κοινό με την επι-

στημονικά τεκμηριωμένη διατριβή του «Περὶ τῆς

ἐποικήσεως σλαβικῶν τινῶν φυλῶν εἰς τὴν Πε-

λοπόννησον», με την οποία συντρίβει την ψευδή

ανθελληνική θεωρία του Φαλμεράυερ,�ο οποίος

ισχυριζόταν πως οι σλαβικές επιδρομές κατά τον

Μεσαίωνα αλλοίωσαν, εξαφάνισαν και τελικά αντι-

κατέστησαν τον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό. Ο

Έλληνας ιστορικός κατέδειξε τις προχειρότητες, την

εμπάθεια και τα λάθη του Γερμανού ιστοριογράφου

με αδιάσειστα στοιχεία, αποδεικνύοντας την ιστορ-

ική συνέχεια του Ελληνισμού από την αρχαιότητα

έως και σήμερα. 

Τον Παπαρρηγόπουλο ήρθε να δικαιώσει στις

μέρες μας και η ιατρική επιστήμη! Συγκεκριμένα ε-

ρευνητές από το πανεπιστήμιο του Σιάτλ σε συνερ-

γασία με Αμερικανούς κι Έλληνες μελετητές από τα

πανεπιστήμια της Ουάσινγκτον, του Πανεπιστημίου

Πέρντιου, του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γε-

νετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θρά-

κης, του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών επιστημών Altius-

Σιάτλ και του Αιματολογικού Τμήματος του Νοσο-

κομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, απέ-

δειξαν πως�το�γενετικό�υλικό�που�συνέλεξαν�από

Σλάβους�κι�Έλληνες�έχει�απειροελάχιστη�συγγέ-

νεια�(κάπου�στο�0,02%�με�14%),�συνεπώς�απο-

δεικνύεται�πως�οι�γηγενείς�συνδέονται�στη�φυ-

λετική�αλυσίδα�με�τους�αρχαίους�τους�προγό-

νους!�

Το 1845 διορίστηκε καθηγητής Ιστορίας στο γυμνά-

σιο Αθηνών, όμως εξαιτίας της έλλειψης πτυχίου η

αίτησή του να διοριστεί υφηγητής Αρχαίας Ιστορίας

στο Πανεπιστήμιο απορρίφθηκε. Εκείνους τους μή-

νες, μάλιστα, δημοσίευσε μια πραγματεία σχετικά

με την άλωση της Κορίνθου από τους ρωμαίους,

«Το τελευταίον έτος της Ελληνικής ελευθερίας»,

και το 1846 συντάσσει ένα «Επίτομον Λεξικόν της

γαλλικής γλώσσης» και συνεργάζεται στη σύνταξη

μιας γαλλικής μεθόδου. Για ένα μικρό χρονικό διά-

στημα, το 1847, ο Παπαρρηγόπουλος έγινε εκδό-

της σε δύο εφημερίδες, ονόματι «Έλλην» και «Εθ-

νική». Τον Δεκέμβριο του 1849, υπογράφει ένα

υπόμνημα, γραμμένο στα λατινικά, προς τη Φιλο-

σοφική Σχολή του Μονάχου, η οποία διαβιβάστηκε

έναν μήνα αργότερα. Οι άνθρωποι του πανεπι-

στημίου ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ μαζί του, που

τον ανακήρυξαν σε διδάκτορα in absentia! Το 1850

εξέδωσε ένα εγχειρίδιο Γενικής Ιστορίας, προορι-

σμένο για τους μαθητές του γυμνασίου, συνεργά-

στηκε με το φιλολογικό περιοδικό «Πανδώρα» και

στις 6 Μαρτίου 1851 διορίζεται έκτακτος καθηγητής

Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. 

Ο Παπαρρηγόπουλος έριξε φως και σε μια αμφι-

λεγόμενη, για εκείνη την εποχή, περίοδο της ιστο-

ρίας, τη Βυζαντινή. Αναίρεσε τις απόψεις εκείνες που

υποστήριζαν πως η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν

περίοδος παρακμής κι εκφυλισμού, κατέδειξε ιστο-

ρικά πως το Βυζάντιο αποτέλεσε μια τεράστια ελ-

ληνική κοσμοκρατορία, όπου για πρώτη φορά οι

Έλληνες ήταν πολιτικά ενωμένοι. Καυτηρίαζε τους

αυτοκράτορες που έδειχναν φιλοτουρκικές τάσεις,

μελέτησε αναλυτικά την περίοδο της δυναστείας των

Ισαύρων και διέκρινε εκείνους τους συνδετικούς

κρίκους που συνέχουν και συνδέουν τον αρχαίο και

τον νέο Ελληνισμό!

Έχοντας πλήρη ιστορική κατάρτιση, σπάνια για

τα δεδομένα της περιόδου, ο Παπαρρηγόπουλος

δημοσιοποιεί, το 1853, την πρώτη μορφή του γνω-

στότερου και πιο πολυδιαβασμενου έργου του: «Ιστο-

ρία του Ελληνικού Έθνους». Το μεγαλόπνοο αυ-

τό έργο, το σημαντικότερο ιστορικό κληροδότημα

της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, ολοκληρώθηκε

το 1872 σε πέντε τόμους. Το έργο του, επιχειρημα-

τολογεί για την ιστορική συνέχεια του ελληνικού γέ-

νους και παρουσιάζει την ελληνική ψυχή αμετά-

βλητη, ανά τους αιώνες, από την αρχαία εποχή έως

τον σύγχρονο κόσμο και θέτει τις βάσεις για τη διαμόρ-

φωση μιας νέας εθνικής ταυτότητας της νεοελληνι-

κής κοινωνίας. Η «Ιστορία του Ελληνικού Έ-

θνους», καθιέρωσε τον Παπαρρηγόπουλο στο επι-

στημονικό γίγνεσθαι!

Υποστηρικτής της Μεγάλης Ιδέας, ήταν εκείνος

που ενέπνευσε τις μετέπειτα κυβερνήσεις του Χα-

ριλάου�Τρικούπη�και του Στέφανου�Δραγούμη

να κινηθούν προς βορρά, να αντιμετωπίσουν τη

σλαβική απειλή και να απελευθερώσουν τα Ελληνι-

κά εδάφη! Ο Ελληνισμός ήταν ο «ηθικός κύριος»

της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Θράκης και της

Μακεδονίας με το ελληνικό στοιχείο να επιβιώνει,

παρά τα φρικιαστικά μαρτύρια από τους Βουλγάρ-

ους. Προϋπόθεση ανάπτυξης της ελληνικής οικο-

νομίας, ήταν για τον Παπαρρηγόπουλο η απόλυτη

Ελληνική κυριαρχία για λόγους γεωστρατηγικούς,

παράγοντας που θα καθιστούσε το Ελληνικό Βασίλειο

ισχυρό παίκτη στη γεωπολιτική σκακιέρα της νο-

τιοανατολικής μεσογείου! 

Το 1872 εκλέγεται πρύτανης του Πανεπιστημίου

Αθηνών! Το 1875 ορίζεται επίτιμος καθηγητής του

Πανεπιστημίου της Οδησσού και το 1881 εξελέγη

μέλος της Ακαδημίας της Σερβίας. Ο Παπαρρηγό-

πουλος μέχρι και το τέλος της ζωής του ανέπτυξε

μεγάλη εθνική και κοινωνική δράση. Ιδρυτής δεκά-

δων συλλόγων περί διάδοσης των ελληνικών γρ-

αμμάτων, ποιητικών διαγωνισμών και λογοτεχνικών

δράσεων τιμήθηκε για το έργο του από τη βασιλική

οικογένεια και υπήρξε προσωπικός δάσκαλος των

βασιλοπαίδων! Ο «πατέρας της σύγχρονης ελληνι-

κής ιστοριογραφίας», όπως αναφέρεται, ενέταξε την

Ελλάδα του καιρού του στην εποχή του. Μέγιστος

πατριώτης και επιστημονική μεγαλοφυία έμαθε πώς

να διδάσκεις Ιστορία! Υπέδειξε πως η ιστορική

συνείδηση της παγκοσμιότητας περνά μέσα από

την εθνική συνείδηση! Κοινώς, με τις πνευματικές

του χειρονομίες ο Παπαρρηγόπουλος, χωρίς να είναι

θεσμικά προστατευμένος, έγραφε για μια ελληνική

συνείδηση που τότε πάλευε να διεκδικήσει μια θέ-

ση στο πολιτισμένο κόσμο των Εθνών-κρατών της

εποχής. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έγραψε το

βιβλίο: «Ὁ στρατάρχης Γεώργιος Καραϊσκάκης

καἰ ἄλλα ἱστορικά ἕργα», το οποίο εκδόθηκε στα

1889 και τα «Τα διδακτικώτερα πορίσματα της

ιστορίας του Ελληνικού Έθνους», το οποίο δημο-

σιεύθηκε οκτώ χρόνια μετά τον θάνατό του. 

Ο «εθνικός μας ιστορικός» αναπαύθηκε εν ειρήνη

στην Αθήνα, το 1891, έχοντας αφήσει έργο αντάξιο,

εκείνων του Ισοκράτους και του Ηροδότου, τοποθε-

τώντας το όνομά του στις σπουδαιότερες μορφές

του ελληνικού έθνους. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

Ιστορικές Μνήμες

ΕΛΛΗΝΩΝ ΗρΩΩΝ ΜΝΗΜΗ

Οι ιστορικοί του 21

Φωτάκος Παπαρρηγόπουλος
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Τ
ο�Σάββατο�18�Δεκεμβρίου�2021

η�βρετανική�«Mail�της�Κυρια-

κής»,�αποκάλυψε�ότι�ο�αρμό-

διος�διαπραγματευτής�για�το�Brexit,

λόρδος�Ντέιβιντ�Φροστ�είχε�δώσει

προ�ημερών�παραίτηση�στον�Βρε-

τανό�Πρωθυπουργό�λόγω�διαφω-

νιών�με�την�πολιτική�του�τελευταίου.

Το�βράδυ�της�ίδιας�μέρας�δημοσιο-

ποιήθηκε�και�η�απάντηση�του�Πρω-

θυπουργού�εκφράζοντας�την�λύπη

του�για�την�απόφαση�του�αξιωμα-

τούχου�του.

Ο πρώην επικεφαλής διαπραγμα-

τευτής του Brexit, πρέπει να υπενθυ-

μίσουμε ότι έχει άμεση σχέση με την

Κύπρο.

Ο εν λόγω αξιωματούχος, γεννηθείς

το 1965, αφού πέρασε από το Notting-

ham High School, το St. John’s College

Oxford, όπου πήρε το ΜΑ του στα Γαλ-

λικά και την Ιστορία, ξεκίνησε την στα-

διοδρομία του στο Φόρεϊν Όφις το 1987.

Πολύ σύντομα διορίστηκε στη Βρετα-

νική Υπάτη Αρμοστεία στη Λευκωσία,

όπου έμαθε Ελληνικά και ήταν υπεύθυ-

νος για το κυπριακό πρόβλημα. Το 1993

μετατέθηκε στις Βρυξέλλες, ως μέλος

της Αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βα-

σιλείου στην ΕΕ…

Στις 9 Αυγούστου 1990, λοιπόν, καθώς

υπηρετούσε στην Λευκωσία, και παρ-

όλο του νεαρού της ηλικίας του, ο Ντέι-

βιντ Φρόστ (D. G. H. Frost) έστειλε στο

Λονδίνο μια μακροσκελή έκθεση με ει-

σηγήσεις/προτάσεις για λύση του Κυ-

πριακού. Έβρισκε ότι η μόνη αποτελε-

σματική λύση που ανταποκρινόταν στα

βρετανικά κριτήρια ήταν μια εικονική

νομιμοποίηση του στάτους κβο που

μπορούσε να πάρει τη μορφή δύο σχεδόν

ανεξαρτήτων ομόσπονδων κρατών με

μία τίποτα περισσότερο από κατ’ όνο-

μα κεντρική κυβέρνηση (παρά μια πρ-

αγματική αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»).

«Αυτή η πολιτική συνοψίζεται στο να

τεθούν περισσότερες πιέσεις πάνω στο-

υς Ελληνοκύπριους να δεχθούν μια

λύση που θεωρούν απαράδεκτη. Αυτό

θα ενοχλήσει βραχυπρόθεσμα τις σχέ-

σεις μας μαζί τους, γι’ αυτό θα χρεια-

στούμε διεθνή κάλυψη για να το κατα-

φέρουμε. Αυτό θα γίνει είτε με ανανέω-

ση της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ

είτε με το να τον ενθαρρύνουμε να απο-

μακρυνθεί για μια πρωτοβουλία από την

Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις ΗΠΑ. Ίσως

να χρειαζόμαστε να ρισκάρουμε βρα-

χυπρόθεσμα πολιτικό κόστος για χάρη

μακροπρόθεσμης σταθερότητας…»,

έγραψε τότε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φρό-

στ.

Ας θυμηθούμε ότι λίγο αργότερα μας

σέρβιραν ένα «σχέδιο» μέσω του τότε

ΓΓ του ΟΗΕ, Μπούτρος Μπούτρος Γκά-

λι, λεγόμενο «Ιδέες Γκάλι». Αμφότεροι

τότε Γλ. Κληρίδης και Γ. Μάτσης (ΔΗΣΥ)

δήλωσαν ότι ήταν αγγλικής προελεύσεως.

Και γνωμάτευση – ελέω προεδρικών

εκλογών – από τρεις συνταγματολόγο-

υς που κάλεσε ο Γλ. Κληρίδης – ότι ήταν

«Συνομοσπονδία».

Βέβαια, ο νεαρός τότε Φρόστ έκτισε

τις προτάσεις του με βάση προηγούμε-

νες εκθέσεις, μελέτες και πολιτική του

Φόρεϊν Όφις για «λύση» του Κυπρια-

κού. Και εξηγώ:

Όπως έγραψα σε πολλά άρθρα μου

και στα βιβλία μου, με γνώση από τις

μελέτες μου στο Βρετανικό Εθνικό Αρχείο,

οι Βρετανοί είχαν ετοιμάσει σχέδια για

ανασύσταση της Κυπριακής Δημοκρ-

ατίας σε «δύο συνιστώντα κράτη» από

τις 3.1.1964. Σχεδιαστής και επικεφα-

λής τότε του Τμήματος Σχεδιασμού του

Φόρεϊν Όφις ο Sir Crispin Tickell, (Σερ

Κρίσπιν Τίκκελ).

Το 1987 η Επιτροπή Εξωτερικών

Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτή-

των αποφάσισε λύση Συνομοσπονδίας.

Πριν τις συνομοσπονδιακές βρετα-

νικές «Ιδέες Γκάλι», προηγήθηκε το

διαβόητο ψήφισμα 649/90 του Συμβου-

λίου Ασφαλείας που έγραψαν οι Βρε-

τανοί και δέχθηκε δίχως εξουσιοδότηση

από το λαό ο τότε Πρόεδρος της Κυπρ-

ιακής Δημοκρατίας Γιώργος Βασιλείου.

Και ποίος ήταν τότε ο Βρετανός Μόνι-

μος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βα-

σιλείου στον ΟΗΕ; O Sir Crispin Tickell!

Ο οποίος το 1964 ήταν υπεύθυνος στο

Φόρεϊν Όφις για την προετοιμασία

ανασύστασης της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας σε «δύο ομόσπονδα συνιστώντα

κράτη»!

Ο Sir Crispin Tickell, ενόσω ήταν στο

Τμήμα Σχεδιασμού του Φόρεϊν Όφις τον

ίδιο χρόνο (1964), ετοίμασε και μακρ-

οπρόθεσμο σχέδιο με τίτλο «Το Μέλ-

λον της Κύπρου». Με ημερομηνία 14

Φεβρουαρίου 1964 με την υπογραφή

του. Βλέποντας 10 χρόνια μπροστά,

για λύση γεωγραφικής ομοσπονδίας,

όπως ζητούσαν έκτοτε οι Τούρκοι βά-

σει των σχεδιασμών Δρος Νιχάτ Ερίμ...

Το σχέδιο αναφερόταν σε τρείς πιθα-

νές λύσεις με εδαφικό διαχωρισμό.

Διχοτόμηση μέσω διπλής ΄Ενωσης,

διχοτόμηση μέσω ομοσπονδίας – συνο-

μοσπονδίας ίσως – με ειδικές σχέσεις

με την Ελλάδα και την Τουρκία αντίστοιχα

ή ομοσπονδία χωρίζοντας τη νήσο σε

καντόνια, ένα ή δύο εκ των οποίων να

ήταν τουρκικά...

Στο στρατηγικό μακροπρόθεσμο σχε-

διασμό του Φόρεϊν Όφις περιλαμ-

βανόντουσαν και πρόνοιες για την χρη-

σιμοποίηση του 6ου Αμερικανικού Στό-

λου και του βρετανικού Βασιλικού Ναυ-

τικού, για να εμποδίσουν τα ελληνικά

πλοία από το να διασχίσουν το Αιγαίο

εις βοήθειαν της Κύπρου... 

Και κατέληγε ο Σερ Κρίσπιν Τίκκελ:

«...Οι εισηγήσεις για τις πιο πάνω διά-

φορες επιλογές δράσης θα πάρουν χρ-

όνο μέχρι να φέρουν αποτελέσματα.

Από μια άποψη τουλάχιστον ο χρόνος

είναι με το μέρος μας στο νησί. Ό,τι και

να συμβεί είναι σίγουρο ότι η σημερινή

μετακίνηση πληθυσμού θα συνεχιστεί

με τους Tούρκους να μαζεύονται στη

βόρεια πλευρά του νησιού. ΄Οσο πιο

πολύ επιτυγχάνεται αυτό, τόσο πιο εν-

δεικτική και αποδεκτή θα είναι η λύση

του είδους…»

Την σκυτάλη από τον Σερ Κρίσπιν

Τίκκελ στον ΟΗΕ πήρε ο αντικαταστάτης

του, γνωστός πλέον Σερ Ντέιβιντ Χά-

νεϊ. Και προχώρησε με το ψήφισμα

750/92 ...

Στις 28 Ιανουαρίου 1999 ο Sir Crispin

Tickell έδωσε συνέντευξη στο Churchill

College, Cambridge, στην οποίαν απο-

κάλυψε πολλά για τον ρόλο και την υπη-

ρεσία του στη βρετανική πολιτική και

διπλωματία. Μίλησε για τους σχεδια-

σμούς που έκαναν στο τμήμα σχεδια-

σμού του Φόρεϊν Όφις και είπε, μεταξύ

άλλων: «Γράφαμε μακροπρόθεσμα έγ-

γραφα πολιτικής. Π.χ. γράψαμε για τις

μελλοντικές μας σχέσεις με τη Σοβιετι-

κή Ένωση… Με την Κούβα… Ήμουν

γραμματέας της ομάδας εργασίας για

το Υπουργικό για τη διαμόρφωση του

κόσμου 10 χρόνια μπροστά…»

Οι αποκαλυπτικές προτάσεις Frost

του 1990, μας επιβεβαίωσαν την διαχρο-

νική συνέχεια των βρετανικών σχεδια-

σμών εις βάρος της Κυπριακής Δημο-

κρατίας, ως επίσης και το πώς και γιατί

χρησιμοποιούνται εσαεί οι Αμερικανοί

ως υποχείριοι των σχεδιασμών τους…

Σήμερα, και οι τρείς Βρετανοί συγ-

γραφείς του Φόρεϊν Όφις για το «Μέλ-

λον της Κύπρου» βρίσκονται εν ζωή.

Η σχέση παραιτηθέντος υπουργού Brexit
λόρδου David Frost με την Κύπρο

Της�Φανούλας
�

Αργυρού

Ερευνήτριας�

-�Δημοσιογρά
φου

Μία από τις σελίδες των προτάσεων Ντέιβιντ Φρόστ 1990

Η τελευταία σελίδα των προτάσεων Ντέιβιντ Φρόστ 1990 για πιέσεις εναν-

τίον των Ελληνοκυπρίων...

«Δύο�ανεξάρτητα�ομόσπονδα�κράτη�με�μια�
κατ’�όνομα�κεντρική�κυβέρνηση»

Lord David Frost γεννηθείς 1965

Sir Crispin Tickell, 

γεννηθείςτο1930

Lord David Hannay 

γεννηθείςτο 1935
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Αφθονία 
εμπορευμάτων
Πας στη λαϊκή και χορταίνει το μάτι σου. Να ντομάτες, να αντίδια,

να μελιτζάνες, τα πάντα σου λέω, και να μην ψωνίσεις, χορταίνει η

ψυχή σου. Αμ, αν πας στον χασάπη, το ίδιο, γεμάτο μοσχάρια,

κατσίκια και γίδα ολόφρεσκη, φρεσκοσφαγμένη, να την κάνεις βρα-

στή να μοσχομυρίσει το σπίτι. Αλλά εκεί που δεν χορταίνει το μάτι

σου είναι στα πυραυλικά συστήματα, εκεί τα χάνεις. Τι πύραυλοι

αέρος-αέρος, τι εκτοξευτήρες να βαράει από την Ελλάδα την Ιαπωνία

και από την Μογγολία την Γκουανταλαχάρα, να μην μένει κολυ-

μπυθρόξυλο, όλα γης μαδιάμ. Ποια ήταν τελικά αυτή η Μαδιάμ, ποτέ

δεν το έμαθα, πάντως για καλό δεν ήταν, αφού πάντοτε την αναφέ-

ρανε αντί για την στάχτη. Μπορεί να είναι η στάχτη κάτι καλό; Όχι,

σε τίποτα δεν χρησιμεύει. Τα τρόφιμα και τα αλλαντικά είναι λοιπόν

σε αφθονία – ό,τι είναι για κακό είναι σε υπεραφθονία.

Γράφει 
ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Θέλεις να πούμε να κάνεις έναν πολεμάκο, θα βρείς αμέσως τις

πρώτες ύλες. Στην Αμερική θα βρείς και του πουλιού το γάλα, στην

Αγγλία μέχρις αηδονόγλωσσες με διπλή γόμωση, στην Γαλλία προ-

τιμήστε Rafale με γέμιση πυραύλων λουκουμόσκονης και στη ρωσ-

σία αγοράστε τα Mig 29 με δυνατότητα από εγκαύματα 9ου βαθ-

μού μέχρις απολύτου εξαερώσεως. 

Επιστήμη καημένε, πίστη στην επιστήμη και στους επιστήμονες,

αυτοί μας οδηγούν, αυτοί και η Θεομήτωρ, αλλιώς σήμερα δεν θα

υπήρχαμε, τι νομίζετε δεν το καταλάβαμε; Αλλοίμονο! Αν δεν υπήρχαν

αυτοί οι παράγοντες στον Β’ ΠΠ δεν θα είχαμε χάσει μόνον πενήν-

τα εκατομμύρια ανθρώπους και δύο δισεκατομμύρια ζώα, θα είχα-

με χάσει επιπλέον και τα αυγά και τα πασχάλια. Μην συζητάς, τύχα-

με ευτυχώς της προστασίας του Κυρίου! Άλλη μια τέτοια νίκη και

χαθήκαμε, είχε πεί ο Βασιλιάς Πύρρος. Άλλη μια τέτοια προστασία

και θα ψάχνουν οι επόμενες γενιές ποιοι ήταν οι πρόγονοί τους. Θα

μου πείς και να μην τους βρούνε θα ξεκινήσουν από τους απογό-

νους μας σαν πρώτους, όπως έγινε με τον Ναπολέοντα. Το ρωτούσαν

για να τον ειρωνευτούν ποιοι ήταν οι πρόγονοί του κι εκείνος απαν-

τούσε πως «η γενιά μου ξεκινάει από εμένα». Άρα, είμαστε πρω-

τοπόροι, φέρτε μας πυραύλους, φλογοβόλα, κανόνια, αεροπλάνα,

νάρκες και πολυβόλα και θα δείτε στο πρόσωπό μας να γεννιούνται

νέοι Ναπολέοντες.

Διάβαζα πριν χρόνια πως το 50% του παγκόσμιου οικονομικού

τζίρου αφορά στις πωλήσεις όπλων. Το υπόλοιπο 50% αφορά ναρ-

κωτικά, τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα, αυτοκίνητα, έπιπλα, απορρυ-

παντικά και όλα τα άλλα αγαθά.

Άρα, από σύμπτωση είμαστε ακόμα ζωντανοί και μάλλον από

σύμπτωση θα εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε, αν υπάρξει κάτι

τέτοιο εξίσου διαβολικό. Βλέπω τον διάβολο μάλλον να παίρνει το

Champion League για τα επόμενα χίλια πρωταθλήματα, μετά θα το

εξετάσουμε πάλι το θέμα και ό,τι αποφασίσει ο σύλλογος Χριστιανών,

Βουδιστών και Μουσουλμάνων θαυματουργών αγίων. Καλές πωλή-

σεις να έχουμε.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α «Φασιστικοί και ρατσιστικοί οι τέσσερις

πυλώνες του παντουρκισμού»
Κύριε�Διευθυντά,

Την περασμένη εβδομάδα στο γράμ-

μα μου έγιναν δύο λάθη, το ένα ήταν «62

γύροι μεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας» και

το άλλο ήθελα να πω «Παντουρκισμός»

και όχι Τουρκισμός, διότι είναι διαφορε-

τικά πράγματα οι Τούρκοι, κυβερνητικά

κόμματα, αλλά και η αντιπολίτευση. 

Οι πολιτικοί τους βασίζονται σε τέσσε-

ρις πυλώνες και οι τέσσερις είναι φασι-

στικοί και ρατσιστικοί. Η μία είναι ο Τουρ-

κισμός. Πατέρας αυτής της ιδεολογίας

ήταν ο Ζυγία Κοκπάλ, ένας τουρκοποι-

ημένος Κούρδος. Αυτήν την ιδεολογία

εφάρμοσε ο Κεμάλ Ατατούτκ, η οποία σε

γενικές γραμμές έλεγε για όσους λαούς

έμειναν μετά την πτώση της Οθωμανι-

κής Αυτοκρατορίας ότι από εδώ και στο

εξής δεν θα υπάρχουν ξεχωριστοί λαοί,

αλλά ο Κεμάλ διατάσσει ότι θα έχουν όλοι

μία γλώσσα, μία θρησκεία, μία πατρίδα

– την Τουρκία – και την τουρκική γλώσσα.

Ο άλλος πυλώνας είναι ο παντουρα-

νισμός, ο οποίος θέλει την ένωση όλων

των τουρκογενών λαών, από τα Βαλκά-

νια που υπάρχουν μουσουλμάνοι τους

οποίους θεωρούν Τούρκους έως την Κεν-

τρική Ασία και περιλαμβάνει και μια πε-

ριοχή της Κίνας. Οι Τούρκοι θεωρούν εαυ-

τόν ως ηγέτες όλων αυτών των λαών.

Αυτός είναι ο μεγαλοϊδεατισμός τους που

ονειρεύονται. 

Ο τρίτος πυλώνας είναι ο πανισλαμι-

σμός, όπου οι Τούρκοι ονειρεύονται να

είναι οι ηγέτες όλων των μουσουλμανικών

χωρών. Αυτές είναι οι ρατσιστικές φαν-

τασιώσεις τους. 

Τέταρτος πυλώνας είναι η αναβίωση

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με αρχηγό

πάντα την Τουρκία. Επίσης είναι και ο

εθνικός όρκος των Τούρκων, όπως είχε

ορκιστεί η τελευταία Βουλή με τον Σουλ-

τάνο, πριν τον Κεμάλ. Με αυτόν θέλουν

να «πιάσουν» μέρος της Συρίας, του Ιράκ

και επίσης μέρος της Ελλάδας, αλλά και

ολόκληρης της Κύπρου. 

Τώρα τελευταία σοφίστηκαν και τη

«Γαλάζια Πατρίδα» και μέσα σ’ αυτήν

υπάρχει και πάλι ολόκληρη η Κύπρος,

αλλά και το μισό Αιγαίο μαζί με τα ελληνι-

κά νησιά. 

Αυτές λοιπόν είναι οι επιιδώξεις και ο

μεγαλοϊδεατισμός της Τουρκίας, μίας

Τουρκίας που κτίστηκε πάνω στα κόκ-

καλα και το αίμα όλων των χριστιανικών

λαών και τώρα και των Κούρδων, που

είναι και οι πραγματικοί γηγενείς λαοί. 

Αυτή η χώρα που εξέθρεψε η Δύση,

αλλά και η Σοβετική Ένωση, το σύστημά

της το πολιτικό, τα πολιτικά της κόμματα

– αν εξαιρέσουμε το φιλοκουρδικό – είναι

όλα ανεξαιρέτως φασιστικά, ρατσιστικά,

σωβινιστικά όσο και οι «Γκρίζοι Λύκοι»,

οι ιδέες τους και ο μεγαλοϊδεατισμός τους.

Αν μάλιστα η Δύση και η ρωσία τους αφή-

σουν να κάνουν πυρηνικά όπλα, που

θέλουν να συνεργάζονται γι’ αυτό με το

Πακιστάν, τότε ολόκληρη η Ευρώπη, η

Μέση Ανατολή, αλλά και η ίδια η ρωσία

θα κινδυνεύουν θανάσιμα. Οι Τούρκοι θα

είναι πιο επικίνδυνοι απ’ ό,τι ήταν παλιά

ο Χίτλερ. Άρα η Δύση μαζί με τη ρωσία

το τι πρέπει να κάνουν είναι να ελευθε-

ρώσουν τους σκλαβωμένους λαούς που

είναι κάτω από τον τουρκικό ζυγό με

πρώτους τους Κούρδους, αλλά και τους

άλλους λαούς που ζουν εκεί σκλαβωμέ-

νοι και όσους έκαναν με το ζόρι μουσου-

λμάνους να μπορέσουν να επανέλθουν

στις ρίζες τους, που είναι φυσικά ελληνι-

κές ή αρμένικες, κουρδικές, όπως και των

άλλων γηγενών λαών της Μικράς Ασίας.

Διατελώ,

Γιάννης�Τσαγγάρης

Κύριε�Διευθυντά,

Αντί για προίκα ο Ανδρουλάκης κληρονόμησε το στίγμα του

παρελθόντος για τις αναρίθμητες αστοχίες του ΠΑΣΟΚ και τα

αμαρτωλά δάνεια. Πολύ σωστά υπηρετεί στην Ευρωβουλή 7

χρόνια σε αντίθεση με την παράνοια: «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο

συνδικάτο».

Ευελπιστώ ότι τώρα θα αποδοκιμασθεί και θα αποκαθηλωθεί

το αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε οι 270.000 ταλαίπωροι ψηφ-

οφόροι να βρουν απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα:

1. Το ΚΙΝΑΛ είναι αυτοτελές κόμμα ή συνασπισμός κομμά-

των; Η απάντηση είναι ότι πρόκειται για συνασπισμό στον οποίο

μετέχουν το ΠΑΣΟΚ , το ΚΙΔΗΣΟ, η ΕΔΕΜ κλπ.

2. Οι αγνοούντες φορολογούμενοι πολίτες γνωρίζουν ότι

χρηματοδοτούν μέσω του ΚΙΝΑΛ κόμματα που δεν πληρούν

τις νόμιμες προϋποθέσεις δημόσιας χρηματοδότησης τους;

Άραγε γνωρίζουν ότι τα κόμματα αυτά είναι ανύπαρκτα, όπως

και η δραστηριότητά τους;

3. Άραγε γνωρίζουν ότι εμφανίστηκαν ως κομήτες άπαξ, απέτ-

υχαν να μπουν στη Βουλή, εξαφανίστηκαν και 7 χρόνια μετά τη

μοναδική εμφάνιση τους εξακολουθούν να επιχορηγούνται

(ΚΙΔΗΣΟ); Αυτά βέβαια συμβαίνουν μόνο σε χώρες μπανανία.

4. Γνωρίζουν για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ άλλαξε επωνυμία; Η

απάντηση είναι λόγω της υπερχρέωσης από τη λήψη 250εκ.

από τις κρατικές τράπεζες. Γιατί άραγε δεν τοποθετήθηκε κανέ-

νας από τους 6 υποψηφίους στο θέμα των χρεών του ΠΑΣΟΚ,

τα οποία οδήγησαν και στην αναστολή της λειτουργίας του;

ρώτησαν ποτέ οι ψηφοφόροι τους υποψηφίους γιατί το ΠΑΣΟΚ

δεν τα επέστρεψε ποτέ;

5. Γιατί άραγε δεν ζήτησαν οι υποψήφιοι να δοθούν στη δημο-

σιότητα οι (τουλάχιστον 2) διαχειριστικοί έλεγχοι των οικονο-

μικών του κόμματος που διενεργήθηκαν από ορκωτούς λογι-

στές επί προεδρίας και κατόπιν εντολής του Β. Βενιζέλου.

6. ρώτησαν ποτέ τους 6 επίδοξους υποψηφίους γιατί δεν

πήραν πρωτοβουλίες ώστε να παρακρατείται το 80% των μισθών

των βουλευτών, προκειμένου να επιστραφούν στο δημόσιο

κορβανά και γιατί δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη εν ονόματι του

κόμματος για τις αδικίες σε βάρος των φορολογούμενων πολιτών;

Ως προς τον ΓΑΠ, όφειλε να είχε αποσυρθεί μετά τον 1ο γύρο

λόγω της τιμωρητικής ψήφου. Δυναμίτισε το κλίμα και έχασε

από ευγένεια και πολιτικό πολιτισμό. Άραγε, θα επιχειρήσει να

διασπάσει το κόμμα για 2η φορά μέσα σε 6 χρόνια; Κατακρ-

ημνίστηκε αλλά δεν τραυματίστηκε γιατί φρόντισε να απλώσει

στρώμα λάσπης κατά Ανδρουλάκη. Το δίδαγμα είναι πως ο

ηγέτης πρέπει να διαθέτει: την τέχνη του ακούειν. «Μωραίνει

Κύριος ον βούλεται απολέσαι»

Γεώργιος�Τρανταλίδης
Δικηγόρος�Αθηνών

Να αποκαθηλωθεί το αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ 

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk
Διαφημιστείτε στην “Ε” με ένα τηλέφωνο 

020 7195 1787 - 8



Η υιοθεσία ανηλίκου ολοκληρώνεται με δικαστι-

κή απόφαση που ελέγχει αν πληρούνται οι ουσια-

στικές και τυπικές προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. 

Αν υιοθετών και υιοθετούμενος έχουν διαφορετι-

κή εθνικότητα τότε η υιοθεσία γίνεται εφόσον πλη-

ρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος της ιθα-

γένειας του κάθε μέρους. 

Γράφει�η�
Δικηγόρος�Αθηνών�
Αναστασία�
Χρ.�Μήλιου*

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το υιοθετούμενο

τέκνο είχε βρετανική ιθαγένεια και ήταν δύο ετών. 

Η μητέρα του έκανε δεύτερο γάμο με Έλληνα και

κατοικεί πλέον μόνιμα στην Ελλάδα. Ο δεύτερος

σύζυγος με αίτηση του στο Μονομελές Πρωτοδικείο

του τόπου κατοικίας του και με την συναίνεση της

μητέρας του ανήλικου τέκνου και συζύγου του, ζήτη-

σε να υιοθετήσει το ανήλικο τέκνο της από τον πρώτο

της γάμο. 

Το Ελληνικό Δικαστήριο έχει διεθνή δικαιοδοσία

για την εκδίκαση τέτοιας υπόθεσης, καθόσον, η προς

υιοθεσία ανήλικη έχει την αγγλική ιθαγένεια, που

απέκτησε αυτοδικαίως από τη γέννησή της λόγω της

υπηκοότητας των φυσικών της γονέων, ο δε αιτών

σύζυγος της φυσικής μητέρας του προς υιοθεσία

τέκνου έχει την ελληνική ιθαγένεια και η συνήθης δια-

μονή του βρίσκεται στην Ζάκυνθο. 

Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της

υιοθεσίας, η οποία περιέχει στοιχεία αλλοδαπότητας

ως προς τα υποκείμενα αυτής, ρυθμίζονται από το

δίκαιο της ιθαγένειας του κάθε μέρους. Σε περίπτω-

ση δηλαδή που ο υιοθετών και ο υιοθετούμενος έχουν

διαφορετική ιθαγένεια για τον καθορισμό των ουσια-

στικών προϋποθέσεων της υιοθεσίας εφαρμόζεται

για τον καθένα το δίκαιο της δικής του ιθαγένειας, με

την επιφύλαξη ότι οι εφαρμοστέες διατάξεις του αλλο-

δαπού δικαίου δεν προσκρούουν στα ημεδαπά χρη-

στά ήθη ή τη δημόσια τάξη. 

Περαιτέρω, κατά το δίκαιο του Ηνωμένου Βασι-

λείου η υιοθεσία ρυθμίζεται από τον Νόμο περί υιο-

θεσίας και ανηλίκων του 2002, ο οποίος έλαβε βασι-

λική έγκριση και τέθηκε σε ισχύ την 07η.11.2002. Η

πλήρης υιοθεσία δημιουργεί μεταξύ του υιοθετούμενου

και των κατιόντων του αφενός και του υιοθετούντος

και των συγγενών του αφετέρου νομικό καθεστώς

όμοιο με εκείνο που ισχύει μεταξύ ενός τέκνου και

των εξ αίματος συγγενών του, ενώ τα δικαιώματα και

οι υποχρεώσεις του υιοθετούμενου και των κατιόν-

των του έναντι των εξ αίματος συγγενών του διακό-

πτονται. Στην Ελλάδα ο θεσμός της υιοθεσίας ανηλίκων

αποτελεί κοινωνικό θεσμό πρόνοιας με αποστολή

τη βελτίωση της θέσης των υιοθετούμενων παιδιών,

την παροχή δυνατότητας ομαλής ψυχοπνευματικής

ανάπτυξής τους σε ένα υγιές κοινωνικό περιβάλλον,

με πλήρως διασφαλισμένα τα δικαιώματα και τα

συμφέροντά τους και την ενσωμάτωση τους σε μια

οικογένεια, η οποία από την άποψη των εννόμων

συνεπειών δεν διαφέρει από την πραγματική οικο-

γένεια, στην υποκατάσταση της οποίας αποβλέπει.

Για τον λόγο αυτό, το ανήλικο θετό τέκνο εξομοιώνεται

πλήρως με γνήσιο τέκνο του θετού γονέα, εντάσσε-

ται στην οικογένεια του τελευταίου, έχοντας έναντι

του θετού γονέα και των συγγενών του όλα τα δικαιώμα-

τα και τις υποχρεώσεις τέκνου γεννημένου σε γάμο

και ταυτόχρονα διακόπτονται οι δεσμοί του με τη

φυσική του οικογένεια. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του

Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού

Δικαίου, στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου περί

πλήρους υιοθεσίας επιτρέπεται μόνο η υιοθεσία

ανηλίκων, δηλαδή προσώπων που δεν έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ο υιο-

θετούμενος απαγορεύεται να είναι ή να έχει υπάρ-

ξει κατά παρελθόντα χρόνο έγγαμος. Για να γίνει

δεκτή η αίτηση υιοθεσίας από το Δικαστήριο απαι-

τείται η διαμονή του τέκνου με τον αιτούντα, στην

περίπτωση που αυτός είναι σύντροφος ενός από

τους φυσικούς γονείς του τέκνου, για χρονικό διά-

στημα έξι (6) μηνών πριν από την κατάθεση της

αίτησης υιοθεσίας. Επίσης, απαιτείται η συναίνεση

του φυσικού γονέα του τέκνου, ο οποίος ασκεί τη

γονική μέριμνα, η οποία δίνεται μετά από την κατά-

θεση της αίτησης της υιοθεσίας. Όταν ο υποψήφιος

θετός γονέας ή ο υποψήφιος να υιοθετηθεί ανήλικος

έχει τη συνήθη διαμονή του στο εξωτερικό, η συναίνε-

ση των υποψήφιων θετών γονέων δηλώνεται πάν-

τοτε ενώπιον του αρμόδιου ελληνικού δικαστηρίου

που τελεί την υιοθεσία. Όλες οι άλλες συναινέσεις,

όπως είναι εν προκειμένω και η συναίνεση του φυσι-

κού γονέα, που είναι απαραίτητες για την τέλεση της

υιοθεσίας, δίνονται αν ο συναινών έχει τη συνήθη

διαμονή του στην αλλοδαπή ενώπιον της αρμόδιας

ελληνικής προξενικής Αρχής ή της αρμόδιας Αρχής

του τόπου της συνήθους διαμονής του, όπως τέτοια

αρμόδια Αρχή είναι και ο Συμβολαιογράφος ο οποίος

εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην εξεταζόμενη περίπτωση εφαρμοστέο δίκαιο

ως προς τις προϋποθέσεις τέλεσης της υιοθεσίας

όσον αφορά τον αιτούντα, ο οποίος έχει την ελληνι-

κή ιθαγένεια, είναι το ελληνικό δίκαιο και δη οι περί

υιοθεσίας διατάξεις του Αστικού Κώδικα και όσον

αφορά την ανήλικη υιοθετούμενη, η οποία έχει την

αγγλική ιθαγένεια, το δίκαιο του Ηνωμένου Βασι-

λείου, το οποίο λαμβάνεται αυτεπαγγέλτως υπόψη

από το Δικαστήριο. Η αίτηση είναι νόμιμη, δεδομέ-

νου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της τηρήθη-

κε η προβλεπόμενη νόμιμη προδικασία με την επίδο-

ση αντιγράφου της αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγε-

λέα Πρωτοδικών Ζακύνθου και κατατέθηκε εμπρό-

θεσμα η σχετική έκθεση κοινωνικής έρευνας για τον

υποψήφιο θετό γονέα της προς υιοθεσία ανήλικης,

που διενεργήθηκε από κοινωνική λειτουργό του Τμή-

ματος Κοινωνικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Δημό-

σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για τον

αιτούντα προκειμένου να μπορεί να υιοθετήσει την

δίχρονη κόρη της συζύγου του, αποδείχθηκε ότι είναι

ικανός προς δικαιοπραξία, σωματικά και ψυχικά

υγιής, έχει άμεμπτο ποινικό παρελθόν, ζει σε οικο-

γενειακή και κοινωνική αρμονία και υπερβαίνει την

ανήλικη κατά δεκαοκτώ (18) και πλέον έτη, όχι όμως

περισσότερο από (50) πενήντα. Η οικονομική του

κατάσταση είναι πολύ καλή, ικανή να εξασφαλίσει

στην προς υιοθεσία ανήλικη άνετη διαβίωση. Τα

κίνητρά του είναι ανιδιοτελή και λόγω της αγάπης

που τρέφει για τα εν λόγω τέκνο το οποίο μεγαλώνει

μαζί του με αγάπη, συνειδητά και υπεύθυνα απο-

δέχεται την ανάληψη του γονεϊκού του ρόλου και ανα-

μένεται να συνεχίσει να ανταποκρίνεται με τον καλύτε-

ρο τρόπο στα θέματα που άπτονται της ανατροφής

της. 

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν και συνεκτιμώντας

το ήθος, την προσωπικότητα, την κατάσταση της

υγείας, την οικογενειακή και περιουσιακή κατάστα-

ση των πρώτου εκ των αιτούντων, την ανιδιοτελή

στοργή και φροντίδα, που επέδειξε προς την υιοθε-

τούμενη, η προσαρμογή της οποίας μαζί του υπήρ-

ξε απόλυτα αρμονική και ικανοποιητική, το Δικαστήριο

κρίνει ότι η υιοθεσία της ανήλικης είναι προς το συμ-

φέρον της και θα αποβεί προς όφελος της. Κατ’ ακο-

λουθία των ανωτέρω, εφόσον συντρέχουν όλες οι

νόμιμες προϋποθέσεις κατά το ελληνικό και το δίκαιο

του Ηνωμένου Βασιλείου, η αίτηση έγινε δεκτή και η

ανήλικη κηρύχθηκε θετό τέκνο του αιτούντος.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ�ΧΡ.�ΜΗΛΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ�ΠΑΡ’ΕΦΕΤΑΙΣ�ΑΘΗΝΩΝ

e-mail:�natmil@otenet.gr,�

info@legalaction.gr

www.legalaction.gr
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Χαίρε ω Πνεύμα Αιωνίου Ευαγγελισμού
Ο Κύριος, ο Θεός ημών,

ήλθε εν μέσω ημών

με την γέννηση του Μεσσία,

και το μεγαλείο, της ευλογημένης

Παρθένου Μαρίας και ιδού,

Θαυμάσατε το μυστήριο

του ευαγγελισμού…

Αγγελικές οντότητες

έψαλαν προαιώνιον ύμνο!

Οι Ουρανοί ηνοίχθησαν

εις τον κόσμον,

ενώέξωθεν του ταπεινής φάτνης

ηκούσθη φωνή αγγελική.

Οι ποιμένες κατεκλύσθησαν

από την γαλήνη του

νυχτερινού ουρανού

και τον σταθερό, ζώντα,

αστέρα-οδηγό

καρδιακής προσευχής

και λογισμών ιστορικών,

με τους οποίους,

οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας

υποκλίνονται μετ’ ευλαβείας,

και θείων παρακλήσεων,

διά την αυγή

της δοξασμένης

και προκαθορισμένης περιόδου,

το όντι κοσμοϊστορικής,

διά την οποίαν οι ποιμένες

επελέγησαν να συζητούν

μεταξύ των,

καθώςουράνιες οντότητες

εορτάζουσες την θεία,

αιώνια επιταγή, έψαλλον,

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ

και επί γης ειρήνη

εν ανθρώποις ευδοκία».*

Jo-Anne�Colombo�Μαρινάκη

*Λουκ. 2:14, 

Η Αποθήκη
Ο καθένας από μας,

Έχει μιαν αποθήκη,

Όμορφες στιγμές, γεμάτη,

Κίτρινες εφημερίδες,

Κάποτε, ξεφυλλισμένες,

Όμως τώρα στοιβαγμένες

Εις τη σκόνη της ζωής…

Μιας ζωής που ‘χει περάσει,

Έχοντας μας πριν μοιράσει

Έρωτα, χαρές και δράση,

Που ‘χουμε όλοι μας γευθεί…

Σαν της μνήμης η ανάσα,

Έξαφνα την πόρτα ανοίγει,

Τότε η νοσταλγία τρίζει,

Σ' ασφυξία του παρόντος,

Λαμπρές δόξες παρελθόντος

Που πηδούν εδώ κι εκεί…

Κι ένα δραπετεύει δάκρυ,

Μέχρι των ματιών την άκρη,

Κι αλμυρίζει την ψυχή!

Μέσα κει στην αποθήκη,

Είναι μνήμες που ‘χουν ζήσει,

Σέρνουν ξέφρενο χορό,

Κι ήταν ο χορός, δικός μας!

Τι κι αν έχουμε γεράσει,

Ο ρυθμός του παραμένει,

Και κινεί μας την καρδιά…

Που ποτέ δε θα ξεχάσει,

Τον παλιό της τον σκοπό,

Και στον ίδιο θα χορεύει,

Ως τον ύστατο σφυγμό …

Αλέξανδρος�Μαρινάκης

Επέτειος της Γέννησης

Η αγάπη αγκάλιασε τα σκοτεινά τα βράδυα,

τ’ αστέρια ρίξανε ασήμι στα σκοτάδια, 

το χιόνι βάρυνε στα ολόγυμνα τα δέντρα,

τον Γιο της σκέπασε η Παναγιά η αφέντρα.

Τον Γιο της, που έστειλε ο Θεός 

να σπείρει καλοσύνη,

να σμίξει τους αλλόθρησκους 

με το «Επί Γης Ειρήνη»!

Το άδολο του λόγου Του 

προς το συμφέρον στρέψαμε,

γιορτάζουμε τη Γέννηση, 

μα νόημα καταστρέψαμε.

Επέτειο της Γέννησης ξαναγιορτάζουμε, 

χτυπάμε τις καμπάνες και το φωνάζουμε,

«Καλά Χριστούγεννα» στο φτωχικό το σπίτι,

«Καλά Χριστούγεννα» στο μοναχό σπουργίτι.

Το απίστευτο της Γέννας Του, 

μιας νύχτας του η ώρα,

άπλωσε τρυφερότητα κι αγνής αγάπης δώρα.

Η Παναγιά μητέρα Του Θεάνθρωπο θηλάζει,

τον ερχομό του Ιησού η Πλάση όλη θαυμάζει.

Μερσίνη�ΜacFarland
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Η�πολιορκία�του�Νεοκάστρου

και�του�Παλαιοκάστρου�–�

η�εδραίωση�του�Ιμπραήμ

στην�Πελοπόννησο

30�Απριλίου�–�11�Μαΐου�1825

Από τους πρώτους μήνες της Επανάστα-

σης του 1821, οι Έλληνες κατόρθωσαν να

αποδεσμεύσουν σημαντικό αριθμό ενόπλων

Ελλήνων από το Νεόκαστρο και να εξουδε-

τερώσουν αποτελεσματικά την τουρκική δύναμη.

Ωστόσο, η επιτυχής πολιορκία του Κάστρου

από τους Έλληνες δεν θα διαρκέσει για πολύ. 

Την περίοδο Απριλίου – Μαΐου 1825 ο Ιμπρ-

αήμ Πασάς θα καταφέρει με το αξιόμαχο στρά-

τευμά του να καταλάβει εκτός από το Νεόκα-

στρο, που βρίσκεται κοντά στην Πύλο, και το

απέναντι κάστρο, το λεγόμενο Παλαιόκαστρο.

Οι�Κύπριοι�πολεμιστές

1)�Αγγελής�Μιχαήλου�Κύπριος,�από τον

Αστρομερίτη της Λευκωσίας. Αξιωματικός.

Πολέμησε στο Νεόκαστρο υπό τον οπλαρχηγό

Καπετάν Νικόλαον�Κρανιδιώτη.

«ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΚΥΠΡΙΟΣ

Εν Αθήναις την 15ην Απριλίου 1865.

Αριθμ. Πρωτ. 555

Προς την επί των εκδουλεύσεων και θυσιών

του Ιερού Αγώνος Σεβαστή Επιτροπή

Επισυνάπτων εν αντίγραφον της παρούσης

πιστοποιητικόν εκδουλεύσεων του υπέρ Ανε-

ξαρτησίας ιερού ημών αγώνος εκ του εις χεί-

ρας μου υπάρχοντος προτύπου πιστοποιητι-

κού δι’ ου εμφαίνεται και επιβεβαιούται ότι ο

υποφαινόμενος απ’ αρχής του Αγώνος ηγωνί-

σθη υπό διαφόρων οπλαρχηγών και εις δια-

φόρους κατά των εχθρών παρευρέθη μάχας

ως επίσης εις τούτ’ εμφαίνει και το εις χείρας

μου υπάρχον Μητρώον Αγωνιστών δε, ουχί

ως απλός στρατιώτης, αλλά και έχων πλέον

των 50 στρατιωτών υπό την οδηγίαν μου.

Έχων Μπουλουξής ων και Λοχίας από έτος

1826 και ότι ηχμαλωτίσθην εις Νεόκαστρον.

Αλλ’ απέναντι όλων αυτών δεν εδικαίωθην

επαξίως καθότι ήδη διατελώ με τον βαθμόν

του Λοχίου απομάχου συνταξιούχου. Όθεν

ως εκ τούτου και καθ’ο αδικημένος, επικα-

λούμαι την δικαιοσύνην της Σεβαστής τούτης

Επιτροπής ήτις ευελπίζομεν ότι θέλει δικαιώσει

και τον υποφαινόμενον επαξίως.

Δια την επιτυχίας της οποίας εύελπις και

υποσημειούμαι βαθυσεβάστως

Ο ευπειθέστατος

Αγγ. Μιχ. Κύπριος αγράμματος ων

κατ’ αίτησίν του

Ι. Α. Σκανδαλίδης»

«Προς την επί των εκδουλεύσεων 

Εξεταστικήν Επιτροπήν,

130006

3520

Ναύπλιον την 14η Μαΐου 1846

Διά της Νομαρχίας Αργολιδοκορινθίας

Ένθερμος ζηλωτής ο υποφαινόμενος εις

την απελευθέρωσιν της φίλης ημών Ελλάδος

επρόκρινα να εγκαταλείψω την ιδιωτικήν

πατρίδαν μου Κύπρο άμα ότι ήκουσα το πρώτον

προσκλητήριον ήχον της Σάλπιγγος και να

υπερασπίσω όλως δυνάμενος την ημών

πατρίδα. 

Το 1822, ο έτος όθεν έφθασα εις την ήδη

απελευθερωμένη Ελλάδα, όπου ο Αγών, έλαβα

ενεργητικόν μέρος με ικανούς υπό τας οδηγίας

μου στρατιώτας, των οποίων την διατροφήν,

τον οπλισμόν και λοιπά εις την εκστρατείαν

έξοδα προέβλεπον διά των ιδίων μου χρημά-

των καθ’ όλον του αγώνος το διάστημα, ανα-

γνωριζόμενος από τους οπλαρχηγούς μου και

τότε ως πεντηκόνταρχος, ως αποδεικνύεται

εκ του εσωκλείστου πιστοποιητικού υπογε-

γραμμένου υπό των τεσσάρων οπλαρχηγών

υπό την οδηγίαν των οποίων τότε διετέλουν.

Την αφοσίωσιν και ενεργητικότητά μου εις

τον Αγώνα τα ομολογούσι καλώς το ρηθέν

αποδεικτικόν μου, οι διάφοροι μάχαι εις ας

παρευρέθην και ιδίως εις Νεόκαστρον. 

Μολονότι λοιπόν εγκατέλειψα την πατρίδαν,

τους συγγενείς και άπαντα τα ακίνητα αγαθά

μου.

Μολονότι κατηνάλωσα τον πολυτιμότατον

χρόνον της ανθηράς ηλικίας μου, τον χρόνον

λέγω τον οποίον έπρεπε να καταναλώσω εις

απόκτησιν εφοδίων διά το γήρας μου,

Μολονότι εξώδευσα όλη την χρηματικήν

κατάστασίν μου εις μισθούς και λοιπάς ανά-

γκας των υπ’ εμού στρατιωτών, εξέθεσα εμαυ-

τόν εις απείρους κινδύνους χάριν της Πατρίδος.

Μ’ όλα ταύτα, δεν μου εδόθη δι’ όλας τας

ανωτέρω θυσίας μου ουδέν άλλον προς αμοι-

βήν ειμή το σιδηρούν αριστείον το οποίον εις

μόνους τους τότε απλούς στρατιώτας ανήκει

και ουχί εις τους αναγνωρισμένους ως εμέ

αξιωματικούς. 

Υπέφερα με όλα ταύτα την αδικίαν ταύτην

καρτερικώτατα, έχων υπ’ όψιν μου και άλ-

λους πολλούς συναγωνιστάς μου ούτω αδικη-

μένους, με την ελπίδαν ότι μίαν ημέραν θέλω

δικαιωθή των ανηκόντων ως τούτου ποσώς

δεν ελάνθασα. Αι ελπίδες μου καθ’ ότι υπο-

βαλλόμεναι, αι εκδουλεύσεις μου αύται υπ’

όψιν γνωσίων Ελλήνων και μετόχων του ιερού

αγώνος και μετά πλήρους πεποιθήσεως ότι

και το ανήκον μου αριστείον θέλει λάβη και τον

βαθμόν μου με τας κατά αποδοχάς του.

Υποσημαιούμαι ευσεβαστάτως 

ευπειθέστατος

Γεώργιος Φιλίππου Κύπριος

Δημότης Ναυπλίας»

«Πιστοποιητικόν

Πιστοποιούμεν οι υποφαινόμενοι ότι ο Γεώρ-

γιος Φιλίππου άμα ήχησεν ο υπέρ της Ελλά-

δος πόλεμος, εγκατέλειψε την πατρίδαν του

Κύπρον από το 1822 και προσέφυγεν εν αυτή

τη Ελλάδι, όπου ενωθείς με τους τότε υπάρχον-

τας οπλαρχηγούς επολέμα με μέγιστον ζήλον

και προθυμίαν και ως τιούτος διά της αξιότη-

τός του εβραβεύθη με τον βαθμόν του πεν-

τηκοντάρχου προμηθεύων διά τους υπ’ αυτόν

τα αναγκαία πολέμου πάντοτε εις όλον το στιά-

στημα του ιερού αγώνος μας. Παρευρέθη δε

ανεξαιρέτως και εις τας μάχας του Νεοκάστρ-

ου και αλλαχόθεν, πάντοτε ως αξιωματικός

παρά των τότε οπλαρχηγών θεωρούμενος.

Ως τοιούτον λοιπόν γνωρίζοντες, τω ειρη-

μένω δίδομεν τον παρόν μας διά να του χρη-

σιμεύση όθεν δει.

Εν Αθήναις, την 17η Απριλίου 1844

Πέτρος Μαυρομιχάλης

Χατζή Χρήστος

Δήμος Τζήλιος

Ανδρέας Λόντος»

Αντώνης�Κυριάκος�Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος�Ιστορικός�–�Ερευνητής

Το όνειρο της 
Πρωτοχρονιάς του 2021

Στον ύπνο μου, στο ξύπνιο μου εν τζιαι διώ

αμάντα

θέλω να πάω έσσω μου, πάσκω ν’ ανοίξω

στράτα.

Θωρώ τις στράτες π’ον κλειστές τζι’ αντέχουν

μέσα μου ψευφκιές,

κρούζω που τον καμό μου.

46 χρόνια έσιει πια να μπω στο σπίτι το δικό

μου.

Με τούτον το παράπονο τη νύχτα στ’ όνειρό

μου,

μόλις αποτζιοιμήθηκα, επήα στο χωρκό μου.

Στο Δίκωμα εβρέθηκα, στη γειτονιά την πάνω. 

Στον τόπο που γεννήθηκα, τον πόνο να 

γλυκάνω.

Τι’ ο γέρο-Πενταδάχτυλος εντός αγρόνισέ με.

ρίφκει αραχνοΰφαντα πέπλα τζια σκέπασέ με. 

Χωσμένη μεσ’ τα πέπλα μου, επέτουν να 

προφτάσω.

Ημέρα της Πρωτοχρονιάς, έσσω μου να 

γιορτάσω.

Μες στην αυλή μου έμπηκα τζιαι τα δεντρά 

δακρύσαν.

Να με καλωσορίσουνε παράτζιαρα ανθίσαν.

Με ένα σάλτο έβκηκα, το πρώτο σκαλοπάτι.

Η πότα εποκλείδωσε, τζι’ ήμουν χαρές γεμάτη.

Ένα χαμόγελο γλυτζιή σε μια φωτογραφία.

Μόνο που το αντίκρυσα, ήβρα την ευτυχία!

Μέσ’ το σαλόνι, στη γωνιά, το δέντρον 

στρολισμένο.

Τζιαι το τραπέζι σγιαν τζιαι πριν, στα γιορτινά

στρωμένο.

Στον δίσκο βασιλόπιτα, ψωμί τ’ Άη Βασίλη. 

Τζιαι μια μπουκάλα με κρασί τζιαι δίπλα το 

ποτήρι.

Πύλινη κούππα με φαΐ, καλομαγερεμένο. 

Τον Άγιο Βασίλειο είχαμε καλεσμένο,

παραμονή Πρωτοχρονιάς για νά’ρτει, 

να δειπνήσει.

Του νοικοτζύρη το πουντζί για να το ευλογήσει.

Σγιαν πρώτα είδα στην αυλή να παίζουν τα

μωρά μου. 

Τζιαι πέτουν όπως το πουλί, αφάνταστη χαρά

μου. 

Βάλλω φωνή εις τα μωρά, νά’ρτουσιν να 

κοπιάσουν.

Ημέρα τ’ Άη Βασιλειού, τα δώρα τους να 

πιάσουν.

Μα η χαρά μέσ’ τ’ όνειρο, λαλούσιν, πόνο 

φέρνει.

Τζιαι τα μωρά δεν ήρτασιν. 

Στο σπίτι μου ορμήσασιν ένα μπουλούκι ξένοι.

Ξημέρωμα Πρωτοχρονιάς του 2021.

Που τ’ όνειρο εξύπνησα με μάδκια δακρυσμένα.

Εθάρκουν τζι’ ήμουν έσσω μου τζιαι όμως ήταν

ψέμα. 

Ο Νέος Χρόνος ήβρε με πάλε ξεριζωμένη.

Όμως εν τζιαι ξεχάνω σε, Πατρίδα Αγαπημένη.

Από�το�κατεχόμενο�Δίκωμο�Κερύνειας,

Ξεριζωμένη�Λεμονιά
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ΙΣΤΟρΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Η Κύπρος στην Παλιγγενεσία του
1821-1829



Merry Christmas
&

A happy new year!



Μέρος�44ον

Γλαύκος�Αλιθέρσης�

1897�-�1965

Ένας άλλος πολύ αξιόλογος Κύπριος λογο-

τέχνης που άφησε όνομα ήταν ο Γλαύκος�Αλι-

θέρσης.�Ο Αλιθέρσης έζησε για πολλά χρόνια

στην  Αίγυπτο. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1897

και το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης

Χατζηδημητρίου.�

Ήταν λάτρης της Ελλάδας και κατά τα νεανι-

κά του χρόνια κατατάχτηκε εθελοντής στον

ελληνικό στρατό και πήρε μέρος στον Ελληνο-

βουλγαρικό πόλεμο. Ήταν από τους πρωτερ-

γάτες που εξέδωσαν το περιοδικό «Αυγή» στην

Λεμεσό, που ήταν και το πρώτο λογοτεχνικό

που κυκλοφόρησε στην Κύπρο.

Για πολλά χρόνια έζησε  στην Αλεξάνδρεια

όπου εργάστηκε ως καθηγητής σωματικής αγω-

γής σε Γυμνάσια. Εκεί γνωρίστηκε με τον Καβά-

φη�και άλλους πνευματικούς ανθρώπους. Το

1919 έγραψε την πρώτη του ποιητική συλλογή

«Γαλανά δαχτυλιδάκια» την οποία αφιέρωσε

στον ποιητή Κωστή�Παλαμά.Δυο χρόνια αργό-

τερα (1921) έγραψε τη συλλογή «Κρινάκια του

γιαλού».

Η μεγάλη του αγάπη για τον αθλητισμό και

την αρχαία Ελλάδα καθώς και ο «Ύμνος για

τους Ολυμπιακούς Aγώνες»  που έγραψε ο

Παλαμάς,  τον ενέπνευσαν να γράψει το ποίημα

«Αθλητικός όρκος». Δίνουμε μερικούς στί-

χους:

Σ’ αυτό το στίβο, απ’ όπου η ιερή δάδα

Της Ολυμπίας φωτίζει έθνη, λαούς

Που άξιο το σώμα το κρίνει η Ελλάδα

Να καθρεφτίζει αντάξια και τους Θεούς,

Ενώνοντας το Πνεύμα με την Ύλη

Σε Ιδανικό, που αιώνιο πάντα ζει,

Με καθαρή καρδιά, παρθένα χείλη,

Στο στίβο αυτό ορκιζόμαστε μαζί:

Πιστοί στο Νόμο, αντρίκεια, όλο καμάρι,

Γυμνοί στο φως, μιας τέτοιας αρετής,

Να δρέψουμε της δάφνης το κλωνάρι,

Που δίκια αξίζει, ο τέλειος αθλητής

Και θα την παραδώσουμε αναμμένη

Τη δάδα, στους εφήβους της Φυλής,

Πάντα ξυπνή η συνείδηση να μένει,

Ξοφλώντας παλιό χρέος μιας οφειλής.

Εκτός από την ποίηση ασχολήθηκε και με τον

πεζό λόγο, έγραψε διηγήματα καθώς και μελέ-

τες για τον Καβάφη, τον Λιπέρτη,�τον Μιχα-

ηλίδη�και τον Νικολαΐδη�καθώς και  την «Ιστο-

ρία της Νεοελληνικής λογοτεχνίας». 

Ο αγώνας του Κυπριακού λαού για λευτεριά

(1955-59) δεν τον άφησε ασυγκίνητο. Δίνουμε

ένα απόσπασμα από το ποίημα του «Προσ-

μαρτυρία»:

Ώρα καλή! Που σε ξανανταμώνω!

Θυμάσαι; Πάρωρα – φεγγάρι- οι δυο

μας –

Στης Χώρας, τα στενά και τα καντούνια.

Τα λυπημένα τα στενά από μνήμες

Που τις τραγούδησε ο Μιστράλ της

Κύπρου.

Ώρα καλή σου, Διγενή!  Να ξέρεις

Πως είμαι απλός στρατιώτης, σύντροφ-

ος σου,

Καθώς και τότε, που φεγγάρια κι ίσκιοι,

Μες στα στενά της λυπημένης Μνήμης

Που την τραγούδησε ο Μιστράλ της

Κύπρου

Ένα είχαμε καημό: Ν’ αγωνιστούμε

Για τη μόνη μας Θεά, την Άφτερή μας,

Του Αισχύλου και του Ρήγα Φερραίου. 

Άλλα έργα του Αλιθέρση είναι «Οι οραματι-

σμοί του Εωσφόρου και άλλα ποιήματα»

1923, τα διηγήματα «Ο Γυμνός άνθρωπος»

1924, τη συλλογή διηγημάτων «Αράχνες»,

«Αροδαφνούσα», «Θερισμοί και οργώμα-

τα» 1939,  τη συλλογή «Μυστικός Δείπνος»

1944 που είναι εμπνευσμένη από τον θάνατο

της κόρης του Γλαύκης,�τα διηγήματα «Μαθη-

τικά τετράδια» 1957 κ.ά. 

Ο Αλιθέρσης αργότερα γύρισε στην Κύπρο

όπου πέθανε στη Λεμεσό το 1965.

Μαρία�Ρουσσιά�

1894�-�1957

Η Μαρία�Ρουσσιά έμεινε γνωστή στην ιστο-

ρία της λογοτεχνίας και στον Ελληνισμό της Αλε-

ξάνδρειας ως «η αδελφή του στρατιώτη» γιατί

έγραφε εκατοντάδες εμψυχωτικές επιστολές σε

στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου

πολέμου. 

Η οικογένεια της καταγόταν από την Ορά Λάρ-

νακας αλλά η ίδια γεννήθηκε στο Κάιρο το 1894.

Σε μικρή ηλικία η οικογένεια της πήγε στην Τεργέ-

στη της Ιταλίας και εκεί τελείωσε το ελληνικό

δημοτικό σχολείο και το ιταλικό λύκειο. Όταν

ξέσπασε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918)

η οικογένεια της επέστρεψε στην Αίγυπτο και

εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια. 

Άρχισε να δημοσιεύει τα πρώτα της λογο-

τεχνικά έργα στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος»

της Αλεξάνδρειας και συνεργάστηκε επίσης με

το περιοδικό «Κυπριακά Γράμματα». Το 1942

εξέδωσε το βιβλίο της «Γράμματα της αδελφ-

ής του στρατιώτη», όπου παρουσιάζει δια-

λεγμένα γράμματα που έγραψε απευθείας στους

στρατιώτες τον καιρό που ανασυντασσόταν ο

ελληνικός στρατός στη Μέση Ανατολή. 

Στα γράμματα αυτά  τους ενθάρρυνε, τους

παρηγορούσε, τους κρατούσε συντροφιά στα

νοσοκομεία, στα στρατόπεδα, στα χαρακώμα-

τα, στο μέτωπο. Ήταν μια φιλοπρόοδη Κυπρία

που εργάστηκε με τον ίδιο ζήλο όπως και η

Florence�Nightingale�που υπηρέτησε στον

Κριμαϊκό πόλεμο του 1854 -1856

Η Μαρία ρουσσιά  ήταν για τους Έλληνες

στρατιώτες της Μέσης Ανατολής μια υπέροχη,

γλυκειά  αδελφή, και σ’ αυτήν οι ξενιτεμένοι στρα-

τιώτες έλεγαν κι έγραφαν τους πόνους, τους

καημούς και τις ελπίδες τους. Για ένα χρονικό

διάστημα εργάστηκε ως δασκάλα, ως δημο-

σιογράφος, ως καθηγήτρια πιάνου και ως εθελόν-

τρια νοσοκόμα.

Το 1946 εξέδωσε το βιβλίο της «Για το δίκιο

στη Μέση Ανατολή», για το οποίο ο Κώστας

Βάρναλης�έγραψε τα ακόλουθα: «Η Ρουσσιά

έχει μια πείρα της ζωής και της ανθρώπινης

ψυχής όσο λίγοι άντρες... Και συμπόνια όχι

συναισθηματολογική, παρά θεμελιωμένη στη

γνώση της Αλήθειας και του Δίκιου».

Το 1951 εξέδωσε το βιβλίο «Ο Ξένος» και το

1956 έγραψε το βιβλίο «Κύπρος» για τα οποία

τόσο ο Νικηφόρος�Βρεττάκος, όσο και ο Κώστας

Προυσής�έγραψαν πολύ επαινετικά λόγια. Το

βιβλίο της «Κύπρος» περιέχει έξι διηγήματα

πάνω σε παραδόσεις και έθιμα, ήθη και τρα-

γούδια της Κύπρου και ένα «Χρονικό» με ανα-

μνήσεις από το τελευταίο ταξίδι της στην Κύπρο.  

Άλλα έργα της είναι το θεατρικό  «Πίσω από

την κλειστή πόρτα», το μυθιστόρημα «Το σαρά-

κι», το διήγημα «Οι γειτόνισσες», η νουβέλα

«Το παιδί του ανθρώπου» κ.ά. 

Η ρουσσιά έζησε τον όλεθρο του πολέμου

γι’ αυτό γράφει με πόνο για τον άνθρωπο, κατα-

κρίνει τους εμπόρους των πολέμων γιατί βάζουν

πρώτα απ’ όλα το κέρδος και το οικονομικό τους

συμφέρον και όχι τις ανθρώπινες ζωές. Είναι

αγωνίστρια για την παγκόσμια ειρήνη.

Η Μαρία ρουσσιά πέθανε στην Αλεξάνδρεια

το 1957.

ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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A‘bat�flapping�its�wings’�in�China�dis-

rupted�the�global�innovation�ecosys-

tem,�revealing�the�extremely�fragile�archi-

tecture�ofbusiness�models�across�5�conti-

nents�and�220�nations.�The�Great�Asymme-

try�–global�community’s�linear�response�to

exponential�phenomena�like�the�pandemic–

may�drive�humans�to�mass�extinction.�The

coalescence�of�the�corona�pandemic�with

health�crises,�economic�recession,�envi-

ronmental�catastrophes,�biodiversity�loss,

humanitarian�disasters,�migration�crises�and

severe�geopolitical�disturbances�is�the�great-

est�existential�threat�facing�humanity�today.

By�Ν.�Sykas

Consultant

on Strategy

&�Innovation

We live in a world of hyper-connectivity, in-

terdependencies, extreme uncertainty, com-

plexity, chaos, disorder, volatility, variability,

asymmetries and explosive risks that can trig-

ger cascading effects in crises. In the post-

COVID-19world, nonlinearities –asymmetries,

convexities– are almost everywhere. Linear

models and traditional static tools developed

for the pre-Covid-19 era cannot tackle expo-

nential change and the non-linear dynamics in

epidemic systems.

The blind spot of linear thinking cannot dis-

cern that the potential gains that can be brought

about by positive asymmetries (convexity bias)

are more than the losses that might be incurred.

Time, volatility, disorder, randomness and un-

certainty increase the gain –than the loss– in-

curred through the exploitation of positive asym-

metries.

According to Nassim Taleb an idea needs to

be convex (antifragile), or at least bring about

a beneficial reduction of fragility. The first step

is the detection and removal of any fragilities

(vulnerabilities) and the elimination of the risk

of ruin. Positive Black Swans (opportunities) al-

so have a necessary first step: you need to be

exposed to them.

As Taleb notes the antifragile is immune to

prediction errors and protected from adverse

events: ‘I will never get to know the unknown

since, by definition, it is unknown. However, I

can always guess how it might affect me, and I

should base my decision around that […] This

idea that in order to make a decision you need

to focus on the consequences (which you can

know) rather than the probability (which you

can’t know) is the central idea of uncertainty […]

As it happens, many rare events yield their struc-

ture to us: it is not easy to compute their prob-

ability, but it is easy to get a general idea about

the possibility of their occurrence. We can turn

these Black Swans into Grey Swans, so to speak,

reducing their surprise effect.’ A Grey Swan con-

cerns modelable extreme events, a Black Swan

is about unknown unknows.

Taleb presents the barbell  (or bimodal) strat-

egy as a way to achieve antifragility: ‘An option

is what makes you antifragile and allows you to

benefit from the positive side of uncertainty, with-

out a corresponding serious harm from the neg-

ative side [...] Let us call trial and error tinker-

ing when it presents small errors and large gains

[…] The antifragile needs to select what’s best

– the best option […] Trial and error… is not re-

ally random, rather, thanks to optionality, it re-

quires some rationality. One needs to be intel-

ligent in recognizing the favorable outcome and

knowing what to disregard […] We can, from

the trial that fails to deliver, figure out progres-

sively where to go […] Innovation is precisely

something that gains from uncertainty: and some

people sit around waiting for uncertainty and

using it as raw material, just like our ancestral

hunters’.

Taleb defines Optionality as: ‘Option = asym-

metry + rationality. The rationality part lies in

keeping what is good and ditching the bad, know-

ing to take the profits […] The difference be-

tween the antifragile and the fragile lies there.

The fragile has no option. But the antifragile

needs to select what’s best – the best option

[…] When someone has more upside than down-

side in a certain situation, he is antifragile and

tends to gain from volatility, randomness, er-

rors, uncertainty, stressors and time. And the

reverse […] This hidden ‘convexity bias’ is what

the common discourse on innovation is miss-

ing. If you ignore the convexity bias, you are

missing a chunk of what makes the nonlinear

world go round. And it is a fact that such an idea

is missing from the discourse’. 

A new Innovation Model for a nonlinear world

The notion of asymmetric outcomes is the

central idea of the new Innovation Modell have

developed. This dynamic model, among other

poses more than 75 asymmetric innovation

strategies, cross-cutting tools and creative tech-

niques that canhelp Organizations harness an-

tifragility: modify their exposure accordingly in

order to exploit positive asymmetries (open to

opportunities) and protect themselves against

negative asymmetries (limit exposure to dan-

gers).The detection and exploitation of positive

asymmetries captures exponential multiplica-

tive returns whilst the avoidance of negative

asymmetries lessens the potential damage and

eliminates the risk of ruin. 

This pioneering tool can be applied in prac-

tically all domains and at all levels, scales and

sizes: Public Services, Local Government, Busi-

ness (startups and large corporations), Risk

Management Plans, National Security Strate-

gy (Economic Diplomacy, Nation Branding,

Smart Defense), Political Campaign Manage-

ment, EU Resilience and Recovery Plan, Eu-

ropean Green Deal, Horizon Europe 2021-2027,

UN Sustainable Development Goals etc.

Notions such as public sector and local gov-

ernment reforms, speed and growth are emp-

ty and meaningless when presented without ac-

counting for fragility.

Embedding antifragility in Public Sector and

Local Government Reform and European Pro-

grams (EU Resilience and Recovery Fund, Eu-

ropean Green Deal and Horizon Europe 2021-

2027)is an issue that should urgently be ad-

dressed by the European Commission and the

European Committee of the Regions. Most trans-

formation programs that are now underway in

many European countries employ linear mod-

els and static tools. Linear models are extremely

fragile and unable to tackle the polymorphic

challenges and asymmetric threats of the post-

Covid-19 era.  

The new Innovation System is presented an-

alytically in a step-by-step practical Guide I have

prepared which can prove useful in:

1. Improving pandemic preparedness and

management by injecting innovation and an-

tifragility in Covid-19 Risk Reduction Strategies

and Rapid Response Programs.

2. Strengthening competitiveness and em-

ployment and accelerate recovery from the coro-

navirus induced-recession. 

3. Guiding Organizations to innovate under

conditions of extreme uncertainty.

4. Maximizing the scientific, economic and

social impact of innovation.

Covid pandemic is the greatest challenge fac-

ing humanity: Cultural evolution and symbolic

thought against Omicron biological evolution

and infinite combinatorial power. The strategy

for harnessing the ‘tidal wave’ of Omicron en-

tails the systematic use of a combination of

asymmetric innovation strategies, cross-cutting

tools and creativity techniques found in the In-

novation Toolkit which I have created. As men-

tioned earlier, the Toolkit includes more than 75

different strategies, tools and techniques which

can be accordingly applied, to cover every facet

of the pandemic crisis.

The roots of nonlinear thinking that led to the

invention of the new, dynamic Innovation Mod-

el described very briefly above can be traced in

the fertile land, the rich cultural and natural her-

itage, the huge diversity and the changing scenery

of the rare beauty of Akanthou and Lefkoniko

area in Cyprus. 

In this unique creativity hotspot, a substan-

tial number of innovations were produced in

every domain: agriculture, production methods,

technological innovations, arts and sciences,

education, handicrafts, music, theatre, poetry,

health, athletics, social innovations, social en-

trepreneurship, cooperatives etc. The period

1900-1974 in the long history of the municipal-

ities of Akanthou and Lefkoniko –the places I

spent the first 18 years of my life– can justly be

characterized as ‘The Golden Age of Innova-

tion’. 

Even the way this land was created was unique

(collision, rifting). The Pentadactylos Mountain

Range(where Akanthou is situated) and Mesao-

ria plain (where Lefkoniko is located) arose from

the depths of the ancient Tethys Ocean that re-

shaped the world. 

Omicron ‘Tidal Wave’ and
the Titanic of Innovation
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CHRISTMAS MESSAGE OF HIS 

EMINENCE ARCHBISHOP OF THYATEIRA 

NIKITAS: “In this prolong
viral pandemic, we pray 
for peace and salvation 

of the Humanity”
As I sit and write a few words to you, beloved people of God, I

speak to you as a father would speak to children at the waning of

a frightening storm, but, at the same time, as a fellow human be-

ing, “fearfully and wonderfully made” in the image and likeness

of our Creator. Together, we have crested many waves in this pro-

longed viral pandemic, and we hope that calm waters are within

reach. While we mourn those who are no longer with us, and give

thanksgiving for the resilience and courage displayed by humanity

over the last two years, we now live in a changed world, more

aware than ever of our fragility and vulnerability, of our intercon-

nectedness and interdependency. We pray for peace, but also

know that the fog of chaos looms on the horizon, whether it be

the next microscopic plague that we will have to race to defend

against, or the ongoing catastrophes brought about by humani-

ty’s desecration of the natural environment, or the despondency

and violence generated by radical economic inequality and the

commodification of human life.

Such problems and challenges seem unique to our point on

the timeline of history, and yet we can look back to many such in-

stances of great doubt and fear. The prayer for redemption and

salvation is secretly hidden in the depths of every human being,

and two thousand years ago the Chosen People of Israel were

articulating this supplication with their hearts and minds turned to

God. They “sat in darkness and in the shadow of death”, waiting

for the Messiah to be born, waiting for salvation. Israel called up-

on the Almighty to liberate them from the bondage of sin, and

"when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born

of a woman, born under the law", to fulfill His words and His promise

that He had not forsaken us. The Word of God took on flesh to

redeem and save the cosmos. Christ was born, so the light of

Truth might dispel the darkness that held not only Israel in cap-

tivity, but all of humanity.

I write these words to you, beloved of God, to witness to you

and with you that the birth of Christ was the birth of hope in our

world. The promises of the past are fulfilled and truth has van-

quished deception. The Nativity set our world on a new course,

as the Sun of Righteousness brought light and salvation to all

those Who embraced Him and His message. Together, we en-

dure the problems of daily life and the contours of history, but in

the warm and gentle embrace of Christ, we understand in a mys-

tical way that death has been vanquished. This gives us strength

and determination to walk with faith and hope on the joyful path

of salvation that has been prepared for us. It is Christ that sus-

tained us throughout this pandemic and as He guides us to bet-

ter days and this particular challenge becomes a memory of the

past, we must look to Him as the only Lover of Mankind and our

only salvation for whatever may lie ahead.

My brothers and sisters, I encourage all of you to attend our

Church services and to pray from your hearts, but most of all to

prepare for and receive the Holy Eucharist, the eternal celebra-

tion of thanksgiving and joy, the mystical experience of the Res-

urrection and the life-transfiguring assurance of God’s love. To-

gether let us join our voices in asking Christ, Who was born for

our sake in a manger, for the healing and restoration of our world.

When you light your candles, remember the cave and the star,

and the Son of Man, born as an innocent Child and come to dwell

amongst us. Remember that He brought hope to a world in shad-

ow, and forget not that He was and is the fulfillment of all prophe-

cy. Ask for God’s healing grace and let His salvific message be

inscribed in your hearts. Make this Christmas even more beauti-

ful and distinct, with Christ’s presence at the center of all your fes-

tivities.

May all the blessings, peace, joy and love that Christ freely

gives to our world be with you and all your loved ones. With my

paternal love and blessings, I wish you all a merry Christmas.

December 2021

The�Archbishop

+�N�I�K�I�T�A�S�of�Thyateira�and�Great�Britain

At�the�end�of�another�difficult�year�for�our

community,�we�wish�you�a�very�Merry

Christmas�and�a�Happy�New�Year�for�2022.

At this special time of year, my thoughts and

prayers are with those who have lost loved ones

over the last 12 months. We have sadly lost

many brilliant and beloved members of our com-

munity and wider society. As we continue to deal

with the consequences of the COVID-19 pan-

demic, I would really urge all in our community

to get the COVID vaccination, as well as the

booster dose, when you are called for it, to pro-

tect ourselves and our loved ones.

This time of year is an opportunity for us all

to reflect on the challenges that we’ve faced and

the opportunities that await us in the new year.

We’ve continued to work hard for our commu-

nity this year to advocate for a free, united Cyprus,

to keep our community well connected during

the pandemic and to advance our community.

ADVOCATING�FOR�A�FREE,�

UNITED�CYPRUS

Sadly this year, Turkey and Turkish Cypriot

leader repeatedly undermined prospects for a

resumption of Cyprus issue negotiations by pub-

licly calling for a solution that falls outside the in-

ternationally accepted UN framework. Their calls

for the permanent partition of Cyprus are com-

pletely unacceptable and have been opposed

by the international community. Indeed, we co-

ordinated a statement with groups representing

all communities of the island, to make clear that

the only acceptable solution is a federal, reunit-

ed Cyprus. Throughout the year, we have con-

tinued to maintain close correspondence with

the Foreign, Commonwealth and Development

Office, Opposition Parties, the All-Party Parlia-

mentary Group (APPG) for Cyprus and individ-

ual MPs to help advance our just cause.

We had hoped there may be some steps tak-

en towards the resumption of talks when the UN

Secretary General invited President Anastasi-

ades, Turkish Cypriot leader Ersin Tatar, then

British Foreign Secretary Dominic Raab, Greek

Foreign Minister Nikos Dendias, and Turkish

Foreign Minister MevlutCavusoglu to Geneva

in April for an informal meeting to exchange their

viewpoints. However, any optimism soon faded

as the UN Secretary General explained that the

Turkish side were seeking a solution outside of

UN parameters, and therefore there was “not

enough common ground” for the resumption of

substantive negotiations. Ahead of the informal

meeting, we urged Foreign Secretary Raab to

seize the opportunity to make a difference for

Cyprus with 5 clear action points.

In run up to the 47th anniversary of Turkey’s

illegal invasion of Cyprus in 1974, we, once again,

ran our annual #HandsOffCyprus email cam-

paign. This year our message focussed on our

diaspora’s objection to Turkey’s unacceptable

partition plans and thousands of UK Cypriots

contributed by writing to their local MP. As a re-

sult, over 73% of MPs were contacted by their

constituents about the Cyprus issue. I’d like to

thank everyone who participated in the #Hand-

sOffCyprus e-campaign. We also marked this

tragic anniversary with a virtual event organised

with the APPG for Cyprus at which Cypriot For-

eign Minister Nikos Christodoulides gave an up-

date on the latest Cyprus issue developments;

the Minister for European Neighbourhood and

the Americas, Wendy Morton MP, spoke about

the strength of UK-Cyprus relations and the im-

portance of finding a solution based on "the ex-

isting parameters"; and Presidential Commis-

sioner PhotisPhotiou spoke about the ongoing

humanitarian tragedy of the missing persons is-

sue. Sir Roger Gale MP, Chair of the APPG for

Cyprus; Fabian Hamilton MP, Shadow Minister

for Peace and Disarmament; Alyn Smith MP,

SNP Foreign Affairs Spokesperson; Christine

Jardine MP, Liberal Democrats; and Bambos

Charalambous MP and Theresa Villiers MP (both

APPG for Cyprus Vice-Chairs) also addressed

the event. In addition, along with the Archdio-

cese of Thyateira and Great Britain, we organ-

ised a memorial service, officiated by His Emi-

nence Archbishop Nikitas, to commemorate the

memory of those who sacrificed their lives de-

fending Cyprus in 1974 and the missing persons

of Cyprus.

On 20 July, the anniversary of the invasion,

we were all deeply saddened and infuriated by

President Erdogan and Ersin Tatar’s decision to

take steps towards illegally ‘opening’ part of the

fenced off area of Varosi, Famagusta. The in-

ternational community condemned this move,

and there was a strong UN Security Council

Presidential Statement. UN Security Council res-

olutions on Varosi (notably 550, 789 and 2561)

are unequivocally clear, and Turkey should re-

spect these.

In early November, I accompanied a delega-

tion of 10 MPs from the All-Party Parliamentary

Group (APPG) for Cyprus on a visit to Cyprus.

The 10 MPs were CarolinesNokes, Bam-

bosCharalambous, Geraint Davies, Caroline Di-

nenage, Fabian Hamilton, Mark Jenkinson,

GaganMohindra, AnumQaiser-Javed, Cather-

ine West, and Mike Wood. During the trip, the

MPs met with Cypriot political leaders to discuss

the latest Cyprus issue developments and how

to further strengthen ties between the UK and

Cyprus. They also witnessed the ongoing con-

sequences of the illegal Turkish invasion, first-

hand.

As always, we are extremely grateful to the

Parliamentarians who have stood up for Cyprus

throughout 2021 by asking questions of HM Gov-

ernment in Parliament, engaging with the APPG

for Cyprus, or simply helping behind the scenes.

I was also proud to see the UK Cypriot dias-

pora make its voice heard on 15th November,

on the anniversary of the illegal ‘unilateral dec-

laration of independence (UDI)’ by the occupa-

tion regime in the northern part of Cyprus. Over

250 people amassed opposite the Turkish Em-

bassy in London to condemn the ‘UDI’ and call

for a free, united Cyprus at the Federation’s an-

nual protest. We also coordinated a protest with

some of the Federation’s member associations

outside 10 Downing Street in August.

PROUDLY�REPRESENTING�AND�

ADVANCING�OUR�COMMUNITY

As we all remained at home due to the on-

going lockdown at the start of the year, we or-

ganised an online series of monthly “In conver-

sation with…” interviews with some of the most

prominent figures in our community. Our Guests

included Professor Kypros Nicolaides, Theo Pa-

phitis, Dame Janet Paraskeva, John Christodoulou,

Dr Linda Papadopoulos, and Tom Toumazis. We

are incredibly proud of these successful UK

Cypriots and we hope that these interviews were

inspiring and insightful to many.

As the COVID-19 vaccination began to be

rolled-out in the UK, we urged all UK Cypriots

to get the vaccine when offered to them. Lord

Adonis and Theo Paphitisrecorded special video

messages on our behalf to help spread the mes-

sage, and we released an informative statement

about the vaccine with the help of the Cyprus

Medical Society UK.

We also continue to promote mentoring and

career development opportunities for UK Cypri-

ots of all ages, industries and experiences through

our UK Cypriot Professionals Network (UKCPN)

scheme. Over 150 UK Cypriots have taken part

already and we’re currently in the process of

matching our second round of new mentors and

mentees.

As travel opened up in the second half of the

year, we, once again, met with Cypriot Govern-

ment officials discuss issues of importance to

our diaspora. Notably, in September, Presiden-

tial Commissioner Photiou visited for a full week

of engagements and, in November, Interior Min-

ister Nicos Nouris met with the Federation’s Sec-

retariat.

This year we’ve also enhanced our cooper-

ation with other UK-based diasporas. In Sep-

tember we met with the Board of Deputies of

British Jews to discuss opportunities for further

collaboration. In November we hosted a round-

table discussion with the Armenian National

Committee UK, Egyptian Council in the UK, and

the Kurdish Assembly of Britain who we have

worked with in the past on areas of mutual in-

terest.

As the National Federation of Cypriots in the

UK, we remain honoured to serve our wonder-

ful diaspora and will continue to build on 2021’s

successes as we enter a new year. Whilst I’m

proud of our achievements this year, we all need

to re-double our efforts as we write next year’s

chapter in our history. More than ever before,

we must remain united and look at what we can

all do differently for our diaspora – whether that

is opening a dialogue with your local MP about

Cyprus; actively participating in the Federation’s

campaigns; or engaging with the political party

that you support.

Once again, thank you for your incredible col-

lective support.

Merry Christmas and Happy New Year for

2022,

Christos�Karaolis

President, National Federation 

of Cypriots in the UK

NATIONAL FEDARATION OF CYPRIOTS IN THE UK: 

A year full of activities for Cyprus and the community 



CHRISTOUGENNIATIKI
YALOPOULA

Try this amazing recipe with the

aromas of thyme, garlic, lemon

and bay leaves. Follow the se-

crets given and end up with a

succulent, moist and herb in-

fused turkey to celebrate Christ-

mas.

INGREDIENTS

Serves 8

3 hours and 30 min plus cook-

ing and rest time

1 X 5kg turkey, preferably good

quality and free-range or or-

ganic, with giblets and

turkey neck removed.

2 onions peeled and roughly

chopped

2 carrots roughly chopped.

2 celery sticks roughly

chopped

4 bay leaves

Some finely chopped thyme

leaves

500ml water

1 clementine, zested and

halved

A few sprigs of fresh rosemary

or some finely chopped

thyme leaves.

125g unsalted butter, softened

to room temperature.

3 garlic cloves finely grated.

Juice of 1 lemon

Sea salt and freshly ground

pepper.

FOR THE GRAVY

2 tbsp plain flour

250ml red wine

500ml chicken or vegetable

stock

2 tsp red wine vinegar

1 tbsp red currant jelly

METHOD

– If you have a frozen turkey,

you need to defrost it com-

pletely in the refrigerator by

placing it with its package in

a large, deep roasting tin.

Allow 24 hours for every 1.5

– 2 kg, in other words up to

3 days for our 5kg turkey.

Another method is to immerse

it in cold water and allow

half an hour for every 500g,

i.e., 5 hours for a 5kg bird.

– When you are ready, take the

fresh turkey out of the fridge

at least an hour before

cooking it to reach room

temperature

– Rinse the bird inside and out

and pat dry with paper tow-

el.

– Heat the oven to 220 C/200

C fan/gas 6

– Season the bird all over with

sea salt and pepper

– Place the chopped onions,

carrots, celery, giblets,

turkey neck, bay leaves and

thyme in a large roasting

tin. Put a roasting rack on

top of the vegetables and

place the turkey on the rack

breast-side up.

– Pour in 500ml of water. Cov-

er the tray with foil

– Stuff the cavity of the turkey

with the clementine halves

and sprigs of herbs to allow

the flavours to infuse into

the turkey while cooking.

Do not pack them too tightly

to let the hot air to circulate

while cooking.

– Wrap the wing and leg ends

with foil for the first period of

roasting, i.e. the first 2

hours, to prevent them from

burning.

– Melt the butter in a pan, over

low heat for 1 minute, then

add the garlic, lemon zest

and juice and chopped

thyme. Set aside to cool a

little.

– Carefully, push your fingers

under the skin of the bird,

starting from the neck and

pushing all the way down,

being careful not to tear the

skin. Rub the butter inside

the skin and the top of the

bird. Sprinkle with sea salt

and black pepper

– Cook in the pre-heated oven,

allowing 40-45 per kilo. For

a 5kg turkey, cook it for 3

hours and 30 minutes.

– Turn the heat down to

180C/160C fan/gas 4 after

45 minutes. keep basting

the bird every 35-40 min-

utes. Remove the tin foil

about 35 minutes before the

end of cooking to get a

golden colour.

– To check if the turkey is

cooked, stick a skewer or a

knife into the thickest part of

the thigh and if the juices

run clear, then the bird is

ready. Another method is to

use a thermometer where

an internal temperature

should reach 65C-70C to

indicate that the turkey is

cooked and safe to eat.

– Lift it out of the tin using

strong tongs and place in a

large platter. Cover with tin

foil and allow it to rest for 1-

1.5 hours before serving.

– Now prepare the gravy.

Place the tray of vegetables

with the roasting juices over

a low heat. Add the plain

flower and stir well. Cook

for 1 or 2 minutes and then

pour in the wine, red wine

vinegar, the stock, and the

red currant jelly and keep

stirring it all the time. Bring

to the boil and then simmer

for 5 minutes until the gravy

starts to thicken. Strain it in-

to a bowl and serve.

© Copyright  
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10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

 
Live At The Greek 
 
 
 

 
#TuesdayTunes 

 
#WindDownWednesday    

 
#ThrivingThursday    

 
#FridayFunday   

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 
 

 
10pm- ERT  

11pm- RIK 

 
23.00-0.00 

 

 
#MondayMoods  
 
 

 
 #TuesdayTunes  

 
#WindDownWednesday   

 
#ThursdayThoughts 

 
#FridayFunday    

 
#SaturdayShowdown    

 
#SundayFunday 

 
11pm- RIK 

 

 
0.00-1.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  
 

 
 

 
1.00-7.00 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift  

 
LGR Nightshift 

 
LGR Nightshift  

 
7am- ERT 

 
 

Schedule is subject to change.  Enquiries / Suggestions to Pieris Petrou, Head of Programming pierre@lgr.co.uk  
On 103.3 FM in London, on DAB+ Plus Digital Radio in Birmingham, London & Manchester, online at lgr.co.uk, on your mobile via the LGR App,  

and on your Smart Speaker   - Bringing You Closer To Your Culture. 

LGR - London Greek Radio

- Weekly programme

Thursday 23rd�December� 2021 ELEFTHERIA ●�31CοmmunityNews

THE FAMous CypRIoT Cook AnD REsTAuRAnT oWnER GEoRGE psARIAs . . .  Cooks FoR ELEFTHERIA

CHRIsTouyEnnIATIkI  yALopouLA
Christmas Turkey

ΠΕΜΠΤΗ 23 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: 

Ο Νικητής

22.45 Ελληνική Ταινία: 
Ταμτάκο Προχώρα, 

Καθάρισε Τη Χώρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 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: 

Καμικάζι Αγάπη Μου

23.00 Ελληνική Ταινία: 

Σούλα, Έλα Ξανά

00.25 Ελληνική Ταινία: 

Η Στροφή

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

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 Εορταστικό Πρόγραμμα

21.05 Ελληνική ταινία:

Η Κόρη Μου Η Σοσιαλίστρια

22.35 Ελληνική Ταινία: 

Βασικά, Καλησπέρα Σας

KYΡIAKH 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
11.00 Μετάδοση Θείας Λειτουργίας

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ρΙΚ

19.00 Παραδοσιακή Βραδιά στο ρΙΚ

20.30 Ελληνική Ταινία: 

Η Αλίκη Στο Ναυτικό

21.50 Ελληνική Ταινία: 

Ο Ιππότης Της Λακκούβας

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 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”

19.45 Τραγούδια του Δωδεκαημέρου

21.45 Ελληνική Ταινία: 

Έλα Ν’ Αγαπηθούμε, 

Ντάρλινγκ

ΤΡΙΤΗ 28 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

20.55 Ελληνική Ταινία: 

Αδέλφια μου, Αλήτες, Πουλιά

22.25 Ελληνική Ταινία: 

Υιέ Μου, Υιέ Μου

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 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”

20.05 Ταινίες της εβδομάδας 

με την Τζίλα Ζυλυφτάρι

20.55 Ελληνική Ταινία: 

Συνοικία Το Όνειρο

22.30 Ελληνική Ταινία: 

Τα Κόκκινα Φανάρια

ΠΕΜΠΤΗ 30 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”

19.50 Εκείνη & Εκείνοι

20.55 ΥΓΕΙΑ & ΕΥΕΞΙΑ με 

τη Βασούλα Χριστοδούλου

21.55 Ελληνική Ταινία: 

Committed

23.35 Ελληνική Ταινία: 

Ένα Βότσαλο Στη Λίμνη

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.



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

Merry

Christmas!

email:info@anthealettings.com

www.anthealettings.com
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