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LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Δύο νέοι βοηθοί επίσκοποι στην
Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

l ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ «ΕΚΠΤΩΤΟΣ» Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΓΙΑ «ΑΣΕΒΕΙΑ» ΚΑΙ «ΑΠΕΙΘΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ

ΣΕΛΙΔΑ 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ:

Καινοτόμες ψηφιακές Υπηρεσίες
για εξυπηρέτηση των Ελλήνων 

της Βρετανίας
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΝΕΟ ΥΠΕΞ ΗΠΑ

Α.ΜΠΛΙΝΚΕΝ: Δέσμευση για
συνέχιση της συνεργασίας 3+1

ΣΕΛΙΔΑ 8

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821

“Η Σφαγή της Χίου” και 
“Η Χιώτισσα” του 
Βασ. Μιχαηλίδη

l Γράφει ο Χάρης Μεττής

ΣΕΛΙΔΑ 13

Οι θιασώτες των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

το κράτος δικαίου 

και η Διζωνική
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ 4 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

«Ελεύθερα» στην Κύπρο Ισραηλινοί
τουρίστες από την 1η Απριλίου
n «ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

n NETANIAXOY: «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΣΤΟΧΟ            
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ EASTMED» ΣΕΛΙΔA 5

ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΕΦΕΡΑΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Η.Β.

Οδικός χάρτης χαλάρωσης
των μέτρων από τον Μάρτιο

ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κρύωσαν και οι εύζωνες του
Αγνώστου Στρατιώτη…
n ΙΣΧΥΡΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ 

n ΜΕ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ…ΣΥΝΤΑΓΜΑ

n ΠΟΛΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΜΗΔΕΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -
ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

n ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΒΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ
ΣΕΛΙΔΑ 9

n Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

n ΣΤΙΣ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

n ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ (4/4) ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΕΣΤΙΑΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

n «ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ» ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ 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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»

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

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

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Α Π Ο Ψ Η
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Την προσεχή Δευτέρα, 22 Φεβρουα-

ρίου, αναμένεται να γνωστοποιηθούν

τα μέτρα άρσης των περιοριστικών μέτρ-

ων στην Αγγλία. Ο πρωθυπουργός Μπόρ-

ις Τζόνσον θα παρουσιάσει στη Βουλή

των Κοινοτήτων έναν «οδικό χάρτη»

χαλάρωσης των μέτρων σε «βάθος ενός

μηνός» αρχικά και, ανάλογα με τις εξελίξεις,

θα αίρονται μέτρα ως το καλοκαίρι. 

Η χαλάρωση αυτή προκύπτει από τα επιδ-

ημιολογικά δεδομένα που εμφανίζονται τις

τελευταίες δύο εβδομάδες πολύ ενθαρρυ-

ντικά. Ως αποτέλεσμα του εγκλεισμού αλλά

κυρίως λόγω του εκτεταμένου εμβολιασμού

(θα φθάσουν τα 20 εκατομμύρια πολιτών

εντός των ημερών, περίπου το ένα τέταρτου

του συνολικού πληθυσμού) τα κρούσματα

και οι θάνατοι ένεκα του κορωνοϊού μειώθη-

καν δραστικά.. Εκτιμάται προκαταρκτικά από

μια έρευνα που έγινε ότι η πρώτη δόση του

εμβολίου της Pfizer επέφερε μείωση των

κρουσμάτων κατά 67%. 

Υπολογίζεται από τους αρμόδιους ότι έως

το Μάιο θα εμβολιαστούν όλοι οι ενήλικες,

μέχρι δε τον Αύγουστο, ίσως και ενωρίτερα,

το σύνολο του πληθυσμού θα έχει εμβολια-

σθεί πλήρως (και με τη δεύτερη δόση).

Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών αξιω-

ματούχων και άλλες πληροφορίες,

–  Τα σχολεία στην Αγγλία ανοίγουν με

διά ζώσης διδασκαλία στις 8 Μαρτίου.

Στην Σκωτία και στην Ουαλία τα σχολεία επα-

ναλειτουργούν στις 22 Φεβρουαρίου. 

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι ύψιστη

προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι το

άνοιγμα των σχολείων και πώς θα αναπ-

ληρωθεί ο χαμένος εκπαιδευτικός χρόνος.

Δεν απέκλεισε μάλιστα την επέκταση του

σχολικού έτους.

– Ως το Πάσχα, που φέτος στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο είναι στις 4 Απριλίου, ανα-

μένεται να επαναλειτουργήσουν οι μπυρ-

αρίες και τα εστιατόρια. Επίσης, τα κατα-

στήματα λιανικής πώλησης, προσωπικής

φροντίδας κλπ.  Το σύνολο δε του κλάδου

της εστίασης, καθώς και όλες οι δραστηρι-

ότητες που έχουν σχέση με τη φιλοξενία

(ξενοδοχεία κ.λπ), θα δουν τα ισχύοντα σήμε-

ρα περιοριστικά μέτρα να αίρονται ως το

τέλος Μαΐου, το αργότερο.

«Όλοι θέλουμε να εξέλθουμε από αυτό το

ταχύτερο που μπορούμε με ασφάλεια, και

είναι σημαντικά και τα δύο: και η ταχύτητα,

και η ασφάλεια», δήλωσε ο Βρετανός υπουρ-

γός Υγείας, Ματ Χάνκοκ. «Θα το κρίνουμε

αυτήν την εβδομάδα, με βάσει τα δεδομένα»,

τόνισε.

Εν τω μεταξύ, εντείνονται οι εσωκομματι-

κές πιέσεις στην Ντάουνιγκ Στριτ για στα-

διακή, πλην άμεση άρση των μέτρων από

βουλευτές των Συντηρητικών. Μέσα στο Σαβ-

βατοκύριακο, περισσότεροι από 60 κυβερ-

νητικοί βουλευτές συνυπέγραψαν επιστολή,

με την οποία ζητούν  από τον Βρετανό πρωθυ-

πουργό να δεσμευτεί σε ένα σαφές χρονο-

διάγραμμα άρσης των μέτρων.

Διαβατήριο εμβολιασμού 

για ταξιδιώτες

Τη χρήση των πιστοποιητικών εμβολια-

σμού ως προϋπόθεση για μετακινήσεις στο

εξωτερικό, προέβλεψε σε δηλώσεις του τη

Δευτέρα ο Μπόρις Τζόνσον.

«Αναπόφευκτα θα υπάρξει μεγάλο ενδια-

φέρον για ιδέες όπως αυτή, να μπορείτε να

δείξετε ότι έχετε εμβολιαστεί κατά της Covid

– όπως ακριβώς πρέπει να δείξετε ότι έχετε

εμβολιαστεί κατά του κίτρινου πυρετού ή

άλλης ασθένειας – για να ταξιδέψετε κάπου

στο εξωτερικό», είπε ο Βρετανός πρωθυ-

πουργός. «Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πι-

θανό, νομίζω ότι πρόκειται να συμβεί»,

συμπλήρωσε.

Οι Βρετανοί που θα έχουν εμβολιασθεί θα

μπορούν να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή

για να επιβεβαιώνουν ότι είναι ασφαλείς για

να κάνουν διακοπές στο εξωτερικό, μόλις οι

μολύνσεις από τον κορωνοϊό θα έχουν μειω-

θεί σε χαμηλό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο,

δήλωσε ο κ. Τζόνσον. 

Ερωτηθείς  αν η κυβέρνηση βρίσκεται σε

συνομιλίες με εταιρείες ταξιδιών για τη δημι-

ουργία ενός σχεδίου για διαβατήρια εμβο-

λιασμού, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως,

μόλις η κατάσταση με τον κορωνοϊό αλλάξει

προς το καλύτερο, τότε θα μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν «κάθε είδους εφαρμογές».

Την ίδια στιγμή, απέκλεισε την πιθανότη-

τα τέτοιου είδους πιστοποιητικά να απαι-

τούνται για την είσοδο των πολιτών σε εστιατό-

ρια ή άλλα καταστήματα στο εσωτερικό της

χώρας.

«Αυτό που δεν θα έχουμε σε αυτήν τη χώρα

είναι τα διαβατήρια εμβολιασμού για να σας

επιτρέψουμε να πάτε στο μπαρ ή κάτι τέτοιο»,

τόνισε.

Μείωση του ΑΕΠ κατά 10% 

- συνέπειες

Το 2020, το βρετανικό ΑΕΠ συρρικνώθη-

κε κατά το ένα δέκατο (για την ακρίβεια κατά

9,9%), που αποτελεί το υψηλότερο ποσο-

στό από το 1709, όταν σάρωσε τη χώρα ο

αποκαλούμενος «Μεγάλος Παγετός», ο

οποίος παρέλυσε κάθε δραστηριότητα και

ανάγκασε το ΑΕΠ σε «βουτιά» της τάξης του

13%.

Μάλιστα, σύμφωνα με την Κεντρική Τρά-

πεζα της Αγγλίας (BoE), το ΑΕΠ θα υποχωρή-

σει εκ νέου το πρώτο τρίμηνο του 2021, κατά

4%. Θα χρειαστεί δε να φτάσει ή και να περά-

σει το 2022 προκειμένου το ΑΕΠ να φτάσει

στα προ-Covid επίπεδα, υπό την προϋπόθ-

εση φυσικά ότι οι εμβολιασμοί θα εξελι-

χθούν βάσει προγράμματος και δεν θα

προκύψει κάποιο νέο καταστροφικό απρό-

οπτο. 

Χρέος και φτώχεια

Οι συνέπειες της πανδημίας δεν περιο-

ρίζονται όμως στον συγκεκριμένο δείκτη. Την

ίδια στιγμή το δημόσιο χρέος έχει εκτινα-

χθεί πάνω από το 100% του ΑΕΠ, ενώ συνεχίζει

να αυξάνεται, καθώς η κυβέρνηση δεν είναι

σε θέση να διακόψει τα έκτακτα προγράμ-

ματα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυ-

ριών.

Επίσης, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία

της αρμόδιας αρχής (FCA), τουλάχιστον ο

ένας στους τέσσερις Βρετανούς ενήλικες

αντιμετωπίζουν σοβαρότατες οικονομικές

δυσκολίες. Ο αριθμός τους, συγκεκριμένα,

υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί στα 14,2 εκα-

τομμύρια από τα 10,7 εκατομμύρια που ήταν

πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. 

Οι δημοσκοπήσεις, μάλιστα, δείχνουν ότι

το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο –

σε μία που διεξήχθη τον Οκτώβριο, το 27,7%

των ερωτηθέντων απάντησε ότι αντιμετωπίζει

προβλήματα υγείας και συνολικά αρνητικές

συνέπειες εξαιτίας του διαρκούς αγώνα για

να ανταποκριθεί στις οικονομικές απαιτήσεις

της καθημερινότητας.

Σε όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν

και οι συνέπειες του Brexit και της προσαρ-

μογής στα νέα δεδομένα, ώστε να προκύψει

η συνολική εικόνα. Ήδη, το Εμπορικό Επι-

μελητήριο (BCC) διαπιστώνει πως το 49%

των εξαγωγέων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο

έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα και καθυ-

στερήσεις από τις αρχές του έτους, καθώς

έχει αυξηθεί τόσο η γραφειοκρατία όσο και

το κόστος.

Πλήγμα δέχθηκε, επίσης, το City του Λον-

δίνου, καθώς τον Ιανουάριο είδε για πρώτη

φορά το Άμστερνταμ να παίρνει κεφάλι στην

αξία των συναλλαγών σε μετοχές, με 9,2 δισ.

ευρώ έναντι 8,6 δισ. για τη βρετανική πρω-

τεύουσα (που τον Δεκέμβριο είχε συναλλα-

γές 17,5 δισ.).

ΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΕΦΕΡΑΝ

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Η.Β.

Οδικός χάρτης χαλάρωσης 

των μέτρων από τον Μάρτιο

Λόγω των εμβολιασμών 
το Ισραήλ αρχίζει χαλάρωση
των περιοριστικών μέτρων

Το Ισραήλ σχεδιάζει να χαλαρώσει περισσότερους περιορι-

σμούς στις επιχειρήσεις την προσεχή Κυριακή και ξανανοίγει τα

ξενοδοχεία και τα γυμναστήρια σε όσους έχουν πλήρως εμβο-

λιαστεί ή θεωρούνται άνοσοι, έχοντας αναρρώσει από την Covid-

19, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση.

Με το σχεδόν 43% των πολιτών να έχουν λάβει τουλάχιστον

μία δόση του εμβολίου της Pfizer, το Ισραήλ προχωρά στην στα-

διακή χαλάρωση των μέτρων λοκντάουν, που είχε επιβάλει στις

27 Δεκεμβρίου.

Εμπορικά κέντρα, υπαίθριες αγορές, βιβλιοθήκες και μουσεία

θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν την Κυριακή, ανέφερε το

γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Επίσης, την Κυριακή, στους Ισραηλινούς που θα διαθέτουν

ένα «Πράσινο Πάσο» (ένα πιστοποιητικό φερόμενης ανοσίας

Covid-19 που θα αναρτάται σε μια εφαρμογή του υπουργείου

Υγείας της χώρας) θα επιτρέπεται η είσοδος σε εγκαταστάσεις

αναψυχής, όπως γυμναστήρια και ξενοδοχεία, επισημαίνεται στην

ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση σχεδίαζε αρχικά να εισαγάγει το «Πράσινο Πάσο»

πρόσβασης σε χώρους αναψυχής στις 23 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ στοχεύει να εμβολιάσει πλήρως το 30% του πληθυ-

σμού του των 9 εκατομμυρίων κατοίκων με τις δύο δόσεις του

εμβολίου της Pfizer αυτόν τον μήνα, ένα ορόσημο για την προ-

καταρκτική χαλάρωση των περιορισμών. Ελπίζει σε μια κάλυψη

50% και μια ευρύτερη επαναλειτουργία δραστηριοτήτων τον επό-

μενο μήνα.

Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας: Ασφαλές για όλες τις

ηλικίες το εμβόλιο της
Oxford/AstraZeneka

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έδωσε την έγκρισή του

για τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca για την Covid-

19, ανοίγοντας με αυτόν τον τρόπο τον δρόμο για τη χορή-

γηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δόσεων σε φτωχές χώρες.

Η διαδικασία αυτή βοηθά τις χώρες που δεν έχουν τα μέσα να

καθορίσουν μόνες τους την αποτελεσματικότητα και την ασφά-

λεια ενός φαρμάκου να αποκτήσουν γρηγορότερα πρόσβαση σε

θεραπείες. Επίσης, ο μηχανισμός Covax, που τέθηκε σε λει-

τουργία για να διασφαλιστεί η ίση πρόσβαση στο εμβόλιο, θα

μπορέσει να ξεκινήσει τη διανομή του.

Η έγκριση αφορά τα εμβόλια της εταιρείας AstraZeneca και του

Πανεπιστημίου της Οξφόρδης τα οποία παρασκευάζονται στην

Ινδία (Serum Institute) και τη Νότια Κορέα (SKBio).

«Τώρα έχουμε βάλει στη θέση τους όλα τα κομμάτια για τη γρή-

γορη διανομή των εμβολίων. Αλλά ακόμη χρειάζεται να αυξήσου-

με την παραγωγή», τόνισε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέν-

τρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Με βάση την απόφαση, οι δύο δόσεις του εμβολίου θα πρέπει

να χορηγηθούν σε όλους τους ενήλικες μέσα σε διάστημα 8-12

εβδομάδων η μία από την άλλη. Επίσης, το εμβόλιο της AstraZeneca

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρες όπου κυκλοφορεί η νοτιοα-

φρικανική παραλλαγή του νέου κορωνοϊού.

Το εμβόλιο των AstraZeneca/Οξφόρδης είναι φτηνότερο από

τα άλλα και πιο εύκολο να αποθηκευτεί και να διανεμηθεί, σε

σύγκριση με εκείνα που έχουν επίσης πάρει την έγκριση του ΠΟΥ

για κατεπείγουσα χρήση.

Με βάση μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, σχεδόν

109 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορω-

νοϊό σε όλον τον κόσμο και περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια

πέθαναν. Μολύνσεις έχουν καταγραφεί σε περισσότερες από 210

χώρες και εδάφη αφότου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην

Κίνα, τον Δεκέμβριο του 2019.
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«Ειρήνην Εκκλησία
λαώ σου σωτηρίαν»

Το θέμα που προέκυψε στους κόλπους του ποιμνίου της Αρχιε-

πισκοπής Θυατείρων με την εκλογή του Επισκόπου Τροπαίου

Αθανασίου σε Μητροπολίτη Κολωνείας, μπορεί – με κατάλληλους

χειρισμούς – να αποβεί επ’ ωφελεία της Εκκλησίας μας και να

ανυψώσει το κύρος θεσμών και προσώπων. Φτάνει να επικρατήσει

κοινή λογική και μεγαλοσύνη ψυχής. Να πρυτανεύσει το γενικό καλό

της Εκκλησίας, αλλά και η ενότητα στην Ομογένεια. Δεν μπορούν

να υπάρξουν «νικητές» και «ηττημένοι» σ’ αυτό το θέμα.

Ο δικός μας προβληματισμός από την πρώτη στιγμή δεν ήταν οι

«προθέσεις» κανενός. Και αυτό συνεχίζουμε να πιστεύουμε ως τώρα,

εκτός εάν πανηγυρικά διαψευστούμε, πράγμα που ειλικρινά απευχό-

μεθα. Ότι, δηλαδή, υπήρχαν άλλα κίνητρα πίσω από την εν τη πρά-

ξει απομάκρυνση Αθανασίου.

Από την πρώτη στιγμή δηλώσαμε τον σεβασμό μας στο Οικο-

υμενικό Πατριαρχείο και στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων και στους

ιεράρχες που είναι επικεφαλής. Είναι δικαίωμα του νέου Αρχιεπισ-

κόπου να προβεί σε αλλαγές, να κάνει τομές εκεί που πρέπει και

ενδείκνυται, ώστε η Εκκλησία να κάνει βήματα μπροστά και να έλθει

πιο κοντά στο ποίμνιο, ιδίως να πλησιάσει τη νεολαία. Πρέπει, όμως,

αυτά τα βήματα να είναι προσεκτικά, σταδιακά και αδιαμφισβήτητα.

Ο ιεράρχης είναι ανάγκη να έχει την «έξωθεν καλήν μαρτυρίαν» για

να πετύχει στο έργο του. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να «σταθεί» στη

σκέψη και στη συνείδηση του κόσμου, έστω κι αν επιβάλει πρόσ-

καιρα το «δικό του».

Εμείς επικροτούμε την «προαγωγή» Αθανασίου σε Μητροπολίτη.

Εκεί που διαφωνήσαμε – και εντόνως διαφωνούμε – είναι αυτή η

«προαγωγή» να χρησιμοποιηθεί ως αφορμή (πιθανώς η αιτία να

είναι άλλη, που τρέμουμε ακόμα και να τη σκεφτούμε) να απομα-

κρυνθεί πρόωρα από την κοινότητά του, να διωχθεί και εκδιωχθεί

άκαρδα από τον τόπο όπου υπηρετεί για 51 χρόνια, όπου έδωσε τα

καλύτερα χρόνια της ζωής του, αφοσιωμένος στην Εκκλησία και

στην Παναγία στο Wood Green, στον Απόστολο Βαρνάβα.

Την επόμενη χρονιά, η Αρχιεπισκοπή Θυατείρων θα γιορτάσει

(υποθέτουμε) τα 100 χρόνια παρουσίας της στη Μεγάλη Βρετανία.

Πολλοί κληρικοί και λαϊκοί εργάστηκαν για να «κτιστεί», να στερ-

ιώσει η Ορθοδοξία σ’ αυτή τη χώρα. Η Εκκλησία μας, εκ μακράς παρ-

αδόσεως, τιμά πάντοτε τους κτήτορές της. Ένας απ’ αυτούς, ο μόνος

επιζών σε αυτή τη χώρα, είναι και ο Επίσκοπος Αθανάσιος. Παρών

ψυχή τε και σώματι στα 50 από τα 100 χρόνια της Αρχιεπισκοπής

Θυατείρων. Δεν γίνεται να μνημονεύονται οι κτήτορες στις δεήσεις

των ιερέων κάθε Κυριακή στους ιερούς ναούς και όταν τους έχεις

μπροστά σου ολοζώντανους να τους... υποτιμάς.

Πιστεύουμε ότι ο Επίσκοπος Αθανάσιος, ως ιεράρχης στον τόπο

εφ’ ω ετάχθη για τόσες δεκαετίες, έχει να προσφέρει πολλά ακόμα

στην Εκκλησία και στο ποίμνιό της. Και μπορεί να βοηθήσει και τον

ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο στο έργο του. Σίγουρα, ουδείς μπορεί να μείνει

για πάντα στην ίδια θέση, στην ίδια αποστολή. Έρχεται, όμως, η

κατάλληλη ώρα της αποχώρησης,  ωριμάζουν οι συνθήκες και ο καθ-

ένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του.

Επιπλέον, βέβαια, ο εκάστουε Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων οφείλει

να προφυλάσσει και να προστατεύει και το κύριος και την αξιοπι-

στία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν είναι σωστό να αφήνον-

ται σκιές κατά του Πατριάρχη και να τραυματίζεται στη συνείδηση

των πιστών το Πατριαρχείο.

Δεν θα ασχοληθούμε επί του παρόντος με διάφορα άλλα που

λέγονται και διαδίδονται. Ξέρουμε ότι η απομάκρυνση Αθανασίου

ίσως «βολεύει» μερικούς κληρικούς και λαϊκούς άλλων ενοριών.

Τόσα χρόνια στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων, είδε και γνωρίζει πολλά.

Δεν λέμε ότι είναι αλάνθαστος. Ασφαλώς και ο ίδιος διέπαξε λάθη,

διότι όταν είσαι άνθρωπος με δράση είναι αναπόφευκτο να «κακο-

καρδίσεις» κόσμο, να διαπράξεις σφάλματα. Αλλά, αν «σφάλμα» του

Αθανασίου θεωρείται και το ότι «ξέρει πολλά», γι’ αυτό μερικοί επι-

κροτούν τη φυγή του ή αισθάνονται «ανακούφιση», τότε λυπούμε-

θα ειλικρινά.  Στην κοινότητά μας και στην Εκκλησία μας αυτά πρέ-

πει να πρακτικές ξένες προς τη Θρησκεία μας.

Επαναλαμβάνουμε, είναι στο χέρι του Αρχιεπισκόπου ν’ αδράξει

την ευκαιρία με το θέμα που δημιουργήθηκε και να την αξιοποιήσει

προς όφελος της Εκκλησίας. Και Εκκλησία δεν είναι τα κτίρια και τα

μέγαρα, αλλά όλοι εμείς.

«Ε»

Τ
ο Κυπριακό είναι σε κάθε εκλογική ανα-

μέτρηση στην Κύπρο το πρώτο θέμα

συζήτησης, το πρώτο κεφάλαιο στα προ-

εκλογικά προγράμματα κομμάτων και υπο-

ψηφίων. Φυσικό και αναμενόμενο. Η Κύ-

προς υφίσταται κατά 37% τουρκική κατοχή

από το 1974 και οι πρώτοι, ασφαλώς, που

επιθυμούν λύση στο πρόβλημα, το οποίο

πρωτίστως είναι διεθνές, είναι οι Ελληνοκύ-

πριοι. Οι Τουρκοκύπριοι στην πλειοψηφία

τους, δυστυχώς, έχουν «βολευτεί» με τα

αποτελέσματα της κατοχής. Η «μαμά» Τουρκία

συντηρεί το παράνομο καθεστώς οικονο-

μικά, πολιτικά και στρατιωτικά για καθαρά

δικούς της λόγους. Για εξυπηρέτηση των

ευρύτερων στρατηγικών επιδιώξεων της

Άγκυρας.

Ο
ι Τουρκοκύπριοι απολαμβάνουν αυτή

την «παράπλευρη ωφέλεια», αφού ταυ-

τόχρονα είναι και πολίτες στα χαρτιά (δια-

βατήρια, ταυτότητες κ.λπ.) της Κυπριακής

Δημοκρατίας, η οποία είναι μέλος της Ευρ-

ωπαϊκής Ένωσης. Έχουν, δηλαδή, όλα τα

δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών

(διακίνησης, σπουδών, εργασίας και άλλα).

Την ίδια στιγμή, όμως, δηλώνουν ότι δεν

αναγνωρίζουν την Κυπριακή Δημοκρατία,

την θεωρούν «εκλιπούσα», αλλά δεν θεω-

ρούν και τα δικαιώματά τους... «εκλιπώντα».

Αυτά είναι... «καλά και άγια». Πολύ λίγοι,

δυστυχώς, Τουρκοκύπριοι είναι εκείνοι που

πραγματικά θέλουν να λυθεί το Κυπριακό

μέσα σ’ ένα σωστό πλαίσιο ευρωπαϊκής

νομιμότητας και δημοκρατικών αρχών. Και

αυτοί, όταν εκδηλώνονται, υφίστανται πιέ-

σεις, απειλές, χαρακτηρισμούς απαξίωσης

κ.λπ.

Σ
την ελληνοκυπριακή πλευρά η συντρι-

πτική πλειοψηφία έχει «χωνέψει» ότι η

λύση στο Κυπριακό θα είναι επώδυνη και

όχι η επιθυμητή. Όμως, αυτή η «επώδυνη»

λύση θα πρέπει να έχει κάποια βασικά

στοιχεία λειτουργικότητας του κράτους,

κατοχύρωσης βασικών ανθρωπίνων και

πολιτικών δικαιωμάτων και να μπορεί να

συνυπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τα

υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οι πολίτες του νέου

κράτους να είναι ίσοι απέναντι στον νόμο

και να έχουν ίσα δικαιώματα, αλλά και τις

ίδιες υποχρεώσεις.

Α
κόμα και η «ισότητα» των πολιτειών

όσον αφορά τις αρμοδιότητες, στόχο

έχει να διοχετεύεται η ισονομία στους πολίτες.

Άρα, όταν μιλάμε για «πολιτική ισότητα»

πρέπει να έχουμε κατά νουν ότι δεν μπο-

ρεί σε ένα κράτος να υπάρχουν πολίτες

πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Συνεπώς,

η πολιτική ισότητα είναι – και πρέπει να

είναι – πρώτιστη επιδίωξη των Ελληνο-

κυπρίων. (Η τελευταία «πλεκτάνη» της...

κυριαρχικής, δήθεν, ισότητας δεν έχει να

κάνει με την Κύπρο και τον λαό της στο

σύνολό του, αλλά είναι όρος επιβληθείς

από την Άγκυρα στους κατοχικούς ηγέτες

για να «βάλει χέρι» η Τουρκία στους ενερ-

γειακούς πόρους της Ανατολικής Μεσο-

γείου. Οφθαλμοφανώς δεν έχει σχέση με

πολιτική λύση στο Κυπριακό.

Η
ελληνική κυπριακή πλευρά απέδειξε

πολλές φορές τη θέλησή της για λύση.

Υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις και ολοκ-

ληρωμένα σχέδια από την εποχή του Σπύρ-

ου Κυπριανού και του Γιώργου Βασιλείου

(ομόφωνες προτάσεις του Εθνικού Συμβου-

λίου το 1989), αλλά απορρίφθηκαν ασυζητητί

από την τουρκική πλευρά. Όλοι οι Πρόε-

δροι της Κυπριακής Δημοκρατίας προέ-

βησαν σε υποχωρήσεις (κάποιοι σε οδυνη-

ρότατες) αλλά εις μάτην. Και φτάσαμε σήμε-

ρα στο τραγικό σημείο να τίθεται απρο-

κάλυπτα και φανερά στο τραπέζι των συνο-

μιλιών η συμπεφωνημένη διχοτόμηση. Αυτή

είναι η απαίτηση των Τούρκων. Τους προ-

σφέραμε επί Χριστόφια και Αναστασιάδη

ευρεία αυτονομία, αλλά δεν δέχονται ούτε

καν να συζητήσουν. Παλιά ο Τάσσος Παπαδό-

πουλος έλεγε ότι οι Τούρκοι θέλουν μέσα

από τη λύση να είναι «αφέντες στον βορρά

και συνεταίροι στον νότο». Τώρα προχώρη-

σαν πιο κάτω – «αφέντες στον βορρά και

συγκυρίαρχοι στον νότο και στην Ανατολι-

κή Μεσόγειο».

Η
απόρριψη της λύσης των δύο κρατών

είναι δεδομένη. Όμως, όσοι υποστη-

ρίζουν γενικά και αόριστα, με κούφιες επι-

κεφαλίδες, τη Διζωνική, άραγε απορρίπτουν

τη λύση των δύο κρατών; Όταν μια πολιτι-

κή δύναμη ή συγκεκριμένοι υποψήφιοι (μάλι-

στα κάποιοι εξ αυτών «γέμισαν» ψηφοδέ-

λτια κομμάτων ελλείψει ανθρωπίνου δυνα-

μικού), λένε «ξερά» ότι υποστηρίζουν τη

λύση Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας,

όπως προνοείται από τα Ψηφίσματα του

ΟΗΕ, απλώς κοροϊδεύουν τον κόσμο και

τους εαυτούς τους.

Τ
α Ηνωμένα Έθνη δεν συγκεκριμενο-

ποιούν το περιεχόμενο της λύσης, δίνουν

απλώς ένα πλαίσιο. Τι θα περιλαμβάνει είναι

θέμα συνομιλιών. Άρα, το να «κρύβεται»

ένας πίσω από επικεφαλίδες των Ηνωμέ-

νων Εθνών, δεν λέει τίποτα. Αν αυτό το

πλαίσιο δεν συνοδεύεται από ορισμένες

βασικές αρχές που θα διέπουν τη λύση,

στην ουσία, είτε ακούσια είτε σκοπίμως,

κάποιοι δεν θέλουν λύση ή προτιμούν την

αναγνώριση των τετελεσμένων της κατοχής

και «βολεύονται» με συνθήματα.

Β
ασική αρχή για εμάς και την Ευρώπη

είναι ότι το κράτος πρέπει να είναι ένα,

ενωμένο, αλλά ΕΝΑ. Μετεξέλιξη. Όχι παρ-

θενογένεση. Μία κυριαρχία, μία διεθνής

προσωπικότητα, μία ιθαγένεια, την οποία

αποδίδει το κεντρικό κράτος. Όχι οι κοινότ-

ητες ή, ας δεχτούμε, οι «ομόσπονδες Πολι-

τείες».

Ο
ι θιασώτες, μάλιστα, των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων στην Κύπρο, οι υπερα-

σπιστές, δήθεν, του κράτους δικαίου, γιατί

δεν προτάσσουν ότι το νέο κράτος πρέπει

να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και

τις θεμελιώδεις, βασικές ελευθερίες των

πολιτών; Κράτος δικαίου σημαίνει πάνω

απ’ όλα ισονομία. Περιέργως, οι «φωνα-

σκούντες» στις διαδηλώσεις κάνουν...

γαργάρα το κράτος δικαίου όταν πρόκειται

για τη λύση του Κυπριακού. Οι χειρότεροι

απ’ αυτούς, μάλιστα, οι λαϊκιστές και όσοι

εμφανίζονται ως υπέρμαχοι της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, δεν εξετάζουν καν αν η λύση

του Κυπριακού θα μπορεί να «σταθεί» στην

Ευρώπη. Πετάνε συνθήματα κι όποιον πάρει

ο Χάρος...

Η
ομοσπονδιακή λύση είναι δυνατόν να

ευδοκιμήσει στην Ευρώπη. Λειτουργεί

στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Στο Ηνωμένο

Βασίλειο, το οποίο στην ουσία είναι ένα

πολυζωνικό, τετρακοινοτικό κράτος. Τα αν-

θρώπινα δικαιώματα, οι πολιτικές ελευθε-

ρίες είναι πλήρως σεβαστές. Υπάρχουν,

όμως, στο Ηνωμένο Βασίλειο τέσσερα

κρατίδια. Τοπικές κυβερνήσεις, κοινοβούλια,

ξεχωριστές δικαστικές και εκπαιδευτικές

Αρχές. Δεν υπάρχει, όμως, βέτο στην κεν-

τρική κυβέρνηση, δεν απαιτείται ποσό-

στωση, ούτε ο ένας κηδεμονεύει τον άλλον.

Δεν προνοούνται ξεχωριστές πλειοψηφίες

στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, ούτε εκ περι-

τροπής πρωθυπουργία.

Ο
σοι ευαγγελίζονται τη Διζωνική ως λύση

οφείλουν να ξεκαθαρίσουν τα χαρα-

κτηριστικά της. Διαφορετικά παραπλανούμε

τους πολίτες και αντί να εναρμονίζουμε τη

λύση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προα-

παιτούμενα, την... εναρμονίζουμε με τις

τουρκικές επιδιώξεις και σχεδιασμούς.

Φ
υσικά, ουδείς έχει δικαίωμα, αν πράγ-

ματι θέλει λύση του Κυπριακού, να

παραγνωρίζει ή να αποσιωπά την από-

συρση των κατοχικών στρατευμάτων και

την κατάργηση των εγγυήσεων. Χωρίς να

επιτευχθεί συμφωνία πάνω σ’ αυτή την

πτυχή, καμία λύση στο Κυπριακό δεν μπο-

ρεί να είναι ρεαλιστική και αποδεκτή.

“Ε”
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Οι θιασώτες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
το κράτος δικαίου και η Διζωνική

¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Brexit ÌÂ ÂÈÏÔ-
Á¤˜ Ì›· «·ÍÈfiÈÛÙË» Û˘ÌÊˆÓ›· ÂÍfi‰Ô˘ ·fi
ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÂ ·˘Ù‹, ÚÔ·Ó‹Á-
ÁÂÈÏÂ Ô ∆˙¤ÚÂÌÈ ∫fiÚÌÈÓ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi
∫fiÌÌ· ·Ó·‰ÂÈ¯ıÂ› Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÈ˜ ÂÎÏÔ-
Á¤˜ Ô˘, fiˆ˜ Â›Â, ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔ-
Ú·.

™Â ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜ ™˘ÓÔÌÔ-
ÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÒÓ ™˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÌÂ ¤ÓÙÔÓÔ
ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ô Î. ∫fiÚÌÈÓ Â›Â
fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë
·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ no deal Î·È ¤ÂÈÙ· Ë ÂÍ·ÛÊ¿-
ÏÈÛË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ.

∫·ÙËÁfiÚËÛÂ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ Î·È ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó
¤Ó· Brexit ̄ ˆÚ›˜ Û˘ÌÊˆÓ›· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó
·ÚfiÛÎÔÙ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÔÏÈÙÈÎ¤˜ Ô˘
ı· ̂ ÊÂÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹Á-
ÁÂÈÏÂ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚ-
Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ.

™Â ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È Û˘-
Ó¤ÓÙÂ˘ÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ «-
Guardian» Ë ËÁ¤ÙÈ‰· ÙˆÓ ºÈÏÂÏÂ‡ıÂÚˆÓ ¢Ë-
ÌÔÎÚ·ÙÒÓ ∆˙Ô ™Ô˘›ÓÛÔÓ, Ë ÔÔ›· ÂÈ‚Â‚·È-
ÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙË˜ ı· Ù·¯ıÂ› ̆ ¤Ú ÙË˜ ·Ó¿-

ÎÏËÛË˜ ÙÔ˘ ÕÚıÚÔ˘ 50, ‰ËÏ·‰‹ ÙË˜ ·Î‡Úˆ-

ÛË˜ ÙÔ˘ Brexit, ÛÙÈ˜ ÂfiÌÂÓÂ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∂Ó Ùˆ ÌÂÙ·Í‡, ÛÂ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎ‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

ı¤ÙÂÈ ÙÔ˘˜ ™˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ô ªfiÚÈ˜
∆˙fiÓÛÔÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Â›Â ÛÙÔ˘˜ ̆ Ô˘Ú-

ÁÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ¤ÓÙÂ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ‰È¿Ú-

ÎÂÈ·˜ ÙË˜ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ-

‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆıÂ› ÛÂ ̇ Ë-

Ù‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·

ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, fiˆ˜ Ë ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÂ›·, Ë
ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛË˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Brexit Ô Î. ∆˙fiÓÛÔÓ ÂÈ-
Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ̇ ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜ ı·
ÍÂÎ·ı·Ú›ÛÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÈ˜ ÎÚ›ÛÈÌÂ˜ ËÌ¤-
ÚÂ˜ ÛÙ· Ì¤Û· √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∂ÎÙÈÌ¿Ù·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔÏ›ÙÂ˘ÛË
ı· ÎÈÓËıÂ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ
ÚfiÙ·ÛË ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Î˘‚¤ÚÓËÛË˜
ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂÎ·‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ‰Ë-
Ï·‰‹ ÌÂÙ¿ ·fi ÙË 19Ë, ËÌ¤Ú· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›·
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Brexit,
ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ
ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜.

√È ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÂ˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›Â˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔ-
ÁÒÓ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÏË ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂ
·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘.

¢∏§ø™∂π™ ∆∏™ ¡∂∞™ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ∆∏™ ∫√ªπ™π√¡:

√Àƒ™√À§∞ §∞ØπØ∂¡: 
«∏ ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È

ÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜»
™ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ë ∆Ô˘ÚÎ›· ‰ÂÓ

¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· fiÙÈ ÂÓ-
ÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È ÙÈ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ ÙË˜
∂∂, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÂfiÌÂÓË ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙË˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ºÔÓ ¡ÙÂÚ
§¿ÈÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙË˜ Û‡Ó-
ıÂÛË˜ Ù‹˜ ÂfiÌÂÓË˜ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ.

∂ÚˆÙËıÂ›Û· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ Ù· ̆ Ô„‹-
ÊÈ· ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ∫Ú¿ÙË, Ë √‡ÚÛÔ˘Ï·
ºÔÓ ¡ÙÂÚ §¿ÈÂÓ ÍÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ fiÙÈ Ë ∂∂
¤¯ÂÈ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂÈ˜ ·Í›Â˜ Î·È Î·ÓfiÓÂ˜ ÔÈ
ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙ· ˘Ô„‹ÊÈ· ∫Ú¿ÙË Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·ÊÂÓfi˜
ÙÈ˜ ÂÓÛÙÂÚÓ›˙ÔÓÙ·È, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ·˘Ù¤˜.

∂È‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∆Ô˘ÚÎ›· ÙfiÓÈÛÂ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ̄ ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ Â›Â ̄ ·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿, «Ì¿ÏÏÔÓ
ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ». •ÂÎ·ı¿ÚÈÛÂ ‰Â fiÙÈ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜
Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÈ˜ Â˘Úˆ·˚Î¤˜ ·Í›Â˜,
ÙË˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¢ÈÎ·›Ô˘, ÙË˜ ¢ÈÎ·ÈÔÛ‡ÓË˜ Î·È ÙˆÓ
ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ ÂÏÂ˘ıÂÚÈÒÓ.
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∆∑. ∫√ƒª¶π¡: «¡¤Ô ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· 
ÁÈ· ÙÔ Brexit ·Ó ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜»
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™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘
£˘·ÙÂ›ÚˆÓ ÌÂ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ
Î·È ∫. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

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

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

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

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

ºπ§∂§∂À£∂ƒ√π: 
«£∞ À¶√™∆∏ƒπ•√Àª∂

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

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

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

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

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

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

Ù¿ÚÙË 6-8 Ì.Ì. Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 9.50

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

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

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

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

ºø∆√: ¶. ¶∂¡∆∞°πø∆∏™

Άποψη - Σχόλια
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Α
πό την 1η Απριλίου φέτος όσοι Ισρα-

ηλινοί πολίτς έχουν λάβει εμβόλιο κατά

του κορωνοϊού μπορούν ελεύθερα να επισ-

κέπτονται την Κύπρο χωρίς να ισχύει κανέ-

νας περιορισμός ούτε να απαιτείται επίδειξη

αρνητικού test για τον COVID-19. Σ’ αυτή

την κοινή απόφαση κατέληξαν ο πρωθυ-

πουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου

και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας Νίκος Αναστασιάδης κατά τη μονοή-

μερη επίσκεψη του τελευταίου στην Ιερου-

σαλήμ την περασμένη Κυριακή, συνοδεία

τεσσάρων υπουργών.

Από τις συνομιλίες επαναβεβαιώθηκε η σθε-

ναρή υποστήριξη Νετανιάχου στον αγωγό

EastMed. Επίσης, αξιοσημείωτη ήταν και η

πρόσκληση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου

Χριστοδουλίδη προς τον ομόλογό του για

συμμετοχή του Ισραήλ στην Περιφερειακή Διά-

σκεψη «Φόρουμ Φιλίας».

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ, ο κ. Νετανιάχου

είπε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πρόεδρος της Δημο-

κρατίας αποτελεί ένα σπουδαίο φίλο του Ισρα-

ήλ αλλά και δικό του προσωπικά, σημειώνον-

τας ότι από την εκλογή του Προέδρου το 2013

εργάζονται μαζί άοκνα και αποτελεσματικά για

να οικοδομήσουν μια ξεχωριστή συνεργασία

των δύο χωρών η οποία ενδυναμώνεται συνεχώς.

Αναφερόμενος στους τομείς συνεργασίας,

ο κ. Νετανιάχου σημείωσε τους τομείς της Ενέρ-

γειας, της διαχείρισης υδάτων, του τουρισμού,

της δημόσιας ασφάλειας, αλλά και της Υγείας

ιδιαίτερα μέσα και από τις προσπάθειες για

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εξέφρασε, επίσης, ευχαριστίες για την προ-

θυμία της Κύπρου να αναγνωρίσει τα διαβα-

τήρια εμβολιασμού του Ισραήλ, κάτι που θα

κάνει, όπως είπε, και η χώρα του για την Κύπρο.

Πρόσθεσε ότι αυτό διανοίγει προοπτικές για

έναρξη των τουριστικών ανταλλαγών μεταξύ

των δύο χωρών στο εγγύς μέλλον.

Για τον τομέα της ενέργειας, ο κ. Νετανιάχου

είπε ότι θα συνεχίσει η κοινή εργασία αναφο-

ρικά με τον αγωγο του EastMed για εξαγωγές

του φυσικού αερίου των δύο χωρών, κάτι που

θα ανοίξει νέες προοπτικές και σημείωσε ότι

επ’ αυτού του θέματος έχει λάβει καλές εισηγή-

σεις από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κατά

την πρόσφατη επίσκεψη του στο Ισραήλ.

Ο Βενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε στην

τριμερή σχέση Κύπρου – Ελλάδα-Ισραήλ, αλλά

και στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στην

περιοχή μετά την ομαλοποίηση των σχέσεων

του κράτους του Ισραήλ με χώρες του αραβι-

κού κόσμου.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε, μεταξύ

άλλων, ότι το γεγονός ότι συνοδεύεται σε αυτή

την επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ από τέσ-

σερις Υπουργούς, Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέρ-

γειας και τον Υφυπουργό Τουρισμού, οι οποίοι

πραγματοποίησαν χωριστές συναντήσεις με

τους Ισραηλινούς ομολόγους τους, δεικνύει το

στρατηγικό βάθος των σχέσεων των δύο χωρών.

Πρόσθεσε ότι με τον Πρωθυπουργό Νετα-

νιάχου συζήτησαν θέματα που άπτονται της

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού

και τρόπους άμβλυνσης τους, σημειώνοντας

ότι ο εμβολισμός αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαν-

τικό εργαλείο για την αναχαίτιση της πανδημίας.

Συνεχάρη, επίσης, τον Πρωθυπουργό για

τις έγκαιρες ενέργειες της Κυβέρνησης του για

εμβολιασμούς τους οποίους διενήργησε γρή-

γορα, κάτι που κατέστησε το Ισραήλ παγκό-

σμιο πρωταθλητή σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό,

αφού ο μισός πληθυσμός της χώρας έχει εμβο-

λιαστεί και ήδη φαίνονται τα αποτελέσματα.

Πρόσθεσε ότι προσβλέπει στο να πληρο-

φορηθεί περαιτέρω για την πολύ επιτυχή δια-

δικασία εμβολιασμού από το Ισραήλ και να εξε-

τάσουν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας

στον τομέα αυτό. 

«Προς τον σκοπό αυτό, είμαι ευτυχής να σας

πληροφορήσω ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία

μεταξύ των αρμοδίων Αρχών των χωρών μας

στη βάση της οποίας από την 1η Απριλίου 2021,

Ισραηλινοί πολίτες, οι οποίοι έχουν εμβολια-

στεί με εμβόλιο εγκεκριμένο από τον Ευρω-

παϊκό Οργανισμό Φαρμάκων δεν θα χρειάζε-

ται να κάνουν PCR τεστ για να ταξιδεύσουν

στην Κύπρο ούτε να τεθούν σε αυτοπεριορι-

σμό άμα τη αφίξει τους. Με ενδιαφέρει επίσης

να ακούσω από τον Πρωθυπουργό για την νέα

θεραπεία για τον Covid-19, που αναπτύσσεται

στο Ichilov Medical Center του Τελ Αβίβ, έχον-

τας υπόψη ότι οι αρμόδιες Αρχές μας έχουν

συμφωνήσει η Κύπρος να πάρει μέρος στις κλι-

νικές δοκιμές».

Αναφορικά με τις διμερείς σχέσεις, ο Πρόε-

δρος Αναστασιάδης είπε ότι επαναβεβαιώνονται

η εξαίρετη συνεργασία, αλλά και οι συνέργει-

ες που έχουν εγκαθιδρυθεί, τόσο διμερώς όσο

και πολυμερώς, ενώ θα εξεταστούν τρόποι περ-

αιτέρω συνεργασίας στον τομέα της Ενέργει-

ας, κυρίως σε έργα όπως ο αγωγός EastMed

και ο Eurasia interconnector.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος

της Δημοκρατίας είπε ότι ενημέρωσε τον Πρωθυ-

πουργό του Ισραήλ για τις εξελίξεις και τόνισε

ότι η μορφή της επιδιωκόμενης λύσης είναι η

διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, στην βάση

των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου

Ασφαλείας των ΗΕ και των αρχών και αξίιών

της ΕΕ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΣΡΑΗΛ: «Στην Κύπρο

πας κολυμπώντας…»

Οι Πρόεδροι Κύπρου και Ισραήλ, Νίκος Ανα-

στασιάδης και Ρόιβεν Ρίβλιν, επαναβεβαίω-

σαν τη στενή συνεργασία και τις θερμές σχέ-

σεις μεταξύ των δυο χωρών, εκφράζοντας την

υποστήριξή τους στην επανέναρξη των πτή-

σεων και του τουρισμού μεταξύ Κύπρου και

Ισραήλ εφόσον το επιτρέψουν τα επιδημιολο-

γικά δεδομένα.

Ο Πρόεδρος Ρίβλιν, σε δηλώσεις του στα

ΜΜΕ, είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι κοινές αξίες

για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα

και το κράτος δικαίου φέρνουν τις δύο χώρες

κοντά, σε μια περιοχή όπου αυτές οι αξίες δεν

τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού.

Σημείωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών

εμβαθύνονται σε πολλούς τομείς, περιλαμβα-

νομένων αυτών της διπλωματίας, της ασφά-

λειας, του εμπορίου, του τουρισμού, της ενέρ-

γειας, της άμεσης επέμβασης, της καινοτομίας

και του περιβάλλοντος, επισημαίνοντας τη

συμμετοχή των δύο χωρών στη λειτουργία του

Ινστιτούτου Καινοτομίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, ο

κ. Ρίβλιν αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλή-

σεις που πηγάζουν από την πανδημία του κο-

ρωνοϊού, σημειώνοντας ότι θα αρχίσουν ξανά

οι πτήσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και τονίζον-

τας παράλληλα τα αισθήματα αγάπης που τρέ-

φουν οι Ισραηλινοί για την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος Ρίβλιν αναφέρθηκε ακόμα στην

τριμερή συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας - Ισ-

ραήλ, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, τον

οποίο χαρακτήρισε ως κύριο συστατικό για τη

περιφερειακή ασφάλεια και οικονομική ανά-

πτυξη.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος Αναστα-

σιάδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι η ανταλλαγή

απόψεων μεταξύ των δύο χωρών σε αυτή την

περίοδο της πανδημίας καθίσταται ακόμη πιο

σημαντική, εκφράζοντας βαθιά εκτίμηση προς

το Ισραήλ για τη βοήθεια που παρέχει στην

Κύπρο αυτή την περίοδο, αλλά και ανέκαθεν.

Εξέφρασε περηφάνεια για το επίπεδο των

διμερών σχέσεων τα τελευταία χρόνια, σημειώνον-

τας ότι οι σχέσεις αυτές είναι ιδιαίτερα ανε-

πτυγμένες σε τομείς όπως η ενέργεια, η άμυνα,

ο τουρισμός, η υγεία και η εκπαίδευση, και πως

υπάρχουν περαιτέρω προοπτικές.

Εξέφρασε επίσης την ευχή σύντομα να υπάρ-

ξει η δυνατότητα για συνέχιση των επαφών

μεταξύ των δύο λαών με τις εκατέρωθεν επι-

σκέψεις σε Κύπρο και Ισραήλ, ενώ επεσήμα-

νε τη στενή συνεργασία των δύο χωρών σε

θέματα Διασποράς.

Πρόσκληση Ισραήλ 

στο «Φόρουμ Φιλίας»

Ο τουρισμός και η επανέναρξη πτήσεων

ήταν ανάμεσα στα θέματα και της συνάντησης

του Κύπριου Υπουργού Εξωτερικών με τον

Ισραηλινό ομόλογό του.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ ανέ-

φερε ότι «Είμαστε στη διαδικασία γραψίματος

του πρωτοκόλλου που θα εξηγεί πώς θα γίνει

αυτό, όπως επίσης κι' ενός πρωτοκόλλου ανα-

γνώρισης του ισραηλινού εμβολίου».

Οι δύο άντρες συζήτησαν, επίσης, για διμε-

ρή και περιφερειακά θέματα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι «πρέ-

πει να μετατρέψουμε τη γειτονιά μας, την ευρύτε-

ρη Μέση Ανατολή, σε μια περιοχή ειρήνης, α-

σφάλειας και σταθερότητας». Σύμφωνα με πλη-

ροφορίες, απηύθυνε πρόσκληση στο Ισραήλ

για συμμετοχή στην Περιφερειακή Διάσκεψη

«Φόρουμ Φιλίας», η οποία πραγματοποιήθη-

κε την περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα.

Στο περιθώριο της επίσκεψης Αναστασιάδη

στη γείτονα χώρα, συνάντηση με τους Ισρα-

ηλινούς ομολόγους τους είχαν επίσης ο Υπουρ-

γός Άμυνας, και οι Υφυπουργοί Ναυτιλίας και

Τουρισμού.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ 4 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ

«Ελεύθερα» στην Κύπρο Ισραηλινοί

τουρίστες από την 1η Απριλίου

ΤΑΤΑΡ: «Κόκκινες γραμμές
οι εγγυήσεις και στρατός 

από την Τουρκία»

ΠΡΟΣΔΙΔΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
«ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ»

Το αίτημα της ελληνοκυπρια-

κής πλευράς για κατάργηση των

τουρκικών εγγυήσεων και απο-

μάκρυνσης του τουρκικού στρα-

τού από το νησί, είναι οι κόκκινες

γραμμές που δεν εγκαταλείπει η

τουρκοκυπριακή πλευρά, και απο-

δεικνύει ότι η ελληνοκυπριακή 

πλευρά δεν αποδέχεται την κυρ-

ιαρχική ισότητα, δήλωσε ο Τουρ-

κοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ.

Οπως μεταδίδεται από τα κατεχό-

μενα, σε γραπτή του δήλωση και

σχολιάζοντας αναφορές του

Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή,

Ανδρέα Μαυρογιάννη (συνέντευξη στην εφημερίδα «Σημερινή» την

Κυριακή) πως το αίτημα της τουρκοκυπριακής πλευράς για κυριαρχική

ισότητα θα είναι το τέλος του τόπου, «δείχνει στην πραγματικότητα για

άλλη μια φορά πως η ελληνοκυπριακή νοοτροπία δεν άλλαξε και δεν πρό-

κειται να αλλάξει... Σύμφωνα με τη λέξη “πατρίδα” που χρησιμοποίησε ο

Μαυρογιάννης, ο μοναδικός ιδιοκτήτης και αφέντης της Κύπρου είναι οι

Ελληνοκύ-πριοι και ο τουρκοκυπριακός λαός είναι μειονότητα». ( Στην

εφημερίδα «Σημερινή» αναφέρεται ότι ο κ. Μαυρογιάννης μίλησε για

«τέλος του τόπου μας». Ο κ. Τατάρ χρησιμοποίησε την τουρκική λέξη

memleket, που σημαίνει πατρίδα).

Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης υποστήριξε επίσης ότι ο Πρόεδρος Ανα-

στασιάδης σε πολλές δηλώσεις του μέχρι σήμερα έχει πει ότι οι Τουρ-

κοκύπριοι είναι μειονότητα και οι μειονότητες δεν έχουν κυριαρχική και

πολιτική ισότητα, κάτι που – ισχυρίστηκε ο κ. Τατάρ – «έχει αποκαλύψει

την ξεπερασμένη, ρατσιστική και κυριαρχική ελληνοκυπριακή νοοτροπία».

Οι εγγυήσεις της Τουρκίας και τουρκικός στρατός

«Εδώ πρέπει να ξεκαθαριστεί για ακόμη μια φορά πως οι εγγυήσεις

της Τουρκίας, η ύπαρξη του τουρκικού στρατού στην Κύπρο και η κυρ-

ιαρχία και η πολιτική μας ισότητα, είναι οι κόκκινες γραμμές μας και δεν

πρόκειται ποτέ να τις εγκαταλείψουμε. Επειδή η εγκατάλειψη αυτών

σημαίνει αποδοχή του ελληνοκυπριακού ζυγού», είπε.

Ο Ερσίν Τατάρ επανέλαβε ότι οι διαπραγματευτικές διαδικασίες που

συνεχίζονται για χρόνια έμειναν χωρίς αποτέλεσμα στο Μοντ Πελεράν

και το Κραν Μοντάνα λόγω της «παρωχημένης νοοτροπίας και της αρν-

ητικής στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς» και υποστήριξε ότι το ομο-

σπονδιακό μοντέλο λύσης εξαντλήθηκε και ήρθε στο προσκήνιο από την

τουρκοκυπριακή πλευρά η λύση δύο κρατών που θα βασίζεται στην κυ-

ριαρχική ισότητα και θα ζουν δίπλα δίπλα έχοντας ίσα δικαιώματα.

Η πιο μεγάλη χώρα

Αυτό το μοντέλο, συνέχισε, στηρίζεται και από την πιο δυνατή και

μεγάλη χώρα στην περιοχή την Τουρκία. Και ενώ βρίσκει αποδοχή και

στη διεθνή κοινότητα, υποστήριξε ο κ. Τατάρ, η ελληνοκυπριακή πλευρά

προβαίνει συστηματικά και συνειδητά σε απαράδεκτα αιτήματα και  προ-

κλήσεις που αυξάνουν την ένταση.

«Επιθυμία μας είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου λύσης που θα βασίζε-

ται σε δύο κυρίαρχα ισότιμα κράτη και οι προσπάθειές μας αυτές θα συνεχι-

στούν παρά τις προκλήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς», κατέληξε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ρ. Ρίβλιν
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Εκδήλωση για την Ημέρα
της Ελληνικής Γλώσσας

από την AHEPA
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου

Ελληνισμού, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, ήταν ο κεντρικός ομιλ-

ητής στην εκδήλωση που διοργάνωσε η ΑΗΕΡΑ-HJ10-"Pericles"-

District 25 και ο Πρόεδρός της, κ. Νίκος Παπαδόπουλος, με

θέμα «Η ελληνική γλώσσα ως εργαλείο Πολιτιστικής Διπ-

λωματίας στον 21ο αιώνα». 

Στην ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας επικεντρώθηκε στον

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ελληνική γλώσσα για την

προώθηση της πολιτιστικής διπλωματίας την αυγή της νέας δεκα-

ετίας που μόλις ξεκίνησε.

Την εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν συμπατριώτες

από όλον τον κόσμο, τίμησε με χαιρετισμό του ο Ύπατος Πρόε-

δρος της ΑΗΕΡΑ, κ. George Choriates, ο οποίος μίλησε για τη

συμβολή της Διασποράς στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας. 

Συμμετείχαν με ομιλίες τους προσωπικότητες όπως ο καθη-

γητής και εμπνευστής της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας,

Jannis Korinthios, ο καθ. Alexander Kitroeff, ο οποίος εστία-

σε στο ζήτημα της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας και της

γλώσσας, ο γνωστός και πολυβραβευμένος ομογενής κ. Lou

Katsos, ο οποίος εστίασε στον ρόλο της Πολιτιστικής Διπλω-

ματίας για τις διεθνείς σχέσεις στη Αν. Μεσόγειο, καθώς και ο

πρώην Πρόεδρος της ΑΗΕΡΑ Αυστραλίας, κ. Elias Allan Doufas,

ο οποίος αναφέρθηκε στην ελληνομάθεια στην Αυστραλία. 

Την εκδήλωση συντόνισε η δημοσιογράφος της «Φωνής της

Ελλάδας» (ΕΡΤ), κα Νατάσσα Βησσαρίωνος.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ

Γ. Χρυσουλάκης: «Η ελληνική
διπλωματία έχει πλούσια και

ένδοξη ιστορία»
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου

Ελληνισμού του Υπουργείου ΕξωτερικώνΓ. Χρυσουλάκης συμμε-

τείχε με χαιρετισμό του στη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε

το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας (ΕΙΠΔ) με αφορμή

την ημέρα γέννησης του Ιωάννη Καποδίστρια.

Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, τόνισε πως «Η ελληνική διπ-

λωματία έχει πλούσια και ένδοξη ιστορία. Οι γενιές των διπλωματών

μας ήταν πάντοτε αρωγοί στην επίτευξη των στόχων της εθνικής εξω-

τερικής πολιτικής, χειρίστηκαν με αυταπάρνηση σύνθετα προβλή-

ματα και συνέβαλαν στην ενίσχυση της ειρήνης και της περιφερεια-

κής και διεθνούς ασφάλειας. Αυτή η παράδοση της διπλωματικής

υπηρεσίας συνεχίζεται και σήμερα από τους διπλωμάτες μας και τους

υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου γης, στις Διπλωμα-

τικές και Προξενικές μας Αρχές και, φυσικά, στην Κεντρική Υπηρεσία.

Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωσή τους συνεισφέρουν στην απο-

τελεσματική αντιμετώπιση των πλέον σύνθετων προβλημάτων εξω-

τερικής πολιτικής».

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο κ. Νίκος Κανέλλος, Πρέσβυς

ε.τ., ο κ. Μιχάλης Σπινέλλης, Πρέσβυς ε.τ., ο κ. Γιάννης Αμα-

νατίδης, πρώην ΥφΥΠΕΞ, Βουλευτής ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ, ο κ. Χαράλαμπος

Παπασωτηρίου, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανεπι-

στήμιο και ο κ. Κώστας Υφαντής, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων,

Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Τη συζήτηση συντόνισε η Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΕΙΠΔ, κα Μαρία

Παπαμιχαήλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πατρια-

ρχείου Κωνσταντινουπόλεως, την

οποία δημοσίευσε η εκκλησιαστική ιστο-

σελίδα «ΡΟΜΦΕΑ», η Αγία και Ιερά Σύνο-

δος του Οικουμενικού Θρόνου εξέλεξε –

κατόπιν παρακλήσεως/εισηγήσεως του

Αρχιεπισκόπου Νικήτα – δύο βοηθούς

«παρ’ αυτώ» επισκόπους στην Αρχιε-

πισκοπή Θυατείρων.

Πρόκειται για τον αρχιμανδρίτη Ραφαήλ

Παβούρη από τη Λέσβο, που είναι ιερατικώς

προϊστάμενος στην κοινότητα Αποστόλου

Ανδρέου στο Εδιμβούργο Σκωτίας, και ο

οποίος έχει εκλεγεί σε Επίσκοπο Ιλίου (πάλαι

ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής). Ο Θεοφι-

λέστατος Ραφαήλ είχε χειροτονηθεί πρε-

σβύτερος από τον μακαριστό Αρχιεπίσκο-

πο Γρηγόριο στην εκκλησία της Παναγίας

στο Wood Green.

Ο δεύτερος επίσκοπος είναι ο αρχιμαν-

δρίτης Ιάκωβος Σάββα, με καταγωγή από

την Κύπρο, ο οποίος είναι ιερατικώς προϊ-

στάμενος της ιστορικής κοινότητας Αγίου

Νικολάου στο Κάρδιφ της Ουαλίας. Ο π. Ιά-

κωβος είναι και ο πρόεδρος του Συνδέσμου

Κληρικών της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων.

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι ο Αρχιεπίσκο-

πος Νικήτας θέλησε με τις δύο αυτές επι-

λογές να ενισχύσει την Ορθόδοξη Εκκλησία

στις αυτόνομες αυτές περιοχές του Ηνωμέ-

νου Βασιλείου με παρουσία επισκόπου. Αν

αυτή είναι η πρόθεσή του, πρόκειται για

σωστή ενέργεια, επιβαλλόμενη προ πολλών

ετών. Τόσο στην Σκωτία όσο και στην Ουαλία

υπάρχουν ορθόδοξοι ναοί και καλό είναι να

έχουν επίσκοπο να τις διακονεί και να επι-

βλέπει επιτόπου το θρησκευτικό και εκκλησια-

στικό εν γένει έργο. Βεβαίως, πάντοτε υπάρχει

η περίπτωση μετάθεσης των εν λόγω επι-

σκόπων και σε πόλεις της Αγγλίας, ειδικότε-

ρα του Λονδίνου για άλλους λόγους… Όπερ

έδει δείξαι.

«Έκπτωτος» ο 

Μητροπολίτης Χαλκηδόνος

Η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου

στην ίδια συνεδρία της (16-2-21) αποφάσι-

σε να «καρατομήσει» (με λαϊκούς όρους) τον

Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Αθανάσιο, κηρύσ-

σοντάς τον «έκπτωτον του θρόνου της επα-

ρχίας αυτού και κατέταξεν αυτόν μεταξύ των

σχολαζόντων Ιεραρχών του Θρόνου» (δηλα-

δή τον απομάκρυνε από τη θέση του, τον

συνταξιοδότησε). Σύμφωνα με την απόφα-

ση, η κατηγορία κατά του κ. Αθανασίου ήταν

ότι «επέδειξεν απείθειαν (ανυπακοή) και ασέ-

βειαν προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

και την Αγία Σύνοδο του Θρόνου». 

Η Μητρόπολη Χαλκηδόνος είχε κάποτε τα

«πρεσβεία» ανάμεσα στις Μητροπόλεις του

Πατριαρχείου. Ήταν, δηλαδή, η πρώτη Μητρό-

πολη και ο Μητροπολίτης της θεωρείτο ως

ο δεύτερος τη τάξει μετά τον Πατριάρχη (π.χ.

ο μακαριστός Μητροπολίτης Μελίτων).

Στη θέση του έκπτωτου Χαλκηδόνος Αθα-

νασίου εξελέγη ο έως τώρα Μητροπολίτης

Γαλλίας Εμμανουήλ. Είχε εκπροσωπήσει

τον Πατριάρχη στην ενθρόνιση του Αρχιε-
πισκόπου Θυατείρων Νικήτα. Τη Μητρόπολη
Γαλλίας θα ποιμαίνει προσωρινά ο βοηθός
του Εμμανουήλ, Χωρεπίσκοπος Ρηγίου Ειρη-

ναίος.

Ανακοίνωση της 

Αρχιεπισκοπής Θυατείρων

Δελτίο Τύπου της Αρχιεπισκοπής ανα-

φέρει:

«Με ιδιαίτερη χαρά, ο Σεβασμιώτατος

Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρε-

ταννίας ανακοινώνει την εκλογή δύο Βοηθών

Επισκόπων από την Αγία και Ιερά Σύνοδο

του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι οποίοι θα

βοηθήσουν στο πολύπλευρο ποιμαντικό έργο

της Αρχιεπισκοπής.

Οι νέοι Βοηθοί Επίσκοποι είναι: Ο Θεοφ-

ιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Iλίου Ραφ-

αήλ Παβούρης και ο Θεοφιλέστατος εψηφι-

σμένος Επίσκοπος Κλαυδιουπόλεως Ιάκω-

βος Σάββα.

Πληροφορίες για τις Επισκοπικές χειρο-

τονίες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Άξιοι!»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

Δύο νέοι βοηθοί Επίσκοποι 
στην Αρχιεπισκοπή Θυατείρων

Λάβαμε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου από την Πρεσβεία της Ελλάδος

στο Ηνωμένο Βασίλειο:

Η Ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο έχει προχωρήσει στην εισαγωγή τριών
σημαντικών και καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών για να διευκολύνει τους
Έλληνες της Μ. Βρετανίας όταν απευθύνονται στο Προξενικό Γραφείο:

(A) το σύστημα καθορισμού ραντεβού SuperSass
(B) την υπηρεσία myConsulLive για εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης

και (Γ) τον ψηφιακό βοηθό Chatbot
Με τις νέες αυτές υπηρεσίες, γίνεται προσπάθεια για τη βελτίωση της

ποιότητος, την ασφαλέστερη και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 150.000
Ελλήνων της Μεγάλης Βρετανίας. Οι πολίτες που απευθύνονται στο προ-
ξενικό γραφείο της Ελληνική πρεσβείας στο Λονδίνο, βρίσκουν πλέον
ευκολότερα ραντεβού μέσα από την καινούργια πλατφόρμα SuperSass,
αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία και την προσέλευση στο Προ-
ξενείο, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία myConsulLive για συγκεκριμένες
υπηρεσίες, και παίρνουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους μέσα από τις
υπηρεσίες του ψηφιακού βοηθού Chatbot, αλλά και από την επικαιροποιη-
μένη ιστοσελίδα της Ελληνικής πρεσβείας www.mfa.gr/uk η οποία περι-
λαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς
να χρειάζεται να περιμένουν να ενημερωθούν τηλεφωνικά. Ειδικότερα:

– Έχει τεθεί σε εφαρμογή η διεθνώς χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα ραν-
τεβού (SuperSass). Η νέα πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα διασταύρω-
σης, από τους χρήστες, του αριθμού των ραντεβού που διατίθενται σε ημε-
ρήσια βάση, σε κάθε προξενική εργασία, αλλά και την περίοδο για την οποία
υπάρχει διαθεσιμότητα. Για λόγους διαφάνειας η Πρεσβεία με ανακοινώσεις
της, έχει προσδιορίσει ότι κάθε Παρασκευή στις 12.00 το μεσημέρι διατί-
θενται νέα ραντεβού μιας εβδομάδος σε βάθος τριμήνου.

– Σε λειτουργία βρίσκεται το myConsulLive για την εξυπηρέτηση μέσω
βιντεοκλήσης των Ελλήνων της Μεγάλης Βρετανίας. Μέσω της υπηρεσίας
αυτής, οι ενδιαφερόμενοι αποκτούν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν τις
συναλλαγές τους χωρίς φυσική παρουσία, μέσω προγραμματισμένης βιν-
τεοκλήσης με τον αρμόδιο υπάλληλο. Οι παρεχόμενες με βιντεοκλήση υπη-
ρεσίες από το Προξενικό Γραφείο Λονδίνου είναι οι εξής:

-- Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού
-- Αντίγραφο ή Απόσπασμα Πράξης
-- Δήλωση Δικαιούχου Σύνταξης
– Λειτουργεί η υπηρεσία Ψηφιακού Βοηθού. Πρόκειται για μια πρωτο-

ποριακή, για δημόσια αρχή, σε διεθνές επίπεδο, υπηρεσία εικονικής υπο-
βοήθησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (chatbot), η οποία διασυνδέε-
ται με όλες τις υφιστάμενες και σχεδιαζόμενες ψηφιακές πλατφόρμες πλη-
ροφοριών – εξυπηρέτησης του Υπουργείου Εξωτερικών. Παρέχει πρό-
σβαση στο σύνολο των πληροφοριών – αιτημάτων που υποβάλλονται στις
προξενικές αρχές και καθοδήγηση ως προς τους τρόπους διεκπεραίωσής
τους στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Παρά τα μέτρα προστασίας που ισχύουν εξαιτίας της πανδημίας και τα
οποία είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε, το Προξενικό Γραφείο λει-
τουργεί μεταξύ 09.00 και 17.00 εξυπηρετώντας, καθημερινά, κατ' ελάχιστον
75 ραντεβού και έκτακτα περιστατικά με την ημερήσια προσέλευση στο
Προξενείο να ξεπερνά τα 100 άτομα. Εν προκειμένω σημειώνεται ότι, παρά
την ισχύ των περιοριστικών μέτρων, έχουν διατεθεί για το επόμενο τρίμηνο
περίπου 3.451 ραντεβού (2.156 για έκδοση διαβατηρίων, 363 για στρατο-
λογικές, 444 για δήλωση ληξιαρχικών γεγονότων, 194 Σύνταξη Πληρεξου-
σίων κ.ο.κ). Παράλληλα, εξυπηρετούνται όλες οι έκτακτες περιπτώσεις υπό
την προϋπόθεση τεκμηρίωσης του χαρακτήρα του επείγοντος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ:

Καινοτόμες ψηφιακές Υπηρεσίες για 
εξυπηρέτηση των Ελλήνων της Βρετανίας

Ο Επίσκοπος Ραφαήλ Παβούρης Ο Επίσκοπος Ιάκωβος Σάββα
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ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

«Ελληνική Διασπορά – η σημασία
διατήρησης της ελληνικής
γλώσσας στην ομογένεια»

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας

Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας,

το Πανεπιστήμιο Frederick και το

Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας διο-

ργανώνουν διαδικτυακή συζήτηση

για την Ελληνική Γλώσσα και τη

σημασία της διατήρησής της στις

κοινότητες των ομογενών.

Την εκδήλωση θα ανοίξει με εισα-
γωγική ομιλία ο Επίτροπος Προεδρίας,
αρμόδιος για θέματα αποδήμων, Φώτης

Φωτίου. 

Στη συνέχεια θα απευθύνουν χαιρε-

τισμό η Διευθύντρια του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ Αθηνά Μιχα-

ηλίδου, και ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκο-
πος Αυστραλίας, κ.κ. Μακάριος Γρι-

νιεζάκης.

Κύριοι ομιλητές στη διαδικτυακή συζή-
τηση θα είναι οι Καθηγητές:

– Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθη-

γητής Γλωσσολογίας, πρώην Πρύταν-
ης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Επίτι-
μος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
Frederick,

– Χρήστος Κλαίρης, Καθηγητής
Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της
Σορβόννης, και

– Αναστάσιος Τάμης, Καθηγητής

Κοινωνικής Γλωσσολογίας και Ιστορ-

ικός της Ελληνικής Διασποράς στην

Αυστραλία.

Ομογενειακοί παράγοντες θα μοιρα-

στούν τις εμπειρίες τους από τη χρήση

της ελληνικής γλώσσας στις κοινότητες

του απόδημου Ελληνισμού. Συγκεκρι-

μένα, σύντομες παρεμβάσεις στη συζήτ-

ηση θα κάνουν οι:

– Λούκας Θεοδώρου, μέλος της Νεο-

λαίας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας

Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ) Αυ-
στραλίας,

– Χρήστος Καραολής, Πρόεδρος
της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας
του Ηνωμένου Βασιλείου, και

– Μιχάλης Έλληνας, Διευθυντής
των Ανεξάρτητων Ελληνικών Παροι-
κιακών Σχολείων Manor Hill και Finchley
στο Λονδίνο.

Τη συζήτηση θα συντονίζει ο Πρύταν-
ης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθη-
γητής Γιώργος Δημοσθένους.
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Απόψε 18 Φεβρουαρίου 2021, 10:00 
https://frederick.zoom.us/webinar/

register/9116130566132/
WN_LYbVapkHTzSbFNgta7tCvQ

Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ: «Επιβράβευση ευσυνείδητων

δημοσίων υπαλλήλων»
Η κυβέρνηση θέλει να θεσπίσει την επιβράβευση όσων δημοσίων υπαλλήλων κάνουν το

κάτι παραπάνω, κάτι το εξαιρετικό, όχι απλώς το κανονικό, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών

Μάκης Βορίδης, σημειώνοντας ότι ήδη προχωρά η σχετική μελέτη για το πώς θα εφαρμο-

στεί χωρίς να υπάρξει πολιτικοποίηση.

«Θα βαθμολογούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, όχι εγώ», τόνισε ο κ. Βορίδης μιλώντας στο

Θέμα Fm, προσθέτοντας ότι η απόδοση του μπόνους πρέπει να αποσυνδεθεί από τα πολι-

τικά και να συνδεθεί με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η επίτευξη στόχων και άλλα.

Για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ο κ. Βορίδης είπε ότι θα εφαρμοστεί ο ετήσιος κύκλος προσλήψεων και από τον

Σεπτέμβριο του 2022 θα γίνονται οι διαγωνισμοί μέσω ΑΣΕΠ και με την αναλογία 1 προς 1.



Μεταξύ εφιάλτη και ελπίδας...
Ως επιχείρηση «ανοιχτό καλοκαίρι»,

περιγράφεται από τα κυβερνητικά στε-

λέχη η  νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας,

με την παραδοχή ότι το επόμενο δίμηνο θα

είναι κρίσιμο για τις εξελίξεις στο επιδημιο-

λογικό, οικονομικό και πολιτικό πεδίο. Υπό

αυτό το πρίσμα, η επιβολή του νέου γενι-

κού απαγορευτικού στην Αττική και σε άλλες

περιφερειακές ενότητες, αντιμετωπίζεται

με πολύ διαφορετικό τρόπο και ως μείζων

υγειονομική και πολιτική πρόκληση. 

Σχέδια και δυνατότητες 

της επόμενης μέρας

Όσοι παρακολουθούν από κοντά την ελληνι-

κή οικονομία και αξιολογούν τις πολλές αλλα-

γές που σημειώθηκαν στη διάρκεια της προη-

γούμενης δεκαετούς οικονομικής κρίσης, θεω-

ρούν ότι οι προαναφερόμενοι διαθέσιμοι πόροι

μπορούν να λειτουργήσουν σαν μαγνήτης για

τα λιμνάζοντα διεθνώς κεφάλαια. Ήδη διεθνείς

επενδυτικοί οργανισμοί είναι τοποθετημένοι

στην Ελλάδα, γνωρίζουν τις ευκαιρίες και ανα-

μένουν τον έλεγχο της υγειονομικής κρίσης,

προκειμένου να εκμεταλλευθούν τις ευκαιρίες

της επόμενης περιόδου. 

Τούτο τον καιρό οι επικεφαλής των συμβου-

λευτικών εταιρειών δεν προλαβαίνουν την

εκπόνηση και τις παρουσιάσεις σχεδίων σε

εγχώρια και διεθνή επενδυτικά σχέδια. Στον

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

συνωθούνται πάμπολλες διεθνείς δυνάμεις, ο

κύκλος των νέων δημοσίων έργων προσελ-

κύει επίσης διεθνές ενδιαφέρον όπως μαρτ-

υρούν οι πολλές το τελευταίο διάστημα ανα-

κατατάξεις στον κατασκευαστικό κλάδο, η απο-

λιγνιτοποίηση επίσης κινητοποιεί πλήθος επιχει-

ρηματιών και βεβαίως ο επιταχυνόμενος στον

καιρό της πανδημίας ψηφιακός μετασχηματι-

σμός παρακινεί πάμπολλες δυνάμεις.

Η μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το οικονομικό

επιτελείο που τον συνοδεύει, υπολογίζουν πως

αν ξεπεράσουν την υγειονομική κρίση, θα έχουν

την ευκαιρία να μετατρέψουν την Ελλάδα σε

έναν τόπο παραγωγής και δημιουργίας. Έναν-

τι αυτών των προσδοκιών θα σπεύσουν να

καταθέσουν εντός του προσεχούς Απριλίου

την ελληνική πρόταση στις Βρυξέλλες για το

Ταμείο Ανάκαμψης, γνωρίζοντας ότι η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή δεν θα περιμένει όλες τις χώρες

να υποβάλουν σχετικά σχέδια, παρά θα χρημα-

τοδοτεί όσες είναι έτοιμες και διαθέτουν πλήρη

φάκελο επενδύσεων. Πράγμα που σημαίνει ότι

από τις αρχές του καλοκαιριού θα μπορούν να

απορροφούν χρηματοδοτικούς πόρους για

δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Κατόπιν αυτών ο Έλληνας Πρωθυπουργός

θεωρεί ότι όντως υπάρχει ευκαιρία μεταμόρφ-

ωσης της Ελλάδας, υπό τον όρο πάντα ότι η

πανδημία θα ελεγχθεί στη διάρκεια του επό-

μενου κρίσιμου διαστήματος και δεν υποτρο-

πιάσει στη συνέχεια. Αν όλα πάνε κατ’ ευχήν

και αρχίσει να εξελίσσεται το προσδοκώμενο

επενδυτικό κύμα, τα πράγματα μπορούν να

αλλάξουν με μεγάλες ταχύτητες, απορροφώντας

ταυτόχρονα τα βάρη της τρεχούσης πανδημι-

κής περιόδου.

Ελπίδες ανάκαμψης 

και σενάρια κάλπης 

Γι’ αυτό και έχει εξαιρετική σημασία ο έλεγχος

της υγειονομικής κρίσης στην παρούσα φάση.

Αν αποφευχθεί η διάχυση του κορωνοϊού μέχρι

τον προσεχή Μάιο, οι εμβολιασμοί συνεχίσουν

να βαίνουν αυξανόμενοι και αρχίσουν από τον

Ιούνιο να τρέχουν οι πόροι του Ταμείου Ανά-

καμψης, θα ελευθερωθεί η χώρα και οι πολίτες

θα ξαναβγούν με αισιοδοξία στα πολλά πεδία

δημιουργίας. Στην περίπτωση αυτή και στον

βαθμό που δεν μεσολαβήσουν άλλα απρόο-

πτα ο απολογισμός στο τέλος του 2021 θα είναι

πολύ διαφορετικός απ’ αυτόν που οι σημερι-

νές συνθήκες προοιωνίζονται. Οι δυναμικές

που θα αναπτυχθούν θα είναι μοναδικές και

ικανές να αλλάξουν τα πάντα. 

Τίποτε δεν θα είναι ίδιο σε ενδεχόμενη επι-

βεβαίωση του αισιόδοξου σεναρίου. Τότε και

μόνο τότε θα ανασυρθεί το σενάριο των

πρόωρων εκλογών και χρονικά το επανα-

τοποθετηθεί την άνοιξη του 2022…

Αντιπαράθεση 

εφ’ όλης της ύλης

Με το βλέμμα στραμμένο στα χρήματα του

Ταμείου Ανάκαμψης, η κυβέρνηση προετοι-

μάζεται για την υποβολή του τελικού σχεδίου

αξιοποίησης των 32 δισεκατομμυρίων ευρώ

στα ευρωπαϊκά όργανα έως τις 30 Απριλίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα έχει προη-

γηθεί η δημόσια διαβούλευση γι’ αυτό, ενώ θα

γίνει και συζήτηση στη Βουλή με προφανή

στόχο να τεθεί και η αντιπολίτευση προ των

ευθυνών της.

Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό και τις ήδη

υπάρχουσες ενδείξεις, η τρέχουσα φάση διαχεί-

ρισης της πανδημίας αναμένεται πως θα συμπέ-

σει και με μια περίοδο έντονης πολιτικής αντι-

παράθεσης εφ’ όλης της ύλης. 

Τα πρώτα δείγματα καταγράφηκαν στην πρό-

σφατη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις αλλα-

γές στα ΑΕΙ, όπου η σύγκρουση του Κυριάκου

Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα δεν περιο-

ρίστηκε στο συγκεκριμένο θέμα και εξελίχθη-

κε σε ιδεολογική αντιπαράθεση εφ’ όλης της

ύλης. Περιέλαβε και έντονες προσωπικές αντεγ-

κλήσεις, αφενός για το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυ-

πουργού στην Ικαρία, την ποδηλατική του εκ-

δρομή στην Πάρνηθα ή το… τένις, αφετέρου

για την ενθάρρυνση διαδηλώσεων από τον

Αλέξη Τσίπρα εν μέσω πανδημίας ή τις ατυχείς

ερμηνείες του Οδυσσέα Ελύτη από τον πρόε-

δρο του ΣΥΡΙΖΑ.

700 κρούσματα κάθε μέρα στην Αττική

Δύο εβδομάδες με ανοικτά καταστήματα και χαλαρά μέτρα, ήταν

αρκετά ώστε να ξαναβρεθεί η Αττική σε νέα καραντίνα, ήδη από την

Πέμπτη 11/2 και μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, αφού αυξήθηκε σημαν-

τικά ο αριθμός των κρουσμάτων, των εισαγωγών στα νοσοκομεία και

των μεταλλάξεων του κορωνοϊού. Σε καθημερινή βάση, κατά μέσο

όρο 700 κρούσματα –περισσότερα από τα μισά όλης της χώρας–

καταγράφονται στην Αττική, ενώ τη μεγαλύτερη επιβάρυνση (περίπου

το 1/3 των κρουσμάτων) παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας. Παράλ-

ληλα, έχει αυξηθεί η επιβάρυνση και στην Περιφερειακή Ενότητα

Νήσων Αττικής, αφού την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 26 νέα

κρούσματα, από τα 3 που είχαμε την προηγούμενη. Ήδη, μέχρι την

Παρασκευή 12/2 είχε καλυφθεί το 80% των κλινών ΜΕΘ, ενώ οι 48

που είναι κενές αναμένεται να γεμίσουν το επόμενο διάστημα. Οι

νοσηλευόμενοι έχουν φθάσει τους 988, από τους οποίους οι 802 είναι

σε απλές κλίνες και οι 186 σε ΜΕΘ, ενώ από την 1η Φεβρουαρίου

έχει καταγραφεί αύξηση των ασθενών κατά 307 άτομα. 

Από 938.765 το 1821, 

φτάσαμε το 2011 στα 10.816.286!

Μιας και σε 16 ημέρες μπαίνουμε στον γενέθλιο μήνα της ίδρυσης

του ελληνικού κράτους, οπότε θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια ζωής

της Ελλάδας μας, από τον Μάρτιο του 1821, να θυμίσουμε ότι ο πληθυ-

σμός τότε ήταν 938.765 άτομα. Το 1853 περάσαμε το ένα εκατομ-

μύριο και συγκεκριμένα ήμασταν 1.035.527. Πάνω από δύο εκατομ-

μύρια γίναμε το 1889 και συγκεκριμένα 2.187.208. Το 1920 ανεβή-

καμε στα 6.531.474, ψηλώσαμε το 1928 στα 6.204.684, το 1940 ήμα-

σταν 7.344.860, το 1961 ανεβήκαμε στα 8.388.553, αισίως το 1981

αυξηθήκαμε στα 9.740.471 και το 1991 πατήσαμε στα 10.259.908.

Το 2011 πήγαμε λίγο... ψηλότερα, στα 10.816.286!

Τελεσίγραφο Ερντογάν σε Αιγαίο και Κύπρο!

Αφού παρέσυρε Αθήνα και Λευκωσία στην άγονη διαδικασία των

διερευνητικών και της Πενταμερούς Διάσκεψης, τώρα ο Τ. Ερντογάν

επιχειρεί να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό στις δύο αυτές διαδικασίες,

φέρνοντας σε δύσκολη θέση την ελληνική και την κυπριακή πλευρά.

Όσοι δικαιολογούσαν τις προηγούμενες εβδομάδες τη συμμετοχή της

Ελλάδας στις διερευνητικές και στην Πενταμερή, κάνοντας περι-

σπούδαστες αναλύσεις περί αλλαγής πολιτικής και «στροφής» του Τ.

Ερντογάν, μάλλον είναι τώρα εκτεθειμένοι, καθώς άπαντες διαπι-

στώνουν ότι ο Τ. Ερντογάν, ούτε άλλαξε, ούτε μετατράπηκε σε «αμνό»,

αλλά για μία ακόμη φορά παίζει τον διπλό του ρόλο, πότε ως ειρηνο-

ποιός, πότε ως ταύρος εν υαλοπωλείω, προκειμένου να πετύχει τους

στόχους του. Αφού λοιπόν απέσυρε, έπειτα από πολύμηνες παρά-

νομες έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, το τουρκικό ερευνητικό,

υιοθέτησε μια πιο ήπια ρητορική, αφήνοντας τη βρώμικη δουλειά για

τον Μ. Τσαβούσογλου, τον Χ. Ακάρ ή τον Ομέρ Τσελίκ.

Έτσι, αφού έκανε τις συνεννοήσεις του με την Άνγκελα Μέρκελ και

αφού η Αθήνα δέχτηκε την επιστροφή στη διαδικασία των διερευ-

νητικών και της Πενταμερούς, χωρίς να έχει τεθεί καμία ουσιαστική

προϋπόθεση, τώρα απειλεί ακόμη και τον Έλληνα πρωθυπουργό,

τονίζοντας ότι αν δεν δεχτεί τους όρους του, θα αντιληφθεί τι σημαίνει

«τρελός Τούρκος». Και οι απαιτήσεις του Τ. Ερντογάν δεν είναι και

λίγες. Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε ο υπουργός Άμυνας Χ.

Ακάρ να απαιτεί να... διακοπούν οι επισκέψεις Ελλήνων αξιωμα-

τούχων στα νησιά (!) που είναι «κάτω από τη μύτη της Τουρκίας» και

την επομένη συνέχισε ο Τ. Ερντογάν, επαναφέροντας την απαίτηση

ο Έλληνας πρωθυπουργός να μη μεταβαίνει στη Λευκωσία και να

μην προβαίνει σε δηλώσεις για το Κυπριακό. Αποθρασυμένος ο Τούρ-

κος Πρόεδρος, επιτέθηκε στην ελληνική πλευρά και προσωπικά στον

Έλληνα πρωθυπουργός, απειλώντας ουσιαστικά ότι αν συνεχίσει τις

«προκλήσεις», θα σημαίνει ότι τινάζει τις διερευνητικές στον αέρα!

Με μάσκα το Πάσχα...

Δεν νομίζω ότι το Πάσχα θα μπορέσουμε να το γιορτάσουμε ως

συνήθως. Απλώς θα είναι με μέτρα, γιατί για να γίνει μια σωστή γιο-

ρτή θα πρέπει να έχουμε βγάλει τις μάσκες, να μην έχουμε αποστά-

σεις και πρόβλημα με τον συνωστισμό. Όταν, λοιπόν, δεν θα έχει γίνει

μέχρι το Πάσχα το 60% των εμβολιασμών, για να έχουμε σχετική

ανοσία, είναι δύσκολο να κάνουμε Πάσχα όπως παλιά, τουλάχιστον

με τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. 

Τα πράγματα θα διαφοροποιηθούν όταν θα έχει εμβολιασθεί όλος

ο πληθυσμός και θα είμαστε όλοι ελεύθεροι.

Φ.Χαρ.

Σ Χ Ο Λ Ι ΑΣ Χ Ο Λ Ι Α

“Σαν βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη,

να εύχεσαι να’ναι μακρύς ο δρόμος”
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ΦΩΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΝΙΚΟΥ ΔΕΝΔΙΑ ΜΕ ΝΕΟ ΥΠΕΞ ΗΠΑ

Α.ΜΠΛΙΝΚΕΝ: Δέσμευση για συνέχιση της συνεργασίας 3+1
Στην τηλεφωνική επικοινωνία με

τον νέο Υπουργό Εξωτερικών των

ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, που είχε

την Τρίτη ο Έλληνας Υπουργός Εξω-

τερικών Νίκος Δένδιας, ο νέος επι-

κεφαλής της αμερικανικής διπλω-

ματίας εξέφρασε τη δέσμευση για

συνέχιση της στρατηγικής συνερ-

γασίας τόσο διμερώς αλλά και μέσω

της διαδικασίας 3+1 (Ελλάδα, Κύ-

προς, Ισραήλ και ΗΠΑ).

Σύμφωνα με ανάρτηση του ελληνι-

κού Υπουργείου Εξωτερικών στο

Twitter, «οι δύο Υπουργοί διαπίστω-

σαν ότι οι διμερείς σχέσεις έχουν

φθάσει στο υψηλότερο σημείο τους

και στο πλαίσιο της στρατηγικής συνε-

ργασίας εξετάσθηκαν οι προοπτικές

περαιτέρω ενδυνάμωσής τους, με

ιδιαίτερη έμφαση στον ενεργειακό

και στον αμυντικό τομέα».

Επιπλέον, ο Έλληνας Υπουργός

Εξωτερικών ενημέρωσε τον Αμερι-

κανό ομόλογό του για την εμβάθυ-

νση των σχέσεων με τις χώρες της

Μέσης Ανατολής και του Κόλπου σε

διμερές, αλλά και σε πολυμερές

επίπεδο.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας

των δύο Υπουργών, ο κ. Δένδιας

αναφέρθηκε «στις εξελίξεις στην

ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβα-

νομένης της Λιβύης, της Συρίας, και

της Ανατολικής Μεσογείου, αναφε-

ρόμενος επίσης στις τουρκικές ενέρ-

γειες», καταλήγει το ελληνικό Υπο-

υργείο Εξωτερικών.

Δήλωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

Στην τηλεφωνική επικοινωνία των

ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και της Ελλάδας,

αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Στέιτ

Ντιπάρτμεντ, Νεντ Πράις, ο οποίος

επισήμανε ότι οι κ. Άντονι Μπλίνκεν

(φωτό) και Νίκος Δένδιας τόνισαν

τη δέσμευσή τους να ενισχύσουν

περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-

Ελλάδας, μεταξύ άλλων, μέσω του

στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλά-

δας και της διαδικασίας 3 + 1 με την

Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς και τη

στενή συνεργασία για την άμυνα, τη

διαφοροποίηση της ενέργειας και τη

σταθερότητα στην ευρύτερη περ-

ιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

«Ο Υπουργός Μπλίνκεν χαιρέτι-

σε τον συνεχή ηγετικό ρόλο της Ελλά-

δας στην προώθηση της Διατλαντι-

κής και Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

των Δυτικών Βαλκανίων. Οι δύο Υ-

πουργοί επιβεβαίωσαν την ιστορι-

κή σημασία της ένταξης της Βόρει-

ας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Ο Αμε-

ρικανός Υπουργός εξέφρασε την

υποστήριξή του στις συνεχιζόμενες

διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ των

συμμάχων στο ΝΑΤΟ, Ελλάδας και

της Τουρκίας, και συγχαίρει την Ελλά-

δα με την ευκαιρία των εορτασμών

της φετινής 200ης επετείου», πρό-

σθεσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντι-

πάρτμεντ.



Τις κάπες τους έβαλαν οι εύζωνες

λόγω της κακοκαιρίας στο Μνημείο

του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ η αλλα-

γή της φρουράς γινόταν με στρα-

τιωτικό όχημα για λόγους ασφαλείας

– και συγκεκριμένα για να μην γλι-

στρούν τα τσαρούχια στο μνημείο. 

Η κακοκαιρία «Μήδεια», που σάρω-

σε την Ελλάδα αυτή τη βδομάδα και

έπληξε ακόμη και την Αθήνα με ισχυ-

ρες χιονοπτώσεις, τσουχτερο κρύο, χιόνι

ακομα και στα νότια προάστια της πρω-

τεύουσας μέχρι τη θάλασσα, ήταν ιδιαίτε-

ρα δύσκολη για τους ακοίμητους φρο-

υρούς του ένδοξου Μνημείου. Ακόμα

και σε συνθήκες παγωνιάς οι Εύζωνες

της Προεδρικής Φρουράς είναι ανα-

γκασμένοι να παραμείνουν επί ώρες

ακίνητοι στο μνημείο του Αγνώστου 

Στρατιώτη και το Προεδρικό Μέγαρο.

Μόνη «ασπίδα» προστασίας τους ενάν-

τια στο κρύο είναι μία κάπα, με την οποία

τους σκεπάζουν, ενώ ειδικά τις πρωι-

νές ώρες που χιόνιζε και επικρατούσε

παγωνιά, οι αλλαγές γινόντουσαν σε

ειδικό όχημα του στρατού, αφού ο δρό-

μος γλιστρούσε και πρωταρχικός σκοπός

είναι η ασφάλεια των Ευζώνων.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν

προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκ-

τροδότηση αλλά και τις μετακινήσεις,

καθώς κύριες οδικές αρτηρίες της πρω-

τεύουσας ντύθηκαν στα λευκά. Το Σύντα-

γμα και δρόμοι όπως η Πατησίων, η

Σταδίου, η Συγγρού έως και η παρα-

λιακή, παρότι παραμένουν ανοιχτοί,

είναι καλυμμένοι με χιόνι. Οι παράδρο-

μοι, όμως, σε όλες τις γειτονιές της Αθή-

νας ήταν αδιάβατοι... Οι κάτοικοι απο-

κλείστηκαν στα σπίτια τους, τα μέσα

συγκοινωνίας δεν λειτουργούν. Εκχιο-

νιστικά μηχανήματα ανέλαβαν να κα-

θαρίσουν τους δρόμους της πρωτεύουσας

και στην καρδιά της Αθήνας. Μάλιστα,

λόγω των έντονων καιρικών φαινομέ-

νων αναβλήθηκαν την Τρίτη οι εμβο-

λιασμοί σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα

της Αττικής.

Η ιστορία του Μνημείου του

Αγνώστου Στρατιώτου

Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του

τείχους που πλαισιώνει τη Βουλή των

Ελλήνων. Σε αυτό το σημείο του τείχο-

υς είναι σκαλισμένη η αναπαράσταση

ενός νεκρού στρατιώτη και περιστοιχίζεται

από αποσπάσματα από τον περίφημο

“Επιτάφιο” του Περικλέους. 

Η σκαλιστή τοιχογραφία είναι έργο

του Κώστα Δημητριάδη και αναπα-

ριστά έναν νεκρό Έλληνα στρατιώτη

του 5ου αιώνα π.Χ. που έπεσε μαχό-

μενος στο ναό της Αφαίας στην Αίγινα.

Αριστερά και δεξιά του στρατιώτη είναι

χαραγμένα τα ονόματα όλων των ιστο-

ρικών μαχών στις οποίες πήραν μέρος

οι Έλληνες στρατιώτες, με τελευταία

αυτή της Κύπρου το 1974. Αποτελεί ένα

από τα σημαντικότερα αξιοθέατα στην

Αθήνα.

Τα αποκαλυπτήρια του μνημείου έγι-

ναν στις 25 Μαρτίου 1932, κατά την

τελευταία διακυβέρνηση του πρωθυ-

πουργού Ελευθερίου Βενιζέλου. Το

μνημείο φυλάσσεται σε 24ωρη βάση

από δύο Εύζωνες, μέλη της Προεδρι-

κής Φρουράς, μιας ειδικά επιλεγμένης

μονάδας του ελληνικού στρατού.

Το σώμα των Ευζώνων (που σημαίνει

καλοντυμένος) δημιουργήθηκε από τον

βασιλιά Όθωνα, για να αποτελέσει την

προσωπική φρουρά της βασιλικής οικο-

γένειας. Οι στολές τους βασίζονται στις

παραδοσιακές φορεσιές του 19ου αιώνα

των Ελλήνων της νότιας Ελλάδας. Tο

κόκκινο φέσι συμβολίζει την αιματοχυσία

της Επανάστασης του 1821 κατά των

Τούρκων, τα μαύρα κρόσια τα δάκρυα

των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της τουρ-

κικής κατοχής και οι 400 πιέτες της

φούστας τα 400 χρόνια σκλαβιάς από

τους Τούρκους.

Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς

και φόρος τιμής των νεκρών Ελλήνων

στρατιωτών στις δύο εθνικές εορτές της

Ελλάδας την 25η Μαρτίου και την 28η

Οκτωβρίου. Είναι δε σημείο έλξης για

κάθε επισκέπτη της Αθήνας.

Η «Μήδεια» πάγωσε 

την Ελλάδα

Σε μία από τις εντονότερες των τελευ-

ταίων 40 ετών κατατάσσεται η χιονό-

πτωση που έπληξε την Ελλάδα τις προη-

γούμενες ημέρες, όπως προκύπτει από

τα ιστορικά στοιχεία της Εθνικής Μετεω-

ρολογικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, που συμμε-

τείχε στις συσκέψεις της Γενικής Γραμ-

ματείας Πολιτικής Προστασίας, η συνο-

λική διάρκεια των χιονοπτώσεων ήταν

οι 36 ώρες στην Αττική, με τις μεγάλες

εντάσεις να καταγράφονται στο κέντρο

της Αθήνας επί 24 ώρες και να συνο-

δεύονται από ύψος χιονιού περίπου 20-

25 εκατοστά. 

Οι χιονοπτώσεις ξεκίνησαν τα ξημε-

ρώματα της Δευτέρας, 15 Φεβρουαρίου,

στις 5 το πρωί, κυρίως στα δυτικά και

βόρεια τμήματα της Αττικής. Στη δεύτε-

ρη φάση της κακοκαιρίας, οι χιονο-

πτώσεις επεκτάθηκαν στα υπόλοιπα

βόρεια τμήματα του νομού και αργότε-

ρα και στα ανατολικά. Τα φαινόμενα κατά

τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας

συνεχίστηκαν και στο κέντρο της πόλης

της Αθήνας. 

Οι χιονοπτώσεις ήταν πυκνές καθ’

όλη τη διάρκεια της Τρίτης, 16 Φεβρου-

αρίου με πολύ μεγάλες εντάσεις σε όλον

τον νομό, ενώ επηρέασαν το κέντρο της

πόλης της Αθήνας για 24 ώρες.

Λόγω του μεγάλου βάρους του χιο-

νιού που έπεφτε, εκατοντάδες δέντρα

έσπασαν και έπεσαν σε δρόμους και

πάνω σε αυτοκίνητα, προκαλώντας

ακόμα περισσότερες ζημιές, αφού εμπό-

διζαν την πρόσβαση προς σημεία όπου

υπήρχαν βλάβες των δικτύων ηλεκ-

τροδότησης και υδροδότησης, με απο-

τέλεσμα μέχρι και χθες να μην έχουν

ηλεκτρικό (άρα και θέρμανση) πάνω

από 50,000 νοικοκυριά στα βόρεια του

Ν. Αττικής. 

Παράλληλα, η κακοκαιρία που είχε

επεκταθεί σε σχεδόν ολόκληρη την ηπει-

ρωτική Ελλάδα και την Κρήτη δημιούρ-

γησε πρωτοφανείς συνθήκες ακόμα και

για περιοχές της Μακεδονίας, όπου η

Φλώρινα για παράδειγμα σημείωσε -25

β. Κελσίου για πάνω από 24 ώρες, ενώ

το χιόνι έφτασε στη θάλασσα σε πολ-

λές παραλιακές περιοχές. 

Τις πρώτες ώρες του περασμένου

εικοσιτετραώρου επικράτησαν και θυελ-

λώδεις βόρειοι άνεμοι με ριπές άνω των

100 χλμ/ώρα, οι οποίοι στη συνέχεια

παρουσίασαν μικρή εξασθένηση. Η

ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στο Πόρτο

Τήνου και ήταν ίση με 121 χλμ/ώρα.

Από την πλευρά της η ΕΜΥ εξέδω-

σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών

φαινομένων στις 11 Φεβρουαρίου το

οποίο επικαιροποιήθηκε στις 15 Φε-

βρουαρίου, συμμετείχε σε συσκέψεις

της ΓΓ Πολιτικής Προστασίας και

προχώρησε στην ενεργοποίηση εκτά-

κτων μετρήσεων/ραδιοβολίσεων και

προσωπικού.

Ηκακοκαιρία έχει αφήσει πολλές

ανοιχτές πληγές σε ολόκληρη τη χώρα,

ενώ σημειώθηκαν και τρεις θάνατοι.  
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ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΕΠΕΒΑΛΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Κρύωσαν και οι εύζωνες
του Αγνώστου Στρατιώτη…



(1920 - 2021, από την 

Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας)

«Κοιμήθηκε» πλήρης ημερών, σε ηλικία 101 ετών, στις 8 Φε-

βρουαρίου 2021, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του ο

συμπατριώτης μας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ, πολυ-

αγαπημένος πατέρας, παππούς,προ-πάππους, αδελφός και

θείος. 

Εγκαταλείπει τις κόρες του Βασιλική και Κυριακή, τους γαμ-

προύς του Παναγιώτη Ν. Βάσσο  και Τίτσιαν Ζαβάτζκι, τα εγ-

γόνια του Νικόλαο και Σουζάνα, Αλεξάνδρα, Αθηνά, Πανα-

γιώτη, Πάζμπι και Αλέξανδρο, την δισέγγονή του Αναστασία-

Σοφία, τα αδέλφια του Ιωάννη, Γεώργιο και Μαρία, τη νύφη του

Θεοδώρα, δεκάδες ανήψια, ξαδέλφια και συγγενείς, ως και πλεί-

στους φίλους σε Ελλάδα και Βρετανία.

Γεννήθηκε το 1920 στην Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας και υπηρέ-

τησε στην Ελληνική Χωροφυλακή από το 1939 έως το 1968, ενώ

συνέχισε και ολοκλήρωσε ευδόκιμη υπηρεσία στο ελληνικό Υ-

πουργείο Εξωτερικών έως το 1982. Πολέμησε εναντίον των Ιταλών

και των Γερμανών, τραυματίστηκε και αιχμαλωτίστηκε στη Μάχη

της Κρήτης, ενώ έλαβε μέρος στην Εθνική Αντίσταση, ενταγμέ-

νος στις ομάδες της Αθήνας του ΕΔΕΣ. 

Ήταν παντρεμένος με την Παρθένα Καρατζαφέρη (το γένος

Παπαδοπούλου), η οποία απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2015.  

Μετά την αφυπηρέτησή του και την συνταξιοδότησή του, επέ-

στρεψε στη γενέτειρά του – Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας – όπου

συνέχισε να προσφέρει, εκλεγόμενος για δύο θητείες στην προ-

εδρία της κοινότητάς του. Περί τα 2004 μετακόμισε με τη σύζυγό

του στο Λονδίνο για να είναι κοντά στις κόρες του και τις οικογέ-

νειές τους. 

Ιδιαίτερα κοινωνικός, απλός και αρχοντικός στη σκέψη του και

στη συμπεριφορά του, αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους, πρό-

σφερε απλόχερα ό,τι μπορούσε προς τον συνάνθρωπό του και

έζησε με αξιοπρέπεια και χαμηλούς τόνους μια ιδιαίτερα πλούσια

σε εμπειρίες, μακροχρόνια ζωή. 

Η κηδεία του θα γίνει στο Λονδίνο και θα ταφεί δίπλα στη σύζυγό

του στο Κοιμητήριο του Edmonton.

Λόγω των περιορισμών για τον κορωνοϊό, η κηδεία θα γίνει σε

στενό οικογενειακό κύκλο. 

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τηλέφωνο οικείων: 020 8351 0401.

Παναγιώτης Χρ. Καρατζαφέρης
+  Α Γ Γ Ε Λ Ι Α Θ Α Ν Α Τ Ο Υ +

Panagiotis Chr. Karatzaferis

1920 - 2021
Passed away peacefully at the age of 101, on February 8,

2021, surrounded by his family, our compatriot PANAGIOTIS

CHR. KARATZAFERIS, much-loved father, grandfather,

great-grandfather, brother and uncle.

He leaves his daughters Vasiliki and Kyriaki, his sons-in-law

Panagiotis N. Vassos and Titcian Zavatzki, his grandchil-

dren Nikolaos and Suzanna, Alexandra, Athena,

Panagiotis, Pazbi and Alexandros, his great-granddaughter

Anastasia-Sofia, his brothers Ioannis, Georgios and Maria,

his sister-in-law Theodora, dozens of nieces, cousins   and

relatives, as well as numerous friends in Greece and Britain.

He was married to Parthena Karatzaferi (nee

Papadopoulou), who passed away in February 2015. 

His funeral will take place in London and he will be buried

next to his wife in Edmonton Cemetery.

Due to the limitations for the coronavirus, the funeral will take

place in a close family circle. Details will be announced later.

Telephone of relatives: 020 8351 0401. 



Δελτίο Τύπου αναφέρει:

Μια σημαντική εξέλιξη για την επιστημονική μελέτη

του Ελληνισμού της Διασποράς ανακοινώθηκε πρό-

σφατα στον ακαδημαϊκό χώρο του Ηνωμένου Βασι-

λείου. Στις 15 του περασμένου Δεκεμβρίου το Κολλέ-

γιο Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου

εξέλεξε ομόφωνα τον Δρα Αχιλλέα Χατζηκυριάκου

στη θέση του Πρoϊσταμένου του Ελληνικού Ινστιτούτου

και Διευθυντή του Κέντρου Μελετών Ελληνικής Δια-

σποράς. Ο Δρ Χατζηκυριάκου ανέλαβε επισήμως τα

νέα του καθήκοντα την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο του Royal Holloway ιδρύθη-

κε το 1993 για να εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικό-

τερα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα για την διαχρ-

ονική και διεπιστημονική μελέτη της Ελληνικής Ιστο-

ρίας και Πολιτισμού. Όπως εξήγησε ο Διευθυντής του

Ελληνικού Ινστιτούτου,Επίκουρος Καθηγητής Βυζαν-

τινής Γραμματείας και Ελληνικής Παλαιογραφίας Χαρά-

λαμπος Δενδρινός, «Όταν η αείμνηστη δασκάλα μας,

διακεκριμένη βυζαντινολόγος Καθηγήτρια Ιουλιανή

Χρυσοστομίδου (1928-2008) ανέλαβε τα ηνία του

Ελληνικού Ινστιτούτου το Δεκέμβριο του 1998, κανείς

δεν μπορούσε να φανταστεί ότι 28 χρόνια μετά την ίδρυ-

σή του το Ινστιτούτο μας όχι μόνο θα υφίσταται αλλά-

και θααναπτύσσεται εν μέσω της χειρότερης πανδημίας

που έχουμε βιώσει. Αυτό οφείλεται πρωτίστως σε εκείνην

και στο όραμακαι την αγάπη της για την Ελλάδα, την

Κύπρο, και τον οικουμενικό Ελληνισμό που μετἐδωσε

σε γενεές φοιτητών. Η ανοδική πορεία και ανάπτυξη

που βιώνει το Ινστιτούτο τα τελευταία χρόνια αποτελεί

συνέχεια του οράματος και του έργου της, με την υπο-

στήριξη του Κολλεγίου μας, των συναδέλφων, φοιτ-

ητών, ερευνητών, φίλων, ευεργετών μας, και του απλού

κόσμου που αγαπά και ενδιαφέρεται για τον ελληνισμό.

Αυτοί είναι που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και

συνεχίζουν να στέκονται δίπλα μας». 

Ο κ. Δενδρινός τόνισε επίσης ότι «Είμαστε ιδιαίτερα

ευγνώμονες στο Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη για την συνεχή,

γενναιόδωρη και αμέριστη ηθική και οικονομική υπο-

στήριξή του. Αυτή η υποστήριξη μας έδωσε ανάμεσα

σε άλλα την δυνάτοτητα να θεσπίσουμε θέση Τακτικού

Λέκτορα στη νεότερη Ελληνική Ιστορία, που κατέχει ο

Δρ Πάρις Παπαμίχος Χρονάκης, και την θέση του

Προϊσταμένου στο Ελληνικό Ινστιτούτο και Διευθυντή

του Κέντρου Μελετών της Ελληνικής Διασποράς στην

οποία εξελέγη πρόσφατα ο Δρ Αχιλλέας Χατζηκυριά-

κου. Έτσι ανοίγονται νέοι ορίζοντεςστην διδασκαλία και

έρευνα του Νεότερου Ελληνισμού και την μελέτη της

Ελληνικής Διασποράς στο Royal Holloway».

Το Κέντρο Μελετών της Ελληνικής Διασποράς (Centre

for Greek Diaspora Studies) λειτουργεί στο Ελληνικό

Ινστιτούτοαπό το 2014. Ιδρύθηκε μετά από πρόταση

του φιλέλληνα Βρετανού και μεγάλου ιστορικού Καθη-

γητή Richard Clogg, με πρώτο διευθυντή τονλέκτο-

ρα Δρα Γιώργο Βασιάδη. Κύριος σκοπός του Κέντρ-

ου είναι η διαχρονική και διεπιστημονική μελέτη του

Ελληνισμού της Διασποράς απανταχού γης.

Ο νέος Διευθυντής του Κέντρου, Δρ Αχιλλέας Χα-

τζηκυριάκου, κατάγεται από το χωριό Πάνω Κυβίδες

της επαρχίας Λεμεσού και διαμένει με την οικογένειά

του στο βόρειο Λονδίνο από το 2014. Ειδικεύεται στην

κοινωνική και πολιτιστική ιστορία της σύγχρονης Ελλά-

δας με έμφαση στις αναπαραστάσεις του ανδρισμού

και των έμφυλων σχέσεων στον ελληνικό κινηματο-

γράφο των δεκαετιών του ‘50 και ‘60. Είναι κάτοχος

διδακτορικού διπλώματος από το Ευρωπαϊκό Πανε-

πιστήμιο της Φλωρεντίας, έχει δημοσιεύσει εκτενώς

σε θέματα τηςειδικότητάς του, έχει δώσει διαλέξεις σε

πανεπιστήμια του εξωτερικού, και συμμετείχε ως

εισηγητής και διοργανωτής σε διεθνή επιστημονικά

συνέδρια. Έχει διδάξει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ενώ από το

2016 συμμετέχει ως αξιολογητής ερευνητικών μεταδι-

δακτορικών προτάσεων του προγράμματος Marie

Skłodowska-Curie Actions της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής. Εργάστηκε ως Επιστημονικός Λειτουργός στο

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στην Κύπρο (2011-2014)

ενώ υπηρέτησε για τέσσερα χρόνια στη θέση του Πολι-

τιστικού Συμβούλου της Υπάτης Αρμοστείας της Κύπρ-

ου στο Λονδίνο (2014-2018). To 2016 εξελέγη πρόε-

δρος του European Union National Institutes for Culture

(EUNIC) London, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα

εθνικών πολιτιστικών φορέων στον κόσμο. Από το 2015

είναι επισκέπτης ερευνητικός συνεργάτης του Κέντρ-

ου Ελληνικών Σπουδών του King’s College του Πανε-

πιστημίου του Λονδίνου και από το 2018 είναι Επι-

στημονικός Σύμβουλος του Fitzwilliam Museum του

Πανεπιστημίου Κέιμπριτζ σε διεθνές ερευνητικό πρό-

γραμμα που μελετά τη διαμόρφωση τεχνών και ταυ-

τοτήτων στην Κύπρο, Κρήτη και Σαρδηνία. 

«Με την πλούσια εμπειρία του», καταλήγει ο κ. Δεν-

δρινός, «τις ακαδημαϊκές του γνώσεις, το υφιστάμενο

δίκτυο συνεργατών του,καιπροπάντων με το ήθος που

τον χαρακτηρίζει και το πάθος που τρέφει για τον Ελληνι-

σμό, ο Δρ Αχιλλέας Χατζηκυριάκου θα μας βοηθήσει

να φτάσουμε σε υψηλότερα και ευρύτερα επίπεδα ερευ-

νητικής, πολιτιστικής και κοινωνικής προσφοράς. Η

Κύπρος και η Κυπριακή ομογένεια πάντα είχαν ξεχωρ-

ιστή θέση στην καρδιά και στο έργο μας. Είμαι βέβαι-

ος ότι με την ένταξη στην διοικητική και ερευνητική ομάδα

μας ενός Κύπριου επιστήμονα με το κύρος και την εμπει-

ρία του Δρα Χατζηκυριάκου, η μελέτη του διασπορικού

Ελληνισμού θα γίνει ακόμη βαθύτερη και ουσιαστική.

Βασικός μας στόχος είναι να έρθουμε ακόμα πιο κοντά

στην Ελληνική και Κυπριακή Ομογένεια στη Βρετανία.

Μέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας, κοινών

εκδηλώσεων, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμμα-

τα και άλλες δραστηριότητες, θα θέλαμε να ανοίξουμε

ένα διάλογο με την ευρύτερη κοινωνία ώστε η ακαδ-

ημαϊκή γνώση να είναι κτήμα όλων. Καλωσορίζουμε

τον Αχιλλέα και ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία στο

έργο του».
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Νέος προϊστάμενος του Ελληνικού Ινστιτούτου του

Royal Holloway ο Δρ Ανδρέας Χατζηκυριάκου

Ο νέος Προϊστάμενος του Ελληνικού 
Ινστιτούτου και Διευθυντής του Κέντρου

Μελετών της Ελληνικής Διασποράς 
στο Royal Holloway, 

Δρ Αχιλλέας Χατζηκυριάκου
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Τη μεγαλομανία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-

γάν αποκαλύπτει η νέα δήλωσή του σχετικά

με το πανεπιστήμιο της Ριζούντα του Πόντου,

το οποίο φέρει το όνομά του είπε πρέπει να

είναι ένα από τα καλύτερα του κόσμου και το

καλύτερο στην Τουρκία. «Εγώ εμπιστεύομαι

τους καθηγητές μας», ανέφερε χαρακτηριστι-

κά.

Το Πανεπιστήμιο Recep Tayyip Erdoğan, το

οποίο άνοιξε ως Πανεπιστήμιο Rize το 2006

πριν από την αλλαγή ονόματος το 2012, είναι

πρώην επαγγελματική σχολή. Επικεντρώνε-

ται στη διδασκαλία στους τομείς της επιστή-

μης και της υγείας. Έχει 19.000 φοιτητές, 1.133

ακαδημαϊκό προσωπικό και είναι ένα από τα

κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, σύμφω-

να με τον ιστότοπό του.

Την ίδια ώρα εδώ και 40 ημέρες, η ακαδη-

μαϊκή κοινότητα της Κωνσταντινούπολης δηλώνει

αποφασισμένη «να μην κατεβάσει τα μάτια»,

όπως αναφέρει σχετικά το hashtag που έχει

κατακλύσει την Τουρκία, και να αντισταθεί σθε-

ναρά στο «σκοτάδι» που επιχειρεί να επιβά-

λει ο Τούρκος πρόεδρος μέσω του διορισμού

στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου (Boğaziçi

Üniversitesi) νέου πρύτανη, ο οποίος ουδεμία

σχέση έχει με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Η επιλογή του Μπουλού, που κατηγορείται

για λογοκλοπή και ήταν υποψήφιος με το κόμμα

Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) του Ερν-

τογάν, αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το

ποτήρι για πολλούς νέους που δεν έχουν

γνωρίσει άλλον ηγέτη εκτός από τον Ερντο-

γάν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το

2003.

Μάλιστα η πρακτική του Ερντογάν να διο-

ρίσει κάποιον που δεν έχει σχέση με την ακαδη-

μαϊκή κοινότητα έρχεται να θυμίσει στους Τούρ-

κους πρακτικές από το στρατιωτικό πραξικόπημα

του 1980.

Φοιτητές βήκαν στους δρόμους διαδ-

ηλώνοντας, ωστόσο βρήκαν απέναντί τους την

Αστυνομία. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κάνει

χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών

για να διαλύσουν τις συγκεντρώσεις στην Κων-

σταντινούπολη, την Άγκυρα και τη Σμύρνη,

ενώ έχουν συλλάβει περισσότερους από 500

διαδηλωτές. 

Αν και οι περισσότεροι φοιτητές που συλλαμ-

βάνονται αφήνονται ελεύθεροι, οι συλλήψεις

και η βία προκαλούν νέες καταγγελίες για τον

αυταρχισμό του Ερντογάν.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΛΙΝΚΕΝ-ΤΣΑΒΟΥΣΟΓΛΟΥ

ΥΠΕΞ ΗΠΑ: Κάλεσε την Τουρκία να 
σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις

αρχές δημοκρατικής διακυβέρνησης

ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ...

« Το πανεπιστήμιο Ερντογάν
πρέπει να είναι από τα καλύτερα

του κόσμου...»
Λίγες ώρες μετά την όξυνση των αμερικανο-

τουρκικών σχέσεων με αφορμή την ανακοίνωση

του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον θάνατο 13 Τούρ-

κων στο Βόρειο Ιράκ, ο υπουργός Εξωτερικών

της Κυβέρνησης Μπάιντεν, Άντονι Μπλίνκεν,

είχε την πρώτη του τηλεφωνική επικοινωνία με

τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. 

Ο Αμεερικανός ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στη σημασία

των αμερικανοτουρκικών σχέσεων, αλλά και του

σεβασμού των αρχών της δημοκρατικής διακ-

υβέρνησης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του Στείτ Ντι-

πάρτμεντ, «ο υπουργός Μπλίνκεν τόνισε τη μακρ-

οχρόνια σημασία της διμερούς σχέσης ΗΠΑ-

Τουρκίας, το κοινό μας ενδιαφέρον για την κατα-

πολέμηση της τρομοκρατίας και τη σημασία των

δημοκρατικών θεσμών, της διακυβέρνησης χωρίς

αποκλεισμούς και του σεβασμού των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων».

Παράλληλα, όμως, ο Αμερικανός υπουργός

ζήτησε για ακόμα μία φορά από την Άγκυρα να

μην διατηρήσει το ρωσικό πυραυλικό σύστημα

S-400 και εξέφρασε τη στήριξή του στις διερευ-

νητικές συνομιλίες μεταξύ της Τουρκίας και της

Ελλάδας. 

Σχετικά με την Συρία, η ανακοίνωση του Στέιτ

Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι και οι δύο πλευρές

δεσμεύθηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους

και να υποστηρίξουν την εξεύρεση μιας πολιτι-

κής λύσης. 

Από την πλευρά του, ο Άντονι Μπλίνκεν εξέφ-

ρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο των

Τούρκων ομήρων στο Βόρειο Ιράκ και είπε ότι,

ΑΝ ΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, η Ουά-

σιγκτον θεωρεί πως οι τρομοκράτες του ΡΚΚ

φέρουν την ευθύνη για αυτή την πράξη.

Ωσάν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση

για καταγγελία που έχει στα χέρια της η Αστυ-

νομία και αφορά σεξουαλική παρενόχληση

γυναίκας, από Κύπριο πολιτικό. Η εν λόγω

καταγγελία βρίσκεται στα χέρια των Ανακρ-

ιτών από την προηγούμενη βδομάδα και το

συμβάν έγινε σύμφωνα πάντα με την καταγ-

γελία το 2014.

Η δημοσιοποίηση της καταγγελίας της 32χρο-

νης αφορά γνωστό πολιτικό προσώπο, εκλεγ-

μένο στο Κοινοβούλιο της Κύπρου και της Ευρώπης.

Οι ανακριτές έπιασαν δουλειά για διερεύνηση της

άκρως σοβαρής αυτής υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην καταγ-

γελία της κοπέλας, ο πολιτικός φέρεται να την

κάλεσε στο διαμέρισμα του με σκοπό να συζητή-

σουν για την επαγγελματική της αποκατάσταση

(ήθελε να της βρει δουλειά) και εκεί προέβη σε

άσεμνες πράξεις. Η κοπέλα μετά από τις πρά-

ξεις αυτές έφυγε από το διαμέρισμα του, όμως

δεν είχε βρει το κουράγιο μέχρι την προηγούμενη

εβδομάδα να τον καταγγείλει στις Αρχές. 

Όπως σ’ όλες τις περιπτώσεις έτσι και σε αυτήν

η Αστυνομία ενεργεί συντονισμένα, με τον κατα-

ρτισμό δηλαδή ανακριτικής ομάδας η οποία θα

λάβει περαιτέρω καταθέσεις. 

Όπως έγινε γνωστό, τόσο ο καταγγελλόμενος

πολιτικός όσο κι άλλα άτομα θα κληθούν για κατά-

θεση.

Σημειώνεται δε ότι ο εν λόγω πολιτικός δεν

έχει ασυλία, σύμφωνα και με δημοσίευμα της

εφημερίδας «Φιλελεύθερος» (16 Φεβρουαρίου).

Οι καταγγελίες σαφώς και πρέπει να περι-

βάλλονται από ένα πέπλο προστασίας προκει-

μένου το θύμα να νοιώσει την απαιτούμενη ασφά-

λεια για να προβεί σε καταγγελία και να εξιστο-

ρήσει τα όσα έζησε.

Ωστόσο η κοινή γνώμη, αυτή την περίο-

δο υπό ένα καθεστώς ευρύτερου «θυμού» για

τα όσα βλέπουν καθημερινά το φως της δημο-

σιότητας, ζητεί παραδειγματικές τιμωρίες και

απαιτεί να μη μένει στο σκοτάδι. Η εν λόγω

καταγγελία διαφοροποιείται ως προς το ότι αφορά

πολιτικό πρόσωπο και ως αναμένεται, προκαλεί

περαιτέρω συναισθήματα θυμού ιδίως από την

κοινωνία. Εντύπωση ωστόσο προκαλεί η γενικό-

τερη «σιωπή» του πολιτικού φάσματος, το οποίο

μέχρι πρότινος καλούσε τα θύματα να σπάσουν

τη σιωπή και να μιλήσουν. 

Η διαπόμπευση καθώς και τα «διαδικτυακά

λαϊκά δικαστήρια» σαφώς δεν έχουν θέση ενώ

όπως τονίζουν και άτομα τα οποία είναι σε θέση

να γνωρίζουν τη διαδικασία τέτοιων καταγγελιών,

η οποιαδήποτε διαρροή ευαίσθητων πληροφο-

ριών δύναται να «τινάξει» στον αέρα και την όλη

διερεύνηση της υπόθεσης.

Όσον αφορά φήμες που υπήρξαν περί από-

συρσης της καταγγελίας της, γρήγορα δια-

ψεύστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε καμία

περίπτωση δεν τέθηκε θέμα απόσυρσης της

καταγγελίας. «Η διερεύνηση συνεχίζεται κανονι-

κά», διαμήνυσε αρμόδια πηγή. Υπήρξε, ωστό-

σο, δυσφορία από την πλευρά της καταγγέλ-

λουσας για τη διαρροή της υπόθεσης, με την ίδια

να ζητά την απαραίτητη προστασία. Πάντως από

την Αστυνομία τηρείται σιγή ιχθύος σε σχέση με

την υπόθεση.

Καταγγελία κατά γνωστού
Κύπριου πολιτικού για 

σεξουαλική παρενόχληση...
ΗΤΑΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΙ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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Το μακροσκελέστατο, σε 42 δεκάστιχες στρο-

φές, αλλά και δημοφιλέστατο στιχούργημα

του εθνικού ποιητή της Κύπρου Βασίλη Μιχα-

ηλίδη, με τίτλο «Η Χιώτισσα», το οποίο γράφτηκε

μεν το 1895 αλλά δημοσιεύτηκε στο έργο του «Ποι-

ήματα» το 1911, αποτελεί αναμφίβολα ένα από

τα πιο καταξιωμένα στιχουργήματά του, το οποίο

είχε, μάλιστα, διαδοθεί και στα χωριά, όπου το

τραγουδούσαν από μνήμης χωρίς καν να γνωρίζουν

τον συνθέτη του. Αναφέρεται δε, βασικά, σε δύο

Ελληνίδες Χιώτισσες και μια «γριά ζητιάνα» της

Λεμεσού, την ΧατζηΜαρία, η οποία, από δικιά

της, αποκλειστικά, πρωτοβουλία και με κίνδυνο,

βέβαια, της ζωής της, συμβάλλει αποφασιστικά

ώστε να δραπετεύσουν σώες και αβλαβείς από

το χαρέμι ενός Μπέη οι δύο εν λόγω Χιώτισσες:

Η «πρωταγωνίστρια» Κιουλσαπά (δηλαδή Ρόδο

του Μπαξέ), όπως την αποκαλεί χαϊδευτικά ο Τούρ-

κος Μπέης ονόματι Αλής (η οποία στην πραγ-

ματικότητα δεν ήταν μουσουλμάνα αλλά Χριστιανή

ονόματι Ελένη), και η Αϊσιέ (και αυτή επίσης χρι-

στιανή ονόματι Άννα). 

Γράφει ο Χάρης Μεττής

Η δραστήρια γριά, συγκεκριμένα, κατόρθωσε,
πράγματι, να τις βοηθήσει να δραπετεύσουν από το
χαρέμι του ως άνω Μπέη επειδή, στο μεταξύ, είχε
συναντήσει τον επιζώντα αδελφό της Ελένης και
συνεννοήθηκε μαζί του πώς ακριβώς θα πετύχαινε
ο σκοπός τους: Θα τις μεταμφίεζε η γριά ντύνοντάς
τες με ναυτικά ρούχα, τα οποία προφανώς θα της
προμήθευε εκείνος, θα τις οδηγούσε η ίδια και με
κίνδυνο, βέβαια, της ζωής όλων τους, στον Ιερό Ναό
της Μητρόπολης, όπου θα περίμενε ο αδελφός και
οι ναύτες που τον συνόδευαν. Οι οποίοι, στο μεταξύ,
θα υποκρίνονταν ότι γέμιζαν βαρέλια με πόσιμο νερό
για το καράβι τους. Φτάνοντας, λοιπόν, εκεί οι τρεις
γυναίκες απόλυτα σιωπηλές, όπως είχε συμβουλεύσει
η γριά, επιβιβάστηκαν όλοι, πλην της γριάς, σε βάρκα
που τους πήγε στο καράβι που τους περίμενε κι έτσι
έφυγαν από την Κύπρο, χωρίς όμως να μαθαίνουμε
πού θα πήγαιναν

Βασισμένος, λοιπόν, ο Βασίλης Μιχαηλίδης σε
μαρτυρίες επιζώντων φυγάδων από τη Χίο, ίσως δε,
μάλιστα, και στα «Απομνημονεύματα» του πρωτερ-
γάτη της «Σφαγής» Βεχίτ πασά, Διοικητή τότε της
Χίου, τα οποία είχαν μεταφραστεί από τον Δ. Ε. Δανιή-

λογλου το 1861, από το οθωμανικό πρωτότυπο, κι
εκδοθεί στην Ερμούπολη Σύρου το 1881. Υπήρξαν,
βέβαια, και άλλες δημοσιευμένες μαρτυρίες αυτο-
πτών μαρτύρων, όπως του Χιώτη πρώην πρόσφυ-
γα Χριστόφορου Πλάτωνα Καστάνη, στις οποίες
και βασιζόμαστε στα επόμενα. Ασφαλώς, όμως, θα
γνώριζε ο Μιχαηλίδης και την εκδίκηση που πήρε ο
Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης όταν, μαζί με τον
Υδραίο Ανδρέα Πιπίνο, είχαν εισχωρήσει με τα πυρ-
πολικά τους στο λιμάνι της Χίου το βράδυ της 6ης
προς την 7η Ιουνίου 1822 και, εκμεταλλευόμενοι την
ολονύκτια πανδαισία του Καρά Αλή και των αξιω-
ματικών του στόλου του που γιόρταζαν το Μπαϊρά-
μι, τους ανατίναξαν στον αέρα σκοτώνοντας δύο χιλιά-
δες τουλάχιστον Τούρκους ναύτες και στρατιώτες,
όπως επίσης και αναρίθμητους σκλάβους, και κατα-
στρέφοντας πλείστα όσα καράβια τους. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, τόσο οι δύο γυναίκες,
όσο και ο αδελφός και οι ναύτες, αποτελούσαν όλοι
τους επιζώντες Χιώτες της απερίγραπτης και όντως
ανατριχιαστικής «Σφαγής της Χίου», η οποία άρχισε
στις 30 Μαρτίου 1822 και υποτίθεται ότι τελείωσε στις
6 Ιουνίου του ιδίου έτους μετά από επέμβαση της ετε-
ροθαλούς αδελφής του Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄, ονό-
ματι Esma (1778-1848) επειδή η Χίος αποτελούσε
φέουδό της. Για πλήρη, όμως, αναφορά στα γεγονό-
τα, τα οποία συντάραξαν όχι μόνο τους Έλληνες αλλά
και τους ξένους, ενέπνευσαν δε και τον Βασίλη Μιχα-
ηλίδη ώστε να συνθέσει το εν λόγω στιχούργημά του,
θεωρούμε σκόπιμο να αναφερθούμε στα θλιβερά
εκείνα γεγονότα βασισμένοι όσο γίνεται πιο αντικει-
μενικά σε μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων, όπως για
παράδειγμα στα «Απομνημονεύματα» του τότε Τούρ-
κου Διοικητή της Χίου Βεχίτ πασά, ο οποίος υπήρξε
και ο ουσιαστικός εμπνευστής της απάνθρωπης
εκείνης «Σφαγής».

Η Χίος το 1821, όταν εξερράγη η Ελληνική Επα-
νάσταση στο Μοριά, αποτελούσε μία από τις πιο ευδο-

κιμούσες περιοχές της τότε αχανούς Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, με πλούσιους εμπόρους της στα τέσ-
σερα σημεία του ορίζοντα και με πληθυσμό πέραν
των εκατόν χιλιάδων ατόμων, η συντριπτική πλει-
ονότητα των οποίων ήταν Έλληνες Ορθόδοξοι χρι-
στιανοί, ελάχιστοι δε Μουσουλμάνοι και μερικοί που
ανήκαν στο Ρωμαιοκαθολικό Δόγμα.. Από οικονομι-
κή, συνεπώς, άποψη βρισκόταν σε πολύ υψηλά επίπε-
δα, και επί πλέον, χάρη στην πλουσιότατη παραγω-
γή της μαστίχας έχαιρε πολλών προνομίων επειδή
τρελαίνονταν για μαστίχα οι Τούρκοι, με πρώτους και
καλύτερους πελάτες τον Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄
(28/7/1808-1/7/1839) και τις τότε δέκα εννέα επίσημες
συζύγους του. Ένα δε, μάλιστα, από τα προνόμια
που είχαν οι Χιώτες ήταν η παρουσία στο νησί τους
ενός πολύ μικρού τουρκικού στρατιωτικού αγήματος
επειδή οι Τούρκοι δεν πίστευαν ότι η Χίος θα επιδίω-
κε να επαναστατήσει.

Όμως και οι κάτοικοι της Χίου, λόγω και της ως
άνω οικονομικής τους ευμάρειας, αλλά και των πολυ-
ποίκιλων προνομίων τους, δεν το θεωρούσαν σωστό
να επαναστατήσουν μαζί με τους υπόλοιπους Έλληνες
το 1821. Συγκεκριμένα δε, όταν ο Χιώτης μεγαλέ-
μπορος στην Οδυσσό Ιωάννης Ράλλης εισηγήθη-
κε την επανάσταση τον Ιούλιο 1821, θεωρήθηκε μια
τέτοια ενέργεια πρόωρη και σ’ αυτό συμφώνησε ακόμη
και οΑλέξανδρος Υψηλάντης. Στις 11 Μαρτίου 1822,
όμως, ο επίσης Χιώτης Αντώνιος Μπουρνιάς, πρώην
λοχαγός του στρατού του Ναπολέοντα στην εκστρα-
τεία του στην Αίγυπτο και στις επιχειρήσεις στη Σαρ-
δηνία, σε συνεννόηση με τον Σαμιώτη Λυκούργο

Λογοθέτη αποβιβάστηκε στη Χίο με εφτακοσίους
πολεμιστές και κήρυξαν επίσημα την Επανάσταση.
Οπότε ο τότε Τούρκος Διοικητής της Χίου Βεχίτ πασάς
(είχε προηγουμένως διατελέσει Πρέσβυς της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας στο Παρίσι το 1802 και Υπουρ-
γός Εξωτερικών το 1808) κλείστηκε μαζί με τη μικρή
του φρουρά στο κάστρο της πόλης μέχρι να φθάσουν
ενισχύσεις από την Κωνσταντινούπολη. Στο μεταξύ,
όμως, οι αρχηγοί της Επανάστασης στην κυρίως
Ελλάδα δεν έδειξαν καμιά προθυμία να βοηθήσουν
την όντως απονενοημένη εκείνη επαναστατική ενέρ-
γεια Μπουρνιά και Λογοθέτη, η οποία και αποδυνά-
μωσε ακόμη πιο πολύ και τελικά απέτυχε πλήρως
λόγω των διαφωνιών των δύο εν λόγω αρχηγών της. 

Ο Σουλτάνος, βέβαια, δεν έμεινε καθόλου απα-
θής μόλις πληροφορήθηκε τα νέα για την Επανά-
σταση στο νησί: Στις δε 30 Μαρτίου 1822 καταφθά-
νει στο λιμάνι της Χίου ο τουρκικός στόλος με ναύα-
ρχο τον Καρά Αλή και με επτά χιλιάδες στρατιώτες,
οι οποίοι, μαζί με πλήθος άλλων άτακτων πολεμι-
στών από τη Μικρά Ασία ανερχόμενων σε σαράντα

τόσες χιλιάδες, επιδόθηκαν σε μια άνευ προηγουμέ-

νου σφαγή δεκάδων χιλιάδων άμαχων κατοίκων της

Χίου. Σταμάτησε δε η απάνθρωπη εκείνη συμπεριφ-

ορά των Τούρκων μόνο μετά από επέμβαση της ως

άνω αδελφής του Σουλτάνου. Μια σφαγή, όμως, η

οποία είχε ήδη διαρκέσει τέσσερις ολόκληρους μήνες,

δηλαδή μέχρι τις 19 Ιουνίου 1822, οπότε είχαν στο

μεταξύ σφαγιαστεί με τον πιο άγριο τρόπο πέραν των

50 χιλιάδων άμαχοι Χιώτες. Ταυτόχρονα, όμως,

στην μεν Χίο είχαν μείνει περίπου χίλιοι πεντακόσιοι

κάτοικοι, ενώ 45 περίπου χιλιάδες πουλήθηκαν σε

Εβραίους δουλέμπορους μέσω των οποίων και κατέλ-

ηγαν Κύριος οίδε σε ποιο χαρέμι τα κορίτσια και σε

ποια αποτρόπαια χειρονακτική εργασία τα αγόρια,

εάν βέβαια δεν καρατομούνταν προς ευωχία των

αφεντικών τους. Οι δε υπόλοιποι και οπωσδήποτε

πιο τυχεροί είχαν βρει καταφύγιο είτε σε γειτονικά

νησιά, είτε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και κυρίως

στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα στην Αγγλία,

όπου και δημιούργησαν την πρώτη επίσημη Ελληνι-

κή Κοινότητα. 

Μελετώντας, όμως, νηφάλια και όσο γίνεται πιο

αντικειμενικά την ιστορική πορεία της Ελληνικής Επα-

νάστασης του 1821, βρισκόμαστε πολλές φορές μπρ-

οστά σε πολύ δύσκολα να απαντηθούν ερωτήματα.

Ένα δε από αυτά είναι και η απόφαση του Αντώνη

Μπουρνιά και του Λυκούργου Λογοθέτη να κηρύξουν

την επανάσταση στη Χίο στις 11 Μαρτίου 1822 παρ-

όλο που η Κεντρική Αρχή στην Πελοπόννησο, όπως

επίσης και ο Αλέξανδρος Υψηλάντης την είχαν εκ

προοιμίου θεωρήσει ως πρόωρη. Το ίδιο, όμως, θα

λέγαμε και για την υπόλοιπη Ελλάδα, η οποία κιν-

δύνευσε επίσης να χάσει τελικά τον Αγώνα, οπότε

και θα υφίστατο και αυτή την ίδια οδυνηρή αντεκ-

δίκηση από μέρους των Τούρκων. Τελικά, βέβαια, η

Ελληνική Επανάσταση πέτυχε, έστω και κατάφωρα

κουτσουρεμένη, ενώ η Χίος υπέστη, όπως βέβαια και

άλλα μέρη της αγωνιζόμενης τότε Ελλάδας, την απάν-

θρωπη εκείνη «Σφαγή» και την πώληση σε σκλαβο-

πάζαρα δεκάδων επίσης χιλιάδων αγοριών και κορ-

ιτσιών της μαρτυρικής Χίου. Μια άνευ προηγουμέ-

νου καταστροφή, η οποία διάρκεσε για τέσσερις και

περισσότερους μήνες. 

Τιμώντας, λοιπόν, καθηκόντως την οδυνηρή εκείνη

περιπέτεια των κατοίκων της Χίου, παραθέτουμε, στη

συνέχεια, μερικές επιπρόσθετες πληροφορίες αυτο-

πτών μαρτύρων, αρχίζοντας από τα «Απομνημο-

νεύματα» του Τούρκου Διοικητή της Χίου Βεχίτ πασά,

ο οποίος υπήρξε και ο ουσιαστικός πρωτεργάτης των

ανατριχιαστικών και όντως απάνθρωπων από κάθε

άποψη εκείνων γεγονότων.

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ (1822)

Μία από τις οδυνηρότερες εμπειρίες της Ελληνι-

κής Επανάστασης του 1821 υπήρξε αναμφίβολα η

ανατριχιαστική σφαγή, ο απαγχονισμός και θάνατοι

από πνιγμό στη θάλασσα και από πείνα και δίψα στα

μπουντρούμια των τούρκικων φυλακών χιλιάδων

άμαχων κατοίκων της Χίου και η πώληση άλλων

τόσων χιλιάδων αγοριών και κοριτσιών στα σκλαβο-

πάζαρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από τα θη-

ριώδη στίφη των Οθωμανών υπό την ηγεσία αφ’ ενός

του τότε Διοικητή της Χίου Βεχίτ πασά και αφ’ ετέρ-

ου του ναύαρχου του τουρκικού στόλου Καρά Αλή,

με πλήρη βέβαια έγκριση του αιμοχαρούς τότε Σου-

λτάνου Μαχμούτ Β΄  Για την οποία δε τραγωδία παρα-

θέτουμε στη συνέχεια μερικές αξιόπιστες πληροφο-

ρίες αυτοπτών μαρτύρων, με πρώτες όσες κατα-

γράφηκαν από τον πρωτεργάτη των σφαγών, τον

Βεχίτ πασά, και οι άλλες από έναν Χιώτη, τον Χρι-

στόφορο Πλάτωνα Καστάνη, ο οποίος σε ηλικία

οκτώ μόλις ετών είχε κατορθώσει να δραπετεύσει

από την αιχμαλωσία του σε αιμοβόρο Τούρκο και να

καταφύγει στο Ναύπλιο, όπου βρήκε την προστασία

του Αμερικανού φιλέλληνα Howe, όπως θα δούμε

λεπτομερέστερα στα επόμενα.

Από τα «Απομνημονεύματα» 

του Vehid Πασά

Σύμφωνα, λοιπόν, με όσα γράφει στα «Απομ-

νημονεύματά» του ο τότε Τούρκος Διοικητής ή Τοποτ-

ηρητής της Χίου, ο διαβόητος Vehid πασάς: «Η απόφ-

αση των Χριστιανών για επανάσταση  κατατρόμαξε

την ολιγομελή κοινότητα των Οθωμανών, οι οποίοι

βρίσκονταν στο νησί, γι’ αυτό κι έκρινα σκόπιμο να

κλεισθούν στις φυλακές, για ασφάλεια της ισλαμικής

κοινότητας, ο Μητροπολίτης [Χίου Πλάτων Φρα-

γκιάδης (1817-1822)] μαζί με τον διάκο του ονόμα-

τι Μακάριο] και άλλους πενήντα ευυπόληπτους προ-

εστούς». 

Ας δούμε, όμως, μερικές ακόμη λεπτομέρειες για

τα θλιβερά εκείνα γεγονότα, όπως μας τα παρου-

σιάζει στο εν λόγω έργο του ο κατά πάντα σκληρός

και απάνθρωπος Βεχίτ Πασάς, απομνημονεύματα,

άλλωστε, τα οποία έγραψε όχι μόνο μετά την απο-

πομπή του από τη θέση του όχι μόνο ως Διοικητή της

Χίου, αλλά και την απώλεια του τίτλου του πασά, ως

τιμωρία για την αποψίλωσε της Χίου από εκατόν και

πλέον χιλιάδων κατοίκων της και την ως εκ τούτου

κατακόρυφη μείωση των εσόδων από την αποπνικ-

τική φορολογία: 

«Αφού δόθηκε, από την πλευρά των δημογερόν-

των, η ρητή υπόσχεση της υποταγής τους, για μεγαλύτε-

ρη απόδειξη αποφασίστηκε να γράψουν και ευχαρι-

στήρια αναφορά προς τον καινούργιο πατριάρχη τους.

Υποσχέθηκαν να πληρώνουν ευχαρίστως, από το

ταμείο της κοινότητας, τη διατροφή της φρουράς των

χιλίων στρατιωτών…Όταν έγιναν έτσι τα πράγματα,

η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας τους, απ’

αυτό το σημείο και μετά, ανατέθηκε πια στην πατρική

και άγρυπνη φροντίδα του τοποτηρητή, ο οποίος,

τώρα, με πατρικό βλέμμα, άρχισε να επαγρυπνεί για

την ευημερία τους. Οι Χιώτες όμως, ανέκαθεν αναξι-

όπιστοι και χαρακτηρισμένοι ως ανειλικρινείς υπή-

κοοι, αποκαλύφθηκαν πια ότι μας τάιζαν κουτόχορτο,

με το να δείχνουν επιφανειακά και μόνο τη μεγάλη

υπακοή τους, για να διεκπεραιώνουν έτσι, στο μεταξύ,

τις μπερδεμένες εμπορικές τους υποθέσεις στα διά-

φορα μέρη της Ασίας, όπου διατηρούσαν τους αντι-

προσώπους των, και μετά ετοιμάζονταν “να ξαναμοι-

ράσουν την τράπουλα”, όπως λέγει και η παροιμία.

Η σεβαστή κυβέρνηση εξαπατήθηκε από τις παραπ-

λανητικές διαβεβαιώσεις του αντιπροσώπου του νησιού

στην Κωνσταντινούπολη και πολλών άλλων Χίων

εμπόρων, οι οποίοι ανακατεύτηκαν και ενεργούσαν

με όλα τα μέσα, [για να μην αποσταλεί η στρατιωτική

αυτή βοήθεια], διαβεβαιώνοντας ότι η Χίος είναι και

θα παραμείνει για πάντα αφοσιωμένη και υπάκουη

στον σεβαστό Ηγεμόνα της και ότι, με κανένα τρόπο,

δε συμμετέχουν οι Χιώτες στα φθοροποιά και για τον

λαό φρονήματα της επαναστατημένης Ελλάδας. Όλοι,

όμως, αντιλήφθηκαν την πανουργία τους και την κατε-

ργαριά τους. Η υποψία  άρχισε, σχεδόν, να παίρνει

σάρκα και οστά. Ακόμη και ο Άγγλος πρεσβευτής στην

Κωνσταντινούπολη εξέφρασε την άποψη ότι κάτι βρω-

μάει και ότι κάτι το σοβαρό ετοιμάζεται κατά της Χίου». 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«Η Σφαγή της Χίου» 
και «Η Χιώτισσα» 

του Βασίλη Μιχαηλίδη

«Σφαγαί Χίου», πίνακας του Κ. Κουνελάκη
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Το Μουγγάνισμα
(βους-βοή-voice)

Την ωραιότερη εκφορά λόγου έχουν οι αγελάδες, μουγγανίζουν και
εκφράζουν τις επιθυμίες τους και τα συναισθήματά τους. Φοβερές εκφ-
ράσεις, πλούσιο λεξιλόγιο, επιστημονική διατριβή. Δηλαδή τα βόδια
βοούν, βγάζουν βοή, δεν αστειεύονται. Υπάρχουν φυλές που εκλαμ-
βάνουν την βοή ως εκφορά λόγου, ιδεών, απόψεων και μουσικών
μελωδιών. Μπορεί και νά’χουν δίκιο, δεν ξέρεις, η τεχνολογία προχωρά
με την Αγγλική γλώσσα, αναπτύσσεται, εξελίσσεται και μουγγανίζει.

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Όσοι πιστεύετε πως το μουγγάνισμα δεν αρθρώνει λόγο, ξανα-
σκεφτείτε το και μουγγανίστε μαζί μας. Μμμμμμμμμμμμ. Ωραία πράγ-
ματα. Εμείς ονομάζουμε φωνή αυτό που βγαίνει ως είδος λόγου από
το στόμα μας. Ετυμολογικά εκφράζεται ως φώς νοός, τουτέστιν η γνώση
που έρχεται από το μυαλό. Αυτή η εξήγηση όμως δεν μας έφτανε και
προσαρμοστήκαμε κι εμείς στο μουγγάνισμα – βούς-βοή- voice.

Δεν ήταν αρκετό και το μεταφέραμε και στην τηλεόραση, το κάνα-
με διαγωνισμό τραγουδιού μέσω των αγελαδινών εκφράσεων. Οι
συμπαθείς καθ’ όλα καλλιτέχνες κ.κ. Μουζουράκης, Ρουβάς, Παπα-
ρίζου και Ζουγανέλη κρίνουν τα μουγγανητά που άδουν οι διαγωνιζό-
μενοι στο τραγούδι. Υπάρχει όμως κι άλλο σπουδαίο σημείο, η είσο-
δος στην σκηνή που μετονομάσθηκε στα βαρβαρικά ως Stage. Η λέξη
stage προέρχεται από το ελληνικό ρήμα «ίστημι», τουτέστιν στέκομαι.
Λάθη επί λαθών διότι εκεί που τραγουδάς είναι η σκηνή, και σκηνή
είναι αυτό που περιέχει κάποιο περιεχόμενο, γι’ αυτό λέμε για το σκή-
νωμα του ανθρώπου. Μέσα στο σκήνωμα βρίσκονται τα ανθρώπινα
όργανα, υπάρχουν ως περιεχόμενο, δεν στέκονται, ενυπάρχουν.

Η μουσική προέρχεται από τις 9 Μούσες που εκπροσωπούσαν ό,τι
το ευγενές, το ανώτερο και το ιδανικώτερο. Εμείς τον διαγωνισμό της
τηλεόρασης τον μετατρέψαμε σε χώρο βουστασίου και παραγωγής
γάλακτος, βουτύρου και γραβιέρας. Δυστυχώς η Ευτέρπη, που εκπρο-
σωπούσε και έτερπε με την μουσική, ετράπη σε φυγή από την τροπή
της φωνής σε βουστασιακά παραγγέλματα. Δεν ξέρω αν με τον δια-
γωνισμό τραγουδιού θα έπρεπε να υπάρχει και διαγωνισμός σε κεφα-
λοτύρι και κασέρι. Ελπίζω να το σκεφθούν οι διοργανωτές και να ικα-
νοποιήσουν το γαστριμαργικό ενδιαφέρον των τηλεθεατών. 

Και όλα αυτά συμβαίνουν στη χώρα του φωτός, στον χώρο των
Δελφών και της Δωδώνης, ανάμεσα στα θέατρα της Επιδαύρου και
του Μινωϊκού θεάτρου της Φαιστού. Δοκιμάζεται το Απολλώνιο φώς
από τους έγχρωμους εκθαμβωτικούς προβολείς του σταυλαρχείου και
επιδοκιμάζεται η οργή από τις βάρβαρες λέξεις των blind και battles.
Η λέξη battle στα Γαλλικά είναι bataille και στα Ιταλικά είναι battaglia=
μάχη που για όλες μαζί, σύρομεν γραμμήν οριζοντίαν και αποφασίζο-
υμε διά νόμου ότι προέρχονται από το ελληνικό ρήμα «πατάσσω»,
τουτέστιν χτυπάω δυνατά.

Όλα αυτά σήμερα ως μιμητές των ξυλοκόπων της Ουαλίας τα απορ-
ρίπτουμε και επιρρίπτουμε πάνω στην ιστορία μας τα περιττώματά
μας και ανακράζουμε την φωνή των κοράκων κρα κρα κρα. Αν όλα τα
κράτη της γής για να προχωρήσουν χρειάζεται να κάνουν ένα βήμα
μπροστά, εμείς χρειάζεται να κάνουμε χιλιάδες πίσω!

Ενώ είμαστε οι γιατροί του πολιτισμού έχουμε ντυθεί την ενδυμασία
του αρρώστου και έχουμε ξαπλώσει αναπαυτικά στα ράντζα του νοσο-
κομείου για να μας εξετάσουν παρακείμενοι ασθενείς με αιμοπτύσεις,
καθολικά κατάγματα και βαρύτατες εγκεφαλίτιδες. Εσείς θα πηγαίνα-
τε σε μία κλινική για να σας γιατρέψει ένας ασθενής με διάτρηση στο-
μάχου; Όχι; Ε, εμείς στους αρρώστους έχουμε ακουμπήσει όλες τις
ελπίδες μας για την ανάρρωσή μας.

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, λοιπόν, κα-

τάφερε να περάσει τον προϋπολογισμό του

από τη Βουλή και να σώσει τις «ευπαθείς

ομάδες», δηλαδή τους βολευθέντες «ημε-

τέρους», των οποίων ουκ έστιν αριθμός.

Είναι και πολυάριθμοι και ταλαντούχοι. Είδα-

με σπουδαία ταλέντα της πολιτικής, τα οποία

μέχρι τώρα ήταν εντελώς άγνωστα, αλλά

ομολογουμένως εξαιρετικά. Ο Πρόεδρος

Αναστασιάδης φαίνεται ότι στην καινοτομία

και τα ευρεσιτεχνικά είναι αξεπέραστος και

δημοκρατικότατος – όταν φυσικά τον συμ-

φέρει και συμφωνούν μαζί του. Φυσικά, οι

ευεργετούμενοι δείχνουν με κάθε τρόπο ευ-

γνωμοσύνη προς τον  ευεργέτη τους, 

αφού «αν δεν παινέσεις το σπίτι σου, θα

πέσει και θα σε πλακώσει»...

Οι παλιοί έλεγαν «όταν έχεις φίλο, έχεις

Θεό»... Τον βοήθησε, λοιπόν, πολύ τον Πρό-

εδρο ο παλιός του φίλος, ο Αβέρωφ Νεο-

φύτου, ο οποίος καλούσε στα παρασκήνια

και με πειστικές συνομιλίες κατάφερε να

πείσει «αδιάλλακτους» αντιπάλους όπως

την ΕΔΕΚ, και κάτι τους έταξε για να ξεχά-

σουν τις «αγεφύρωτες διαφορές» τους

(σύμφωνα με τον κ. Περδίκη, βουλευτή των

Οικολόγων). 

Όπως έλεγαν οι παλιοί «τάσσω τα 

αμπέλια μου (που δεν έχω) για ν’ αρμάσω

τα παιδκά μου». Οι πρόγονοί μας – παλαιό-

τεροι και νεότεροι – είχαν σοφές κουβέντες

για κάθε περίπτωση. Αν τους προσέχαμε,

θα αποφεύγαμε πολλές από τις τραγωδίες

και τα κακά που πάθαμε. Έτσι η «Αχίλλει-

ος Πτέρνα» των Ελλήνων αποδείχτηκε η

θεσιθηρία – λιπαρές θέσεις με πολλά λε-

φτά. Όταν μάς προσφέρουν καλές θέσεις

και εξουσία σε όσους είναι εξουσιομανείς,

ξεχνάμε πατριωτισμούς, ιδεολογίες και κά-

θε είδους πεποιθήσεις και φρονήματα. 

Δεν έφταναν όλες οι ενδημικές ασθένει-

ες που κατατρύχουν τον Ελληνισμό σε Ελλά-

δα και Κύπρο, όπως διαφθορά, διαπλοκή,

απάτη, έγκλημα, εμφανίστηκε και η παν-

δημία σεξουαλικής παρενόχλησης. Στην

Κύπρο, προς το παρόν, δεν είναι σοβαρής

μορφή, αλλά στην Ελλάδα πήρε μεγάλες

διαστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι φαίνονται

υπερβολικά και ακατανόητα. Παραδοσια-

κά στην Ελλάδα όταν κάποιος έπαιρνε μια

καλή κυβερνητική θέση, συνήθιζε να παίρ-

νει και μια νεαρή φιλενάδα. Οι νεαρές

κυνηγούσαν τους πολιτικούς που είχαν

επιρροή για να βολευτούν σε κάποια κυβερ-

νητική θέση. 

Υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα,

όπως του Ανδρέα Παπανδρέου και του Άκη

Τσοχατζόπουλου. Οι περιπτώσεις ήταν πάρα

πολλές, αλλά μόνο μερικές «βγήκαν στην

επιφάνεια» κι αυτό επειδή έγιναν και οικο-

νομικά σκάνδαλα. Να σας θυμίσω την πε-

ρίπτωση του κ. Βαρθολομαίου, ο οποίος

ήταν οικονομικός διευθυντής της ΝΔ και δι-

οικητής του ΙΚΑ. Ο Κώστας Καραμανλής,

όντας στην αντιπολίτευση τότε, κατηγο-

ρούσε τον Σημίτη, τον πρωταγωνιστή του

τεραστίου σκανδάλου τού Χρηματιστηρίου

Αθηνών  ότι ήταν ο «αρχιερέας» της δια-

πλοκής. Πραγματικά ήταν, αφού αυτός ήταν

πρωθυπουργός και ανεχόταν τη διαφθο-

ρά. Όταν ο Κώστας Καραμανλής έγινε πρω-

θυπουργός, ανεχόταν κι αυτός παντού τη

διαφθορά και δεν έκανε τίποτα. Κάποτε διό-

ρισε έναν αξιόλογο δικαστικό, τον κ. Ζορ-

μπά, αλλά επειδή ήταν δίκαιος και στο πόρι-

σμά του είχε τους συνεργάτες του Καρα-

μανλή που παρανομούσαν, τον έδιωξε κα-

κήν κακώς. 

Ο ελληνικός λαός όχι μόνο ανέχεται όλες

τις κακοποιήσεις – οικονομικές, σεξουαλι-

κές κ.λπ. – αλλά οι εκλεκτοί του είναι μάλι-

στα αυτοί που διατήρησαν τη διαφθορά. Αν

οι ηγέτες του το επιθυμούσαν, μπορούσαν

κάλλιστα να διορθώσουν πολλά. Φαίνεται

όμως ότι ο λαός θεωρεί τη διαπλοκή, τη δια-

φθορά και κάθε είδους παρανομία σαν τον

φυσικό και κανονικό τρόπο της ζωής του.

Υπάρχουν παντού εξαιρέσεις σε κάθε

κανόνα. Υπάρχουν πάντοτε και υγιή κόμ-

ματα, έστω και μικρά. Έτσι εμείς οι Κύ-

πριοι, που θέλαμε σώνει και καλά Ένωση

με τη Μητέρα Πατρίδα, έπρεπε να βοηθή-

σουμε τους υγιείς πολιτικούς στην Ελλάδα

να πάρουν την εξουσία για να μας βοηθή-

σουν. Εκλέξαμε τα διεφθαρμένα κόμματα

– εν γνώσει μας – και τα βοηθήσαμε να μας

καταστρέψουν. Δεν βάλαμε μυαλό και επι-

λέγουμε ηγέτες του ιδίου είδους, απ’ αυ-

τούς που έχει και η Μητέρα μας. Αφού επι-

λέγουμε τον δρόμο της απώλειας, θα αφα-

νιστούμε τελικά. 

Πριν λίγες μέρες είχαμε την Ημέρα του

Ολοκαυτώματος των Εβραίων από τους

Ναζί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην

πραγματικότητα, οι Εβραίοι την επέτειο αυ-

τή τη θυμούνται κάθε μέρα. Τι κάνουμε εμείς;

Με την υποκρισία που μας χαρακτηρίζει,

τη μια στιγμή γιορτάζουμε και την άλλη...

ξεχνάμε. Αντί να προσπαθούμε να τι-

μωρήσουμε τους σφαγείς μας με κάθε μέ-

σον, τους καλούμε να συζητήσουμε στο ίδιο

τραπέζι και να μας πουν τι άλλο ζητούν από

εμάς για να γίνουμε... καλοί γείτονες!

Το συμπέρασμα είναι ότι πρώτα πρώτα

πρέπει, επιτέλους, να καθαρίσουμε τον τό-

πο μας από κάθε κακό, για να είμαστε σε

θέση να διεκδικήσουμε τα δίκαιά μας.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Θεσιθηρία και ταξίματα...»

Ερωτήματα για το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας
Ως γνωστόν τα ελληνικά σχολεία

και ΑΕΙ διαθέτουν την ευρωπαϊκή

πρωτοτυπία να έχουν ρεκόρ στη

βία. Είναι χρήσιμο όχι μόνο να α-

φουγκράζεται η Υπουργός αλλά και

να δίνει απαντήσεις στα καυτά ερω-

τήματα των πολιτών διότι η αλαλία

και απραξία είναι επικίνδυνες.

1) Με δεδομένους τους βιασμούς

ανηλίκων μαθητριών, έχει οργανώσει

το Υπουργείο τμήμα ψυχολόγων

για καταγγελίες, ώστε τα θύματα

να μην είναι καταδικασμένα στη

σιωπή; Είναι γνωστό ότι από τους

4.000 βιασμούς το χρόνο μόνο 200

καταγγέλλονται στην αστυνομία.

2) Πότε θα καθιερωθεί μάθημα

συναισθηματικής και σεξουαλικής

αγωγής, ώστε να είναι γνωστή η

διάκριση των ορίων αθώου φλερτ

και σεξουαλικής παρενόχλησης,

αφού η κακοποίηση μπορεί να

σκοτώσει τη μαθήτρια ;

3) Έχετε στείλει έγγραφο στον

Υπ. Δικαιοσύνης για την θέσπιση

άρθρου στον ΠΚ για τον ποινικό

κολασμό γυναικολόγων σε εκτρώσεις

και κατάργηση της παραγραφής

στα θέματα βιασμού ;

4) Τι έγγραφα έχετε στείλει στα

ιδιωτικά κανάλια για να μεταθέσουν

τις σειρές βίας ( σίριαλ, big bro-

ther, survivor κλπ.) σε μεταμε-

σονύκτιες ώρες ώστε να μην προ-

καλούν εθισμό στη βία;

5) Ποιες εγκυκλίους έχετε στείλει

στα σχολεία και πόσα SMS στους

μαθητές της Επικράτειας για κυρώ-

σεις σε χρήση επικίνδυνων δια-

δικτυακών παιχνιδιών με αυτο-

τραυματισμούς/θανάτους, στις πε-

ριπτώσεις βίας και bullying, έτσι

ώστε να προστατευθεί η νεολαία

μας; H απαγόρευση του κινητού

θεωρείται αυτονόητη σε όλα τα σχο-

λεία της Ευρώπης. 

6) Γιατί δεν έχετε καθιερώσει

συζητήσεις σε εβδομαδιαία βάση

από την κρατική TV με Έλληνες

καθηγητές και ξένων πανεπιστημίων

(Cambridge, Oxford, Stanford, Yale,

Harvard, Berkley, Boston, M.I.T )

καθώς και με εκπροσώπους των

φοιτητών για τα θέματα περι-

φρούρησης του ασύλου, κατάρ-

γησης κομματικών νεολαιών, αιώ-

νιους φοιτητές, βαθμολογία, βι-

βλιοθήκες ανοικτές σε 24ωρη βά-

ση 7 ημέρες την εβδομάδα κλπ.;

7) Σκόπιμη είναι η παράταση του

σχολικού έτους για 2 μήνες (Ιούνιο

και Ιούλιο) με διενέργεια πανελλα-

δικών στις 30 Ιουλίου ώστε να κα-

λυφθεί ένας μέρος της ύλης από

τις δυο τελευταίες χρονιές λόγω κο-

ρωνοιού και καταλήψεων.

8) Γιατί δεν υπάρχει καμία απάν-

τηση της Υπουργού σε όποια άρ-

θρα με προτάσεις στη σωστή κα-

τεύθυνση (π.χ. Στ. Μάνου - η φω-

νή της λογικής) ;

9) Γιατί δεν καθιερώθηκε η τηλε-

διδασκαλία σε οκτάωρη καθημε-

ρινή βάση τους 4 μήνες κορωνο-

ϊού σε όλες τις βαθμίδες; Γιατί δεν

αξιοποιήσατε τους μήνες αυτούς

της απραξίας (με απώλεια εκατ.

ωρών διδασκαλίας και ρεκόρ λού-

φας) έτσι ώστε οι 140.000 εκπαι-

δευτικοί καθηγητές να παρακολο-

υθήσουν τηλεδιδασκαλία με σεμι-

νάρια σε καθημερινό οκτάωρο σε

διαφόρους τομείς ;

10) Ο βιασμός της 11χρονης

μαθήτριας ιστιοπλόου ας αφυπνίσει

το παράλυτο και κοιμώμενο (σε

βαθύ ανατολίτικο λήθαργο) Υπ.

Παιδείας έτσι ώστε να προστατευ-

θεί η νεολαία μας από ανώμα-

λους, κίναιδους, εμπόρους ναρ-

κωτικών, βανδάλους, τραμπού-

κους κλπ. Η Υπουργός παρέλειψε

να στείλει σε όλα τα σχολεία της

Επικράτειας το κείμενο της συνέν-

τευξης Δασκαλάκη, καθηγητή στο

ΜΙΤ ( από την εκπομπή «στα άκρα»

Β. Φλέσσα στην ΕΡΤ2), ενός λαμ-

πρού επιστήμονα που τιμά τα ελ-

ληνικά χρώματα και που αποτελεί

ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νεο-

λαία μας. Όσο για την ΟΛΜΕ και

τη ΔΟΕ θα πρέπει να παρακολο-

υθήσουν φροντιστήριο στην Ια-

πωνία, όπου εκεί τα παιδιά διαμα-

ρτύρονται, όταν απεργούν οι καθη-

γητές. Υπενθυμίζουμε στην κ. Υπο-

υργό πως σύμφωνα με τον δια-

γωνισμό PISA oι Έλληνες μαθητές

είναι οι τελευταίοι στην κατανόηση

του κειμένου και στα μαθηματικά.

Θα συμβούλευα την Υπουργό

να διανείμει στους φιλολόγους μας,

ένα βιβλίο που έγινε παγκόσμιο

best seller της Ιταλίδας ελληνί-

στριας «Η Υπέροχη Γλώσσα – 9

Λόγοι για ν’ αγαπήσεις τα αρχαία

ελληνικά» γιατί αρκετοί τα θεωρ-

ούν… αγγαρεία. Η διδασκαλία των

αρχαίων ελληνικών από το δημο-

τικό σχολείο είναι βέβαιο ότι θα

μειώσει τις στρατιές αγραμμάτων. 

Η ανεπανάληπτη οιμωγή του

Θανάση Βέγγου: «Η Ελλάδα πε-

θαίνει» θα πρέπει να θυμίζει 

στους πολιτικούς κάθε στιγμή το:

«θέλει αρετή και τόλμη η ελευθε-

ρία», πριν να είναι πολύ αργά.

Αναμένω με ενδιαφέρον τις απαν-

τήσεις της κ. Υπουργού.

Γιώργος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς

email: info@tralaw.gr



Η εκ περιτροπής προεδρία

Η «εκ περιτροπής προεδρία» ήταν τουρκικό αίτημα,
σύμφωνα με τα αποδεσμευμένα βρετανικά έγγραφα.
Χρονολογείται, αν όχι από το 1974, σίγουρα από το 1975.

Α) Ο Βρετανός Ύπατος Αρμοστής στην Λευκωσία στις
22 Αυγούστου 1975 σε έκθεσή του προς το Λονδίνο έγρα-
ψε μεταξύ άλλων «Ο Μακάριος… δεν δέχτηκε την τουρ-
κική πρόταση για εκ περιτροπής Προεδρία…»

Β) Η εκ περιτροπής Προεδρία συζητήθηκε μεταξύ Γλ.
Κληρίδη (Προέδρου τότε του ΔΗΣΥ) και του τότε Βρετα-
νούΥπ. Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας Δρ.David Owen
σε συνάντησήτους στοΛονδίνοστις 2 Φεβρουαρίου 1977.
Ο Κληρίδης είπε ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν δεχόταν την
εκ περιτροπής προεδρία. Μάλιστα ο Κληρίδης πρότει-
νε δική του εναλλακτική λύση, αντί Έλληνα προέδρου
και Τούρκου αντιπροέδρου, όπως στο υφιστάμενο σύνταγ-
μα, να υπάρχει ένας πρόεδρος και ένας πρωθυπουργός.

Παραπέμπω και στο άρθρο μου στην «Σημερινή»
1.8.2008 «Η ιστορική αλήθεια για την εκ περιτροπής
προεδρία – Ήταν τουρκική απαίτηση από το 1974». 
Έγραψα τότε μεταξύ άλλων:

«Τον Οκτώβριο του 1975 ο James Callaghan (υπ.Εξω-
τερικών της Βρετανίας) πρότεινε στην Ελλάδα και την
Τουρκία, πακέτο με τρία στοιχεία - Διζωνική ομοσπον-
δία, αναπροσαρμογή συνόρων και κεντρική κυβέρνηση
με αδύνατες εξουσίες, δύο συνιστώντα κράτη (από τότε
άρχισαν να προβάλουν τα δύο κράτη υπό μορφή συνι-
στώντων περιοχών – constituen tregions- εξ ού και ο
χάρτης το 1975 που δημοσίευσε το περιοδικό Economist
με στενές σχέσεις με το Φόρεϊν Όφις)».

Στις 24.1.2010 ο κ. Αλέκος Μαρκίδης δήλωσε στην
«Αλήθεια» ότι η εκ περιτροπής προεδρία ήταν αξίωση
του Ρ. Ντενκτάς.

Έποικοι

Ο εκτουρκισμός της Κύπρου μέσω της παράνομης
από την Τουρκία μεταφοράς ανθρώπων από την Ανα-
τολία ήταν ένα προμελετημένο έγκλημα με στόχο την
αντικατάσταση των 200.000 Ελληνοκυπρίων ξεριζωμέ-
νων για αύξηση του Τ/κ στοιχείου για τον νέο-οθωμα-
νικό διζωνικό διαχωρισμό. Κύριο στοιχείο του σχεδίου
Δρ. Nihat Erim του 1956. Σχετική η ψευδής δήλωση του
Τούρκου υπ. Εξωτερικών F. Zorlu τον Αύγουστο του 1955
ότι τάχα υπήρχαν 300,000 Τούρκοι της Κύπρου στην
Τουρκία, που προηγήθηκε του σχεδίου Erim. Βλέπε και
έγγραφο για την προετοιμασία πραξικοπήματος για διάλυ-
ση της ΚΔ, που βρέθηκε στο γραφείο του Τουρκοκύπρ-
ιου υπουργού Γεωργίας τον Σεπτέμβριο του 1963…

Στη συνάντηση που είχαν αξιωματούχοι του Φό-
ρεϊν΄Οφις με τον Δρ Henry Kissinger στην Ουάσιγκτον
στις 27 Αυγούστου 1974, όταν πήγαν εκεί για να εξα-
σφαλίσουν την υποστήριξή του στη γραμμή τους για
ΔΔΟ, του είπαν (οι Βρετανοί) ότι η Άγκυρα σύντομα θα
ξεκινούσε την μεταφορά Τούρκων στις κατεχόμενες πε-
ριοχές της Κύπρου.

Ο Γλαύκος Κληρίδης τον Ιούλιο του 1988 βρέθηκε στο
Λονδίνο προσκεκλημένος του Βρετανικού Κοινοβουλίου.
Τον συναντήσαμε για συνέντευξη (η γράφουσα και ο Δρ
Χάρης Μεττής για λογαριασμό της ομογενειακής τότε
εφημερίδας «Παροικιακός Τύπος»). Σε ερώτηση: «Τέθη-
κε κανένας όρος για να φύγουν οι έποικοι;», απάντησε:
«Όχι. Δεν συζητήθηκε ακόμα το θέμα αυτό».

H Βρετανίδα Υφυπουργός Εξωτερικών Linda Chalker
σε συνέντευξη που μου παραχώρησε και δημοσιεύσα-
με στη «Σ» στις 19.3.1989 σε σχετική ερώτησή μου,
απάντησε: «…Εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε εγείρει το θέμα
ενώπιον της Τουρκικής Κυβέρνησης». 

Τον Σεπτέμβριο του 1993 ο τότε πρόεδρος της περι-
βόητης ομάδας «Φίλοι της Κύπρου» Βρετανός Nicholas
Bethell (πέθανε το 2007, πράκτορας και των μυστικών
υπηρεσιών σε σχέση με τη Ρωσία) ωμά και κυνικά υπέ-
δειξε να δεχθούμε τη λύση που απαιτεί η Τουρκία και
εξίσωσε τους έποικους με τους Ελληνοκύπριους πρόσ-
φυγες, αμφότερα τα θέματα ανθρωπιστικά είπε, μετά τη
λύση θα μπορούν να προσφερθούν αποζημιώσεις σε
εποίκους που θέλουν να φύγουν. («Σημερινή» Κ.Βενι-
ζέλου 28.9.1993.)

«Τα Νέα» Λονδίνου 21 Νοεμβρίου 1996. « Ο Πρόε-
δρος της Βουλής Σπύρος Κυπριανού δήλωσε ότι ο Βρε-
τανός απεσταλμένος SirDavid Hannay, υποστήριξε ότι
οι έποικοι δεν μπορούν να φύγουν από την Κύπρο γιατί
έχουν αποκτήσει δικαιώματα …» Άκρως κυνική η δήλω-
ση του Sir David Hannay καθώς βολικά αγνόησε την
εγκληματικότητα που είναι ενσωματωμένη στον εποικι-
σμό.

Την 1.1.2008 ο Κώστας Καρράς, των περιβόητων
«Φίλων της Κύπρου», σε συνέντευξή του στον «Φιλε-
λεύθερο» μας κάλεσε να… αυξήσουμε τον αριθμό των
Τουρκοκυπρίων στο 24% με αποδοχή εποίκων! Λίγο

αργότερα, ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας
Δημήτρης Χριστόφιας προτού καν αρχίσει διαπραγμα-
τεύσεις, δήλωσε την αποδοχή 50,000 εποίκων (σε
περίπτωση λύσης)...

Η παράνομη μεταφορά εποίκων από την Ανατολία
συνιστά έγκλημα πολέμου – παραβίαση Διεθνών Συμβά-
σεων.Ως πολίτες της Τουρκίας οι έποικοι μεταφέρθηκαν
στα κατεχόμενα εις παραβίαση των Άρθρων 49.6 και 147
της 4ηςΣύμβασης της Γενεύης του 1949.Η απαγόρευ-
ση στα άρθρα αυτά ήταν αποτέλεσμα των προσπαθειών
μετά το 1945 για τη μη επανάληψη των απάνθρωπων
χιτλερικών εθνικών και ρατσιστικών εκκαθαρίσεων…

Διασταυρούμενη ή σταθμισμένη ψήφος

Είναι μια φόρμουλα κατάφωρης παραβίασης της αρχής
«ένας άνθρωπος μια ψήφος», με στόχο την επίτευξη
τεχνητών αποτελεσμάτων υπέρ της τουρκικής πλευράς.
Αρχικά, λέχθηκε ότι πρωτοεμφανίστηκε επί προεδρίας
Γ. Βασιλείου το 1989. Ποία η πηγή του; Το ρατσιστικό
αυτό σύστημα προώθησε την δεκαετία του 1990 η δορ-
υφορική ομάδα των λεγόμενων «Φίλων της Κύπρου»
στο Λονδίνο και στο περιοδικό τους «Report» το 1995.
Την επανέφεραν το 2009 όταν ο νέος πρόεδρος τους,
λόρδος Robin Corbett (πέθανε το 2012) έστειλε επιστο-
λές στον Alexander Downer (ειδικό απεσταλμένο του
ΟΗΕ στην Κύπρο), στον τότε Πρόεδρο Δημήτρη Χρι-
στόφια και στον τ/κ ηγέτη Mehmet Ali Talat, καλώντας
τους να αποδεχθούν το σχέδιο τους για «διασταυρούμενη
ψήφο – ένα αναγκαίο συστατικό για μια βιώσιμη διευθέ-
τηση για το Κυπριακό», και δεν απέφυγαν στο έντυπό
τους να επιβεβαιώσουν «ότι θα βοηθήσει επί τω πλείστον
τους Τούρκους να σταθεροποιήσουν το δικό τους “συνι-
στών κράτος”…». Γι΄ αυτό και σημείωναν:

«…Εκτός από τα ωφελήματα για όλη την Κύπρο, η
διασταυρούμενη ψήφος θα εξασφαλίσει στους Τουρ-
κοκυπρίους τον έλεγχο του ομόσπονδου κράτους τους
σε μια ομόσπονδη Κύπρο... Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μοιράζοντας τη Δημοκρατία με μια βόρεια-νότια γραμμή
με τέτοιο τρόπο, που αμφότερες... οι περιφέρειες θα
έχουν το ίδιο ποσοστό Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκ-
υπρίων όπως όλη η Δημοκρατία...»

Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος Δημήτρης Χριστόφιας μετά
την παραλαβή της εν λόγω επιστολής δήλωσε υπο-
στήριξη στην φόρμουλα και ούτε λίγο ούτε πολύ την παρ-
ουσίασε και ως δική του... εφεύρεση! Παράλληλα με
άρθρο τους «Οι Φίλοι» (περιοδικό “Report” αρ. 52, σελ.
8) με τον Κώστα Καρρά, επανήλθαν για να... προωθή-
σουν τη διασταυρούμενη ψήφο τους με τίτλο «A Guide
to Cross-Voting».

Επιπρόσθετα στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία που βρήκαμε στο διαδίκτυο, ο
Κώστας Καρράς πρωτο-εισηγήθηκε την σταθμισμένη
ψήφο για την Κύπρο προς το τέλος της δεκαετίας του
1970. Αυτή φαίνεται να συζητήθηκε σε τουλάχιστον τρία
συνέδρια.

Σε συνέδριο της World Peace Foundation στο Harvard
μεταξύ 12-14 Σεπτεμβρίου 2003. 2) Στο «εργαστήρι»
του St. Antony’s College στο πανεπιστήμιο της Οξφ-
όρδης μεταξύ 2-3 Οκτωβρίου 2003 (αυτό ήταν το σεμι-
νάριο που διοργανώθηκε για την ωραιοποίηση του Σχεδίου
Ανάν τα πρακτικά του οποίου ετοιμάστηκαν αρχές του
2004), και 3) σε συνέδριο που διοργανώθηκε από το
European Studies Program στο πανεπιστήμιο Cornell,
μεταξύ 7-8 Νοεμβρίου 2003. Με την διασταυρούμενη ή
σταθμισμένη ψήφο ασχολήθηκαν και οι Νεόφυτος Λοιζίδης
του πανεπιστημίου Harvard (τώρα στο Πανεπιστήμιο
του Kent) και Eser Keskiner του πανεπιστημίου της
Pennsylvania τον Δεκέμβριο του 2004.

Σχετικό το άρθρο μου « Η σταθμισμένη ψήφος – και
από πού μας ήλθε!»«Σημερινή» 12.1.2010, και σχετικό
σχόλιο αγαπητού Σάββα Ιακωβίδη «Σ» 14.2.2010.

Η ιδέα της διασταυρούμενης ψήφου είναι συνταγή για
αυστηρό διαχωρισμό ντυμένη με μια έξυπνη ακαδημαϊ-
κή ενδυμασία.

(Ο Κ. Καρράς εκτός από την σχέση του με την βρε-
τανική ομάδα «Φίλοι της Κύπρου» και την CDRSEE στη
Θεσσαλονίκη για αλλαγή των ιστορικών βιβλίων, υπήρ-
ξε και μέλος του Steering Committee, της μυστικής οργά-
νωσης Bilderberg Group).

Εξαφανισμένοι

Το 1981 ιδρύθηκε η ΔΕΑ (Διερευνητική Επιτροπή για
τους Αγνοούμενους στην Κύπρο) και καθορίστηκαν οι
«όροι εντολής» της που συμφωνήθηκαν μεταξύ των
«ηγετών» των δύο κοινοτήτων. Σε δύο παραγράφους
των «Όρων Εντολής» βρίσκεται και η απάντηση στο
ερώτημα γιατί κανένας δεν εμπλέκει την Τουρκία για τα
εγκλήματά της. Στην υποβάθμιση του θέματος σε «δικοι-
νοτικό» και γιατί καμία διεθνής καταγγελία έγινε μέχρι

τώρα. Παράγραφος 9 – «΄Ολη η διαδικασία και αποτε-
λέσματα των ερευνών της Επιτροπής θα είναι αυστηρώς
εμπιστευτικά. Οιαδήποτε παραβίαση του κανόνα αυτού
θα ήθελε θέσει το έργο της Επιτροπής σε κίνδυνο».

Παράγραφος 11 – « Η Επιτροπή δεν θα επιχειρήσει
να αποδώσει ευθύνη για τους θανάτους οιωνδήποτε
αγνοουμένων ή να ερευνήσει την αιτία τέτοιων θανά-
των».

Παραπέμπω στα δύο μου άρθρα «Οι ευθύνες του
ΟΗΕ για τους αγνοούμενους – Πώς έγινε «δικοινοτικό»
το θέμα και πώς «θάφτηκε» η δικαιοσύνη», Μέρος Α’ στη
«Σ» 11 Νοεμβρίου 2015 και «Το τουρκικό ΥΠΕΞ βρα-
βεύει τον Γκόμπι», Μέρος Β’, «Σ» 12.11.2015.

Έκτοτε καμία απόφαση κυπριακής κυβέρνησης ή της
Βουλής των Αντιπροσώπων για επιτακτική αναθεώρη-
ση των «Όρων Εντολής» της ΔΕΑ ούτως ώστε να περ-
ιλαμβάνουν και διερεύνηση και προσαγωγή σε δικα-
στήριο των υπευθύνων για τις εξαφανίσεις/δολοφονίες.
Απεναντίας, ο άμεσα υπεύθυνος για τους θανάτους/δολο-
φονίες –Τουρκία – αντί να λογοδοτήσει για τις παραβιά-
σεις της Διεθνών Συμβάσεων για τα Ανθρώπινα Δικαιώμα-
τα, βρίσκεται… χρηματοδότης της ΔΕΑ! Το λιγότερο αυτή
η χρηματοδότηση δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων
αντίθετημε τις αρχές για δίκαιη διαδικασία.

Σχετικές οι Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου
ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση Varnava&Others
v Turkey (2009). Σημειώνεται η αναφορά σε «πρόβλημα
εξαφανίσεων» (the problem of disappearances) και όχι
αγνοουμένων. Το δικαστήριο παρατήρησε την δυσλει-
τουργία της ΔΕΑ από την ίδρυσή της, τις διαφωνίες και
στην αυστηρή μυστικότητα που την διέπει και ότι τελικά
το 2005 ξεκίνησε εκταφή και ταυτοποίηση λειψάνων. Το
δικαστήριο βρήκε ότι επιβεβαιώνεται η μαρτυρία ότι πολλά
άτομα που τώρα αγνοούνται κρατήθηκαν είτε από τουρ-
κικά στρατεύματα ή τουρκοκυπριακές δυνάμεις. Η κράτη-
σή τους έλαβε χώρα σε μια περίοδο που συλλήψεις και
δολοφονίες σε ευρεία κλίμακα ακολουθούσαν στρατιω-
τικές επιχειρήσεις. Η Επιτροπή σωστά χαρακτήρισε την
κατάσταση ως να έθετε κίνδυνο στη ζωή…

«Το Δικαστήριο ολοκληρώνει ότι υπήρξε συνεχής παρ-
αβίαση τουΆρθρου2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων που εγγυάται το δικαίωμα της
ζωής, σε σχέση με την αποτυχία της Τουρκίας να επι-
τρέψει μια αποτελεσματική έρευνα με στόχο να επεξ-
ηγηθεί η τύχη των εννέα ανδρών που χάθηκαν το 1974…»

«Με 15 ψήφους έναντι ενός βρήκε ότι υπήρξε συνεχής
παραβίαση του Άρθρου της Συνθήκης σε σχέση με τους
ενάγοντες…» 

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε (αλλά δεν επικύρ-
ωσε). Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν υπο-
γράψει είτε επικυρώσει την Διεθνή Σύμβαση για την Προ-
στασία όλων των Προσώπων από Καταναγκαστική Εξα-
φάνιση. Αντιθέτως η Ελλάδα, και υπέγραψε και επικύ-
ρωσε.

Πενταμερής

Σήμερα, οι Βρετανοί τούς προετοιμάζουν για μια νέα
Πενταμερή. Γιατί, λένε, δεν μπορούν να αρνηθούν πρόσ-
κληση του ΓΓ του ΟΗΕ! Σέρνονται σαν πρόβατα στο μαν-
τρί από τους εσαεί κηδεμόνες και σχεδιαστές του Φό-
ρεϊν Όφις. Οι ίδιοι που καθοδηγούν και τον υπηρέτη τους
Guterres και κάθε Guterres. Απανωτά τα πρόσφατα
πήγαινε-έλα τους στο νησί προετοιμάζοντας για ακόμα

μια φορά την διάλυση της ΚΔ και αντικατάστασή της με
ένα διζωνικό «ισλαμικό» κράτος.

Γι΄αυτό επανήλθαμε στα πιο πάνω ζωτικής σημασίας
θέματα που απορρέουν από τη «λύση» των κηδεμόνων
Βρετανών. Συζήτηση των οποίων αποφεύγεται με δια-
φάνεια, και σχετίζονται και με τις λεγόμενες συγκλίσεις
Χριστόφια/Ταλάτ…

Να κάνουν τι στη Πενταμερή ; Έχουν συζητήσει στις
προηγούμενες ποτέ την αποχώρηση των εποίκων που
συνιστά έγκλημα πολέμου; Έχουν συζητήσει και απο-
ρρίψει την τουρκική απαίτηση για εκ περιτροπής προε-
δρία; Έχουν συζητήσει και απορρίψει ως αντιδημοκρα-
τική την τουρκο-βρετανική ΔΔΟ; Έχουν συζητήσει και
απορρίψει την διασταυρούμενη ψήφο; Έχουν απαιτή-
σει την επιστροφή όλων των Ελλήνων εκτοπισθέντων
στις κλεμμένες περιουσίες των; Έχουν απαιτήσει την
αποχώρηση όλων των κατοχικών τουρκικών στρατε-
υμάτων αντί να συζητούν νέα συνθήκη για παραμονή
τους; Έχουν απαιτήσει την αναθεώρηση των «Όρων
Εντολής» της ΔΕΑ για να βρεθούν και δικαστούν οι ένοχοι
για τις εξαφανίσεις και δολοφονίες; Τότε τι στο διάολο
διαπραγματεύσεις θα κάνουν και πάλιν εκτός του να
βρουν τρόπους να δεχθούν την νομιμοποίηση των τουρ-
κικών παραβιάσεων από το 1974; Aναγνωρίζοντας ως
συνεταιρικό κράτος το έκτρωμα στα κατεχόμενα και την
απαίτηση Τατάρ για νομιμοποίηση του αεροδρομίου της
Τύμπου! Που με δύο δικαστικές αποφάσεις στην Αγγλία
το Φόρεϊν Όφις δεν μπορεί να τον ικανοποιήσει. Ή μόνη
διέξοδος είναι η αναγνώρισή του από την Κυπριακή
Δημοκρατία που θα σημάνει και την αναγνώριση του
«κράτους» των…

Στις πολιτισμένες κοινωνίες δεν υπάρχουν χρονικά
όρια όταν πρόκειται για φόνο. Μήπως στην νέα Πεντα-
μερή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε άραγε από τους
κηδεμόνες του Λονδίνου πρόνοια για συγκρότηση adhoc
Επιτροπής για προσαγωγή στο Διεθνές Δικαστήριο για
εγκλήματα πολέμου των δολοφόνων και ηθικών αυτο-
υργών των δολοφονηθέντων εξασφαλισθέντων μας με
σφαίρες στο κεφάλι; Σημειώνωότι, αντίθετα με την Κυπρ-
ιακή Δημοκρατία, οι τρείς «εγγυήτριες» της , Ελλάδα, ΗΒ
και Τουρκία, απέτυχαν μέχρι σήμερα να υπογράψουν
και να επικυρώσουν το Καταστατικό της Ρώμης για το
ΔιεθνέςΠοινικό Δικαστήριο. Διερωτάται ένας μήπως αυτή
η κραυγαλέα παράλειψη δεν αποτελεί πρώτιστο αίτημα
στην διπλωματία;

Ως Έλληνας και δικηγόρος ο κ. Ν. Αναστασιάδης να
θυμάται τον Αριστοτέλη, διατύπωση του οποίου κοσμεί
τη βιβλιοθήκη του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Ηνωμένου
Βασιλείου: «Η τάξη της κοινωνίας βασίζεται στη Δικαι-
οσύνη». Γιατί δεν το προτάσσει αυτό στους Βρετανούς
και στον Guterres;

Καμία συνολική διευθέτηση στην Κύπρο δεν μπορεί
να επιτευχθεί δίχως ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
στην Κύπρο μόνο με την έστω και καθυστερημένη εφα-
ρμογή των διεθνών νόμων για τα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, καθυστερημένη αναγνώριση των δικαιωμάτων των
θυμάτων της παρανομίας, μπορεί να επιτευχθεί. Δηλα-
δή με ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. Και ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ
ΚΡΑΤΟΥΣ. 

Τα υπόλοιπα ισοδυναμούν με τουρκοποίηση.
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«Η τάξη της κοινωνίας βασίζεται στη Δικαιοσύνη» Της Φανούλας 
Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Η απόφαση του Αγγλικού Εφετείου
12.10.2010 που απαγορεύει την 

αναγνώριση του παράνομου «Ercan»   
Court of Appeal

Regina (Kibris Turk HavaYollari and Another) v Secretary of State for Transport

Regina (Kibris Turk HavaYollari and Another) v Secretary of State for Transport

The Secretary of State for Transport was entitled to refuse to grant permits to a Turkish airline and travel

agent to allow them to operate scheduled and charter flights between the United Kingdom and northern Cyprus.

The Court of Appeal (Lord Justice Ward, Lord Justice Richards and Sir David Keene) so held, inter alia,

when on October 12, 2010, dismissing the appeal of the claimants, Kibris Turk HavaYollari, a Turkish airline,

and CTA Holidays Ltd, its wholly owned subsidiary, from the dismissal by Mr Justice Wyn Williams ([2009]

EWHC 1918 (Admin)) of their claim for judicial review of the refusal of the Secretary of State for Transport of

the airline’s application to vary its operating permit to allow it to carry passengers, baggage and cargo on sched-

uled services between the United Kingdom and northern Cyprus, and of both their applications for a permit to

operate charter flights between the United Kingdom and Ercan airport in northern Cyprus.

LORD JUSTICE RICHARDS said that the granting of the permits sought would constitute a breach of the

United Kingdom’s obligation to respect the rights of the Republic of Cyprus and would be unlawful.

(«The Times», 9 November 2010, «Flight refusal justified»).
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Σαν έχασες τα ποθητά
Τι ξέρεις από μοναξιά, τι ξέρεις από πόνους;

Εσύ δεν γνώρισες πληγή που τυραννά τους μόνους.
Δεν θρήνησες για όνειρα που έσβησαν και πάνε, 

βλέποντας το ένα που ποθείς άλλους να το κρατάνε...

Στην κοινωνία τις ψευτιές με τρόμο να παλεύεις,
να κλαις με πίκρα της χολής και δίκαιο να γυρεύεις...

Στις μοναξιές να τριγυρνάς της ξενιτιάς με δάκρυ,
που ν’ αλμυρεύει το κορμή σε όλη του την άκρη.

Και δεν είναι μόνο που πονάς... Σαλεύει η λογική σου...
Είναι κι όταν νοιώθεις την πληγή να τρώει την αντοχή σου...

Και τότε να μαραίνεσαι, να χάνεις τα μυαλά σου...
Γιατί έχασες τα ποιητά – φταίει κι η Παναγιά σου!!!

Η πίκρα γίνεται πληγή που καίει κι υποφέρεις.
Ζεις στην παγίδα του κακού... ολόμονη... Το ξέρεις. 
Κι όπως του μύλου ο τροχός που ολόχρονα γυρίζει,

αλέθονται οι  αισθήσεις σου με δάκρυ που αναβλύζει.
Μερσίνη MacFarland

Το Άγιο Φωτοστέφανο
(Μια Διαθήκη Καινή)

Μια θέρμη αναφλέγει ροή
Διανοίγουσα καρδίαν,

Μια γλυκιά, χρυσή αναλαμπή,
Η δόξα της παρουσίας Σου

Πέριξ των Εσών,
Μια ατελεύτητη ακολουθία

Σπόρων και σποράς,
Στηριζόμενοι εις την Αγάπη Σου,
Υποδεχόμεθα το Πνεύμα Σου,

Ως ψίθυρο Περιστεράς…
Όθεν

Το πυρακτωμένο κάρβουνο,
Εις τα χείλη ένδειξις,

Τροφή φλέγουσας ψυχής,
Ο πυρήν του ανθρώπου

Ω Κύριε, Αληθινέ
Εις τον Λόγο Σου,

Την των αγγέλων Σου
Εντολή.

Jo-Anne Μαρινάκη,

Χαλάνδρι, Αθήνα

Νεφελόκοκκοι
Τολμηρό σε σημείο που σοκάρει!

σαν κωμωδία καυστική
του Αριστοφάνη, η ζωή μας

την προσπερνάμε γελώντας με ηλιθιότητα
κάτι βάτραχοι Χορεύουν

δίπλα μας με μειδίαμα ειρωνικό,
υπεροπτικό ...

οι όρνιθες με θράσος περιγελούν 
τις δήθεν όμορφες στιγμές μας, υποσχόμενες ...
και μόλις νυχτώσει βγαίνουν βόλτα οι Νεφέλες

Φιλοσοφώντας χωρίς ντροπή
να ταΐσουν την μοναξιά μας

με εικονικές φιλίες
Να χορτάσει το εγώ μας

Επικαλούμαστε την αλήθεια μέσα απο τραγικά ψέματα
αλληγορούμε και εξυμνούμε ...

Και οι νύχτες διαδέχονται η μία την άλλη
με αδιαφανή, διάφανα

δήθεν χαμόγελα
αναζητώντας, συμβατούςδότες αγάπης

Νεφελόκοκκους σκορπά σε όνειρα
ο κατεργάρης Διόνυσος

και υπόσχεται πληρότητα συναισθημάτων ...
Και μία άλλη Πυθία εκτοξεύει χρησμούς διφορούμενους

κι εμείς ανόητα τους ερμηνεύουμε κατά το δοκούν ...

Άννα Ντάλη

∆ÈÌˆÚ›· ‹ ·ÙÈÌˆÚËÛ›·;
ª∂ƒ√™ ¢∂À∆∂ƒ√¡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¶ÚÔÙ˘ÒÛÂÈ˜ 
ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∏ ∞Á›· ∂Ï¤ÓË ÛÙÔ˘˜
∞Á›Ô˘˜ ∆fiÔ˘˜

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∂√ƒ∆∞∑∂TAI ™∆π™ 14 ™∂¶∆∂ªµƒπ√À

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

τον κυπριακό αγώνα

Ποικιλότροπη υπήρξε η βοήθεια και συμπα-

ράσταση του ελληνικού λαού προς τον κυπρ-

ιακό αγώνα: 

20/8/1954, Ελλάδα:  Η Πύλη του Φρουρίου

της Ρόδου κλείστηκε από την Αστυνομία για

να εμποδιστεί η πρόσβαση των κατοίκων του

νησιού προς το Βρετανικό Προξενείο. Στην

Πύλη γράφεται η λέξη «ΕΝΩΣΗ».

– Πανσπουδαστικά συνέδρια στην Αθήνα

για καταδίκη της στάσης των Αγγλοαμερικανών

και για υποστήριξη των δικαίων της Κύπρου.

Μερικά συνθήματα των συνεδρίων ήταν: «Αμε-

ρικανοί, στην Ελλάδα ζουν μόνο Ελεύθεροι»,

«Η Κύπρος είναι ελληνική», «Αμερικανοί μη

προδίδετε τις αρχές σας» κ.λπ. 

– Συλλαλητήρια του λαού των Αθηνών υπέρ

της Ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα.

– Τα παιδιά της κατασκήνωσης του Δήμου

Αθηναίων σε διαδήλωση υπέρ της Κύπρου.

– Συλλαλητήρια στην Αθήνα με την ευκαιρία

της επετείου του Δημοψηφίσματος της 15ης

Ιανουαρίου 1950 για την Ένωση της Κύπρου

με την Μητέρα Ελλάδα. Μερικά από τα συν-

θήματα: «Ζήτω ο αδούλωτος λαός της ελληνι-

κής Κύπρου», «Ένωση με την Ελλάδα», «Κύ-

πριοι σπάστε τα δεσμά».

– Οι ανάπηροι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Ελλάδος σε διαδήλωση υπέρ της Κύπρου και

εναντίον της αγγλικής πολιτικής στο νησί. 

– Συλλαλητήρια στην Αθήνα υπέρ των κυ-

πριακών δικαίων. 

– Έκδοση γραμματοσήμων στην Ελλάδα

στις 15/12/1954 με θέμα τον Κυπριακό Αγώνα. 

– Πανσπουδαστικό συλλαλητήριο στην Αθήνα

στις 15/12/1954 για τον κυπριακό αγώνα.

– Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών

σε μαχητική διαδήλωση υπέρ της Κύπρου. 

1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1955 – ΚΥΠΡΟΣ: Έναρξη του

Αγώνα για την Ένωση με τη Μητέρα Ελλάδα.

– 6/4/1955: Ωμή αμερικανική παρέμβαση

για να μην προσφύγει η Ελλάδα στον ΟΗΕ για

το Κυπριακό.

– 8/4/1955, Ελλάδα: Το ΚΚΕ με δηλώσεις

του Νίκου Ζαχαριάδη, δεν συμφωνεί με την

έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα

στην Κύπρο – Η αποκάλυψη του Διγενή ως

ψευδώνυμο του Γεωργίου Γρίβα πρωτοέγινε

με αυτή τη δήλωση του Ζαχαριάδη. 

– Παραστατική εικόνα απελευθέρωσης της

Κύπρου, στην οποία μια νεάνιδα (που συμβολίζει

την Κύπρο) ανοίγει την πόρτα που οδηγεί προς

την Ελλάδα.

– Συλλαλητήριο στην Αθήνα υπέρ της Ένω-

σης της Κύπρου με τη Μητέρα Ελλάδα. Μέσα

στο πλήθος των συνθημάτων διακρίνονται:

«Όταν οι Άγγλοι ζούσαν σε τρώγλες, οι Έλληνες

έκτιζαν Παρθενώνες»... «Ζήτω η Ένωσις»...

– Συλλαλητήριο στο Παναθηναϊκό Στάδιο

υπέρ της Ένωσης. 

– «Αίσχος ΟΗΕ» - σύνθημα των φοιτητών

της Αθήνας σε διαδήλωση.

– 26/8/1955 – Κύπρος: Τρίτη Παγκύπρια

Εθνοσυνέλευση ενόψει τις από 30 Ιουνίου

πρόσκλησης της Τριμερούς Διάσκεψης του

Λονδίνου επί του Κυπριακού, που ορίστηκε για

τις 29 Αυγούστου. 

– 29/8/1955: Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τουρκία

και η Ελλάδα αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις

για την Κύπρο. 

– 6/9/1955, Κωνσταντινούπολη: Ανθελληνι-

κές ταραχές. 

– 21/9/1955: Το Κυπριακό συζητείται στα

Ηνωμένα Έθνη. 

–Θάνατος του Έλληνα πρωθυπουργού Στρα-

τάρχη Αλεξάνδρου Παπάγου.

– 8/10/1955, Ελλάδα: Ο Κωνσταντίνος Καρα-

μανλής νέος πρωθυπουργός της χώρας.  

Ο Σπύρος Κυπριανού θυμάται...

«Την πρώτη φορά που άκουσα το όνομα

Κωνσταντίνος Καραμανλής ήμουν στο Λονδίνο

και μάλιστα στο Γραφείο Τύπου της Ελληνικής

Πρεσβείας, όταν είδα τον Στέλιο Χουρμούζιο

να πανηγυρίζει γιατί ο βασιλιάς Παύλος ανέ-

θεσε στον Κωνσταντίνο Καραμανλή τον σχημα-

τισμό κυβέρνησης μετά τον θάνατο του Στρα-

τάρχη Παπάγου και όχι στον Στέφανο Στεφα-

νόπουλο όπως ανεμένετο.  Ο Στέλιος Χουρ-

μούζης, όπως και πολλοί από εμάς τότε, θεω-

ρούσε τον Στέφανο Στεφανόπουλο υπεύθυνο

για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Τριμερή

Διάσκεψη του Λονδίνου που συνεκάλεσε η Βρε-

τανία και μ’ αυτόν τον τρόπο επανέφερε την

Τουρκία ως ενδιαφερόμενο μέρος στο Κυ-

πριακό...»

(Βλέπε, εφημερίδα «Τα Νέα του Λονδίνου»,

30/4/1998). 

Σημείωση: Ο Στέφανος Στεφανόπουλος

αντιπροσώπευσε την Ελλάδα στην Τριμερή

του Λονδίνου μεταξύ 27 Αυγούστου και 7 Σεπτεμ-

βρίου 1955. Δέχτηκε τη βρετανική σκευωρία

εις βάρος του Ελληνισμού της Κύπρου για επα-

ναφορά της Τουρκίας ως ενδιαφερόμενο μέρος

στο Κυπριακό, ενώ η Τουρκία με τη Συνθήκη

της Λωζάνης (1923) είχε αποσυρθεί και εγκα-

ταλείψει κάθε δικαίωμα στην Κύπρο. Έτσι

ξεκίνησε και το δράμα της ελληνικής Κύπρου

μας, που εξελίχθηκε στην τουρκο-βρετανική

διχοτόμηση... 

(Βλέπε Φανούλα Αργυρού, «Ελευθερία του

Λονδίνου», 22/1/2015).

Και η Κοινή Γνώμη...

– Φωτογραφία εκκλησιαστικής καμπάνας τη

στιγμή που ηχούσε ώρα 11 π.μ., όταν δόθηκε

το σύνθημα να σταματήσει κάθε κίνηση στην

Αθήνα για υποστήριξη του Κυπριακού Αγώνα

– Η οδός Σταδίου λίγο πριν τη σιωπηρή δια-

μαρτυρία – Η οδός Σταδίου τη στιγμή της ακιν-

ησίας – Διαδήλωση υπέρ του Αγώνα της Κύπρ-

ου: Μεγάλη υπήρξε η ανταπόκριση του ελληνι-

κού λαού στον έρανο για ενίσχυση του κυπρ-

ιακού αγώνα: Ο γέρο-λαχειοπώλης και οι νεά-

νιδες που διεξάγουν τον έρανο με την εθνική

τους ενδυμασία. Οι εργάτες. Ο αστυφύλακας

με τις νεάνιδες. Ο υποδηματοποιός. Ο καστα-

νάς με τις νεάνιδες. Το προσωπικό του αερο-

δρομίου του «Ελληνικού». Ο καταστηματάρχης.

Οι ναυτικοί του λιμανιού. Οι υπάλληλοι της Λαϊ-

κής Τράπεζας. Ηλικιωμένος διαβάτης. Ο κου-

λουράς. Ο παντοπώλης. Ο υπαίθριος καστα-

νάς. Οι φοιτητές στη διαδήλωση υπέρ του Αγώνα

της Κύπρου για Ελευθερία. 

– Συγκινητική παράταξη μετά το τέλος της

πεζοπορίας των Εφέδρων Αξιωματικών του

Πύργου Ηλείας, οι οποίο μετέβησαν – μέχρι

την Αθήνα να προσφέρουν αίμα για ενίσχυση

του Κυπριακού Αγώνα. «Δώσε Αίμα Διά Την

Κύπρον» – το σύνθημα αιμοδοσίας του Κέν-

τρου 45 που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα.  

– Κύπριοι φοιτητές καταθέτουν στεφάνι στο

Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου στην Αθήνα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος (1883-

1955). Στρατιωτικός, πολιτικός, πρωθυπουργός.

Ο Αλ. Παπάγος υπήρξε ένας από τους δημιο-

υργούς και υποκινητές του Εθνικοαπελευθερ-

ωτικού Αγώνα της Κύπρου του 1955. 

ΠΗΓΕΣ: 

– Μουσείο Εθνικού Αγώνος, Λευκωσία Κύ-

πρου. «Οδηγός του Μουσείου Αγώνα», Δρα

Πέτρου Στυλιανού & Γιάννη Δημητρίου, Λευ-

κωσία, 1991.

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου
Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η στάση της Ελλάδος έναντι του Ενωτικού

Πόθου των Ελλήνων της Κύπρου (1954-1955)»



Το «είναι» και

το «μη» είναι 

της Αγάπης...
Η αγάπη δεν είναι συνήθεια,

καθήκον ή χρέος.

Αγάπα και μη ρωτάς πολλά,

Μονάχα αγάπα.

Η αγάπη δεν εμποδίζει το πρόσωπο,

Μονάχα το άτομο.

Η Αγάπη είναι γλώσσα παγκόσμια.

Όλοι ξέρουν να αγαπούν,

Αφού όλοι γεννήθηκαν διά το Αγαπάν…

Ίσως ξεχνούν το «Αγαπάν»

Ίσως παρανοούν και το «Εράν».

Μερικοί αγαπούν καλά,

Άλλοι πρέπει να μάθουν

Από την αρχή,

Να ξαναθυμηθούν

Πώς ν’ αγαπούν,

Να κάψουν τα συναισθήματα

Του παρελθόντος,

Να πέσουν, να ξανασηκωθούν,

Μέχρι να καταφέρουν

Να σταθούν όρθιοι,

Σαν Άνθρωποι!

Να βρουν το νήμα που υπάρχει

Και να βγουν στο φως.

Και αν αποτύχουν,

Αν απογοητευτούν,

Αν αποθαρρυνθούν,

Ποτέ να μη πάψουν,

Ν’ αναζητούν την αγάπη.

Όποιος δεν παραιτείται, νικά!

Αγάπα και μη ρωτάς

Παρά μόνο την καρδιά σου.

Όταν ρωτάς, φοβάσαι.

Φοβάσαι, όταν δεν γνωρίζεις

Καλύτερα να μη ρωτάς,

Μόνο Αγάπα,

Και θα γνωρίσεις!

Και δε θα φοβάσαι πια.

Άσε την Αγάπη

Να εκδηλωθεί εντός σου

Χωρίς σκιές,

Άσε τη, να γεμίσει με λευκό

Κάθε κενό,

Να σε κάνει να χορεύεις,

Να χαμογελάς,

Άσε την,

Να δίνει νόημα στη ζωή σου,

Να προστατεύει τα παιδιά σου,

Να σε φέρει σε επαφή

Με τον ουρανό,

Με όλους όσους

Βρέθηκαν στο δρόμο σου,

Και που θα βρεθούν…

Η αγάπη είναι πάντα νέα,

Πάντα μία,

Το είναι της,

Οδηγεί στο Παράδεισο,

Το μη είναι της, στη κόλαση,

Γιατί… τι άλλο είναι η κόλαση,

Από το μη είναι της Αγάπης;

Αλέξανδρος Μαρινάκης

Διαβάστε την ηλεκτρονική έκδοση κάθε Πέμπτη στο

www.eleftheria.co.uk

Διαφημιστείτε στην “Ε”  με ένα τηλέφωνο

020 7195 1787 - 8

Αντώνης Καλογιάννης,
ένας σεμνός λαϊκός ερμηνευτής
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ΟΑντώνης Καλογιάννης, ένας από τους

καλύτερους Έλληνες ερμηνευτές, έφυγε

από τη ζωή την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου σκορ-

πίζοντας θλίψη στις γενιές που μεγάλωσαν

μαζί του. Τα τραγούδια του μοναδικά, διαχρο-

νικά, άφησαν ένα ξεχωριστό μουσικό αποτύπω-

μα στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Το μακρύ ταξίδι του στο ελληνικό τραγούδι άρχι-

σε το 1965, όταν συναντήθηκε με τον Μίκη Θεο-

δωράκη. Από την Καισαριανή όπου γεννήθηκε και

μεγάλωσε, βρέθηκε στους μεγαλύτερους συναυ-

λιακούς χώρους της τότε Σοβιετικής Ένωσης, της

Ευρώπης αλλά και της Αμερικής να ερμηνεύει υπό

την καθοδήγηση του Μίκη Θεοδωράκη στίχους

του Σικελιανού, του Ρίτσου και του Σεφέρη.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Συνεργάστηκε ακόμα με όλους σχεδόν τους

μεγάλους συνθέτες και έδωσε το δικό του χαρα-

κτηριστικό ερμηνευτικό στίγμα τόσο στα τραγούδια

του αγώνα, όσο και του έρωτα. Στη λαμπρή καλ-

λιτεχνική του διαδρομή ερμήνευσε σπουδαία τρα-

γούδια του Σταύρου Ξαρχάκου, του Δήμου Μούτση,

του Μίμη Πλέσσα, του Σταύρου Κουγιουμτζή, του

Ηλία Ανδριόπουλου, πού έγραψαν μεγάλοι ποιη-

τές και στιχουργοί, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο

Γιάννης Ρίτσος, ο Γιώργος Σεφέρης, ο Μανώλης

Αναγνωστάκης, ο Τάσος Λειβαδίτης, ο Δημήτρης

Χριστοδούλου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, κ.ά.

Ξεχωριστές στιγμές στη σταδιοδρομία του ήταν

η ηχογράφηση του «Πνευματικού Εμβατηρίου»

του Άγγελου Σικελιανού και του «Κατάσταση Πολιορ-

κίας» το 1970, μαζί με την Μαρία Φαραντούρη,

καθώς και του «Ήλιος και Χρόνος / Επιφάνεια

Αβέρωφ» το 1975. Στη δεκαετία του ’80 έκανε τη

στροφή στο ερωτικό τραγούδι, όπου και καθιε-

ρώθηκε ως ένας, ερωτικός πλέον, τραγουδιστής.

Κατά τη δικτατορία των συνταγματαρχών του

1967 έφυγε στο εξωτερικό με τη Μαρία Φαραν-

τούρη και αφού δημιούργησαν μια λαϊκή ορχή-

στρα, ξεκίνησαν συναυλίες με καθαρά πολιτικό

χαρακτήρα, συμβάλλοντας έτσι στον αγώνα κατά

της Χούντας.Το 1970 αποφυλακίστηκε ο Μίκης

Θεοδωράκης και μαζί του έδωσαν περισσότερες

από 500 συναυλίες σε Ευρώπη, Αμερική και Αυστρ-

αλία, κάνοντας γνωστή την πολιτική κατάσταση

που επικρατούσε τότε στη χώρα μας. Το 1972 ο

Αντώνης Καλογιάννης επέστρεψε στην Ελλάδα

και τραγούδησε σε αρκετές μπουάτ στην Πλάκα.

Ο Αντώνης Καλογιάννης συνέδεσε όσο λίγοι

καλλιτέχνες το όνομα του με την Κύπρο. Η σχέση

του με το παλαιόθεν ελληνικό νησί μας περιγρά-

φεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από την ανα-

κοίνωση του Α.Κ.Ε.Λ. διά της οποίας εκφράζεται

βαθιά θλίψη για τον θάνατο του: «…Ξεχωριστή

ήταν και η σχέση του Αντώνη Καλογιάννη με την

Κύπρο. Αμέσως μετά το 1974, συμμετείχε σε δεκά-

δες συναυλίες αλληλεγγύης για τον κυπριακό λαό.

Συνεργάστηκε με κορυφαίους συνθέτες και ποιη-

τές όπως ο Νάσος Παναγιώτου, και ο Μιχάλης

Πασιαρδής. Τραγούδησε το “Δείξε τη φωτογρα-

φία του”, “Πατρίδα Χιλιοπροδομένη”. Συγκλονι-

στική η ερμηνεία του στο τραγούδι “Πενταδά-

κτυλος”, της ιστορικής  σειράς του ΡΙΚ “Βουνό μου

Πενταδάκτυλε”, από τις πιο χαρακτηριστικές πολι-

τιστικές δημιουργίες της τραγωδίας του 1974. Με

τους Νάσο Παναγιώτου και Μιχάλη Πασιαρδή, ο

Αντώνης Καλογιάννης συναντήθηκε και  στον δίσκο

“Οδός  Λήδρας” το 1982.  Στα χρόνια που ακο-

λούθησαν, το 1989, ο κορυφαίος τραγουδιστής

συνεργάστηκε με τον Μάριο Τόκα, ερμηνεύοντας

μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του συμπατρ-

ιώτη μας συνθέτη όπως “Αννούλα του χιονιά”, “Σ΄

αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη”, “Έλσα”, “Δεν κλαίω

γι’ αυτά που μού ‘χεις πάρει”».

Κλείνοντας αυτό το μικρό αφιέρωμα στον σπου-

δαίο Έλληνα ερμηνευτή, αφήνω τη σκέψη μου να

ταξιδεύσει πίσω στο χρόνο, στο μαύρο καλοκαίρι

του ‘74. Ήταν Ιούλιος του 1975, ένα χρόνο μετά

την τουρκική εισβολή. Η Κύπρος ζούσε το συγκλο-

νιστικό δράμα της από τις φοβερές συνέπειες της

τουρκικής εισβολής. Χιλιάδες οι νεκροί, οι αγνο-

ούμενοι, οι πρόσφυγες, οι εγκλωβισμένοι. Αυτήν

ακριβώς την περίοδο ο Αντώνης Καλογιάννης θα

βρεθεί στην Κύπρο μαζί με μια ομάδα ξεχωριστών

καλλιτεχνών με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη

για σειρά συναυλιών, μια από της οποίες δόθηκε

στο παλιό στάδιο ΓΣΠ (Γυμναστικός Σύλλογος

Παγκύπρια) της Λευκωσίας. Εξοδούχος στρα-

τιώτης πέρασα από τον χώρο όπου θα γινόταν η

συναυλία. Χιλιάδες περίμεναν υπομονετικά στη

σειρά προκειμένου να μπουν μέσα στο στάδιο.

Λυπήθηκα πολύ που δεν μπόρεσα να παρακο-

λουθήσω αυτήν τη συναυλία. Η ολιγόωρη άδεια

εξόδου τελείωνε και έπρεπε να επιστρέψω στο

στρατόπεδο. Η συναυλία αυτή δόθηκε σε μια περίο-

δο που στη Μεγαλόνησο τα πάθη του εμφυλίου

δεν είχαν καταλαγιάσει ακόμα. Κάποιοι χαρα-

κτήρισαν τη συναυλία, ως τη συναυλία των κομ-

μουνιστών! Δυστυχώς οι Έλληνες όπου γης δεν

κατορθώσαμε ποτέ να διαχωρίσουμε τη μουσική

(στην Κύπρο και το ποδόσφαιρο) από την πολιτι-

κή. Οι καλλιτέχνες ανήκουν σε όλους μας και δεν

επιτρέπεται να τους κατατάσσουμε ανάλογα με τις

ιδέες μας. Το τραγούδι δεν επιτρέπεται και δεν πρέ-

πει να θέτει εμπόδια και διαχωριστικές γραμμές

στις σχέσεις των ανθρώπων. 

Ο Αντώνης Καλογιάννης ήταν ένας άνθρωπος

που χάριζε αγάπη σε όλους ανεξαρτήτως των πολι-

τικών τους φρονημάτων. Και πάνω απ΄ όλα ήταν

ένας βαθιά δημοκρατικός πολίτης που δεν μπο-

ρούσε να ανεχθεί οποιοδήποτε δικτατορικό καθ-

εστώς: Κόκκινο, μπλε ή γκρίζο! 

Να πώς το περιγράφει ό ίδιος σε μια από τις

τελευταίες συνεντεύξεις του, στον Γιάννη Αλεξίου:

«Πέρα του ότι οι ιδέες μου ήταν ξεκάθαρες δημο-

κρατικές, αργότερα πέρασα σε άλλα επίπεδα.

Μπήκα στο καζάνι και έβρασα, είδα ότι το νερό

μέσα ήταν άλλοτε καυτό και άλλοτε παγωμένο.

Έπρεπε να κάνω την επιλογή μου. Έτσι, βγήκα

από το καζάνι...».

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
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Μέρος 2ον

Ηιστορία της κάθε λογοτεχνίας βασικά είναι

η ιστορία αυτών που την γράφουν ή ασχο-

λούνται με αυτή γιατί χωρίς τα ονόματα των

συγγραφέων και τα ονόματα των έργων που

έχουν γράψει θα ήταν αδύνατο να ασχοληθ-

ούμε με το περιεχόμενο τους. Ο ιστορικός

βασίζεται στις πληροφορίες και στα έργα που

υπάρχουν. Οι πληροφορίες που έχουμε για τα

αρχαία χρόνια στην Κύπρο είναι πολύ περιο-

ρισμένες. Γνωρίζουμε πολύ λίγα για τον Στασίνο

και μερικούς άλλους που έζησαν κατά την αρχαι-

ότητα αλλά δεν μπορούμε να αποκρυσταλ-

λώσουμε αρκετές και αντικειμενικές απόψεις.

Ο Στασίνος έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. και θεω-

ρείται ο επικρατέστερος ποιητής του ποιήματος

«Κύπρια Έπη». Σύμφωνα με τον αρχαίο συγγρα-

φέα Πρόκλο, τα «Κύπρια Έπη» αποτελούνταν

από έντεκα βιβλία. 

Η υπόθεση του ποιητικού έργου είναι η εξής:

«Ο Δίας αποφασίζει να γίνει ο Τρωικός πόλε-

μος για ν’ ανακουφιστεί η γη από το μεγάλο βάρος

των ανθρώπων. Μαζί με τη Θέτιδα καταρτίζουν το

γνωστό επεισόδιο της κρίσης των τριών θεών

(Ήρας, Αθηνάς και Αφροδίτης) από τον Πάρη. Η

Αφροδίτη βοηθά τον Πάρη να κλέψει την ωραία

Ελένη, τη γυναίκα του βασιλιά Μενέλαου της Σπάρ-

της που την παίρνει στην Τροία. Όταν γύρισε ο

Μενέλαος από την Κρήτη και δεν βρήκε την Ελένη

οργανώνει με τον αδερφό του Αγαμέμνονα και άλ-

λους βασιλιάδες την εκστρατεία προς την Τροία.

Ύστερα από αρκετές περιπέτειες φτάνουν στην

Τροία και την πολιορκούν αφού οι Τρώες αρνούνται

να επιστρέψουν την Ελένη και όσα πράγματα πήραν

από την Σπάρτη. Στο μεταξύ ο Αχιλλέας έχει μεγάλη

επιθυμία να δει την Ελένη και η Θέτιδα (η θεά μητέρα

του) τού τη φέρνει κάπου και τη γνωρίζει. Η Ελένη

φαίνεται μετανιωμένη για την πράξη της.

Οι Έλληνες βαριούνται τον πόλεμο και θέλουν

να γυρίσουν στην πατρίδα τους αλλά ο Αχιλλέας

τους εμποδίζει. Ακολουθούν διάφορα κατορθώματα

και άλλα επεισόδια, όπως είναι η φιλονικία του Αχιλ-

λέα με τον Αγαμέμνονα. Υπάρχει επίσης κατάλο-

γος εκείνων που συμμάχησαν με τους Τρώες».

Δίνουμε πιο κάτω ένα απόσπασμα (σε μετά-

φραση στα νέα ελληνικά) που αναφέρεται στα

φορέματα της Ελένης όταν πήγε να τη δει ο Αχιλ-

λέας:

Και φόρεσε φορέματα, που οι Χάριτες κι

οι Ώρες

Τα φτιάξαν και τα βάψανε σ’ εαρινά λου-

λούδια,

Στον κρόκο, στον υάκινθο, που οι εποχές

τα φέρνουν,

Και στης βιολέτας τον ανθό, του ρόδου τ’

ωραίο άνθος

Γλυκό σαν νέκταρ στους ανθούς του νάρ-

κισσου αμβροσίες,

Ωριόχρωμα φορέματα ωσάν κι η Αφρ-

οδίτη

Φορούσε, μ’ ολονών των εποχών τα μυρ’

ευωδιασμένα.

Ένας άλλος αρχαίος Κύπριος ποιητής που πάλι

ελάχιστα γνωρίζουμε είναι ο Εύκλος. Σύμφωνα

με τον Παυσανία («Φωκικά», 24.3), ο Εύκλος

προφήτεψε τη γέννηση του Ομήρου – όπως λέει

στον χρησμό του – θα γινόταν στη Σαλαμίνα της

Κύπρου. Ο Εύκλος θεωρείται ποιητής γιατί έγρα-

ψε έμμετρους χρησμούς.

Δίνουμε ένα δείγμα των έμμετρων χρησμών του

Εύκλου όπως τους παρουσιάζει ο Παυσανίας:

Στη νήσο Κύπρο θα βγει τότες τρανός

τραγουδιστής,

Που η θεία γυναίκα η Θεμιστώ μες στους

αγρούς θα τον γεννήσει

Ξακουστό, της πλούσιας Σαλαμίνας μακρ-

ιά της.

Κι αφήνοντας την Κύπρο, κι υγρός στο

κύμα σηκωμένος,

Της Ελλάδας τραγουδώντας τα κακά,

μόνος και πρώτος,

Θα μειν’ αθάνατος κι αγέραστος μες

στους αιώνες…

(Τα πιο πάνω αποσπάσματα είναι από το έργο

του Κυριάκου Χατζηϊωάννου, «Η Αρχαία Κύπρ-

ος εις τας Ελληνικάς Πηγάς»). 

Ας ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στην ιστο-

ρία της Κύπρου κατά τα αρχαία χρόνια. Κατά τον

8ο αιώνα (700 π.Χ.) διαδόθηκαν τα ομηρικά έπη

στην Κύπρο. Οι Ασσύριοι κατέκτησαν την Κύπρο

το 707 π.Χ. και την κράτησαν μέχρι το 669 π.Χ.

Γύρω στα 673 π. Χ. μια Ασσυριακή επιγραφή ανα-

φέρει δέκα Κύπριους βασιλιάδες (δέκα βασίλεια):

τη Σαλαμίνα, την Πάφο, το Κούριο, την Αμαθούντα,

τους Σόλους, την Ταμασσό, το Κίτιο, τους Χύ-

τρους, το Ιδάλιο και τη Λήδρα. Αυτά τα δέκα βασίλεια

διατήρησαν την ανεξαρτησία τους για κάπου εκατό

χρόνια 669 - 569 π.Χ. 

Κατά τον 6ο αιώνα ο Έλληνας νομοθέτης Σόλω-

νας επισκέφτηκε την Κύπρο και συναντήθηκε με

τον βασιλιά της Αίπειας Φιλόκυπρο και του αφιέ-

ρωσε ένα ποίημα του. Το 560 π.Χ. οι Αιγύπτιοι

κατακτούν την Κύπρο και ο Ευέλθων, βασιλιάς

της Σαλαμίνας, κόβει τα πρώτα νομίσματα. 

Το 525 π.Χ. οι Πέρσες κατακτούν την Κύπρο.

Όταν ξεσηκώθηκαν οι Ίωνες κατά των Περσών το

499-498 οι Κύπριοι συμμετείχαν στην Ιωνική εξέ-

γερση και τόσο ο Ονήσιλος όσο και ο Αριστό-

κυπρος των Σόλων σκοτώθηκαν στη μάχη κατά

των Περσών στην πεδιάδα της Σαλαμίνας.

Μέχρι τον 5ο αιώνα οι περισσότερες επιγρα-

φές ήταν γραμμένες στο Κυπριακό συλλαβάριο

και το 410 π.Χ. ο Ευαγόρας Α’ της Σαλαμίνας εισή-

γαγε το ελληνικό αλφάβητο. 

Κατά τον 4ο αιώνα έζησε ο φιλόσοφος Ζήνω-

νας (335 – 264 π.Χ) γεννήθηκε στο Κίτιο για αυτό

έμεινε γνωστός στην ιστορία ως ο Ζήνων ο Κιτιεύς.

Ο Ζήνωνας θεωρείται ο ιδρυτής στης Στωικής

φιλοσοφίας γιατί ίδρυσε την Στωική σχολή στην

Αθήνα. Την ίδια περίπου εποχή έζησαν οι ποιητές

Σώπατρος από την Πάφο και ο Καστορίωνας

από τους Σόλους.

Την ίδια περίπου εποχή, 4ος αιώνας π.Χ. χτίζον-

ται θέατρα όπως στην Σαλαμίνα, στην Παλαίπα-

φο και αλλού και πλούσια σπίτια κοσμούνται με

ψηφιδωτά. Μετά τον θάνατο του Μ. Αλέξανδρου,

η Κύπρος είχε περάσει στην κυριαρχία των Πτο-

λεμαίων της Αιγύπτου μέχρι το 58 π.Χ. οπότε την

κυριαρχία ανέλαβαν οι Ρωμαίοι. 

Το 45 μ.Χ. οι απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας

πήγαν στην Κύπρο να κηρύξουν τη νέα θρησκεία

του Χριστιανισμού. Ο Παύλος πήγε μέχρι την Πάφο

ο δε Βαρνάβας, ο οποίος ήταν Κύπριος Εβραίος,

θανατώθηκε ύστερα από λιθοβολισμό στη Σαλαμίνα.

Όταν η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία είχε διασπαστεί,

η Κύπρος είχε περάσει στην εξουσία της ανατολι-

κής Αυτοκρατορίας που είχε έδρα το Βυζάντιο. Με

την αποδοχή και νομιμοποίηση της χριστιανικής

θρησκείας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο

(306 -337 μ.Χ.) και λίγο πιο ύστερα με την επιβο-

λή της από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο (379 -

395), άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Οι διωγμοί

των πρώτων χριστιανών είχαν αντικατασταθεί τώρα

με διωγμούς ενάντια στους οπαδούς των θεών

του Ολύμπου και όλα τα σύμβολα τους τώρα τα

αποκαλούσαν ειδωλολατρικά. 

Tόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος ποτέ δεν

γνώρισαν τόσο άγρια καταστροφή της αρχαίας

τους κληρονομιάς όσο όταν αυτοκράτορας του

Βυζαντίου ήταν ο Θεοδόσιος. Εκατοντάδες αρχαίοι

ναοί αφιερωμένοι στους Ολύμπιους θεούς, αρχαία

θέατρα, χιλιάδες αγάλματα είχαν καταστραφεί στο

όνομα της νέας θρησκείας. Δεκάδες αρχαία ελληνι-

κά φιλοσοφικά έργα, τραγωδίες, κωμωδίες και ιστο-

ρικά κείμενα ρίχτηκαν στη φωτιά γιατί θεωρήθη-

καν ειδωλολατρικά! Ακόμη και αυτοί οι Ολυμπια-

κοί αγώνες καταργήθηκαν από τον Θεοδόσιο και

αργότερα επί Ιουστινιανού έκλεισαν και τις φιλο-

σοφικές σχολές!

Ήταν επόμενο αφού επιβλήθηκε ένα θεοκρα-

τικό καθεστώς που απέρριπτε οτιδήποτε «μύρι-

ζε» ή σχετίζονταν με τον αρχαίο ελληνικό πολιτι-

σμό να επικρατήσει μια υμνολογία προς την νέα

άρχουσα τάξη. Δεν είναι παράξενο που δεν έχου-

με τίποτε το λογοτεχνικά σημαντικό κατά τη διάρ-

κεια αυτής της περιόδους εκτός από θρησκευτι-

κούς ύμνους.

Νεόφυτος ο έγκλειστος (12ος αιώνας). Ο

Νεόφυτος καταγόταν από τα Λεύκαρα, γεννήθη-

κε το 1134 όταν στο Βυζάντιο αυτοκράτορας ήταν

ο Μανουήλ Κομνηνός. Καταγόταν από φτωχή

οικογένεια είχε άλλα εφτά αδέρφια. Όταν ήταν 17

χρόνων οι γονείς του τον αρραβώνιασαν, αλλά ο

Νεόφυτος έφυγε και πήγε μοναχός στο Μοναστήρι

του Αγ. Χρυσοστόμου. Αργότερα επισκέφτηκε τους

Αγίους Τόπους και στην επιστροφή του πήγε στην

Πάφο σε μια ορεινή περιοχή και εκεί σ’ ένα βράχο

έφτιαξε την εγκλείστρα του. Έγραψε δεκαέξι συγγράμ-

ματα, αλλά μόνο τα μισά σώθηκαν. Πέθανε το 1219

στην ηλικία των 85 χρόνων. 

Σ’ ένα από τα συγγράμματα του που φέρει τον

τίτλο «Περί των κατά χώραν Κύπρον σκαιών»

αναφέρεται στα κακά που υπέφερε η Κύπρος από

τον Ισάκιο Κομνηνό, τον Ριχάρδο τον Λεοντό-

καρδο και τους Λατίνους.

Δίνουμε μερικούς στίχους από το σύγγραμμα

του «Στίχοι απλοίκοί, προς κατάνυξιν»:

Του παραδείσου το φυτόν, και του διαβό-

λου ο φθόνος

Του όφεως δε τα ρήματα, και της γυνής η

απάτη,

Εις λήθην με προσήγαγον της εντολής

κυρίου.

Και παραβάς την εντολήν, δικαίως κατεδι-

κάσθην

Και εξανατέταλκε μοι η γη ακάνθας και

τριβόλους

Και δικασθείς, εμάκρυνα Θεού και παρα-

δείσου….

ª∂ƒ√™ 60ÔÓ

∏ ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

∆· ‚È‚Ï›· Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.greekinstitute.co.uk

¶ÚÔÛÊÒÓËÛË ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ÛÙÔÓ √∏∂ –
∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ-Î·Ó·‰¤˙ÈÎÔ Û¯¤‰ÈÔ – ™˘Ó¿ÓÙËÛË

™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ - ¡ÙÂÓÎÙ¿˜ 1979

ÙÔ˘ ¢ÚÔ˜
∫À¶ƒ√À ∆√º∞§§∏

26ñ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶¤ÌÙË 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2019EÎÏÂÎÙ¤˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜

™À¡∂Ãπ∑∂∆∞π

Η Λογοτεχνία στην Κύπρο από τα αρχαία

χρόνια μέχρι τη βυζαντινή περίοδο
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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George Psarias has been a restau-

ranteur for almost forty years. He spent

his time and energy cooking tradition-

al 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.

MELITZANES YEMISTES

STUFFED AUBERGINES

One of the most versatile and most familiar of Greek dishes is

yemistes (stuffed vegetables) and there are as many variations of

this dish as there are home cooks who prepare them. 

The vegetables that are most commonly used for stuffing are

tomatos, aubergines, courgettes, courgette flowers and peppers not

to forget the vine leaves which make the ubiquitous dolmades.

INGREDIENTS
(Serves 4)

4 large aubergines

4 tbsp olive oil

1 medium onion, finely chopped

1 red and 1 yellow pepper, cored, de-seeded and finely chopped

2 garlic cloves, finely chopped

350g minced lamb

2 large tomatoes, skinned, de-seeded and finely chopped

Or 250g canned tomatoes, drained

2 tsp freshly ground cumin

2 tsp dried oregano

Small bunch of fresh flat-leaf parsley, finely chopped

Sea salt and freshly ground black pepper

FOR THE TOPPING

300ml Greek yoghurt

2 medium free-range eggs

125g ketalotyri, parmesan or any other hard cheese, grated

Sea salt and freshly ground black pepper

METHOD

1. Preheat the oven to 190’c / 170’c fan / Gas 5.

2. Place the aubergines in a pan of boiling salted water and cook for 6-8 min-

utes until they start to soften.

3. Drain and let the aubergines cool. Cut them in half lengthways and using

a spoon scoop out most of the flesh making sure you leave the solid shell

intact. Roughly chop the scooped out flesh and set aside. 

4. Place the aubergine halves open side up in a shallow baking dish.

5. Over a medium heat, heat the oil in a large heavy based frying pan until

hot but not smoking and fry the onion and peppers for 3-4 minutes. Add

the garlic and fry for 1 minute more. Stir in the lamb and cook for 5-6 min-

utes stirring occasionally, until the meat is golden brown. Stir in the toma-

toes, cumin, oregano and parsley into the aubergine mixture. Season

with salt and pepper.

6. Cook over a medium heat until the mixture almost dries out and is like a

thick paste. Spoon the meat mixture into the aubergine shells, forming a

meat mound.

7. To make the topping, beat together the yoghurt and eggs in a bowl. Stir in

half of the cheese and season with salt and pepper. Pour over the

aubergines and sprinkle with the remaining cheese.

8. Bake uncovered on the middle shelf of the preheated oven for 30-35 min-

utes until the topping is golden brown and bubbling. Serve hot.

Note : Omit the mince lamb to make a vegetarian version of the melitzanes

yemistes. 

© Copyright George Psarias
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MELINTzANES YEMISTES
(STuFFEd AubERgINES)

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΝΕΑ εκπομπή: Hellenic

Agenta με τον Γιάννη Σκάλκο
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Πειραιάς, Ώρα 7.30”

23.00 Ελληνική ταινία: 
“Με Χωρίς Γυναίκες”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα – Ενημερω-
τική Εκπομπή ΡΙΚ

12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
16:00 Δελτίο Ειδήσεων από το ΡΙΚ
15:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Ομογένεια, Εδώ Λονδίνο

με τη Δήμητρα Νικητάκη
21:30 Ελληνική Ταινία: 

“Τα Κόκκινα Φανάρια”

23.55 Ελληνική Ταινία: “Άρπα Κόλλα”

01.00 Ελληνική Ταινία: 
¨Τα Απόκρυφα Μιας Μοναχής”

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

02.15 Σύνδεση με ΡΙΚ
12:00 Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
14:00 Κύπριοι του Κόσμου - ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητικό Σάββατο
19:30 Αύριο είναι Κυριακή με τον Πρωτ.

Ιωσήφ Παλιούρα
20:05 Με τον Φακό του Hellenic TV: 

Η Ιφιγένεια Μουμτζή φιλοξενεί
τον καθηγητή Γιάννη Μηλιό

21.15 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος

22.05 Ελληνική Ταινία: 
“Αγάπη Για Πάντα”

23.30 Ελληνική Ταινία: “Η Γυναίκα

Που Έβλεπε Όνειρα”

KYΡIAKH 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Ζωντανή μετάδοση Θείας Λει-

τουργίας από τον Ι.Ν. Δώδεκα
Αποστόλων 

18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:00 Αθλητική Κυριακή
19:30 Παραδοσιακή Βραδιά στο ΡΙΚ
21:30 Διαλέγω Καριέρα με την Ελευθε-

ρία Σωφρονίου
22.00 Πρόσωπα με τον Βασίλη Πανα-

γή 
22.50 Ελληνική Ταινία: “E-mail”

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Greekstories: 

Αυγουστίνος Γαλιάσσος 
20:30 "Ανάδειξέ το" με την 

Άννα Νικολαΐδη και την Ρούλα
Σκουρογιάννη 

21:05 Θέατρο στην τηλεόραση: 
“Ο Ταρτούφος”

22.25 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Δράξασθε παιδείας με τον Πρω-

τοπρεσβύτερο Ιωσήφ Παλιούρα
20.30 ΝΕΑ εκπομπή: 

Hellenic Showroom

με τη Σεμίνα Τσοκανά
21.00 Ελληνική Ταινία: 

“Η Στοργή”

22.30 Ελληνική Ταινία: 
“Ενας Λαθρεπιβάτης Στην 

Καρδιά Μου”

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Οι Ταινίες της Εβδομάδας με 

την Άντα Μουράτη
20.45 Ελληνική Ταινία: 

“Συννεφιασμένοι Ορίζοντες”

22.10 Ελληνική Ταινία: 
“Επαγγελματίας Οπαδός”

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

00:00 Σύνδεση με ΡΙΚ
09:30 Από Μέρα σε Μέρα
17:25 Καμώματα τζι Άρώματα-ΡΙΚ
18:00 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων – ΡΙΚ
19:05 Κυπριακή Σειρά: Χάλκινα Χρόνια
20:00 Προκλήσεις - ΡΙΚ
21:00 ΝΕΑ εκπομπή: Hellenic

Agenta με τον Γιάννη Σκάλκο
και την Ιφιγένεια Φρεν

21.30 Ελληνική Ταινία: 
“Ναυάγια Της Ζωής”

22.45 Ελληνική ταινία: 
“Μια Ιταλίδα Απ’ Την Κυψέλη”
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