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

EMAIL: info@anthealettings.com

www.anthealet t ings.com

LETTINGS AND PROPERTY MANAGEMENT

PROPERTIES UNRGENTLY REQUIRED
From studios to Three Bedroom houses
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: 

Αποτελεσματικά τα εμβόλια
Pfizer και AstraZeneca

ΣΕΛΙΔΑ 2

Την Ελλάδα προτιμούν 
οι Βρετανοί για τουρισμό 

και δεύτερη κατοικία

n ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ COVID ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ
«ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ»

ΣΕΛΙΔΑ 2

20 Ελληνικά Μιράζ 

μόνιμα στην Πάφο!
n ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΕΣ

«ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΕΣ» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

l Γράφει ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Πολιτικός Μηχανικός 

& Σύμβουλος Στρατηγικής

ΣΕΛΙΔΑ 13

Θα δεχτούν και «σημείο

εκκίνησης» για τους 

Τούρκους τα «δύο κράτη»;
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ «ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΣΜΟ» ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

«Σημείο εκκίνησης» η διζωνική
λέει ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ράαμπ 

n ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΔΙΑΛΕΞΕ

Ο ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΜΕΡΗ

ΣΕΛΙΔA 7

Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ

ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Παρατείνεται μέχρι τον
Σεπτέμβριο το «furlough»

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Παρατείνονται τα περιοριστικά
μέτρα στην Ελλάδα μέχρι 

τις 15 Μαρτίου
n ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ

ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΡΡΟΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 5

n «ΠΑΓΩΝΕΙ» Ο ΦΟΡΟΣ

ΜΕΧΡΙ £50,000 ΚΑΙ ΤΟ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΙΣ £12,500

n ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ £270

ΔΙΣΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

n ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΤΟ 

UNIVERSAL CREDIT ΚΑΤΑ

£20 ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

n ΣΤΟ 105% ΤΟΥ ΑΕΠ 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

n «ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ

ΚΑΠΝΟ, ΑΛΚΟΟΛ, ΚΑΥΣΙΜΑ

n ΕΠΙΣΧΥΣΗ 

ΑΥΤΟ-ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ
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

    
     

  

 
 

      

            

              

       

    
      

   

 
   

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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Ηεφημερίδα «Sun» γράφει επι-

καλούμενη Έλληνες αξιω-

ματούχους ότι ο έλεγχος των Βρε-

τανών ταξιδιωτών κατά την άφιξή

τους στα ελληνικά αεροδρόμια

θα γίνεται με γρήγορες διαδι-

κασίες εφόσον επιδεικνύουν

πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά

της COVID-19.

Επίσης, η Ελλάδα είναι μακράν

ο πρώτος σε προτίμηση προορι-

σμός για τους Βρετανούς οι οποίοι

διαθέτουν επενδυτικό κεφάλαιο άνω

του ενός εκατομμυρίου στερλινών

και επιθυμούν να αποκτήσουν

κατοικία εκτός των συνόρων του

Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ»

Σε δημοσίευμα της «Sun», ανα-

φέρεται ότι οι ελληνικές Αρχές σχε-

διάζουν να λειτουργεί ένας «πρά-

σινος διάδρομος» για όσους επι-

σκέπτες έχουν «εμβολιαστικό δια-

βατήριο», ώστε να μη χρειάζεται

να περιμένουν στις μεγαλύτερες

ουρές για έλεγχο των αρνητικών

διαγνωστικών τεστ για κορωνοϊό.

Οι πηγές της βρετανικής εφημε-

ρίδας από την Αθήνα αναφέρουν

ότι ελπίζουν η υπηρεσία να αρχίσει

να παρέχεται από τα μέσα Μαΐου,

πριν από το συνολικότερο ανα-

μενόμενο πρόγραμμα της ΕΕ.

Οι διμερείς συνεννοήσεις Αθή-

νας-Λονδίνου είναι «σε προχωρ-

ημένο στάδιο», αναφέρει η ελληνι-

κή πηγή της «Sun», με τεχνικά κλι-

μάκια να έχουν επαφή σχεδόν καθ-

ημερινά.

Η εφαρμογή για έξυπνα κινητά

τηλέφωνα που θα χρησιμεύει ως

πιστοποιητικό εμβολιασμού ανα-

μένεται να περιλαμβάνει μόνο βασι-

κά στοιχεία, όπως αριθμό διαβατ-

ηρίου, ονοματεπώνυμο και βεβαίω-

ση εμβολιασμού, προσθέτει το

δημοσίευμα.

Παρ’ όλα αυτά, πηγή του βρετα-

νικού Υπουργείου Μεταφορών

δηλώνει ότι μια τέτοια συμφωνία με

την Ελλάδα απέχει πάρα πολύ από

το στάδιο υπογραφών από

Yπουργούς.

Εν τω μεταξύ, η εφημερίδα του

Λονδίνου «Evening Standard»

σχολιάζει ότι η Ελλάδα «ηγείται των

ελπίδων» για θερινές διακοπές των

Βρετανών, με τουριστικούς πρά-

κτορες να λένε ότι οι κρατήσεις από

τη Βρετανία έχουν φτάσει στο υψηλό-

τερο επίπεδο από τον περασμένο

Αύγουστο.

Η ζήτηση αποδίδεται στις δηλώσεις

του Υπ. Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη

περί «τεχνικών συζητήσεων» με τη

βρετανική κυβέρνηση για τα πιστο-

ποιητικά εμβολιασμού.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει το

δημοσίευμα στη ζήτηση που έχει η

Κέρκυρα, λόγω των σταθερά χα-

μηλών κρουσμάτων κορωνοϊού.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με την έρευνα του

ομίλου Astons, που ειδικεύεται στον

κλάδο του real estate, αλλά και της

απόκτησης υπηκοότητας μέσω της

«χρυσής βίζας» που διασφαλίζουν

οι επενδύσεις σε μια σειρά χώρες,

η οποία δημοσιεύτηκε στο περιο-

δικό CEOWorld Magazine, την Ελλά-

δα προτιμά ως προορισμό ο ένας

στους πέντε ερωτηθέντες (περίπου

το 20%). Η Ισπανία βρίσκεται στη

δεύτερη θέση με 11%, μαζί με τα

νησιά Αντίγκουα και Μπαρμπούντα,

ενώ ακολουθούν Ιρλανδία με 8%

και Ιταλία με 6%.

Όσο για την εξήγηση, είναι απλή

για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της

Astons, Άρθουρ Σαρκισιάν. «Η

κατοίκηση στην Ελλάδα αποδει-

κνύεται ιδιαιτέρως δημοφιλής σήμε-

ρα, καθώς συνδυάζει έντονα έναν

πολιτισμό επικεντρωμένο στην οικο-

γένεια, υψηλή ποιότητα ζωής, ταχείς

διαδικασίες μέχρι τη διαμονή, καθώς

και προσιτό κόστος – στοιχεία που

αποδεικνύονται καθοριστικά στις

τάξεις των Βρετανών επενδυτών».

Το περιοδικό συμπληρώνει δε

ότι η διαμονή στην Ελλάδα μπορεί

να διασφαλιστεί με ένα ελάχιστο

ποσό που φτάνει τις 217.252 στε-

ρλίνες και σε διάστημα μόλις δύο

μηνών – ενώ κάτι τέτοιο προσφέ-

ρει τη δυνατότητα ελεύθερης μετακί-

νησης στη Ζώνη του Σένγκεν και τα

υπόλοιπα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο Σαρκισιάν εξηγεί, επίσης, τα

κίνητρα όσων επιλέγουν τέτοιες

επενδύσεις. «Η αντίληψη ότι πολ-

λοί επενδυτές προσβλέπουν σε εναλ-

λακτικούς τόπους διαμονής ή σε

απόκτηση υπηκοότητας με βάση τις

προσωπικές τους φιλοδοξίες ή απλώς

και μόνο για να αποκτήσουν ένα

επιπλέον διαβατήριο στη χαμηλό-

τερη δυνατή τιμή αποτελεί μια συνήθη

παρανόηση. Στην πραγματικότητα

– όπως τονίζει ο ίδιος – όσοι ανα-

ζητούν τέτοιου είδους επενδύσεις

το κάνουν έχοντας σχεδόν πάντα

ως βασικό τους κριτήριο το καλό

των οικογενειών τους, ενώ το κόστος

έρχεται σε δεύτερη μοίρα».

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι

– πάντα σύμφωνα με την παρα-

πάνω έρευνα – το Brexit δεν έχει

αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των

Βρετανών που δηλώνουν διατεθει-

μένοι να εξετάσουν το σενάριο από-

κτησης κατοικίας και εναλλακτικού

τόπου διαμονής στο εξωτερικό,

καθώς μόνο το 21% δηλώνει ότι έχει

επηρεαστεί.

Την Ελλάδα προτιμούν οι Βρετανοί

για τουρισμό και δεύτερη κατοικία

Ο ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Παρατείνεται μέχρι τον
Σεπτέμβριο το «furlough»
Χθες Τετάρτη και ενώ η εφημερίδα μας όδευε προς το τυπογραφείο, ο

υπουργός Οικονομίας της Βρετανίας, Rishi Sunak, παρουσίασε τον νέο
Προϋπολογισμό του κράτους στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. 

Σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά, το «furlough scheme», δηλαδή
το σχέδιο της κυβέρνησης για κάλυψη του 80% του μισθού εργαζομένων
που απέχουν από τη δουλειά τους λόγω της πανδημίας, δεν θα τερματι-
στεί τον Απρίλιο, αλλά θα παραταθεί μέχρι το τέλος του προσεχούς Σεπτεμ-
βρίου. 

Το σχέδιο αυτό αφορά πέραν των ένδεκα εκατομμυρίων εργαζόμενο-
υς. 

Επίσης, το επιπλέον ποσόν των £20 εβδομαδιαίως στο Universal Credit,
δηλαδή την οικονομική ενίσχυση προς χαμηλόμισθους και αυτο-εργοδο-
τούμενους (self-employed), θα συνεχίσει να πληρώνεται για ακόμα έξι
μήνες. 

Επίσης, το σχέδιο ενίσχυσης των αυτοαπασχολουμένων με grants παρ-
ατείνεται για ακόμα έξι μήνες, ενώ θα αυξηθεί το κατώτερο ωρομίσθιο στις
£8,91 από τον Απρίλιο. 

Σχετικά με τα καταστήματα, τα εστιατόρια κ.λπ. θα διατεθεί ένα ποσόν
πέντε δισεκατομμυρίων, με δικαίωμα κάθε επιχείρηση να λαμβάνει ενίσχυση
έως και £18,000. 

Το αφορολόγητο εισόδημα των £12,500 ανά έτος θα παραμείνει αμε-
τάβλητο, όπως και φόρος εισοδήματος μέχρι £50,000. Επίσης, δεν θα
αυξηθούν οι κοινωνικές ασφαλίσεις και το VAT.

Το «Stamp duty», δηλαδή ο φόρος αγοράς σπιτιού δεν θ’ αλλάξει γι’
ακόμα τρεις μήνες. Αναμένεται αύξηση του φόρου επί των κερδών. Σήμε-
ρα είναι 19 πέννες. Υπολογίζεται ν’ αυξηθεί στις 25 πέννες. 

Θα ανακοινώνονταν επίσης και άλλα μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας. 
Μια άλλη σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα είναι οι πληρωμές

με πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες. Μέχρι τώρα ανώτατο ποσόν πληρω-
μής «άνευ επαφής» (contactless payment) ήταν £45. Το ποσόν θα αυξηθ-
εί στις £100, ώστε να δοθεί ώθηση στα μαγαζιά λιανικής πώλησης και σε
άλλες αγορές. 

Θα κρατηθούν επίσης στα ίδια επίπεδα, χωρίς καμία αύξηση, οι δασμοί
στον καπνό (τσιγάρα κ.λπ.), το αλκοόλ και τα καύσιμα. 

Ο υψηλός εξωτερικός δανεισμός

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, το Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν υπέστη μείωση λόγω της πανδημίας κατά 11%, που είναι η χειρ-
ότερη πτώση για 300 περίπου χρόνια. 

Το εξωτερικό χρέος είναι στο 105% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό
από  το 1960. 

Ο δανεισμός της χώρας για αντιμετώπιση της πανδημίας στοίχισε έως
τώρα 270 δισεκατομμύρια λίρες, ενώ υπολογίζεται ότι φέτος η Βρετανία
θα δανειστεί συνολικά £355 δισεκατομμύρια!  

 
 

Job Description for Sales & Finance Administrator 
 

Role Profile 

 

Role Title:  Role Scope: 

Sales and Finance Administrator (2 Roles available)  Permanent / Full Time 

Skills/Abilities: Location: 

Knowledge of SAGE but not essential, computer 

literacy, experience of bookkeeping in business 

environment. Attention to detail and a process 

driven, diligent approach. Strong team player, 

ability to work closely with team members. 

Resolving internal and customer issues and 

queries. Commitment to meeting deadlines. To 

complete any other duties as requested, including 

cover for team holiday/absence.  

Marathon Foods Ltd 

The purpose of the role is to: 
To ensure accurate timely administration of orders, invoices and bank accounts. First point of 

contact for customers and telesales.  

To apply for the role: 
Interested individuals should send their CV to marathon@marathonfood.co.uk and we will send 

over a full job description on application.  

 

Μια μελέτη που έγινε υπό πραγματικές συνθή-

κες στη Βρετανία, σε άτομα ηλικίας άνω των 70

ετών, δείχνει ότι τα εμβόλια των εταιριών Pfizer και

AstraZeneca για τον νέο κορωνοϊό είναι «πολύ

αποτελεσματικά» μετά τη χορήγηση της πρώτης

δόσης, ιδίως σε ό,τι αφορά την πρόληψη των

νοσηλειών.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ

έκανε λόγο για «μια πολύ καλή είδηση», σε συνέν-

τευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ

Στριτ.

Η μελέτη της υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας Αγγλίας

(PHE), η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη αξιολογ-

ηθεί από ομοτίμους, καταλήγει στο συμπέρασμα

ότι τα δύο εμβόλια έχουν αποτελεσματικότητα άνω

του 80% σε ό,τι αφορά την αποφυγή της σε άτομα

άνω των 80 ετών, τρεις με τέσσερις εβδομάδες

μετά τη χορήγηση της πρώτης δόσης. Το εμβόλιο

της Pfizer μειώνει μάλιστα κατά 83% τους θανά-

τους που οφείλονται στην Covid-19.

Στα άτομα άνω των 70 ετών, η προστασία από

τις συμπτωματικές μορφές της ασθένειας, τέσσε-

ρις εβδομάδες μετά την πρώτη δόση, βρίσκεται

μεταξύ 57-61% για το εμβόλιο της Pfizer και μεταξύ

60-73% για εκείνο της εταιρείας AstraZeneca και

του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της

AstraZeneca αποτελούσε θέμα συζήτησης το τελευ-

ταίο διάστημα, επειδή δεν είχαν συγκεντρωθεί επα-

ρκή δεδομένα για τις ηλικιακές ομάδες άνω των 65

ετών στις κλινικές δοκιμές που είχαν προηγηθεί.

«Αυτή η νέα ανάλυση προστίθεται στις ολοένα

και περισσότερες αποδείξεις ότι τα εμβόλια είναι

αποτελεσματικά και προστατεύουν από τις σοβα-

ρές μορφές της ασθένειας, τις νοσηλείες και τους

θανάτους», υπογραμμίζει η PHE στην ανακοίνω-

σή της.

Μελέτη στη Βρετανία: Αποτελεσματικά
τα εμβόλια Pfizer και AstraZeneca
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m
Aπειλούν να κάψουν την Αθήνα, θέλουν  να χυθεί αίμα αστυνο-

μικών οι παρακρατικές φασιστικές ομάδες των αναρχο-αρι-

στερών στην Ελλάδα με αφορμή την απεργία πείνας τού κατά συρ-

ροήν «ελεεινού δολοφόνου» (κατά τον χαρακτηρισμό του Αλ. Τσίπρα),

Δημήτρη Κουφοντίνα. Για 27 χρόνια αυτός ο τρομοκράτης και η

ομάδα του, η «17 Νοέμβρη», σκότωναν εν ψυχρώ Έλληνες και ξέ-

νους για καθαρά ιδεοληπτικούς λόγους. Επεδίωκαν κατάργηση διά

της βίας και των δολοφονιών του δημοκρατικού πολιτεύματος της

Ελλάδας και την εγκαθίδρυση μιας χουντικής διακυβέρνησης.

Αυτός ο κατά συρροήν δολοφόνος καταδικάστηκε σε ισόβια και
τώρα θέλει να επιλέγει και τις φυλακές που θα εκτίει την ποινή του.
Διότι για τον ίδιο, φαίνεται, δεν ισχύει το «όταν λέμε ισόβια, εννο-
ούμε ισόβια» που είπε ο Καραμανλής για τους Απριλιανούς δικτά-
τορες. Ο Κουφοντίνας έχει δικαίωμα – άκου «δικαίωμα» - αποφυ-
λάκισης από τον Σεπτέμβριο!!!

Οι φασίστες οπαδοί του, λοιπόν, προβαίνουν σε τρομοκρατικές
επιθέσεις εναντίον του λαού, απειλούν τη δημοκρατία στη χώρα. Η
Νέα Δημοκρατία – και ειδικά ο Αντ. Σαμαράς – εξάρθρωσαν το ναζι-
στικό κόμμα της «Χρυσής Αυγής», που ο ελληνικός λαός έβαλε μάλι-
στα και στη Βουλή, του έδωσε νομιμοποίηση – δυστυχώς – να δρα
ως κόμμα. Όμως, γρήγορα αποκαλύφθηκαν οι πραγματικές τους
προθέσεις και μπήκαν φυλακή. Διαλύθηκαν.

Τους ναζιστές της Αριστεράς, που επιδιώκουν τους ίδιους στόχο-
υς – δηλαδή κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος διά της βίας
και τρομοκρατίας – γιατί δεν τους διαλύουν;

Και γιατί βρίσκουν κόμματα και «αποκόμματα» να τους στηρίζουν;
Πώς μπορεί ένα κόμμα να χαρακτηρίζεται ότι ανήκει στο «δημοκρ-
ατικό τόξο», όταν στόχος του είναι η κατάργηση του δημοκρατικού
πολιτεύματος και η επιβολή δικτατορικού καθεστώτος;

m
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, που βρήκε το «θαυματουργό εμβόλιο»

για τερματισμό της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο, συναν-

τήθηκε – διαβάζω – με τον πρώην Πρόεδρο Γιώργο Βασιλείου, για

ν’ ανταλλάξουν απόψεις για το εθνικό θέμα. Σύμφωνα με ανακοίνω-

ση του ΔΗΣΥ, ο Αβέρωφ θα πάει και στα κατεχόμενα για συνάντηση

με το κόμμα Τατάρ για να τους... πουλήσει το «εμβόλιό» του! Σήμε-

ρα, Τσικνοπέμπτη, θα συναντηθεί (ο Αβέρωφ πάντοτε) και με τον

Άντρο Κυπριανού του ΑΚΕΛ, προφανώς για να εξετάσουν από κοι-

νού τη διαδικασία πλασαρίσματος του «θαυματουργού εμβολίου»

κατά της επιδημίας της κατοχής.

Δεν γνωρίζουμε αν εξήγησε τα περί του «εμβολίου» του και στον
Πρόεδρο Αναστασιάδη και ποια ήταν η αντίδραση τού Προέδρου.

Ένα είναι σίγουρο, ότι αν το εμβόλιο κατά του Covid-19 έχει γύρω
στο 25% αρνητές, το «εμβόλιο» Νεοφύτου – Κυπριανού θα έχει αρ-
νητές γύρω στο 90%.

m
Διαβάζουμε ότι η Επίτροπος Υγείας της Ε.Ε., Στέλλα Κυ-

ριακίδου, υπέγραψε εκ μέρους της Ευρώπης (όχι παίζουμε)

σύμβαση με τη φαρμακοβιομηχανία Moderna για αγορά 300 εκα-

τομμυρίων δόσεων εμβολίου κατά του κορωνοϊού.

Ερώτημα πρώτον: Ξέρει αυτή τη φορά τι υπέγραψε;
Δεύτερον: Εκτός από την Αυστρία και την Ολλανδία, ποιες άλλες

χώρες θα στραφούν, άραγε, σε άλλες πηγές εμβολίων μετά την υπο-
γραφή της Στέλλας;

m
Τα απόρρητα έγγραφα για τις πολιτογραφήσεις στην Κύπρο,

που διέρρευσαν στο «Al Jazeera», τα κατείχαν 10 βουλευτές

της Επιτροπής Θεσμών και οι 8 επικεφαλής (αρχηγοί) των κοινο-

βουλευτικών κομμάτων. Ένας απ’ αυτούς τα διέρρευσε. Έρχεται

τώρα η ΕΔΕΚ και καταθέτει πρόταση στη Βουλή «να καλούνται οι

βουλευτές να δώσουν στην Αστυνομία έγγραφα που κατέχουν».

Οικειοθελώς, δηλαδή.  Ο Περδίκης κατέθεσε πρόταση, αντί Ψηφίσμα-

τος που θέλει η ΕΔΕΚ, να καλείται η Αστυνομία να συλλέγει τα εν

λόγω έγγραφα και να μην είναι οικειοθελώς η παράδοσή τους. Η

ΕΔΕΚ αντιτείνει ότι κάτι τέτοιο θα είναι χρονοβόρο, διότι οι βουλευ-

τές μπορεί να αρνηθούν και το θέμα να φτάσει μέχρι την ανάγκη για

άρση ασυλίας.

Βγάλε άκρη τώρα...
Ένα είναι βέβαιο. Κάποιοι βουλευτές διαρρέουν απόρρητα έγγρ-

αφα παντού. Ακόμα και του Εθνικού Συμβουλίου. Ποιος να τους εμπι-
στευθεί;

m
Από αυτή τη στήλη γράψαμε ένα άρθρο την περασμένη εβδο-

μάδα για τη δίωξη του Επισκόπου Αθανασίου. Ναι, αρκετοί

δεν κατάλαβαν το βαθύτερο νόημα. Ή αυτοί που το κατάλαβαν, περί

άλλα τυρβάζουν...

Ίσως θα πρέπει να αναλύσουμε ποιοι και γιατί είναι «τάφοι κεκο-
νιασμένοι», τι είναι ο χρυσός και ο ναός ο αγιάζων τον χρυσόν, τι
είναι κεκτημένος και τι επίκτητος σεβασμός και γιατί το Πατριαρχείο
δεν είναι πλέον στο απυρόβλητο.

Επιπρόσθετα, θα ήταν καλό να βγουν και κάποιες αλήθειες στο
φως, για διαφώτιση του ευσεβούς πληρώματος.

«Ε»

Η
απάντηση του υπουργού Εξωτερικών

της Βρετανίας στην ερώτηση του Εργα-

τικού βουλευτή Πάμπου Χαραλάμπους για

την Πενταμερή Διάσκεψη και τη βάση λύσης

του Κυπριακού, δικαιολογημένα γεννά

πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες για τις

πραγματικές προθέσεις των Βρετανών.

Σε συνδυασμό δε με τις προτάσεις τους

(δημοσιεύονται σήμερα στο άρθρο τού

συνεργάτη μας Γρηγόρη Γρηγοριάδη στη

σελ. 13), επαυξάνονται οι ανησυχίες μας

για τον πραγματικό ρόλο των Βρετανών.

Ο
κ. Ντομινίκ Ράαμπ απάντησε στη

Βουλή των Κοινοτήτων ότι στις συνο-

μιλίες κατά την Πενταμερή στη Γενεύη στις

27 Απριλίου «και φυσικά σημείο εκκίνησης

θα είναι η Διζωνική Δικοινοτική Ομο-

σπονδία». Βέβαια, ο Πάμπος Χαραλά-

μπους αυτό που ρώτησε δεν ήταν το «σημείο

εκκίνησης», αλλά αν βάση της λύσης θα

είναι η Διζωνική.

Α
πό αυτά που έως τώρα έγιναν γνω-

στά, είναι ότι η δική μας πλευρά προ-

σέρχεται στην Πενταμερή – η οποία θα έχει

κατά κάποιο τρόπο διερευνητικό χαρακ-

τήρα – με τη θέση ότι η λύση πρέπει να

βασίζεται στα Ψηφίσματα του ΟΗΕ που

προνοούν για Διζωνική, πολιτική ισότητα

αλλά όχι αριθμητική κ.λπ. Συνεπώς, ο Ανα-

στασιάδης πάει στη συνάντηση με αυτή

τη θέση, η οποία ασφαλώς και αποτελεί

την αφετηρία, διότι – υποτίθεται – ο επι-

διωκόμενος στόχος είναι το ομοσπονδιακό

κράτος να έχει αυτόν τον χαρακτήρα, δύο

αυτοδιοικούμενες περιοχές, με ένα κεν-

τρικό κράτος. Οι διαπραγματεύσεις για το

περιεχόμενο της λύσης θα είναι εντός αυτού

του πλαισίου.

Η
τουρκική πλευρά με ποια αφετηρία θα

ξεκινήσει; Το έχουν πει δημόσια χίλιες

φορές ότι αφετηρία τους θα είναι η λύση

δύο κρατών. Δηλαδή, θα επιμένουν σε μια

κατάληξη, σε ένα περίγραμμα λύσης εκτός

του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών!

Ο
ι Βρετανοί, με διευκρινιστική απάν-

τηση που έδωσε το Foreign Office σε

ερώτημα της Εθνικής Κυπριακής Ομο-

σπονδίας Η.Β., δηλώνουν ότι υποστηρίζουν

μια λύση με βάση «το διεθνώς αποδεκτό

μοντέλο Διζωνικής Δικοινοτικής Ομο-

σπονδίας» και συμβουλεύουν και τα δύο

μέρη να επιδείξουν «ευελιξία και διάθεση

συμβιβασμού»...

Ε
νας αντικειμενικός παρατηρητής – που

δεν έχασε ακόμα τα λογικά του – αντι-

λαμβάνεται ότι οι Βρετανοί θα δεχτούν

«δύο σημεία εκκίνησης» – ένα δικό μας

και ένα των Τούρκων. Και σύμφωνα με τις

συμβουλές τους πρέπει μεταξύ των δύο

αυτών σημείων να βρεθεί κάπου στη μέση

ένας... κοινός τόπος συμβιβασμού. Και

πάλι, ένας λογικός παρατηρητής θα εικά-

σει ότι αυτός ο συμβιβασμός πιθανόν να

είναι η λύση συνομοσπονδίας, η οποία θα

«βαπτιστεί» Διζωνική Ομοσπονδία.

Π
ρέπει, κατ’ αρχάς, να διευκρινίσουμε

το εξής: Είναι περίπου κατάντια να

θεωρείται ότι σημείο εκκίνησης για την

ελληνική πλευρά είναι η Διζωνική Ομο-

σπονδία. Η λύση αυτή, αρχικά Δικοινοτι-

κής Ομοσπονδίας και μετά Διζωνικής, ήταν

προϊόν οδυνηρού συμβιβασμού της δικής

μας πλευράς στη διακαή επιθυμία μας να

εξευρεθεί ειρηνική επίλυση του προβλή-

ματος, λύση με λειτουργικότητα και διάρ-

κεια, νοουμένου βεβαίως ότι θα τερμα-

τιζόταν η κατοχή και δεν θα υπήρχαν εγγυή-

σεις.

Ε
νώ εμείς υποχωρήσαμε από την αρχι-

κή μας θέση, οι Τούρκοι παρέμειναν

αμετακίνητοι στις θέσεις τους. Εκλαμβά-

νουν αυτή την υποχώρηση ως «κεκτημέ-

νο» και δίνεται η εντύπωση ότι είναι και...

λάβαρο του αγώνα μας.

Φ
υσικά, οι Βρετανοί τα τελευταία ένα-

δύο χρόνια μιλώντας για τη λύση του

Κυπριακού, τονίζουν το «διεθνώς απο-

δεκτό μοντέλο διζωνικής δικοινοτικής ομο-

σπονδίας». Ποιο είναι αυτό το μοντέλο,

δεν μας το προσδιορίζουν. Σύμφωνα με

τη Μ. Θάτσερ ΔΕΝ υπάρχει παγκοσμίως

τέτοιο μοντέλο (αυτό είχε πει στον Σπύρο

Κυπριανού). Άρα, για ποιο μοντέλο μάς

μιλούν; Αν έχουν υπόψη τους λύση με

ζώνες – δηλαδή περιοχές με ευρεία αυτο-

νομία – τότε μοντέλο είναι το Ηνωμένο

Βασίλειο. Στις βρετανικές προτάσεις που

δημοσιεύονται (στο άρθρο του Γρ. Γρη-

γοριάδη) υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, δηλα-

δή ξεχωριστή εκπροσώπηση σε αθλητι-

κές διοργανώσεις όπως το ποδόσφαιρο

κ.λπ.

Τ
ο Βέλγιο, παρά τα προβλήματα λειτο-

υργικότητας, θα μπροούσε κάποιος να

πει ότι είναι ένα διζωνικό κράτος. Δεν γίνε-

ται, όμως, να παίρνεις στοιχεία από ένα

«μοντέλο» και στοιχεία από άλλο «μοντέ-

λο» και να ισχυρίζεσαι ότι μπορούν να

εφαρμοστούν αλά καρτ, αποσπασματικά,

όπου μας συμφέρει. Στο Βέλγιο δεν υπάρχει

καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

και φυλετικός διαχωρισμός. Κάθε ένας

μπορεί να διακινηθεί και να εγκατασταθεί

όπου θέλει. Το ίδιο και στο Ηνωμένο

Βασίλειο. Άρα, όταν μιλάμε για «διεθνή

πρότυπα», να έχουμε υπόψη μας συγκε-

κριμένα παραδείγματα.

Κ
αι εφόσον μιλάμε για το διεθνές πεδίο,

η λύση της Διζωνικής δεν μπορεί να

παραβιάζει διεθνείς κανόνες, να παραγ-

νωρίζει διεθνείς συμφωνίες και πρακτι-

κές. 

Ξ
εκαθαρίζουμε ότι με βάση τις επίσημες

θέσεις της πλευράς μας, όπως τις εκφ-

ράζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, διότι

αυτόν όρισε διά ψήφου ο Κυπριακός Ελληνι-

σμός να τον εκπροσωπεί, η Διζωνική Δικοι-

νοτική Ομοσπονδία ως λύση είναι απο-

δεκτή και μάλιστα με πολιτική ισότητα,

όπως την περιγράφουν τα Ψηφίσματα του

ΟΗΕ με τις παραπομπές τους. Σαφώς αυτή

η περιγραφή διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει

αριθμητική ισότητα, άρα εφαρμόζονται οι

κανόνες της Δημοκρατίας, διαφορετικά

δεν θα έμπαινε αυτή η διευκρίνιση.

Ε
πιπλέον, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

τονίζει ότι η λύση Διζωνικής, το νέο

κράτος που θα προκύψει, θα είναι μετεξέ-

λιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και όχι

«παρθενογένεση». Δεν υφίστανται, δηλα-

δή, τώρα στην Κύπρο δύο κυρίαρχα κράτη

που θα διαλυθούν και  θα συνδημιουργή-

σουν ένα νέο. Υπάρχει μόνον η Κυπρια-

κή Δημοκρατία, στην οποία συμπεριλαμ-

βάνονται και οι κατεχόμενες περιοχές,

όπου απλώς δεν μπορεί το νόμιμο κρά-

τος ν’ ασκήσει αποτελεσματική διοίκηση

λόγω ακριβώς της κατοχής. Αυτό υπογρ-

αμμίζει και η πράξη Προσχώρησης στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, το γνωστό Πρωτό-

κολλο 10.

Ω
σαύτως, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

και η Ε/κ πλευρά αξιώνουν και προ-

τάσσουν τη λειτουργικότητα του κράτους.

Την εναρμόνισή του με το Ευρωπαϊκό Κε-

κτημένο και τον σεβασμό των Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων. Απαραίτητη, όμως, προϋπό-

θεση είναι ότι αυτή η λύση Διζωνικής Δικοι-

νοτικής Ομοσπονδίας θα τερματίζει την

κατοχή, δηλαδή θα αποχωρήσουν τα τουρ-

κικά στρατεύματα. Εξίσου βασική προϋπό-

θεση είναι το νέο κράτος να μην είναι όμη-

ρος καμίας άλλης χώρας, με άλλα λόγια

να μην υπάρχουν Εγγυήσεις.

Α
υτές, λοιπόν, είναι οι επίσημες θέσεις

που – επαναλαμβάνουμε – είναι προϊόν

δικών μας υποχωρήσεων (όχι συμβιβα-

σμών, διότι αυτός ο όρος προϋποθέτει

υποχωρήσεις και από την άλλη πλευρα

που δεν έγιναν). Στην ουσία, κάναμε...

συμβιβασμό με τον εαυτό μας!!!

Τ
α πράγματα θα ξεκαθαρίσουν σύντο-

μα. Και εκεί στην Πενταμερή θα απο-

δειχθεί ποιοι υποστηρίζουν λύση διαρκή,

λειτουργική, βιώσιμη και ποιο κρύβονται

πίσω από ορολογίες και επικεφαλίδες

άνευ περιεχομένου.

“Ε”
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Θα δεχτούν και «σημείο εκκίνησης»
για τους Τούρκους τα «δύο κράτη»;

¡¤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



Η
Ελλάδα, και ειδικότερα η Αττική, ανα-

μένεται να τεθεί σήμερα Πέμπτη υπό

αυστηρά περιοριστικά μέτρα λόγω έξα-

ρσης των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Η κατάσταση στην Αττική κρίσιμη, καθώς

η πληρότητα των κλινών εντατικής φτά-

νει το 90% και στη χώρα το 70%. Η ανο-

δική πορεία της πανδημίας στη χώρα,

αποτυπώνεται και στα στοιχεία της έκθ-

εσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου

Λοιμώξεων (ECDC), με τα κρούσματα να

παρουσιάζουν ανοδική τάση και φθά-

νουν τα 141,5 ανά 100.000 πληθυσμού

στο 14ήμερο, αν και οι θάνατοι παρου-

σιάζουν πτωτική πορεία στους 30,8 ανά

εκατομμύριο πληθυσμού.

Ανοδική πορεία εμφανίζουν επίσης τα

κρούσματα στις ηλικίες 65 και πάνω, όπως

επίσης και οι εισαγωγές στις εντατικές όπου

ο δείκτης υπολογίζεται στο 1,4 όταν ο ευρω-

παϊκός μέσος όρος κυμαίνεται γύρω από το

1,7.

Η κυβέρνηση έχει την προσδοκία ότι η

εβδομάδα μετά την Καθαρά Δευτέρα θα

σηματοδοτήσει την αρχή της σταδιακής απε-

λευθέρωσης της οικονομίας και της κοινωνίας,

με ορίζοντα την τουριστική σεζόν τον Μάιο.

Εφόσον δοθεί το πράσινο φως για την επα-

ναλειτουργία της αγοράς από τους επιστή-

μονες στόχος είναι να μην ξανακλείσει αφή-

νοντας πίσω το “ακορντεον” που εφαρμό-

ζεται από τον Νοέμβριο, ειδικά στο λιανε-

μπόριο. O πρωθυπουργός έδειξε το δρόμο

των επόμενων 15 ημερών κάνοντας λόγο

για προσπάθεια δύο εβδομάδων για να επα-

νέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας

σε οικονομία και εκπαίδευση, ενώ, παράλ-

ληλα, προανήγγειλε ότι οι εμβολιασμοί αυτή

την εβδομάδα θα φτάσουν το 1 εκατομμύ-

ριο.

«Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει

μεγάλη κούραση. Όμως πρέπει να κάνουμε

μία προσπάθεια ακόμα, ειδικά αυτές τις δύο

εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να

επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς λει-

τουργίας της οικονομίας αλλά και της εκπαίδευ-

σης», τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτά-

κης κατά την τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο

τη δωρεά 18 φορητών κλινών Μονάδας Εντα-

τικής Θεραπείας από την Επιτροπή «Ελλά-

δα 2021» στο Δημόσιο και το ΕΣΥ. Σκια-

γραφώντας τις προθέσεις του ανέφερε πως

«θα το σχεδιάσουμε, εφόσον το αποφασίσουμε,

με έξυπνες λύσεις και με μία νέα αμοιβαία

συμφωνία εμπιστοσύνης με τους πολίτες: η

οικονομία να επαναλειτουργήσει σταδιακά

και όλοι μας να πειθαρχήσουμε στους κανό-

νες ώστε αυτή να παραμείνει ανοιχτή...»

«Με άλλα λόγια η έξοδος από την κρίση

είναι πια ορατή, αλλά το πόσο γρήγορα θα

φτάσουμε εκεί, εξαρτάται από τα προσεκτι-

κά βήματα τα οποία θα κάνουμε στην τελική

ευθεία, γιατί έχουμε μπει πια στην τελική ευθ-

εία», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΟΥ

ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ

Και ενώ η χώρα αγωνίζεται να αντιμε-

τωπίσει την καταραμένη νόσο του κορωνο-

ϊού, χιλιάδες οι θάνατοι και τα κρούσματα και

οι πολίτες υπόκεινται αναγκαστικά σε ένα

σωρό περιορισμούς, μικρές τρομοκρατικές

φασιστικές ομάδες κινούνται εναντίον του

λαού με αδιάκριτες τρομοκρατικές επιθέσεις

και καταστροφές υπέρ του κατά συρροήν

δολοφόνου 11 αθώων ανθρώπων Δημήτρη

Κουφοντίνα. 

Υποστηρίζουν τον ισοβίτη δολοφόνο της

«17 Νοέμβρη» που πραγματοποιεί απεργία

πείνας γιατί θέλει να μετακομίσει σε φυλα-

κή της… αρεσκείας του, στον Κορυδαλλό,

όπου μόνο υπόδικοι κρατούνται εν αναμο-

νή της δίκης τους. Φασιστοειδή πραγματο-

ποιούν τρομοκρατικές επιθέσεις έχοντας ως

κύριο στόχο την Αστυνομία.

Για συμπαράσταση προς τον αρχιδολο-

φόνο πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και

έξω από την ελληνική πρεσβεία στο Λον-

δίνο την περασμένη βδομάδα. Περίπου 15

άτομα έμειναν στο σημείο για περίπου 15

λεπτά, σήκωσαν μαύρο πανό και φώναζαν

το σύνθημα «Το πάθος για τη λευτεριά είναι

δυνατότερο από όλα τα κελιά»...
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ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα

στην Ελλάδα μέχρι τις 15 Μαρτίου

ΑΥΣΤΡΙΑ: Απεξάρτηση 
από την ΕΕ για την 

παραγωγή εμβολίων
Ποικίλες αντιδράσεις προκαλεί η θέση που διατύπωσε – αλλά εκπρο-

σωπεί ήδη εδώ και καιρό – ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας,
Σεμπάστιαν Κουρτς, δηλαδή να μην υπάρχει στο μέλλον αποκλειστική
εξάρτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραγωγή εμβολίων δεύτε-
ρης γενιάς.

«Οι ανάγκες σε εμβόλια μόνο για την Αυστρία εκτιμώνται σε περίπου

30 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου και, επομένως, πρέπει να προετοιμα-

στούμε για περαιτέρω μεταλλάξεις και δεν θα πρέπει πλέον να εξαρτόμα-

στε αποκλειστικά από την ΕΕ για την παραγωγή εμβολίων δεύτερης γενιάς»,

αναφέρει σε τοποθέτησή του ο Κουρτς.
Ο Σεμπάστιαν Κουρτς επισκέπτεται σήμερα Πέμπτη το Ισραήλ, μαζί

με την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, με στόχο μία στενό-
τερη συνεργασία στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, μέσω
και της συμπαραγωγής δεύτερης γενιάς εμβολίων κατά των μεταλλάξεων,
όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ίδιος.

«Στο Ισραήλ θα συμφωνήσουμε με τον πρωθυπουργό, Μπενζαμίν
Νετανιάχου, μία κατά το δυνατόν στενή συνεργασία στην έρευνα και παρ-

αγωγή εμβολίων και φαρμάκων. Ο στόχος πρέπει να είναι η προετοιμασία

για τη φάση μετά το καλοκαίρι», είχε δηλώσει το Σαββατοκύριακο ο καγκε-
λάριος και αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο ηγείται του κυβερνη-
τικού συνασπισμού με τους Πράσινους.

Σύμφωνα με τον Κουρτς, «πρέπει να προσαρμόσουμε όσο το δυνατόν

ταχύτερα τα υπάρχοντα εμβόλια και τις θεραπείες ή να παράγουμε νέα όσο

το δυνατόν πιο γρήγορα και αυτό να γίνει όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι στην Αυστρία οργανώνονται εδώ και μήνες οι δυ-
νατότητες στους τομείς της έρευνας, της ανάπτυξης και της παραγωγής.

Ο Αυστριακός καγκελάριος είχε συνάντηση στη Βιέννη με εκπροσώπους
μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών, που διαθέτουν μονάδες παραγωγής
στην Αυστρία, όπως οι Pfizer, Novartis, Polymun και Böhringer Ingelheim.

Όπως αναφερόταν από την Ομοσπονδιακή Καγκελαρία, ο στόχος της
συζήτησης είναι να συνδυάσει τις δυνατότητες της Αυστρίας στον τομέα
της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής εμβολίων Covid-19 και μεθόδων
θεραπείας και να τις ενσωματώσει στις συνεχιζόμενες συνομιλίες με τη
Δανία και το Ισραήλ για κοινή παραγωγή εμβολίων.

Σε δηλώσεις της, η πρόεδρος του Αυστριακού Συνδέσμου Παρασκε-
υαστών Εμβολίων, Ρενέ Γκαλό-Ντανιέλ, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία
του Σεμπάστιαν Κουρτς ως «πάρα πολύ καινοτόμα», σημειώνοντας ότι
είναι σημαντικό να υπάρχει τοπική παραγωγή εμβολίων. «Πιθανόν αυτό

δεν θα γίνει τόσο γρήγορα, γιατί κανονικά χρειάζονται πέντε έως δέκα χρό-

νια για να δημιουργηθεί μια εγκατάσταση παραγωγής, αλλά εάν έχω μια

υπάρχουσα εγκατάσταση παραγωγής που πρέπει να την μετατρέψω,

χρειά-ζομαι μερικούς μήνες έως ένα χρόνο, και είναι λογικό κανείς να σκέφ-

τεται μακροπρόθεσμα και να είναι προετοιμασμένος για μελλοντικές παν-

δημίες», ανέφερε.
Από την πλευρά της, η Παμέλα Ρέντι-Βάγκνερ, αρχηγός του μεγαλύτε-

ρου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Σοσιαλδημοκρατικού, επισημαίνει
ότι για να υπάρχουν αρκετά εμβόλια για τον αυστριακό πληθυσμό, θα πρέ-
πει να παραχθούν εμβόλια και στην ίδια τη χώρα, αλλά και το κράτος πρέ-
πει στοχευμένα να υποστηρίξει και να προωθήσει την παραγωγή, για
παράδειγμα με ένα εθνικό ταμείο εμβολίων κορωνοϊού.

Κατά την άποψη της Βάγκνερ – η οποία είναι διακεκριμένη επιδημιολόγος
και διετέλεσε υπουργός Υγείας στην τελευταία κυβέρνηση συνασπισμού
Σοσιαλδημοκρατών και Λαϊκού Κόμματος – η Αυστρία βρίσκεται επί του
παρόντος στο κάτω μέρος της λίστας στην Ευρώπη όσον αφορά την κάλυ-
ψη εμβολιασμού για τον πληθυσμό, γεγονός που οφείλεται στα εμπόδια
της διεθνούς παραγωγής και στην ανεπαρκή προετοιμασία της αυστρια-
κής ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την «ιστορική εκστρατεία εμβολια-
σμού».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε θετικά στην αυστριακή πρόθεση,
σημειώνοντας «το ενδιαφέρον να μάθει από την Αυστρία, την Δανία και το

Ισραήλ, και αυτό μπορεί να είναι προστιθέμενη αξία για την στρατηγική

εμβολιασμού της ΕΕ».

Γ. Χρυσουλάκης: Χορηγήσαμε αιγίδα σε μία πολύ σημαντική έρευνα και 
έκδοση - «Mόδα και Πολυτέλεια στη Βλαχία της Ελληνικής Επανάστασης»

Ένα από τα πρώτα αντίτυπα

του πολυτελούς τόμου «Mόδα

και Πολυτέλεια στη Βλαχία της

Ελληνικής Επανάστασης» προ-

σέφερε στον Γενικό Γραμματέα

Δημόσιας Διπλωματίας και Απο-

δήμου Ελληνισμού, κ. Γιάννη

Χρυσουλάκη, η ευεργέτιδα του

Ελληνισμού της Αιγύπτου, Αρχόν-

τισσα και Πρέσβειρα Απόδημου

Ελληνισμού του Πατριαρχείου

Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρι-

κής, κα Αικατερίνη Μπελεφάν-

τη - Σοφιανού. 

Κατά τη διάρκεια συνάντησής

τους, η κα Σοφιανού παρουσία-

σε εκτενώς στον κ. Χρυσουλάκη

το βιβλίο - αφιέρωμα στα 200 χρό-

νια από το 1821, στο οποίο απο-

τυπώνεται ο τρόπος ζωής και

ένδυσης των πρωταγωνιστών

της ελληνικής επανάστασης στις

Παραδουνάβιες Ηγεμονίες κατά

το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. 

Η κα Σοφιανού χρηματοδό-

τησε εξ ολοκλήρου την έρευνα

και έκδοση του βιβλίου, το οποίο

αποτελεί προϊόν πολυετούς

εργασίας του φιλέλληνα καθη-

γητή του Πανεπιστημίου Βουκο-

υρεστίου και επίτιμου διδάκτορα

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου,

TudorDinu. 

O καθηγητής κ. Dinu μελέτησε

επί μακρόν όλες τις διαθέσιμες

πηγές, γραπτές και εικονογρα-

φικές (ενδύματα που φυλάσσονται

σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλο-

γές, φορητά πορτρέτα, ανα-

θηματικές προσωπογραφίες στις

εκκλησίες) προκειμένου να ανα-

παραστήσει την ένδυση και τον

τρόπο ζωής της ιθύνουσας τάξης

της Παραδουνάβιας Ηγεμονίας

κατά το πρώτο μισό του 19ου

αιώνα.

Ο κ. Χρυσουλάκης, ο οποίος

ευθύς εξ αρχής είχε προσφέρει

την αμέριστη συμπαράσταση και

αιγίδα στην επιστημονική έρευ-

να και στο βιβλίο, ευχαρίστησε

την κα Σοφιανού για την υπο-

στήριξη που παρείχε στην έκδο-

σή του, εξήρε το συνολικό ευερ-

γετικό της έργο και περιέγραψε

το σύνολο των δράσεων της Γενι-

κής Γραμματείας για τους Απόδη-

μους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση

στις προγραμματισμένες εορτα-

στικές εκδηλώσεις για τη συμπλή-

ρωση 200 χρόνων από την έναρ-

ξη της Ελληνικής Επανάστασης.
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Lockdown όλο τον
Μάρτιο η Γερμανία

Προς παράταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 28

Μαρτίου προσανατολίζεται η κυβέρνηση της Γερμανίας, έστω κι αν

κάποιοι από τους ισχύοντες περιορισμούς φαίνεται πως θα αρχίσουν

να χαλαρώνουν σταδιακά από την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτό προβλέ-

πει, σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που θα συζητηθεί ανάμεσα

στην καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τους πρωθυπουργούς των 16

κρατιδίων.

Το σχέδιο και οι εναλλακτικές επιλογές συζητήθηκαν στην τηλε-

διάσκεψη, σε μια στιγμή που η δυσφορία και η κούραση των πολιτών

αυξάνονται εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων και της βραδύτητας των

εμβολιασμών, ενώ τα επισήμως επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα

ξεπέρασαν τα 2,4 εκατομμύρια.

Από τις 8 Μαρτίου, το πολύ πέντε άνθρωποι από δύο νοικοκυριά

(εξαιρουμένων των παιδιών κάτω των 14 ετών) θα επιτρέπεται να

συναντώνται – από το πολύ δύο ανθρώπους που επιτρέπεται βάσει

των κανόνων που ισχύουν σήμερα. 

Θα επιτραπεί επίσης η επαναλειτουργία των ανθοπωλείων και των

βιβλιοπωλείων, των καταστημάτων με είδη κήπου, των καταστημάτων

για τατουάζ και των καταστημάτων περιποίησης νυχιών, καθώς και

των αιθουσών μασάζ.

Καθώς πλησιάζει το Καθολικό Πάσχα (4 Απριλίου), αναμένεται επίσης

ότι θα κληθούν οι Γερμανοί να αποφύγουν τα ταξίδια τόσο στο εσωτε-

ρικό όσο και στο εξωτερικό – αν και προστίθεται πως κατά τις γιορτι-

νές ημέρες θα επιτραπούν περιορισμένες επισκέψεις σε συγγενείς.

Ο
Νικολά Σαρκοζί έγινε ο δεύτερος

πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που

καταδικάζεται για διαφθορά, μετά τον Ζακ

Σιράκ. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για

απόπειρα δωροδοκίας δικαστικού και για

αθέμιτη άσκηση επιρροής.

Η ποινή φυλάκισης τριών ετών επιβλήθηκε

τόσο στον πρώην ανώτατο δικαστικό Ζιλμπέρ

Αζιμπέρ, όσο και στον δικηγόρο του Σαρ-

κοζί, Τιερί Ερζόγκ, στον οποίο επιβλήθηκε

και πενταετής απαγόρευσης άσκησης επαγ-

γέλματος. Οι δυο τους κρίθηκαν ένοχοι και

για παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Σαρκοζί

πρόσφερε στον δικαστικό μια πολυπόθητη

θέση στο Μονακό, με αντάλλαγμα πληρο-

φορίες εκ των έσω για έρευνα αναφορικά με

καταγγελίες ότι είχε δεχθεί παράνομα ποσά

από την Λιλιάν Μπετανκούρ για την προ-

εκλογική καμπάνια του 2007.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι τρεις κατηγο-

ρούμενοι συνδέθηκαν σε «σύμφωνο δια-

φθοράς», αλλά δεν επέβαλε τα τέσσερα χρό-

νια φυλάκισης, τα δύο χωρίς αναστολή, που

ζητούσαν οι εισαγγελείς, κρίνοντας ότι η προ-

εδρική εικόνα έχει αμαυρωθεί από την υπό-

θεση αυτή «με καταστροφικές συνέπειες».

Η δικηγόρος του πρώην προέδρου, Ζακ-

λίν Λαφόντ, δήλωσε ότι θα ασκηθεί έφεση.

Η ίδια έκανε λόγο για «εξαιρετικά σκληρή και

παντελώς αβάσιμη και αδικαιολόγητη από-

φαση», ενώ πρόσθεσε ότι ο Σαρκοζί είναι

«ήρεμος αλλά και αποφασισμένος να συνεχίσει

για να αποδείξει την αθωότητά του».

Ο 66χρονος Σαρκοζί δεν πρόκειται πάν-

τως να οδηγηθεί στη φυλακή, αφού το δικα-

στήριο αποφάσισε ότι θα παραμείνει σε κατ’

οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιο-

λάκι.

Η έφεσή του εξάλλου έχει ανασταλτικό

αποτέλεσμα.

Ο Σαρκοζί, που υπήρξε πρόεδρος της

Γαλλίας από το 2007 μέχρι το 2012, άκου-

σε την ετυμηγορία όρθιος ενώπιον των δικα-

στών, ανέκφραστος και δεν έκανε καμία δήλω-

ση κατά την έξοδό του από το δικαστήριο.

Οι υποστηρικτές του Σαρκοζί δήλωσαν

«κατάπληκτοι» και «λυπημένοι», ενώ η

σύζυγός του, η τραγουδίστρια και πρώην

μοντέλο Κάρλα Μπρούνι, έκανε λόγο για

«παράλογη σκληρότητα» σε ανάρτησή της

στο Instagram.

Ο Νικολά Σαρκοζί θα αντιμετωπίσει και

πάλι την γαλλική δικαιοσύνη στις 17 Μαρτίου,

στην εκδίκαση της υπόθεσης Bygmalion,

σχετικά με τις δαπάνες της προεκλογικής

του εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές

του 2012.

Κατ’ οίκον φυλακή ο Σαρκοζί για διαφθορά με βραχιολάκι...

Σοβαρά ασθενής ο 99χρονος σύζυγος

της Βασίλισσας Ελισάβετ, Φίλιππος
Ο πρίγκιπας της Βρετανίας Φίλιππος, ο 99χρονος σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, μετα-

φέρθηκε τη Δευτέρα σε άλλο νοσοκομείο στο κεντρικό Λονδίνο προκειμένου να υποβληθεί σε

εξετάσεις για ένα προϋπάρχον καρδιολογικό πρόβλημα καθώς και για να λάβει θεραπεία για μια

λοίμωξη. Ο Φίλιππος, δούκας του Εδιμβούργου, εισήχθη στο ιδιωτικό νοσοκομείο King Edward

VII πριν από δύο εβδομάδες για θεραπεία για μια απροσδιόριστη, μη σχετιζόμενη με την COVID-

19, λοίμωξη.

Mεταφέρθηκε στο St Bartholomew’s Hospital για περαιτέρω θεραπεία και παρακολούθηση,

ανέφεραν σε ανακοίνωση τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Ο δούκας είναι σε καλή διάθεση και ανταποκρίνεται στη θεραπεία αλλά αναμένεται να παρα-

μείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας», ανέφερε το παλάτι.
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«Σημείο εκκίνησης» η διζωνική
λέει ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ράαμπ 

Ενώ ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέ-

ρες, δείχνοντας ασέβεια προς την

ελληνική πλευρά, επέλεξε τη Μεγάλη

Εβδομάδα των Ορθοδόξων για την Πε-

νταμερή Διάσκεψη για το Κυπριακό, ο

υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντο-

μινίκ Ράαμπ δήλωσε στη Βουλή των Κοι-

νοτήτων ότι οι συνομιλίες για το Κυ-

πριακό θα έχουν ως «σημείο εκκίνησης»

τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, προ-

καλώντας πολλά ερωτήματα και εικασίες

για τη, τελική κατάληξη των συνομιλιών

αφού οι Τούρκοι θα προσέλθουν στη Διά-

σκεψη με στόχο τη λύση δύο κρατών. Ο

Ράαμπ «συμβουλεύει» μάλιστα (είναι

ανάγκη, είπα) να επιδειχθεί «ευελιξία και

πραγματισμός». 

Ο κ. Ράαμπ απαντούσε σε ερώτηση στη

Βουλή των Κοινοτήτων από τον βουλευτή

των Εργατικών, συμπατριώτη μας Πάμπο

Χαραλάμπους, ο οποίος του ζήτησε να επι-

βεβαιώσει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασι-

λείου στη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία

ως μόνη βάση για μια πολιτική διευθέτηση

ενόψει της άτυπης πενταμερούς υπό τα Ηνω-

μένα Έθνη.

Ο Βρετανός Υπουργός είπε αρχικά ότι

πρόσφατα επισκέφθηκε την Κύπρο, όπου

είχε συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, για να

σημειώσει ότι «ασφαλώς (η διζωνική δικοι-

νοτική ομοσπονδία) είναι το σημείο

εκκίνησης». 

Πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό που

πρέπει να γίνει τώρα είναι και οι δύο πλευ-

ρές να πάνε σε αυτή την Πενταμερή συν

τα Ηνωμένα Έθνη δίχως προϋποθέσεις,

έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανεμπλα-

κούμε στο είδος της ευελιξίας και του

πραγματισμού, που μπορεί να επιφέρει

μία με διάρκεια και ανθεκτική ειρήνη για

όλη την Κύπρο».

Αρμόδια πηγή του Foreign Office, που

κλήθηκε από την Εθνική Κυπριακή Ομο-

σπονδία να διευκρινίσει τη σχετική δήλωση,

ανέφερε ότι «η πολιτική της Βρετανίας για

τη βάση των συνομιλιών παραμένει αμε-

τάβλητη».

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Η Λευκωσία επιδιώκει αυξημένη εμπλο-
κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό
γι’ αυτό ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Ανα-

στασιάδης έχει σήμερα Πέμπτη τηλεδιά-
σκεψη με την καγκελάριο της Γερμανίας
Ανγκελα Μέρκελ, αλλά και συνομιλία με τον
Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ Ζοζέπ Μπο-

ρέλ, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο.
Η συνομιλία που έχει ο Πρόεδρος με την

Ανγκελα Μέρκελ θα κινηθεί στον ρόλο που
θα μπορούσε η ΕΕ να βοηθήσει την όλη δια-
δικασία λαμβάνοντας υπόψη όμως την ευ-
ρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος (πάγιο
αίτημα της Λευκωσίας).

Επιπλέον, η επικοινωνία με την κυρία Μέρ-
κελ γίνεται ενόψει και του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου της 25ης Μαρτίου. Η Λευκωσία θεωρεί
αυτή τη Σύνοδο Κορυφής ως μια καλή ευκαι-
ρία να σταλούν μηνύματα ώστε η Άγκυρα να
καταστεί περισσότερο συνεργάσιμη στις προ-
σπάθειες λύσης του Κυπριακού και να στα-
ματήσει τις μαξιμαλιστικές της απαιτήσεις
για δύο κράτη.

Ο κ. Μπορέλ μεταβαίνει στην Κύπρο όπου
θα επικεντρωθεί στα ζητήματα που αφο-

ρούν την Σύνοδο Κορυφής του Μαρτίου.

Κυρίως ενόψει και της προετοιμασίας της

έκθεσής του για την Τουρκία, όπου θα συμπε-

ριλάβει και την επιθετική συμπεριφορά της

Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο (Αιγαίο,

ΑΟΖ Κύπρου).

Ωστόσο θεωρείται βέβαιον ότι θα συζητή-

σει και το Κυπριακό και τη νέα προσπάθεια

του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και την Πεν-

ταμερή στη Γενεύη στις 27-29 Απριλίου. Αυτός

είναι και ο λόγος που όταν θα βρεθεί στην

Κύπρο, θα συναντήσει και τον ηγέτη των

Τουρκοκυπρίων Ερσίν Τατάρ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: ΛΥΣΗ ΑΡΧΩΝ

ΚΑΙ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ

Με γραπτή δήλωσή του ο Προέδρος Ανα-

στασιάδης χαιρετίζει την εξαγγελία του ΓΓ

των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες για τη σύγκληση

άτυπης διάσκεψης για την Κύπρο, στις 27-

29 Απριλίου, στη Γενεύη, με στόχο την εξεύρ-

εση κοινού εδάφους που θα οδηγήσει σε

ουσιαστική διαπραγμάτευση για την επίλυση

του Κυπριακού, τονίζοντας: 

«Επαναλαμβάνω την ισχυρή αποφασι-

στικότητα μου να συμμετάσχω στην άτυπη

διάσκεψη για την Κύπρο, με πλήρη πολιτική

βούληση, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθ-

ήκες επανέναρξης των συνομιλιών για την

επίτευξη μιας λειτουργικής και βιώσιμης λύσης

του κυπριακού προβλήματος προς όφελος

και των δύο κοινοτήτων. 

Μιας λύσης, η οποία θα βασίζεται στις

Συμφωνίες Κορυφής, στα ψηφίσματα και στις

αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των

ΗΕ, στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής

Ένωσης, η οποία θα οδηγήσει σε μετεξέλιξη

της Κυπριακής Δημοκρατίας και σε μια λει-

τουργική και βιώσιμη δικοινοτική, διζωνική

ομοσπονδία εντός των παραμέτρων που επα-

ναβεβαιώθηκαν στην κοινή συνάντηση της

25ης Νοεμβρίου, στο Βερολίνο, και αποτ-

υπώθηκαν στη δήλωση του ΓΓ των ΗΕ που

ακολούθησε».

Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ● 7Eπικαιρότητα

Δημοψήφισμα στην Κύπρο
για τον αριθμό των Δήμων
«Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με απαντητική επιστολή του

με πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια δημοψ-

ηφισμάτων μετά τη ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, επειδή

κάτι τέτοιο, θα έθετε υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή του συνόλου των

διατάξεων του ψηφισθέντος Νόμου», ανέφερε σε δηλώσεις του ο Υ-
πουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, προέβη στην ακόλουθη δήλωση για το θέμα
που αφορά στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε σχέση με την προω-
θούμενη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Κύπρο:

«Όπως είναι καλά γνωστό, τα Νομοσχέδια της μεταρρύθμισης για την

Τοπική Αυτοδιοίκηση συζητούνται εδώ και χρόνια στο επίπεδο της Βου-

λής, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους. Τους τελευταίους μήνες

συζητήσαμε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών εκτενώς τον

“περί Δήμων Νόμο του 2020”, σχολίασε.
Στην τελευταία συνεδρία της, η Επιτροπή αποφάσισε, κατόπιν τοπο-

θέτησης της πλειοψηφίας των μελών της, να περιλάβει στο κείμενο του
Νομοσχεδίου, μεταξύ άλλων, διάταξη σύμφωνα με την οποία προβλέ-
πεται προκήρυξη δημοψηφίσματος σε τοπικό επίπεδο, μεταγενέστερα
της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών κατέθεσε τη διαφωνία του με τη συγκε-
κριμένη διάταξη και την 1η Φεβρουαρίου 2021, απέστειλα επιστολή προς
τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, με την οποία ζητούσα τη γνω-
μοδότηση σχετικά με τη συνταγματικότητα της εν λόγω διάταξης, αλλά
και της λειτουργικότητας του Νόμου από νομοτεχνικής άποψης. Ο Γενικός
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, με απαντητική επιστολή του με πληρο-
φόρησε, μεταξύ άλλων, ότι δεν είναι δυνατή η διενέργεια δημοψηφισμά-
των μετά τη ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου σε νόμο, επειδή κάτι τέτοιο,
θα έθετε υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή του συνόλου των διατάξεων
του ψηφισθέντος Νόμου.

Σημειώνει επίσης ότι, αν και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
δεν προβλέπει καμία δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος, εντούτοις
κάτι τέτοιο προβλέπεται στον περί Δημοψηφισμάτων Νόμο του 1989
(Ν.206/1989).

Εν όψει των ανωτέρω και σεβόμενος την τοποθέτηση της πλειοψηφίας
των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπέρ της διεξαγωγής δημοψηφίσμα-
τος για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προτίθεμαι να
εισηγηθώ προς το Υπουργικό Συμβούλιο όπως αποφασίσει να απο-
στείλει σχετική πρόταση προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δυνάμει
του εδαφίου (1) του άρθρου 3 του περί Δημοψηφισμάτων Νόμου του
1989, με την οποία να εισηγείται τη διεξαγωγή ενός Παγκύπριου δημοψ-
ηφίσματος, για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ταυτόχρο-
να με τις εκλογές για ανάδειξη των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων,
οι οποίες θα διεξαχθούν στις 30 Μαΐου 2021.

Για την πρόθεση μου αυτή έχω ήδη αποστείλει επιστολή προς τον
Πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των Κοινοβουλευτικών κομμά-
των, ενώ πέραν της επιστολής έχω ενημερώσει σήμερα και τηλεφωνικά
την Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών».

Ερωτηθείς για το εάν μπορεί η Κυβέρνηση να αποφασίσει από μόνη
της σε ό,τι αφορά στη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, είπε ότι ο Νόμος περί
Δημοψηφισμάτων «ορίζει ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει για το

θέμα της διενέργειας δημοψηφίσματος, αλλά αυτή η πρόταση θα πρέπει

να τύχει της έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Σε άλλη σχετική ερώτηση ο Υπουργός απάντησε ότι «η ουσία της γνω-

μάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορείς

να θέτεις ενώπιον του λαού έναν νόμο ο οποίος έχει ψηφιστεί. Εκείνο το

οποίο πρέπει να ερωτηθεί ο λαός, και αυτό για το οποίο έχουν συνηγο-

ρήσει ακριβώς, είναι ότι σεβόμενοι τη θέση των κοινοβουλευτικών κομ-

μάτων εισηγούμαστε, πάντοτε υιοθετώντας και τη γνωμάτευση του Γενι-

κού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ότι μπορεί να ρωτηθεί ο κυρίαρχος

λαός κατά τη διάρκεια των Βουλευτικών εκλογών, ώστε να υπάρχει και

οικονομία, αλλά και προσέλευση σε ό,τι αφορά τη συμμετοχικότητα, εάν

επιθυμεί να προχωρήσει η μεταρρύθμιση. Οι πρόνοιες του νόμου είναι

σαφέστατες. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι καταφατικές ή αρνητικές

– το ορίζει το σχετικό άρθρο του νόμου. Θα διατυπωθεί προφανώς το

ερώτημα εάν η Βουλή των Αντιπροσώπων θα υιοθετήσει τη θέση της

Κυβέρνησης, αλλά θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο, αφενός μεν σεβό-

μενοι τις απόψεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων δίνουμε τη δυνατό-

τητα ακριβώς, μετά τις τόσες πολλές συζητήσεις, να υπάρχει και η άποψη

του κυρίαρχου λαού».

ΣΗΜΕIΩΣΗ «Ε»: Το θέμα του αριθμού των Δήμων στην Κύπρο

δείχνει την κατάντια της πολιτικής ζωής. Μια σταλιά τόπος και έχει

30 δήμους εκτός από τους κατεχόμενους. Αξιόπιστες μελέτες που

έγιναν μιλούν ότι στην Κύπρο για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς

τους πολίτες, η ποιότητα και να είναι οικονομικά βιώσιμοι, οι δήμοι

πρέπει να μειωθούν. Στη Λευκωσία υπάρχουν πέντε δήμοι!!! Απο-

τέλεσμα οι περισσότεροι να είναι καταχρεωμένοι με… εγγύηση του

κράτους. Μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα.

Aλλά, πού είναι το θέμα; Οι πολλοί δήμοι βολεύουν διάφορους

απόστρατους και συνταξιούχους ή εκπληρώνουν φιλοδοξίες κομ-

ματικών στελεχών γι’ αυτό δεν θέλουν ελάττωση του αριθμού. Έρχε-

ται τώρα η κυβέρνηση Αναστασιάδη να βάλει μια τάξη, και το θέμα

πηγαινο-έρχεται στη Βουλή για 3-4 χρόνια. Όλοι θέλουν εξαιρέσεις

για να μη χάσουν τις θεσούλες τους. Και κάποιοι πολιτικάντηδες

μιλούν για τοπικά δημοψηφίσμα, δηλαδή να αποφασίσουν οι κάτοι-

κοι ενός χωριού αν θα είναι δήμος και να «φορτώσουν» τα έξοδα

στο σύνολο του λαού. Όχι, κύριοι. Παγκύπριο δημοψήφισμα, όπως

προτείνει η κυβέρνηση. Και αν ο λαός προκρίνει μεγάλο αριθμό

δήμων, μετά να μην παραπονιέται κανείς για τα χρέη που θα

πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι. 

Την παράταση του σχεδίου

ενίσχυσης του εγχώριου τουρι-

σμού ως το τέλος Μαΐου και

νέο σχέδιο επιχορήγησης

κυπριακών κέντρων εστίασης

συνολικού ύψους €420.000,

ανακοίνωσε ο Υφυπουργός

Τουρισμού Σάββας Περδίος,

μετά από τη συνεδρία του Υ-

πουργικού Συμβουλίου.

Στις δηλώσεις του, ο κ. Περδίος

αναφέρθηκε σε δύο σημαντικές

αποφάσεις που λήφθηκαν μετά

από εισήγηση του Υφυπουρ-

γείου.

«Η πρώτη αφορά το σχέδιο

ενίσχυσης του εγχώριου τουρι-

σμού, επεκτείνεται μέχρι το τέλος

Μαΐου», είπε. 

Υπενθύμισε ότι ανώτατη τιμή

είναι 60 ευρώ ανά δίκλινο με πρό-

γευμα και το Υφυπουργείο Τουρι-

σμού θα επιχορηγεί το 35% αυτού

του κόστους για τους δικαιούχους.

Ο κ. Περδίος συνέχισε λέγον-

τας ότι η δεύτερη απόφαση αφορά

την έναρξη νέου σχεδίου επιχο-

ρήγησης για τα κέντρα αναψυχής.

Σκοπός του, εξήγησε, «είναι

η αναβάθμιση του τομέα της

γαστρονομίας και ιδιαίτερα του

τομέα της εστίασης που αφορά

εξ ολοκλήρου τα παραδοσιακά

κυπριακά προϊόντα, τις ταβέρ-

νες μας και τα κέντρα τα οποία

προσφέρουν κυπριακή κουζίνα».

Είπε επίσης ότι δικαιούχοι θα

είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις,

προσθέτοντας ότι το σχέδιο δεν

θα αφορά επιχειρήσεις ή επιχει-

ρηματίες που έχουν πάνω από

ένα εστιατόριο ούτε και θα είναι

δικαιούχοι όσοι έχουν εταιρείες

"franchise".

Ο Υφυπουργός Τουρισμού,

ανέφερε ότι «το σχέδιο αφορά

βελτίωση υποδομών, είτε αυτό

είναι σε χώρους υγιεινής, είτε στη

γενική διαμόρφωση του χώρου

εστίασης». Αλλά, και ειδικότερα,

πρόσθεσε, «θα βοηθήσει την

αντικατάσταση της επίπλωσης,

δηλαδή τραπέζια και καρέκλες».

Οπωσδήποτε, διευκρίνισε,

«δεν θα υπάρξει επιχορήγηση

για όσους επιθυμούν αγορά πλα-

στικών καρεκλών».

Θέλουμε με αυτόν τον τρόπο,

υπογράμμισε ο κ. Περδίος, «να

βοηθήσουμε να βελτιωθεί η εικό-

να των παραδοσιακών μας εστια-

τορίων και της γαστρονομίας μας

γενικότερα».

Ανακοίνωσε ότι η επιχορή-

γηση θα φτάσει το 75%, με μέγι-

στη δαπάνη από το Υφυπουρ-

γείο τις 20.000 ευρώ και το συνο-

λικό ποσό που θα διατεθεί από

το σχέδιο είναι 420.000 ευρώ.

Αν στην πορεία προκύψουν

και εξοικονομήσεις υπάρχει

δυνατότητα να αυξηθεί αυτό το

κονδύλι, είπε.

ΚΥΠΡΟΣ: Νέα κρατική ενίσχυση 
του τουρισμού και των εστιατορίων



«Έλληνες» οπαδοί των Οθωμανών βεβήλωσαν
στην Αθήνα προσωπογραφίες ηρώων του 1821

Τις προσωπογραφίες 12 ηρώων της Επα-

νάστασης με τις οποίες ο Δήμος Ελληνι-

κού-Αργυρούπολης θέλησε να τιμήσει την

συμπλήρωση 200 ετών από την Επανά-

σταση, βεβήλωσαν άγνωστοι το βράδυ της

Δευτέρας.

Ο δήμαρχος Γιάννης Κωνσταντάτος, που

είχε αναλάβει την πρωτοβουλία για τη συγκε-

κριμένη εικαστική παρέμβαση, δεν έκρυψε την

έντονη δυσφορία του και σε ανάρτησή του στο

Facebook ανέφερε ότι δεν τον εξέπληξε η βεβή-

λωση των Ηρώων...

«Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν», σημείω-

σε χαρακτηριστικά υποστηρίζοντας ότι «οι

λεγόμενοι δημοκράτες της πόλης τις τελευ-

ταίες ώρες εξαπέλυσαν ένα παραλήρημα

μίσους στο διαδίκτυο».

«Οι Νενέκοι εξακολουθούν να μην θέλουν

καμία αναφορά σε εθνικό σύμβολο», ανέ-

φερε επίσης ο δήμαρχος και διαβεβαίωσε ότι

το έργο θα αποκατασταθεί άμεσα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Και οι Τούρκοι το ίδιο έκαναν!

Δεν μας εξέπληξε η βεβήλωση των Ηρώων

του 1821 που φιλοτεχνήσαμε προκειμένου να

τιμήσουμε τους αγώνες τους.

Ήταν αναμενόμενο από τους λεγόμενους

“δημοκράτες” της πόλης μας που με ένα παρ-

αλήρημα μίσους ξέσπασαν τις τελευταίες ώρες

στο διαδίκτυο μολονότι η συντριπτική πλειο-

ψηφία του κόσμου και τα ΜΜΕ χαιρέτησαν την

πρωτότυπη μας ιδέα που ήδη και άλλοι δήμοι

ακολουθούν.

Αυτό που μας εξέπληξε όμως ήταν το μαύ-

ρισμα των ματιών τους, χαρακτηριστική ενέρ-

γεια που έκαναν στους Αγίους μας οι Τούρκοι

και οι Αγαρηνοί όταν έμπαιναν στους ναούς

μας!!!

Ακόμα και σήμερα όμως, οι Τούρκοι θα

έδειχναν σεβασμό στον Κολοκοτρώνη, όχι όμως

οι Νενέκοι που εξακολουθούν να μην θέλουν

αναφορά σε κάθε σύμβολο εθνικό.

Έως αύριο θα έχουμε αποκαταστήσει τα

έργα. Και θα το κάνουμε όσες φορές χρειαστεί

μην έχετε αμφιβολία.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε στην μίζερη

μειοψηφία των νοσηρών βέβηλων να αμαυ-

ρώσει τις αρχές και τις αξίες μας».

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα!

Την ανάπτυξη μιας περιφερειακής αγοράς στη Νοτιοανατολική Μεσό-

γειο, με τη διακυβέρνηση Μπάιντεν«βλέπει» ο πρώην υπουργός Εξωτε-

ρικών των ΗΠΑ Φρανκ Φάνον, ο οποίος, ως αρμόδιος για τον τομέα της

ενέργειας, έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην προώθηση της ενεργεια-

κής συμμαχίας Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ. Να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ

έχουν ηγετική θέση παγκοσμίως στην υπεράκτια άντληση πετρελαίου και

φυσικού αερίου. Σε σχετική ερώτηση για τη συμμετοχή της Ελλάδας σε

αυτή την ενεργειακή συμμαχία, η απάντηση του Φρανκ Φάνονήταν: «Η

Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια πρόοδο σε αυτό και σε άλλα έργα. Σε

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχει αναλάβει δράση για να πραγματο-

ποιήσει το όνειρο που έχουν πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, να

γίνει ενεργειακός κόμβος. Αυτό δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται υψηλού επι-

πέδου κυβερνητική δέσμευση, ισχυρή διπλωματική δουλειά και αναγκαίες

φορολογικές ρυθμίσεις για την προσέλκυση κεφαλαίων και τεχνικών ομά-

δων».

Η απόλυτη δικαίωση…

Αναγνώριση της πολύ καλής δουλειάς που έκανε, επιλύοντας προβ-

λήματα, τα οποία είχαν συσσωρευτεί και ταλαιπωρούσαν για χρόνια κόσμο

και κοσμάκη, αποτελεί η απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου

Σταϊκούρα να ανανεώσει για τέσσερα ακόμη χρόνια τη θητεία του Ειδικού

Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτη Κουρμούση, ο οποίος

είχε τοποθετηθεί το 2016. Με δικές του προτάσεις, που υιοθετήθηκαν από

την πολιτική ηγεσία, δόθηκαν λύσεις στα προβλήματα των επιχειρήσεων

και των νοικοκυριών, που μπόρεσαν να σταθούν όρθια, όπως το πρόγρ-

αμμα «Γέφυρα», που ήταν δική του πρόταση. Και κάτι που δείχνει τον

άνθρωπο, οι πόρτες του γραφείου του ήταν πάντα ανοιχτές. 

Έχουμε την πρωτιά στην Ευρωζώνη σε

«κόκκινα» δάνεια

Να που είμαστε και κάπου πρώτοι, δεν έχουμε κατοχυρώσει μονιμότ-

ητα στην τελευταία θέση. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν το υψηλότερο ποσο-

στό «κόκκινων» δανείων στην Ευρωζώνη. Ανέρχεται στο 35,8%! Στην

Έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας της Κομισιόν, τα δάνεια που έχουν υπό

διαχείριση οι servicersαυξήθηκαν κατά 40% σε σχέση με το 2019 και στα

τέλη Σεπτεμβρίου του 2020 έφτασαν στα 33 δις ευρώ. 

Η φημισμένη ελληνική κουζίνα…

Τελικά, τι… ελληνικό προσφέρον τα ξενοδοχεία μας στους πελάτες τους

που έρχονται από όλη την υφήλιο για να απολαύσουν, εκτός από τον ήλιο

και τη γαλάζια θάλασσά μας, και την φημισμένη ελληνική κουζίνα; Όταν

το… μενού τους είναι μέλι Βουλγαρίας, βούτυρο Δανίας και κρέας… Αργεν-

τινής, ενώ την ελληνική φέτα έχει αντικαταστήσει το… άνοστο λευκό τυρί

του εξωτερικού; Ας μην κλαίνε, λοιπόν, ότι δεν βλέπουν να έρχονται φέτος

το καλοκαίρι καραβάνια ξένων τουριστών. Το προϊόν που προσφέρουν

δεν έχει καμία γεύση ελληνική. 

Όχι δεύτερο χαμένο Πάσχα…

Κραυγή αγωνίας εκπέμπει ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γιώργος Καρανίκας:

«Δεν θέλουμε να υπάρξει ένα δεύτερο χαμένο Πάσχα. Ο στόχος της κυβέρν-

ησης πρέπει να είναι το ασφαλές άνοιγμα της αγοράς, ώστε να λειτο-

υργήσει το εμπόριο τον Απρίλιο. Επίσης, χρειάζεται να υπάρχει δικαι-

οσύνη στα μέτρα στήριξης, με στόχευση ειδικά προς τους πληττόμενους

κλάδους, όπως το κόσμημα, η ένδυση και η υπόδηση, που σύμφωνα και

με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αναδείχθηκαν το 2020 “πρωταθλητές” στη

βουτιά του τζίρου»! Και διαμηνύει προς του Μαξίμου ότι «το ζήτημα για

την “επόμενη μέρα” είναι να διασφαλιστεί η επιβίωση της μικρομεσαίας

επιχειρηματικότητας και όχι μόνο λίγων, μεγάλων και ισχυρών εταιριών». 

Το στοίχημα για την Αθήνα το 2022 είναι αν

θα απαλλαγούμε από τον κορωνοϊό το 2021

Σύμφωνα με δηλώσεις του επικεφαλής ερευνητή σε διαστημικές απο-

στολές της NASAκαι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Σταμάτη Κρι-

μιζή: «Η Αθήνα επιλέχθηκε να οργανώσει το επόμενο (διετές) παγκόσμιο

διαστημικό συνέδριο COSPAR 2022, τον Ιούλιο του 2022, με 3.000 –

4.000 επιστήμονες. Σ’ αυτό γίνονται ανακοινώσεις των τελευταίων επι-

τευγμάτων της διαστημικής επιστήμης. Το προηγούμενο συνέδριο μόλις

τελείωσε στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, ήταν εξ ανάγκης διαδικτυακό και

κατά γενική ομολογία είχε μεγάλες δυσκολίες. Το πρόβλημα που αντιμε-

τωπίζουμε είναι πώς να οργανώσουμε ένα “υβριδικό” συνέδριο, με συμμε-

τοχή ως επί το πλείστον ζωντανή, αλλά και με πρόσβαση για όσους επιθ-

υμούν να συμμετάσχουν διαδικτυακά. Δυστυχώς, στην μετά κορωνοϊό

εποχή θα αλλάξει ο τρόπος μετάδοσης της γνώσης και θα ελαττωθεί η

προσωπική επαφή που μέχρι τώρα έχει διαδραματίσει τεράστιο ρόλο στην

επιστημονική πρόοδο σε όλους τους τομείς. Το στοίχημα για την Αθήνα

το 2022 είναι πόσο σύντομα και πειστικά θα έχουμε απαλλαγεί από τον

κορωνοϊό το 2021».

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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Οι πρόσφατες εξελίξεις λει-

τουργούν ως θρυαλλίδα

για την αύξηση των καταγγε-

λιών σεξουαλικής παρενόχλησης

ανηλίκων, ενώ αξιοσημείωτη

είναι η αύξηση των αναφορών

ή έστω των ανώνυμων εξομο-

λογήσεων σε γραμμές βοήθει-

ας, ψυχολόγους ή ακόμα και

συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα.

Όπως και διεθνώς, έτσι και στην

Ελλάδα, βλέπουμε απλώς την

κορυφή ενός παγόβουνου

αδιανόητων διαστάσεων.

– Σύμφωνα με πρόσφατες έρευ-

νες, 1 στα 5 παιδιά στην Ελλάδα

έχει δεχθεί κάποιας μορφής σεξου-

αλική παρενόχληση, 1 στα 13 παι-

διά έχει υποστεί σωματική επαφή

με τον δράση, ενώ περίπου 1 στα

30 παιδιά έχει πέσει θύμα βιασμού

(ή απόπειρας). Αποτελεί κοινό

τόπο, ότι οι υποθέσεις της παιδο-

φιλίας και σεξουαλικής κακοποίησης

ανηλίκων που δημοσιοποιούνται

και καταγγέλλονται, συνιστούν ένα

απειροελάχιστο ποσοστό των

πραγματικών περιστατικών. 

Υπολογίζεται ότι στην Ελλάδα

οι διωκτικές αρχές πληροφορούν-

ται ένα στα 1.000 περιστατικά. Διό-

λου τυχαία λοιπόν αυτό το φαινό-

μενο αποκαλείται «βουβό έγκλημα». 

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο,

του οποίου η επιδημιολογία είναι

και θα παραμένει άγνωστη», λέει

ο ψυχίατρος Ορέστης Γιωτάκος,

προσθέτοντας ότι «η διάσταση του

φαινομένου στην Ελλάδα μπορεί

να εξαχθεί μόνο μέσα από τον

αριθμό υποθέσεων που καταγ-

γέλλονται ή καταδικάζονται, αλλά

μόνο για συγκρίσεις». Όπως επι-

σημαίνει ο Ο. Γιωτάκος, η διεθνής

βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι του-

λάχιστον 0,5% του πληθυσμού

πληροί το διαγνωστικό κριτήριο

της παιδοφιλίας. Ενδέχεται το

ποσοστό να φαντάζει μικρό, αλλά

στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε αρκε-

τές χιλιάδες ατόμων με αυτή τη

διά βίου εμμονή. 

Με τη διαπίστωση της υποεκ-

τίμησης των διαστάσεων του φαι-

νομένου συμφωνεί και ο ποινι-

κολόγος Γιώργος Γιάνναρος,

που έχει ασχοληθεί με πολυάριθ-

μες υποθέσεις παιδεραστίας. «Είναι

αρκετές οι υποθέσεις που φτάνουν

στο ακροατήριο, αλλά σαφώς περισ-

σότερες όσες δεν φτάνουν, ενώ

αναρίθμητες είναι όσες δεν καταγ-

γέλλονται καν. Η υποκρυπτόμενη

εγκληματικότητα στους παιδερα-

στέςείναι πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι

θεωρούμε», σημειώνει. 

Όπως σημειώνει ο Ορέστης

Γιωτάκος, ο όρος «παιδοφιλία»

χρησιμοποιήθηκε επίσημα για

πρώτη φορά το 1980, στο ψυχια-

τρικό διαγνωστικό σύστημα DSM-

III, για να προσδιορίσει τα άτομα

με «επαναλαμβανόμενες και επίμο-

νες σεξουαλικές τάσεις και φαν-

τασιώσεις που αφορούν σεξουα-

λική δραστηριότητα με παιδιά».

Αργότερα βρέθηκε ότι τουλάχι-

στον οι μισοί απ’ όσους κακοποι-

ούν σεξουαλικά τα παιδιά, δεν

έχουν αυτές τις επαναλαμβανό-

μενες επιθυμίες και φαντασιώσεις.

Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό

ατόμων που έχει την επιθυμία, δεν

έχει (ακόμη) δράσει κακοποιητι-

κά. Για το λόγο αυτόν, οι ερευνητές

χρησιμοποιούν τον ευρύτερο όρο

«άτομα που κακοποιούν σεξουα-

λικά τα παιδιά» (childmolesters). 

Πώς ορίζεται η σεξουαλική

κακοποίηση

Σεξουαλική κακοποίηση δεν

είναι μόνο ο βιασμός, αλλά και η

εμπλοκή ενός παιδιού σε σεξουα-

λικές δραστηριότητες που δεν κατα-

νοεί και στις οποίες δεν συναινεί.

Όπως σημειώνει η καθηγήτρια

Κλινικής Ψυχολογία Τίνια Απέργη,

ακόμη και ένα άγγιγμα θα μπο-

ρούσε να θεωρηθεί κακοποίηση.

Το ίδιο και ορισμένες συμπεριφο-

ρές που δεν εμπεριέχουν φυσική

επαφή, όπως το να εκθέσεις ένα

παιδί σε πορνογραφικό υλικό –μια

τακτική που χρησιμοποιούν τακτι-

κά οι δράστες. «Οι περισσότερες

πράξεις κακοποίησης δεν περι-

λαμβάνουν τον βιασμό, με αποτέ-

λεσμα να μην υπάρχουν φυσικά

ευρήματα», αναφέρει η Τ. Απέργη,

επισημαίνοντας ότι με αυτόν τον

τρόπο γίνεται δυσκολότερη η δου-

λειά των Αρχών και απομακρύνε-

ται η πιθανότητα δίωξης.

Υψηλού ρίσκου θεωρούνται τα

παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθώς

ενδέχεται να μην κατανοήσουν ότι

η σεξουαλική πράξη είναι κάτι κακό.

Πολλά παιδιά επίσης, επισημαίνει

η Τ. Απέργη, αδυνατούν να κατα-

λάβουν πώς ένας άνθρωπος που

τους δείχνει αγάπη και στοργή ή

τους πηγαίνει δώρα, θέλει παράλ-

ληλα να τους κάνει κακό, με απο-

τέλεσμα συχνά να μην καταγγέλ-

λουν την πράξη. Σε μεγαλύτερες

ηλικίες, πολλά παιδιά ανησυχούν

ότι εφόσον αποκαλύψουν ότι κακο-

ποιήθηκαν, θα υπάρξουν επι-

πτώσεις, τόσο στα ίδια όσο και

στην οικογένειά τους. Μια συχνή

αντίδραση πολλών παιδιών είναι

να απωθήσουν το γεγονός της

κακοποίησής τους, προκειμένου

να ξεφύγουν από ένα τόσο δυσάρε-

στο γεγονός –έστω νοητικά. 

Σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων



«Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, 

να καθαρίσουμε το δικό μας…

Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, 

να μπολιάσουμε το δικό μας…

Να πάρουμε μια σταγόνα από το αίμα σου, 

να βάψουμε το δικό μας…

Nα μη μπορέσει ποτέ πια 

να το ξεθωριάσει ο φόβος…»

(Κώστας Μόντης)

Κάθε Μάρτη η σκέψη γυροφέρνει ξανά και ξανά

στη μνήμη της Όσιας μορφής του Γρηγόρη

Αυξεντίου. Κάθε Μάρτη η Κύπρος ανηφορίζει

ταπεινά και γονατίζει ευλαβικά μπροστά στο κρησ-

φύγετο του Υπαρχηγού της Εθνικής Οργάνωσης

Κυπρίων Αγωνιστών (Ε.Ο.Κ.Α.) στου Μαχαιρά

του όρη. Κάθε Μάρτη ο όπου γης Ελληνισμός

σκύβει ευλαβικά και προσκυνά τον μεγάλο Έλληνα,

τον πιστό Χριστιανό, τον ανιδιοτελή πατριώτη,

τον πρώτο μεταξύ των πρώτων Ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α.

που έδωσαν τη ζωή τους για την πανώρια λευ-

τεριά και την αιώνια Ελλάδα.

Δρ Αυγουστίνος 

(Ντίνος) Αυγουστή

Αναπλ. Καθηγητής 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από το Μονάγρι Λεμεσού 

a.avgoustis@hotmail.com

Από νεαρή ηλικία έπαιρνε μέρος στους αθλητικούς
αγώνες του Γυμνασίου Αμμοχώστου, έπαιζε στην
ποδοσφαιρική ομάδα του Λ.Α.Λ.Λ. Λύσης (Λέσχη
Αγάπη Λαού Λύσης), ενώ αγωνίσθηκε και στην Ανόρ-
θωση. 

«Το μόνο που αγαπούσε από μωρό ήταν η Ελλά-
δα και η Ελευθερία», αφηγείται η μάνα του, Αντωνού.

«Δεν ήταν σαν τα άλλα παιδιά», αναφέρει ο πατέ-
ρας του Πιερής. «Από παιδί με ρωτούσε και με ξανα-
ρωτούσε για τους ήρωες του ’21 για τους αγώνες του
Γένους». 

«Ο Γρηγόρης αγωνίσθηκε για την ΕΝΩΣΗ και μόνο!
Μελετούσε για τον Αθανάσιο Διάκο, τον Μάρκο Μπό-
τσαρη, τον Οδυσσέα Ανδρούτσο και όλους τους ήρωες.
Είχε πάθος με την Ελλάδα ο Γρηγόρης…», λέει η α-
δελφή του Χρυσταλλού.

Το 1949 τον βρίσκουμε στην Ελλάδα. Το όνειρο
του να φοιτήσει στη Σχολή Ευελπίδων δεν θα ευο-
δωθεί. Γίνεται Έφεδρος Αξιωματικός και υπηρετεί στα
Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εκεί γνωρίζεται με τον
Κυριάκο Μάτση που σπουδάζει στη Γεωπονική Σχολή
της Θεσσαλονίκης και μαζί στοχάζονται και προετοι-
μάζονται για τον αγώνα της Λευτεριάς. Η Ελληνική
Κυβέρνηση αρνείται να τον προάγει σε μόνιμη θέση
ανθυπολοχαγού και πικραμένος επιστρέφει στην
Κύπρο. Πρώτα εργάζεται σε γεωργικές εργασίες και
ύστερα ως οδηγός, μεταφέροντας εργάτες στην αγγλι-
κή Βάση της Δεκέλειας. 

Τον Ιανουάριο του 1955 γίνεται μέλος της ΕΟΚΑ.
Αντί του καθιερωμένου όρκου, ο Αρχηγός Διγενής
δέχθηκε τον λόγο της στρατιωτικής τιμής του Αυξεν-
τίου. Το πρώτο του περίστροφο το αγόρασε ο ίδιος
ο πατέρας του. Με την ευχή να το τιμήσει στα βουνά
της Κύπρου. 

Η στρατιωτική του κατάρτιση, το θάρρος και οι
μεγάλες μάχες που έδωσε, τον ανέδειξαν ως τον
πρώτο μεταξύ των πρώτων ανταρτών της ΕΟΚΑ. Ο
Αρχηγός Διγενής διαβλέποντας τις τεράστιες ικανό-
τητες του, θα τον ανακηρύξει Υπαρχηγό του. Κατά
καιρούς τού δόθηκαν τα ψευδώνυμα «Ζήδρος»,
«Ρήγας», «Αίαντας», «Άρης», «Μάστρος», «Ανταίος»
και «Ζώτος».

Ο Αυξεντίου γίνεται ο φόβος και ο τρόμος των αποι-
κιοκρατών. Στις 11 Δεκεμβρίου 1955 θα επιδείξει τις
εξαίρετες στρατιωτικές του ικανότητες στην ιστορική
μάχη των Σπηλιών, παρασύροντας δυο φάλαγγες
Άγγλων στρατιωτών, που ανηφόριζαν προς τα κρησ-
φύγετα, να συγκρουσθούν μεταξύ τους με πολλούς
νεκρούς και τραυματίες. Το Πάσχα του 1956 βρίσκει
τον Αυξεντίου ν’ αναρρώνει μετά από εγχείρηση στο
ιστορικό μοναστήρι του Μαχαιρά (ιδρύθηκε το 1148).
Εκεί θα συμβεί και το πρωτοφανές της εμφάνισής του
ενώπιον των Άγγλων στρατιωτών, όταν αυτοί θα περι-
κυκλώσουν το Μοναστήρι. Μεταμφιεσμένος σε καλό-
γερο ο Γρηγόρης Αυξεντίου θα παρουσιασθεί και θα
συστηθεί στον Άγγλο επικεφαλής αξιωματικό ως ο
«πάτερ-Xρύσανθος» και στη συνέχεια θα τους κερά-
σει γλυκό!

Τα Χριστούγεννα του 1956, ήταν τα τελευταία του
Γρηγόρη. Βρισκόταν στον Αγρό, στο σπίτι του Παπαχρι-
στοδούλου μαζί με τους υπόλοιπους συναγωνιστές
του, Μάτση, Σπανό, Λένα και άλλους. Αφού σηκώθη-
κε και χόρεψε ένα τσάμικο, εκφώνησε έναν λόγο προς
τους αντάρτες του: «Προσέξετε, βρε. Δεν ξέρουμε

ποια θα είναι η μοίρα του καθενός μας. Είτε ζήσουμε

είτε πεθάνουμε, ένα θα είναι το έπαθλο του αγώνα

μας για νεκρούς και ζώντας. Η Κύπρος να γίνει Ελληνι-

κή και να ζήσει ελεύθερη και ευτυχισμένη. Όσοι δε

επιζήσουν να μην επιδιώξουν ανταμοιβές και αξιώμα-

τα, γιατί οι υπηρεσίες προς την πατρίδα ποτέ δεν εξα-

ργυρώνονται. Πάνω απ’ όλα η αγάπη και η ομόνοια

είναι καθήκον και χρέος προς την πατρίδα, ο διχα-

σμός υπήρξε πολλές φορές κατάρα της φυλής μας

και η διχόνοια παρ’ ολίγο να καταστρέψει την Επα-

νάσταση του ’21 και ν’ αφανίσει την Ελλάδα. Τούτα

είχα να σας πω, καλά Χριστούγεννα».

Στις 31 Δεκεμβρίου του 1956, παραμονή Πρω-
τοχρονιάς, κυκλώνεται μαζί με τα παλληκάρια του στο
χωριό Ζωοπηγή, και ακολουθεί σφοδρή μάχη. Ο
Αυξεντίου τραυματίζεται, αλλά διαφεύγει, αφήνει όμως
νεκρό πίσω, τον αγαπημένο του συναγωνιστή Μάκη
Γεωργάλλα.

Στις 3 Μαρτίου 1957, Άγγλοι στρατιώτες κατόπιν
πληροφοριών περικυκλώνουν το κρησφύγετό του,
λίγο πιο κάτω από την Μονή Μαχαιρά. 

«Ο Θεός να με βγάλει ψεύτη, προδοθήκαμε», λέει
στους συντρόφους του. Δεν ήταν η πρώτη φορά που
οι επαίσχυντοι προδότες οδηγούσαν τους Άγγλους
στα λημέρια του Αυξεντίου…

«Αρχηγέ, μαζί σου και στον θάνατο», απάντησαν
οι συναγωνιστές του. Δεν πρόλαβαν να τελειώσουν
την κουβέντα τους και οι Άγγλοι στρατιώτες ήταν ήδη
μπροστά στην κρύπτη του κρησφύγετου. «Παρα-
δοθείτε», φώναξαν χωρίς να λάβουν καμία απάν-
τηση. «Βγείτε έξω», προστάζει τους συντρόφους του.
«Μέχρι σήμερα μαθαίνατε πώς πολεμούν οι Έλληνες.
Σήμερα θα μάθετε και πώς πεθαίνουν».

Σύμφωνα με τον ιστορικό Πέτρο Παπαπολυβίου,
«Πρώτος επιχείρησε να ανατινάξει το κρησφύγετο του
Αυξεντίου ο λοχαγός του Βασιλικού Μηχανικού Ντέ-
νις Σάτλγουορθ. Ήταν συνομήλικος του Αυξεντίου και
βετεράνος διεθνής παίκτης της Εθνικής Αγγλίας στο
ράγκμπυ. Δεν γνωρίζουμε αν ο διεθνής ποδοσφαιρι-
στής έχει αφήσει πίσω του κάποια γραπτή μαρτυρία,
ωστόσο, σίγουρα η ιστορία που προκαλεί ανατριχίλα
είναι εκείνη που μοιράστηκαν και τα ξένα έντυπα για
τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή που απάντησε στον
επαγγελματία διεθνή παίκτη: “ΜολώνΛαβέ”. 

Και αντέστη μόνος εναντίον 60 Άγγλων στρατιωτών,
εναντίον του πυρός των πολυβόλων, εναντίον της
φλεγομένης βενζίνης και εναντίον των εκρηκτικών
υλών. Ο ανθυπολοχαγός Μίντλετον, που γνώριζε
ελληνικά, τον κάλεσε να παραδοθεί. Και από το άνοιγ-
μα του κρυψώνος ηκούσθη η πολεμική κραυγή που
απηθανάτισε τον Λεωνίδαν εις τας Θερμοπύλας:

“ΜολώνΛαβέ”…»

Ο ήλιος είχε δύσει για τα καλά, όταν έφθανε στη

Λύση το μαύρο μαντάτο. Το ελεγχόμενο από τους

Βρετανούς κυπριακό ραδιόφωνο μεταδίδει: «...Δυνά-

μεις Ασφαλείας, που ενεργούσαν κατόπιν πληροφο-

ριών, εφόνευσαν σήμερον την μεσηβρίαν εις περιο-

χήν παρά την Μονή Μαχαιρά, τον επικηρυγμένο δια

ποσού 5.000 λιρών γνωστό Υπαρχηγό της Ε.Ο.Κ.Α.

και πρώην αξιωματικό του Ελληνικού Στρατού, τρο-

μοκράτη Γρηγόριο Αυξεντίου. Εν τω μεταξύ, κατόπιν

πληροφοριών ότι επ’ ευκαιρία του θανάτου και της

κηδείας του φονευθέντος τρομοκράτου προετοιμά-

ζονται εις την γενέτειραν του Λύση δια κοσμοσυρροή

εξ όλων των μερών της Νήσου αντιβρετανικαί εκδηλώσεις

με κίνδυνον να εξελιχθούν, ως εκ της εξάψεως των

πνευμάτων από σχεδιαζόμενον επικήδειον λόγον της

μητρός του, εις αναταραχήν και πράξεις αντεκδική-

σεως, επεβλήθη εκεί γενικός κατ’ οίκον περιορισμός

και η Α.Ε., ο κυβερνήτης διέταξε όπως ο νεκρός τρο-

μοκράτης μεταφερθεί προς ταφήν εις τας κεντρικά-

ςφυλακάς της Λευκωσίας».

Στην ελεεινή προσπάθεια των αποικιοκρατών να
μειώσουν τη αξία της θυσίας του Αυξεντίου απαντούν
οι ίδιοι οι Βρετανοί. Ο συνταγματάρχης Μόραν, ο
οποίος διηύθυνε τις επιχειρήσεις, δήλωσε: «Ο Αυξεν-
τίου διεξήγαγε μίαν τρομεράν και εμπνευσμένην μάχη
επί δέκα ώρες». Μια Αγγλίδα δημοσιογράφος, η
FyllisTalf, έγραψε μεταξύ άλλων στην εφημερίδα
«Times of Cyprus»: «…Όταν ένας αποκλεισθεί και

πρέπει να αποθάνει ή να παραδοθεί, και εκλέξει αυτο-

βούλως τον αγώνα, μόνος εναντίον αγνώστου αριθ-

μού στρατιωτών, γνωρίζων ότι ο θάνατος του είναι

αναπόφευκτος, τότε ούτος είναι γενναίος, εις οιαν-

δήποτε γλώσσαν. Η γενναιότης του αξίζει να τύχη του

σεβασμού, με τον οποίο περιβάλλει πάντοτε η εκδή-

λωσις θάρρους καθ’ όλην την ιστορία της ανθρωπότητος.

Με το να υποτιμά τις τούτο, δεν υποβιβάζεται το γοήτρ-

ον του ανδρός που επολέμησε και απέθανε, αλλά του

ανδρός που ζη και χλευάζει. Ούτος προσβάλει τους

συμπατριώτες του».

Ο πατέρας του θα τον αναγνωρίσει «απ’ τις χον-
τρές Ελληνικές κοκκάλες, όμοιες με τις δικές του, κι
απ’ το σταυρό της πατρίδας πού’χε φυλαχτάρι μες
στις τρίχες του κόρφου του». Η μάνα του Αντωνού,
τον αποχαιρετά με μεστό από λυρισμό Επικήδειο: 
«….Μια μάνα τέτοιου ήρωα, εν προσβολή 

να κλάψει, 

προσβάλλει τον λεβέντη της, τζιείνον που 

θ’ απολάψει. 

Χαλάλιν της Πατρίδος μου, ο γιος μου, η ζωή μου, 

τζι αφού εν επαραδόθηκεν, τζι έμεινεν 

τζιαι σκοτώθηκεν, 

ας έσιει την ευτζιήν μου…»

Η εθνική κληρονομιά 

του Γρηγόρη Αυξεντίου

παραμένει πάντα επίκαιρη
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Την περασμένη Δευτέρα 1η Μαρτίου καλω-

σορίσαμε τον Μάρτιο, τον πρώτο μήνα της

άνοιξης. Το όνομά του, η ιστορία του, τα έθιμα,

τα φαινόμενα και οι παροιμίες του. Ο Μάρτιος

αποτελεί τον πρώτο μήνα της άνοιξης, προσ-

φέροντας χαρά σε πολλούς που δεν είναι λάτρ-

εις του χειμώνα, αν και η άνοιξη μπαίνει επίσημα

στις 21 Μαρτίου, που συμβαίνει η ισημερία.

Ωστόσο, με τον Μάρτιο καλωσορίζουμε την

εποχή, αφού η θερμοκρασία ξεκινά δειλά να

ανεβαίνει, τα πρώτα λουλούδια κάνουν την

εμφάνισή τους και η ανοιξιάτικη αύρα γίνεται

αισθητή στην ατμόσφαιρα.

Γράφει 

ο Καθηγητής 

Ζαννέτος 

Τοφαλλής

Για τον Μάρτιο έχουν γραφτεί και έχουν ειπω-

θεί πάρα πολλά, αφού αποτελεί τον πιο δημοφι-

λή, ίσως, μήνα του ημερολογίου: από προσωνύμια

και παροιμίες, μέχρι μύθους και θρύλους. Πέρα

από αυτά, ο μήνας είναι άρρηκτα συνδεδεμένος

με τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά και τη θρησκευτι-

κή γιορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου την 25η

Μαρτίου, τη μέρα που γιορτάζεται και η εθνική επέ-

τειος της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης.

Με αφορμή την υποδοχή του, καταγράφουμε

τέσσερα πράγματα που αξίζει να ξέρουμε για τον

μήνα Μάρτιο. Και μπορεί φέτος, να είμαστε σε

lockdown και να μην μπορούμε να τον απολαύσουμε

όπως θα θέλαμε, εν τούτοις το περίσσιο φως του

μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση.

Η ετυμολογία του Μαρτίου προέρχεται από την

Αρχαία Ρώμη και από τη λατινική γλώσσα. Συγκε-

κριμένα, κατά το αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο, ο

Μάρτιος ήταν ο πρώτος μήνας του χρόνου και

έφερε την ονομασία Primus, ωστόσο, μετά το 46

π.Χ. ονομάστηκε Μάρτιος και έγινε ο τρίτος μήνας

του χρόνου, αφιερωμένος στον θεό Άρη που στα

λατινικά ονομαζόταν Mars. Έτσι, οι Ρωμαίοι τον

"βάφτισαν" Martius (Άρειο) από τον θεό του πολέ-

μου Mars (Άρη), ενώ, σύμφωνα με τη ρωμαϊκή

ιστορία, οι ιδρυτές της Ρώμης, Ρώμος και Ρωμύλος,

του έδωσαν αυτό το όνομα προς τιμήν του πατέρα

τους και γενάρχη των Ρωμαίων, του θεού Άρη. Για

αυτό και κατά τον Πλούταρχο (Βίος Νουμά, 19)

αναφέρεται πως ο Μάρτιος απεικονίζεται ως άν-

δρας ενδεδυμένος με δέρμα λύκαινας.

Η ακριβής ετυμολογία είναι η εξής:

Μάρτιος < ελληνιστική κοινή Μάρτιος < λατινι-

κή Martius < Mars (Άρης) < Παλαιά Λατινική Māvors

< πρωτοϊταλικά *Mawort.

Ο "Μάρτης" ή "Μαρτιά" είναι ένα παμπάλαιο

έθιμο εξαπλωμένο σε όλα τα Βαλκάνια, λόγω της

υιοθέτησής του από τους Βυζαντινούς, οι οποίοι

και το διατήρησαν. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του

στην Αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα στα Ελευ-

σίνια Μυστήρια, όπου οι μύστες έδεναν μια κλω-

στή, την Κρόκη, στο δεξί τους χέρι και το αριστε-

ρό τους πόδι, όπως παρατηρεί ο λαογράφος Νικό-

λαος Πολίτης.

Από τη 1η ως τις 31 του Μάρτη, συνηθίζεται να

φοριέται στον καρπό του χεριού ένα βραχιολάκι,

φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλω-

στή, τον "Μάρτη" ή "Μαρτιά" (φωτό). Είναι ένα

έθιμο, σύμφωνα με το οποίο αυτός που φορά τον

"Μάρτη", προστατεύεται είτε από ασθένειες γενι-

κά ή "για να μην τον κάψει ο ήλιος", για να "μην

τον μαυρίζει ο ήλιος" ή για να "μην τον πιάνει το

μάτι". Το βραχιολάκι αυτό το βγάζουμε στο τέλος

του μήνα, ή το αφήνουμε πάνω στις τριανταφυ-

λλιές όταν δούμε το πρώτο χελιδόνι, για να τον

πάρουν τα πουλιά και να χτίσουν τη φωλιά τους ή

το καίνε με το αναστάσιμο φως του Πάσχα.

Συμβολικά το λευκό και το κόκκινο χρώμα το

συναντάμε συχνά στη δεισιδαιμονία όταν είναι να

αποτρέψουμε κάποιο κακό, ενώ αξίζει να σημει-

ωθεί ότι οι Πόντιοι αποκαλούσαν το βραχιολάκι

του Μάρτη και "Ζουλιχτόν Ράμμαν".

Η ερμηνεία πίσω από τις ονομασίες 

και τις παροιμίες

Στη δημώδη παράδοση, ο λαός έχει δώσει στον

Μάρτιο διάφορες ονομασίες, οι οποίες σχετίζον-

ται, κυρίως, με τις καιρικές μεταβολές του και την

καιρική του αστάθεια, όπως και οι παροιμίες που

έχουν βγει για τον μήνα αυτό.

Ονομασίες και παροιμίες:

--Γδάρτης, Παλουκοκαύτης (ανάγκαζει, με το

απρόοπτο κρύο του, να καίνε ακόμα και τα παλούκια

για να ζεσταθούν), Ανοιξιάτης (είναι ο πρώτος

μήνας της άνοιξης), Βαγγελιώτης (γιατί γιορτάζο-

υμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου), Φυτευτής

(γιατί φυτεύουμε), Δίγαμος.

--Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης

-- Ο Μάρτης ώρα βρέχει και χιονίζει κι ώρα μαρ-

τολουλουδίζει

-- Αν δώσει ο Μάρτης και κακιώσει, μες στα χιό-

νια θα μας χώσει

--Άλλα λογαριάζει ο Μάρτης κι άλλα η Σαρακο-

στή

-- Κάλλιο Μάρτη καρβουνιάρη, παρά Μάρτη

καψαλιάρη

--Μάρτης είναι νάζια (χάδια) κάνει, πότε κλαίει,

πότε γελάει

-- Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύγουστο χειμώνα

Η ερμηνεία μέσα από μύθους, θρύλους, πα-

ραδόσεις: 

Ο Μάρτης έχει δύο γυναίκες, τη μία πολύ όμορ-

φη και φτωχή, την άλλη πολύ άσχημη και πολύ

πλούσια. Κοιμάται στη μέση και όταν γυρίζει από

την άσχημη, κατσουφιάζει και μαυρίζει, ενώ όταν

γυρίζει από την όμορφη, γελάει, χαίρεται και λά-

μπει.

Ή, αν προτιμάτε, η γυναίκα που παντρεύτηκε,

από μπροστά ήταν πολύ άσχημη, ενώ από πίσω

ήταν πολύ όμορφη. Όταν ο Μάρτης τη βλέπει κατά

πρόσωπο κλαίει και ο καιρός χαλάει, ενώ όταν τη

βλέπει από πίσω γελάει και ο καιρός είναι καλός.

Ο μήνας που η Ημαθία 

"ντύνεται" στα ροζ

Τον Μάρτιο ένα απίστευτο και σχεδόν μαγικό

φαινόμενο συμβαίνει στην Ημαθία στην Ελλάδα,

και, συγκεκριμένα, στη Βέροια. Ο εύφορος κά-

μπος της Ημαθίας μεταμορφώνεται σε μια απέ-

ραντη λουλουδένια ροζ και μωβ "θάλασσα", λόγω

των χιλιάδων ανθισμένων ροδακινιών που καλ-

λιεργούνται εκεί. Κάθε Μάρτιο, από τις αρχές μέχρι

τα τέλη του μήνα, ο κάμπος της Βέροιας μοιάζει

με έναν πανέμορφο ροζ πίνακα με μωβ αποχρώσεις,

καθώς οι ανθοί από τις ροδακινιές φέρουν ένα

υπέροχο και παραμυθένιο χρώμα. Πάντως, δεν

είναι τυχαίο ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει πως σε αυτά

τα μέρη βρίσκονταν οι περίφημοι "Κήποι του Μίδα".

Κάποτε επισκέφθηκα κι εγώ αυτή την πόλη μέσα

στον Μάρτιο, μόνο και μόνο για να αντικρύσω από

κοντά το μοναδικό θέαμα. Πρόκειται για χιλιάδες

στρέμματα με καλλιέργειες διαφόρων ποικιλιών

του ροδάκινου, μιας και είναι ένα φρούτο άμεσα

συνδεδεμένο με τη Βέροια και ένα τοπικό προϊόν

που αποτελεί σημείο αναφοράς της περιοχής.

Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, πως κάθε χρόνο στις

αρχές του καλοκαιριού πραγματοποιείται το Φεστι-

βάλ Ροδάκινου Βέροιας, μεταξύ άλλων γιορτών

και διοργανώσεων για το ροδάκινο. Κατι ανάλογο

θυμάμαι στα χωριά μας της Μεσαορίας στην Κύπρο,

τα γνωστά μας ματσικόρυδα!

Καλή Άνοιξη!
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ΜΕΡΟΣ 3ον

Όπως, όμως, είπαμε, η Χίος αποτελούσε φέουδο
της Esma Sultan (1778-1848), ετεροθαλούς αδελ-
φής του αιμοσταγούς Σουλτάνου Μαχμούτ Β΄[(1785-
1839), Σουλτάνος (1808-1839)], ο οποίος θεωρείται
μεν ως αναμορφωτής της Σουλτανικής Τουρκίας, έχει
όμως στο απάνθρωπο ενεργητικό τους, για τους
Έλληνες τουλάχιστον, όχι μόνο τον άνευ δίκης ή έστω
δικαιοσύνης απαγχονισμό των εθνομαρτύρων Πατρ-
ιάρχη Γρηγορίου Ε΄ στην Κωνσταντινούπολη και
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού στη Λευκωσία, όπως
επίσης όχι μόνο τον απαγχονισμό αλλά και την καρ-
ατόμηση χιλιάδων άλλων κληρικών και λαϊκών σε
όλες τις περιοχές όπου απλωνόταν ακόμη η δύναμη
του γιαταγανιού της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Ένας αριθμός, άλλωστε, ο οποίος σύμφωνα με
επίσημες πηγές, ξεπερνάει τις τριακόσιες χιλιάδες
Ελλήνων μαρτύρων. Τον Βεχίτ πασά, πάντως, μετά
τη θρυλική ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας στο
λιμάνι της Χίου από τον Κωνσταντίνο Κανάρη το
βράδυ της 6ης προς την 7η Ιουνίου 1822 και τον θάνα-
το δύο και πλέον χιλιάδων Τούρκων, μεταξύ των
οποίων και του αρχηγού του τουρκικού στόλου Καρά

Αλή, εξόργισε τόσο πολύ τον Σουλτάνο Μαχμούτ Β΄,
όπως εν συνεχεία εξόργισε και την Esma Sultan το
κάψιμο από τους Τούρκους των μαστιχοχωρίων της
Χίου, ώστε όχι μόνο του αφαίρεσε κάθε τίτλο και τον
έπαυσε από Κυβερνήτη της Χίου, αλλά και τον εξόρι-
σε αρχικά στην Αλάια της Κιλικίας και στη συνέχεια
στα Σύνναδα της Φρυγίας, όπου και συνέγραψε τα
‘‘Απομνημονεύματά’’ του. Να προσθέσουμε, όμως,
και κάτι ακόμα για την κτηνώδη συμπεριφορά του
Βεχίτ: Είχε, συγκεκριμένα, πείσει τους ξένους Προ-
ξένους στη Χίο να διακηρύξουν στον Λαό ότι τάχα οι
εχθροπραξίες σε βάρος τους είχαν σταματήσει και
συνεπώς να σταματήσουν να κρύβονται. Οπότε κι
επαναλήφθηκε με περισσότερο και αποτελεσμα-
τικότερο μένος η σφαγή χιλιάδων ακόμη αθώων και
άοπλων Χιωτών. Ο Έλληνας, όμως, Πρόξενος της
Δανίας, ονόματι Κωνσταντίνος Θεσσαλονικιός, ο
οποίος δεν έπεσε στην παγίδα του Βεχίτ, πλήρωσε
με ανασκολοπισμό την ηρωική εκείνη ανυπακοή του.
[Ως συνήθως, οι Πρόξενοι ξένων χωρών σε δεύτε-
ρης κατηγορίας περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας ήταν ντόπιοι έμποροι και κτηματίες].

Θα αποτελούσε, όμως, αδικαιολόγητη παράλειψη
η από μέρους μας σύντομη έστω μη αναφορά μας
στη θρυλική εκείνη επιτυχία του Ψαριανού την κατα-
γωγή Κωνσταντίνου Κανάρη να εκδικηθεί δεόντως
την απάνθρωπη συμπεριφορά του Βεχίτ πασά και
του ναύαρχου Καρά Αλή σε βάρος των χιλιάδων
άοπλων και κατ’ αδήριτη ανάγκη φιλειρηνικών κατοίκων
της Χίου. Τη νύχτα, συγκεκριμένα, της 6ης προς την
7η Ιουνίου 1822, όπως είπαμε, ο Κωνσταντίνος Κανάρ-
ης από τα Ψαρά και ο Ανδρέας Πιπίνος από την
Ύδρα, εκμεταλλευόμενοι αφ’ ενός το σκοτάδι και αφ’
ετέρου το γεγονός ότι ο Καρά Αλής και οι υπόλοιποι
ανώτεροι αξιωματούχοι του στόλου του γιόρταζαν
ολονύχτια στη ναυαρχίδα το Μπαϊράμι, μπόρεσαν
και οδήγησαν απαρατήρητοι τα πυρπολικά τους ο
μεν Κανάρης στη ναυαρχίδα, ο δε Πιπίνος στην υπο-
ναυαρχίδα. Και του μεν Κανάρη το πυρπολικό πέτυ-
χε απόλυτα τον στόχο του και ανατίναξε στον αέρα
όχι μόνο τη ναυαρχίδα και όλους όσοι βρίσκονταν
εκεί, αλλά και τα πλοία που βρίσκονταν εκεί δίπλα.
Του Πιπίνου, όμως, το πυρπολικό, επειδή το πήραν
είδηση οι Τούρκοι και άρχισαν να πυροβολούν, δεν
είχε προλάβει να προσδεθεί καλά στην υποναυα-
ρχίδα, οπότε το παρέσυραν τα κύματα και κάηκε στο
πέλαγος χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. 

Ο Βεχίτ πασάς, ο οποίος δεν βρισκόταν, βέβαια,
στη ναυαρχίδα με την ομάδα των εορταζόντων το
Μπαϊράμι, αλλά παρακολούθησε έντρομος το συντα-
ρακτικό εκείνο θέαμα της ανατίναξης της ναυαρχίδας
γράφει, τα εξής στα «Απομνημονεύματά» του: ‘‘Εφάνη

μεταξύ Χίου και Ερυθραίας είδος τι λάμψεως ασυνή-

θους, ήτις βαθμηδόν επαυξλανουσα, μετέβαλε την

νύχτα εις ημέραν. Η λάμψις, άχρις ουρανού διήκου-

σα, διήρκησε σχεδόν μέχρι της πρωίας, πανηγυρι-

σθέντος ούτω πως απαισίως και διά τοιούτου πυρο-

τεχνήματος του βαϊραμίου ημών’’. Προσθέτει δε, μάλι-
στα, ότι το πτώμα του ναύαρχου Καρά Αλή, με την
έκρηξη της πυριτιδαποθήκης, εκσφενδονίστηκε στην
παραλία του Οκ-Μεϊντάν, μαυρισμένο και με σπα-
σμένο το κεφάλι. Αυτά ο αυτόπτης μάρτυρας Βεχίτ

πασάς, ενώ άλλοι ιστορικοί διατείνονται ότι τον Καρά

Αλή είχαν βοηθήσει άλλοι αξιωματικοί του να επιβι-

βασθεί σε μια βάρκα για να γλυτώσει, όμως εκείνην

ακριβώς τη στιγμή έπεσε στο κεφάλι του ένα σπα-

σμένο ξύλο από το κατάρτι και ξεψύχησε από το

τραύμα μόλις αποβιβάστηκε στη στεριά. Πάντως, από

τους 2.286 ναύτες τους πληρώματος μόλις 200 γλύτω-

σαν, ενώ αναρίθμητα άλλα θύματα ήταν σκλάβοι και

κυρίως γυναικόπαιδα, αν κρίνει κανείς από τις γοε-

ρές τους κραυγές οι οποίες αντηχούσαν σπαρακτικά

στη διάρκεια της φοβερής εκείνης πυρκαϊάς. 

Η επιτυχία, πάντως, εκείνη του Κωνσταντίνου

Κανάρη είχε συμβάλει αποφασιστικά στην πε-

ραιτέρω εμψύχωση των αγωνιζόμενων Ελλήνων

προς αποτίναξη του Οθωμανικού ζυγού. Και τούτο,

άλλωστε, όταν ο Ελληνικός τότε στόλος ήταν κατά

πολύ υποδεέστερος, αριθμητικά τουλάχιστον,

του στόλου των Οθωμανών, τον οποίο οι τότε

μεγάλες Ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν ήταν καθόλου

διατεθειμένες να τα βάλουν ανοιχτά με τον Τούρ-

κο Σουλτάνο, ή και να ενισχύσουν τις Ελληνικές

ναυτικές δυνάμεις. Ενθαρρυντικές, υπήρξαν, πάν-

τως, οι ανταποκρίσεις του Ευρωπαϊκού Τύπου

και των κατά τόπους Προξενικών Αρχών των

ξένων χωρών, όπως θα δούμε πιο κάτω, χάρη

στις οποίες ανταποκρίσεις είχε αυξηθεί κατακόρυ-

φα και πολύ αποτελεσματικά το παρήγορο κύμα

του Φιλελληνισμού στην Ευρώπη και στην Αμε-

ρική. Εδώ πάντως θα περιοριστούμε σε δύο αντα-

ποκρίσεις σχετικές με τη μεγάλη εκείνη επιτυχία του

Κωνσταντίνου Κανάρη:

Η Γερμανική εφημερίδα Allgemeine Zeitung, για

παράδειγμα, γράφει για την ανατίναξη της ναυαρχίδας

του Καρά Αλή ότι ‘‘η ιστορία θα καταστήσει γνωστό

στις επόμενες γενεές το θάρρος των Ελλήνων ναυ-

τών.’’ Ο δε Αμερικανός γιατρός William Tarc, ο οποίος
βρισκόταν στην άκατο ‘‘Οντάριο’’, η οποία κατευθυ-
νόταν από τη Μήλο προς την Χίο, περιγράφει ως εξής
το επιβλητικό εκείνο θέαμα της ανατίναξης της ναυα-
ρχίδας: ‘‘Στις δύο τα ξημερώματα [της 6ης προς 7η

Ιουνίου 1822] μέσα στο πηχτό σκοτάδι και τη σιωπή

της νύχτας, μας συντάραξαν ξαφνικοί πυροβολισμοί

και είδαμε με τρόμο μια λάμψη τεράστια να ζώνει τον

ορίζοντα. Στην αρχή νομίσαμε πως θα έπρεπε να ήταν

κάποιο ελληνικό χωριό, το οποίο καιγόταν από την

προηγουμένη. Όμως όταν ο άνεμος αναπάντεχα δυνά-

μωσε, δεν αργήσαμε να πλησιάσουμε και, στο φως

πια της ημέρας, αντικρίσαμε ένα τρομακτικό θέαμα.

Το καράβι μας έπλεε ανάμεσα σε νεκρά κορμιά και

καμένα ξύλα ναυαγίου. Ρίξαμε μια βάρκα στη θάλασ-

σα και με μιαν αρπάγη μας αναποδογυρίσαμε μερικά

από τα κορμιά, κι όταν διαπιστώσαμε ότι ήταν Τούρ-

κοι, τότε αμέσως καταλάβαμε το τι είχε συμβεί...’’

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΣΤΑΝΗ

Μια άλλη, επίσης, σπουδαία πηγή σχετικών πληρ-
οφοριών για την «Σφαγή της Χίου» αποτελεί το σύγ-
γραμμα του Χιώτη την καταγωγή Χριστόφορου Πλά-

τωνος Καστάνη, με τίτλο «The Greek Exile, or a

narrative of the captivity and escape of Christoforus

Plato Castanis», το οποίο εξέδωσε στις ΗΠΑ το 1851.
Ήταν, συγκεκριμένα, ηλικίας 8 ετών ο Καστάνης όταν
συνελήφθη αιχμάλωτος από Τούρκο στρατιώτη, που-
λήθηκε στη συνέχεια ως σκλάβος σε έναν θηριώδη
Τούρκο από τη Συρία (ο οποίος βρισκόταν στη Χίο

για αγορά σκλάβων), κατόρθωσε όμως ο μικρός Χρι-

στόφορος χάρη στη μητέρα του και δραπέτευσε

κρυμμένος ως εμπόρευμα σε καράβι. Το οποίο τον

πήγε αρχικά στη Σύρο, όπου για δύο περίπου χρό-

νια κέρδιζε τα προς το ζην αρχικά πουλώντας πόσι-

μο νερό κουβαλώντας μια πήλινη στάμνα στον ώμο

και, στη συνέχεια, ψάρια ως υπάλληλος τώρα πια

ενός άλλου Χίου πρόσφυγα. Τελικά, πάντως, βρήκε

την ευκαιρία και πήγε στο Ναύπλιο το 1824, όπου και

προσελήφθη ως υπηρέτης από τον διακεκριμένο Αμε-

ρικανό φιλέλληνα Samuel Gridley Howe (1801-

1876). 

Να αναφέρουμε δε, παρεκβατικά, εδώ ότι ο εν λόγω

Samuel Gridley Howe, μόλις πήρε το πτυχίο του στην

ιατρική το 1824 και λόγω μιας αποτυχημένης ερωτι-

κής σχέσεις που είχε στην Αμερική, αποφάσισε να

ταξιδέψει στην επαναστατημένη Ελλάδα με σκοπό

να παράσχει τις ιατρικές του υπηρεσίας, αλλά και να

συμβάλει αποφασιστικά στο αυξανόμενο φιλανθρω-

πικό έργο των Αμερικανών υπέρ του αγωνιζόμενου

για την απελευθέρωση του Ελληνικού λαού από τα

δεσμά της Οθωμανικής δουλείας, έχοντας στο σημείο

αυτό ως πρότυπό του και τον Λόρδο Βύρωνα, του

οποίου ήταν φανατικός θαυμαστής. Τυχερός, πάν-

τως, υπήρξε ο δεκάχρονος τότε πρόσφυγας Χρι-

στόφορος, ο οποίος, μετά από σύσταση δύο διακε-

κριμένων Χιωτών που βρίσκονταν τότε στο Ναύπλιο,

προσλήφθηκε ως υπηρέτης του Howe, στην δε πραγ-

ματικότητα ως ένας από τους ενδεείς πρόσφυγες

στους οποίους ο εν λόγω Αμερικανός θα παρείχε την

πολύτιμη και όντως εθνοσωτήρια προστασία και καθο-

δήγησή του. Υπό την ιδιότητα του δε αυτή, ο νεαρός

Χριστόφορος, ο οποίος ήταν ήδη τότε δέκα ετών,

συνόδευσε τον Howe για τρία περίπου χρόνια στα

φιλανθρωπικά του ταξίδια προς διανομή τροφίμων

και ρουχισμού τα οποία έφταναν με καράβια στην

Ελλάδα από την Αμερική. Περιγράφοντάς τα δε, και

μάλιστα λεπτομερώς, τα ταξίδια του αυτά, μας παρέχει

μια πλήρη εικόνα της επικρατούσας τότε κατάστα-

σης στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου,

περιοχές δηλαδή οι οποίες είχαν ήδη αποτινάξει τον

Οθωμανικό ζυγό και συνεπώς αποτελούσαν ασφα-

λή καταφύγια για τους πρόσφυγες από άλλα μέρη

του υπόδουλου ακόμη Ελληνισμού.

Φεύγοντας, όμως, ο Howe, από την Ελλάδα το

1827 με σκοπό να τελειοποιήσει τις σπουδές του στην

Αμερική, πήρε μαζί του και τον Χριστόφορο μαζί με

δύο άλλα αγόρια κι ένα κορίτσι, τον Ζάχο, τον Ανα-

στάκη, όπως τον κατονομάζει, και τη Σαπφώ. Ένα

ταξίδι, βέβαια, με καράβι της εποχής εκείνης, το οποίο,

μετά από στάση στη Μάλτα την ημέρα των Χριστου-

γέννων του 1827 και παραμονή τους εκεί για τριάν-

τα εννέα ημέρες, φτάνουν τελικά στη Νέα Υόρκη και

από εκεί στη Βοστόνη τρεις περίπου μήνες αργότε-

ρα. Παραδίδει δε ο Howe τα τέσσερα αυτά προσφυ-

γόπουλα σε συγγενείς του και άλλους Αμερικανούς

φιλάνθρωπους, ενώ ο ίδιος άρχισε πια να ενδιαφέρ-

εται σοβαρά για τους τυφλούς και για άλλες παρε-

μφερείς φιλανθρωπικές δραστηριότητες, μεταβαίνει

δε μάλιστα γι’ αυτόν τον σκοπό και στην Ιταλία. Όσο,

δε αφορούσε τα προσφυγόπουλα, απώτερος στόχος

ήταν όχι μόνο να αξιοποιηθεί η εκεί παραμονή τους

για την κατακόρυφη αύξηση, όπως γράφει ο Χρι-

στόφορος, του φιλανθρωπικού έργου υπέρ του αγω-

νιζόμενου Ελληνικού λαού, αλλά και για την όσο γίνε-

ται καλύτερη μόρφωσή τους σε άριστα εκπαιδευτικά

ιδρύματα. Ταυτόχρονα, όμως, χρησιμοποιούμενος ο

Χριστόφορος, όπως βέβαια, και τα άλλα προσφυγό-

πουλα, σε διάφορες, ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες,

φιλανθρωπικές εκδηλώσεις -- τις οποίες κατονομά-

ζει λεπτομερώς -- ως ζωντανός μάρτυρας της απάν-

θρωπης μεταχείρισής του από τους Τούρκους και της

ως εκ θαύματος δραπέτευσής του από τη Χίο, έγινε

δέκτης όχι μόνο της απλής συμπάθειας, αλλά και της

γενναιόδωρης, σε χρήμα και φιλοξενία, ανταπόκρι-

σης από μέρους πλείστων όσων Αμερικανών. Οπότε,

λοιπόν, και λόγω του ότι το κλίμα της Βοστόνης είχε

δυσμενώς επηρεάσει, όπως γράφει, την υγεία του,

αποφάσισε μετά από δυόμισι χρόνια παραμονής του

στις Η.Π.Α,, να επιστρέψει στην Ελλάδα και συγκε-

κριμένα στο Ναύπλιο, σε αναζήτηση και της οικογέ-

νειάς του, αλλά και της επαγγελματικής του απασχόλ-

ησης ως δασκάλου και διερμηνέα στα Αγγλικά.  

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«Η Σφαγή της Χίου» 
και «Η Χιώτισσα» 

του Βασίλη Μιχαηλίδη

Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κων/νο Κανάρη, πίνακας του 
Νικηφόρου Λύτρα, περί τα 1873 (Γκαλερί Αβέρωφ, Μέτσοβο, Ελλάδα).
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Δεκέμβριος 1996 - Ο Μαλκολμ Ρίφκιντ

στην Κύπρο

Η πρόσφατη έντονη δραστηριοποίηση του Λον-
δίνου για «λύση» συνομοσπονδίας μέσω Δικοινοτι-
κής, Δι-ζωνικής Ομοσπονδίας, με την κορύφωση της
μονοήμερης επίσκεψης του ΥΠΕΞ Ντόμινικ Ράαμπ,
πρέπει να θυμίσω ότι είναι μια διαδικαστική αντιγρ-
αφή μιας παρόμοιας προηγούμενης. Συγκεκριμένα
της πρώτης, μέχρι τότε επίσκεψης βρετανού Υπ. Εξω-
τερικών και Κοινοπολιτείας στην Κύπρο, του ΥΠΕΞ
Σερ Μαλκολμ Ρίφκιντ. Τον Δεκέμβριο του 1996.

Και τότε, όπως ακριβώς λέγεται πρόσφατα ότι ο κ.
Ράαμπ έφερε «βρετανικό σχέδιο», ο Σερ Μάλκολμ
Ρίφκιντ ήλθε στην Κύπρο και είδε τον τότε Πρόεδρο
Γλ. Κληρίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ραούφ Ντεν-
κτάς για ένα βρετανικό έγγραφο/προτάσεων 10
σημείων. Και προτού αναχωρήσει από την Κύπρο
στις 16 Δεκεμβρίου 1996, αντίθετα με τον κ. Ράαμπ,
ο Σερ Μαλκολμ Ρίφκιντ διάβασε το περιεχόμενο του
τρισέλιδου έγγραφου /σχέδιου του 10 σημείων, ως
«Περίγραμμα των βρετανικών απόψεων που μπορ-
ούσαν να διαμορφώσουν τη βάση για πρόοδο».

Στις 17 Δεκεμβρίου 1996 ο τότε Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος Ιωάννης Κασουλίδης, απάντησε σε όλα
τα σημεία του βρετανικού περιγράμματος. Στο σημείο
2, εκείνο της πολιτικής ισότητας, ο κ. Κασουλίδης είπε
«η θέση μας είναι γνωστή, συμφωνούμε στο θέμα
της πολιτικής ισότητας, όπως αυτό εξηγήθηκε από
τον ΓΓ του ΟΗΕ και δεν τη θεωρούμε το ίδιο με την
αριθμητική ισότητα».(Για την έκθεση του ΓΓ και ψηφίσμα-
τα 716/91 και 750/92 βλέπε πιο κάτω).

Στο 3ο σημείο, ο κ. Κασουλίδης είπε: «Υποστηρίζουμε
μια ομοσπονδία, που θα έχει μια κυριαρχία, μία διε-
θνή προσωπικότητα και ιθαγένεια, όπως καθορίστηκε
στα ψηφίσματα των ΗΕ. Δεν διαφωνούμε να έχουμε
δύο ξεχωριστά δημοψηφίσματα από τις δύο κοινό-
τητες που θα εγκρίνουν τη λύση του Κυπριακού προ-
βλήματος». Το ζήτημα της κυριαρχίας, αμφισβητήθηκε
έντονα κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών,
όταν ο Ραούφ Ντενκτάς οδήγησε τις συνομιλίες σε
ναυάγιο με την επιμονή του ότι η κυριαρχία για το μελ-
λοντικό κράτος έπρεπε να αντλείται ξεχωριστά από
τις δύο ομόσπονδες πλευρές. Στα 10 σημεία του ο
Υπ. Εξωτερικών δεν χρησιμοποίησε καθόλου στον
όρο «κυριαρχία», αλλά σε «μια διεθνή προσωπικό-
τητα».

Αποδέσμευση βρετανικών εγγράφων

30.12.2020

Η αποδέσμευση βρετανικών εγγράφων στις
30.12.2020, που μελέτησα και δημοσίευσα με συνο-
πτικό κείμενο την ίδια ημέρα στο. ΄Οπως εξήγησα
στην εισαγωγή μου, η αποδέσμευση , όσον αφορά
την Κύπρο, αφορούσε έγγραφα που περιλαμβάνον-
ται σε έναν πρωθυπουργικό φάκελο. Μόνο ΕΝΑΝ
φάκελο... 

Δηλαδή, για την ίδια περίοδο 1995-1997 τα κανο-
νικά έγγραφα για την Κύπρο του Υπουργείου Εξω-
τερικών και Κοινοπολιτείας ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΘΕΙ. Και που αριθμούν δεκάδες φακέ-
λους κάθε χρόνο με τις διαχρονικές, καθημερινές, δι-
εργασίες των Βρετανών σε σχέση με το Κυπριακό.

Ο εν λόγω φάκελος όμως, μας έδωσε μια πρώτη
ενημέρωση και εικόνα της τότε βρετανικής πρωτο-
βουλίας και των κύριων σημείων των προσπαθειών
του Λονδίνου με τον διορισμό του Σερ Ντέβιντ Χάνεϊ.
Που οδήγησαν στην ετοιμασία του «Σχεδίου Ανάν»
στη βάση των προηγούμενων βρετανικών σχεδίων,
βλέπε συνομόσπονδες «Ιδέες Γκάλι».

Ο Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ διορίστηκε στις 23 Μαΐου
1996.

Χαλαρή ομοσπονδία

Σε ένα από τα σημειώματα του Νοτίου Τμήματος
Ευρώπης του Φόρεϊν Όφις ημερ. 14 Ιουνίου 1996,

για ενημέρωση του Πρωθυπουργού για τις μέχρι τότε

θέσεις των δύο πλευρών (Ελληνοκυπρίων και Τουρ-

κοκυπρίων) ενόψει της συνάντησης που θα είχε ο

τότε βρετανός Πρωθυπουργός Τζόν Μέιτζορ με τον

Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη στις 19 Ιουνίου 1996, λέχθη-

κε ότι οι Τ/κ θέλουν χαλαρή ομοσπονδία. Συγκεκρι-

μένα στη παράγραφο με υπότιτλο «Το στάτους των

δύο κοινοτήτων», το Φόρεϊν Όφις σημείωσε και έγρα-

ψα ότι οι Τ/κ επέμεναν στην πολιτική ισότητα, πρόο-

δος δεν θα υπάρξει δίχως μελλοντικές συνταγματι-

κές διευθετήσεις που να βασίζονται στην πολιτική

ισότητα και ο Κληρίδης το δεχόταν αυτό. 

«Η πραγματική δυσκολία ήταν το μέγεθος των εξου-

σιών που θα έχει η κεντρική ομοσπονδιακή αρχή. Οι

Τ/κ θέλουν μια χαλαρή ομοσπονδία με εξουσίες για

τα ομόσπονδα κράτη, ενώ οι Ε/κ θέλουν μια δυνατή

κεντρική εξουσία. Αμφότερες οι πλευρές δέχονται μια

διευθέτηση στη βάση των δύο κοινοτήτων να ζουν σε

ξεχωριστές ζώνες…».

«Κυριαρχία»

Το έγγραφο σημείωνε επίσης α) ότι οι Τουρκοκύπριοι

δεν δέχονται στάτους μειονότητας, θέλουν πολιτική

ισότητα. ΄Όμως αυτό ήταν πάγιο αίτημά των Τουρ-

κοκυπρίων από το 1974, αν όχι από το 1964. Και β)

ότι η συζήτηση κατέληξε σε μια μη παραγωγική συζή-

τηση για την «κυριαρχία» των δύο ομόσπονδων οντο-

τήτων και πως οι Τ/κ ζητούσαν κάτι στις γραμμές του

ελβετικού συστήματος (κυριαρχία των καντονίων)…

Όσον αφορά το β), το Φόρεϊν Όφις ενδεικτικά τον

Ιούνιο του1996 έγραψε ότι θα δήλωνε στις 17.12.1996

και ο τότε Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Ιωάννης Κασου-

λίδης, απαντώντας στα 10 σημεία του Σερ Μάλκολμ

Ρίφκιντ:

«Το ζήτημα της κυριαρχίας, αμφισβητήθηκε έντο-

να κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνομιλιών, όταν

ο Ραούφ Ντενκτάς οδήγησε τις συνομιλίες σε ναυά-

γιο με την επιμονή του ότι η κυριαρχία για το μελ-

λοντικό κράτος έπρεπε να αντλείται ξεχωριστά από

τις δύο ομόσπονδες πλευρές».

Υποχώρηση Κληρίδη στην κυριαρχία 

με προϋπόθεση

Σε σημειώσεις του Φόρεϊν Όφις 10.1.1995 προς

τον Πρωθυπουργό Τζόν Μέιτζορ πριν μια προη-

γούμενη συνάντηση του Προέδρου Γλ. Κληρίδη μαζί

του, αναφέρθηκε πως ο Γλ. Κληρίδης στις πρόσω-

πο με πρόσωπο συνομιλίες με τον Ραούφ Ντενκτάς

το 1994 (που απέτυχαν), είχε προσφέρει υποχωρή-

σεις στην κυριαρχία.‘Όταν ήταν έτοιμος να ανα-

γνωρίσει ότι τα ομόσπονδα κράτη σε μια ομόσπον-

δη Κύπρο θα διατηρούσαν κάποια κυριαρχία, η οποία

όμως δεν θα συνεχιζόταν να διαλυόταν η ομοσπον-

δία. ́ Όμως, είχε κάνει, έγραψαν, αυτή την υποχώρη-

ση με την προϋπόθεση οι Τουρκοκύπριοι να υπο-

στήριζαν την ένταξη μιας ομόσπονδης Κύπρου στην

ΕΕ.

Ψηφίσματα Συμβουλίου Ασφαλείας

716/1991 και 750/1992

Μετά το ψήφισμα 649/90 και τις υποχωρήσεις Γιώρ-
γου Βασιλείου οι Βρετανοί προχώρησαν στα σχέδιά
τους. Η πολιτική ισότητα και το σωστό περιεχόμενο
της ΔΔΟ καταγράφτηκε στα δύο επόμενα ψηφίσμα-
τα το 716/1991 και 750/1992 τα οποία παραπέμπουν
στις δύο πιο κάτω εκθέσεις του ΓΓ του ΟΗΕ, S/21193
και S/23780. Στις εκθέσεις αυτές εξηγούνται πολιτι-
κή ισότητα και ερμηνεία ΔΔΟ. Και τα οποία η κυπρ-
ιακή ηγεσία δέχθηκαν.

Το ψήφισμα 750 της 10ης Απριλίου 1992, αφού
επαναβεβαιώνει στη δεύτερή του παράγραφο τα
ψηφίσματά του 649/90 και 716/91 και αφού γράφει
ότι η λύση θα πρέπει να βασίζεται σε ένα κράτος με
μία κυριαρχία κ.λπ., προχωρεί και προσθέτει την
προϋπόθεση ότι αυτό θα αποτελείται από δύο πολι-
τικά ισότιμες κοινότητες, όπως καθορίζεται στην
παράγραφο 11 της έκθεσης του Γ.Γ. του ΟΗΕ (S/23780)
σε μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία...

Στην παράγραφο 11 της έκθεσης του Γ.Γ. κατε-
γράφη ακριβώς τι επιβεβαίωσε το Σ.Α. ως προς την
ερμηνεία της πολιτικής ισότητας: «Αν και πολιτική
ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική συμμετοχή σε
όλα τα τμήματα της ομόσπονδης Κυβέρνησης και της
διαχείρισης, θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται interalia
με διάφορους τρόπους: Απαραίτητο όπως, για έγκρι-
ση ή τροποποίηση του ομόσπονδου συντάγματος
του Κράτους της Κύπρου, αυτό γίνεται με έγκριση
αμφοτέρων των κοινοτήτων. Στην αποτελεσματική
συμμετοχή αμφοτέρων των κοινοτήτων σε όλα τα
όργανα και αποφάσεις της ομόσπονδης Κυβέρνησης.
Σε ασφαλιστικές δικλίδες, ούτως ώστε η ομόσπονδη
Κυβέρνηση να μην έχει την εξουσία να υιοθετήσει
οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των συμφερόντων της
άλλης κοινότητας και στην ισότητα και ίδιες εξουσίες
και αρμοδιότητες των δύο ομόσπονδων κρατών».

Καθαρή πλειοψηφία πληθυσμού 

και ιδιοκτησία γης

Στη δε παράγραφο 20 τονίζεται: «Η διζωνικότητα
της ομοσπονδίας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι
το κάθε ομόσπονδο κράτος θα διοικείται από μια
κοινότητα, η οποία θα έχει εγγυημένη καθαρή πλει-
οψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησία γης στην περιοχή
της. Αντικατοπτρίζεται, επίσης, με το γεγονός ότι δεν
θα επιτρέπεται στην ομόσπονδη Κυβέρνηση να κατα-
πατά τις αρμοδιότητες των ομόσπονδων κρατών,
ούτε το ένα ομόσπονδο κράτος να καταπατά τις εξου-
σίες και αρμοδιότητες του άλλου κράτους».

Από το 1978 οι Τούρκοι ζητούσαν δύο

ξεχωριστά κράτη μέσω ΔΔΟ – το έλεγε 

η τότε κυβέρνηση Σπύρου Κυπριανού

Καθώς οι Τούρκοι επέμεναν σε αποδοχή της ΔΔΟ,
στις 18 Ιουλίου 1979 η κυπριακή κυβέρνηση εξέδω-
σε μνημόνιο πέντε σελίδων, αντίγραφο του οποίου
έδωσαν στο Φόρεϊν Όφις, μέσω του Kύπριου Ύπα-
του Αρμοστή στο Λονδίνο. Το επίσημο εκείνο έγγρα-
φο επιβεβαίωνε ότι μέχρι εκείνη την ημέρα η κυ-
πριακή κυβέρνηση δεν είχε δεχθεί την τουρκική
απαίτηση για διζωνικότητα.

Για την ερμηνεία της διζωνικότητας το έγγραφο
έλεγε: «...Μάλιστα η τουρκική πλευρά ξεκάθαρα δήλω-
σε στην 3η συνάντηση των τρεχουσών ενδοκοινο-
τικών συνομιλιών στις 20 Ιουνίου 1979, ότι η “διζω-
νική” δεν σήμαινε μόνο δύο περιφέρειες ή δύο πε-
ριοχές. Ακόμα περισσότερη ερμηνεία, βαθύτερη, γι’
αυτόν τον όρο, δόθηκε από την τουρκική πλευρά κατά
τη διάρκεια των συνομιλιών στη Βιέννη το 1977 και
μέσω των προτάσεων τους, του Απριλίου 1978. Στη
βάση της “διζωνικότητας” και “ασφάλειας για τους
Τουρκοκύπριους”, οι Τούρκοι θα επιδιώξουν να υπο-
στηρίξουν τις “προτάσεις” που έκαναν τον Απρίλιο
του 1978, οι οποίες αναφέρονταν στη δημιουργία δύο

ξεχωριστών κρατών – όχι για μια ομοσπονδία όπως
προνοούν οι κατευθυντήριες... Όταν η ελληνοκυπρ-
ιακή πλευρά παρουσίασε σημαντικές προτάσεις για
τη δημιουργία μιας ομοσπονδίας, αποτελούμενης
από δύο περιφέρειες, η τουρκική πλευρά εφηύρε τον
όρο “διζωνικότητα”, την οποία επένδυσαν με μια ερ-
μηνεία που σε συνδυασμό με το στοιχείο, “ασφάλεια
για τους Τουρκοκύπριους”, θα έχει ως αποτέλεσμα
την νομιμοποίηση του “ομόσπονδου τουρκικού κρά-
τους της Κύπρου” και τις συνέπειες της τουρκικής
εισβολής...»

(Σημ. Φ.Α. Βέβαια τον όρο «διζωνικότητα» οι τουρ-
κική πλευρά δεν την είχε εφεύρει τότε…).

«Δύο ανεξάρτητα ομόσπονδα κράτη»

Στις 27 Ιανουαρίου 2020 δημοσίευσα στην «Σημε-
ρινή» με τίτλο «Δύο ανεξάρτητα κράτη με μια κατ’
όνομα κεντρική κυβέρνηση» τη νέα τότε αποδέσμευση
εγγράφων για το 1990. Και σχετικό σχέδιο που ετοίμα-
σε ο τότε Βρετανός αξιωματούχος στην βρετανική
Υπάτη Αρμοστεία στη Λευκωσία Ντέιβιντ Φρόστ,
(σημερινός Λόρδος Φρόστ επικεφαλής σχέσεων ΗΒ
και ΕΕ και πρώην διαπραγματευτής για το Brexit).

«Στις 9 Αυγούστου 1990 ο αξιωματούχος στη βρε-
τανική Υπ. Αρμοστεία στη Λευκωσία D. G. H. Frost
έστειλε στο Λονδίνο μια μακροσκελή έκθεση με εισηγή-
σεις/προτάσεις για λύση του Κυπριακού. Έβρισκε ότι
η μόνη αποτελεσματική λύση που ανταποκρινόταν
στα βρετανικά κριτήρια ήταν μια εικονική νομιμο-
ποίηση του στάτους κβο που μπορούσε να πάρει τη
μορφή δύο σχεδόν ανεξαρτήτων ομόσπονδων κρατών
με μία τίποτα περισσότερο από κατ’ όνομα κεντρική
κυβέρνηση (παρά μια πραγματική αναγνώριση της
«ΤΔΒΚ»). «Αυτή η πολιτική συνοψίζεται στο να τε-
θούν περισσότερες πιέσεις πάνω στους Ελληνοκύπρ-
ιους να δεχθούν μια λύση που θεωρούν απαράδε-
κτη. Αυτό θα ενοχλήσει βραχυπρόθεσμα τις σχέσεις
μας μαζί τους, γι’ αυτό θα χρειαστούμε διεθνή κάλ-
υψη για να το καταφέρουμε. Αυτό θα γίνει είτε με ανα-
νέωση της πρωτοβουλίας του ΓΓ του ΟΗΕ είτε με το
να τον ενθαρρύνουμε να απομακρυνθεί για μια πρω-
τοβουλία από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις ΗΠΑ.
Ίσως να χρειαζόμαστε να ρισκάρουμε βραχυπρόθε-
σμα πολιτικό κόστος για χάρη μακροπρόθεσμης στα-
θερότητας…», έγραψε ο κ. Frost (Φροστ).

Εν κατακλείδι, η πολιτική ηγεσία της Κυπριακής
Δημοκρατίας δέχθηκε τα πάντα, διαπραγματεύεται
τα πάντα διαχρονικά, δίνει δικές της ερμηνείες για να
καλύψει τις υποχωρήσεις και παραχωρήσεις της δίχως
καμία εξουσιοδότηση από το λαό, και κρατάει μυστι-
κές και πίσω από κλειστές πόρτες τις διαπραγμα-
τεύσεις της με τους ξένους «μεσάζοντες» και κλει-
δωμένους χάρτες και έγγραφα, με μια πρωτοφανή
διγλωσσία και περιφρόνηση του λαού για την αλή-
θεια.

Το σχέδιο των Βρετανών το περιέγραψε ο Σερ Ντέ-
ιβιντ Χάνεϊ στις 22 Ιουλίου 1999 στην συνέντευξή του
στον Malcolm MacBain.Όταν είπε «…Η λύση που
βλέπω για την Κύπρο είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να αφή-
σεις τους Τούρκους και τους Έλληνες αυτόνομους
στις περιοχές τους αλλά με κάποιες κεντρικές εξου-
σίες για την ομόσπονδη κυβέρ-νηση. Αλλά οι περισ-
σότερες εξουσίες θα είναι στις ζώνες οι οποίες θα
έιναι επί τω πλείστον μονοεθνικές. Δηλαδή δεν προ-
σπαθείς να τους κάνεις να ζουν και πάλιν αναμεταξύ
τους καθώς αυτό δεν πέτυχε την περασμένη φορά…»
(Εννούσε το 1960). Μίλησε κα-θαρά για τη λύση που
περιγράφεται στο ψήφισμα 750/92 που εκδόθηκε στο
Συμβούλιο Ασφαλείας επί δικής του θητείας στον
ΟΗΕ. Οι Βρετανοί συμφωνούν με τους Τούρκους και
προσπαθούν να βρουν τρόπους να δεχθούν οι
Ελληνοκύπριοι τις τουρκικές και δικές των απαιτή-
σεις. Όπως βολεύει αμφοτέρους για τα δικά των συμφ-
έροντα. Τόσο ο λόρδος Ντέιβιντ Χάνεϊ όσο και ο λόρ-
δος Ντέιβιντ Φρόστ είναι ακόμα εδώ.

Τα ελληνικά συμφέροντα όμως ποίοι και πως τα
υποστηρίζουνείναι το κρατούμενο. Από το 1974…

Η επίσκεψη Ντόμινικ Ράαμπ 2021 αντιγραφή

της επίσκεψης Μάλκολμ Ρίφκιντ το 1996
Της Φανούλας 

Αργυρού
Ερευνήτριας 

- Δημοσιογράφου

Το έγγραφο του Λόρδου Φρόστ για δύο
κράτη, το 1990…



Παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Καββάδα
«ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ» από τον Σάββα Παυλίδη

Προς μεγάλη μου έκπληξη και με απε

ρίγραπτη χαρά παρέλαβα στις 19 του Γενάρη

2021 το μικρό βιβλίο του φίλου Κώστα

Καββάδα «ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ», με

ειδική αφιέρωση και ένα σύντομο ενημερ

ωτικό του σημείωμα. Σπεύδω δε εξαρχής

να τον συγχαρώ τόσο για το συγκεκριμένο

πόνημά του, που εύχομαι να είναι καλοτά

ξιδο, όσο και για το πλούσιο και ποικίλο

συγγραφικό έργο, που έχει ήδη ολοκληρώσει

και εκδώσει, καθώς και για τις υπό εκτύπω

ση και επεξεργασία εργασίες του, που έχει

προγραμματίσει. Εύχομαι δε να αξιωθεί να

εκπληρώσει σύντομα τις ευγενικές αυτές

επιδιώξεις του.

Παίρνοντας στα χέρια μου και περιερ

γαζόμενος το συγκεκριμένο βιβλίο του κ.

Καββάδα, που είναι μικρό μεν σε μέγεθος,

αλλά πολύ ελκυστικό από άποψης εμφάνι

σης και ιδιόχειρης εικονογράφησης, παρα

ξενεύτηκα από τον υπότιτλό του. Όπως ο

ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει στο εξώφυ

λλο για το περιεχόμενο του βιβλίου του

πρόκειται για περιγραφή προσωπικών

«...παλαιών γεγονότων σχολιασμένων σήμε

ρα ... μεταξύ σοβαρού και αστείου!». Διε

ρωτήθηκα δε αμέσως, κατά πόσο πρόκει

ται πράγματι για μια συλλογή χρονογρα

φημάτων, εφόσον ένα από τα κύρια χαρα

κτηριστικά του είδους, δηλαδή η επικαιρ

ότητα, απουσιάζει αντικειμενικά από το

περιεχόμενό του... Γεννήθηκε δε στο μυαλό

μου η σκέψη ότι πιθανόν να πρόκειται μάλ

λον για μια συγκέντρωση κάποιων σύντο

μων διηγημάτων του.

Μελετώντας όμως τους κύριους ορισμούς

του Χρονογραφήματος και του Διηγήμα

τος ανακάλυψα ότι, ενώ υπάρχουν αρκετές

συνάφειες μεταξύ τους, «στο Χρονογρά

φημα, ο γράφων αναπτύσσει το δικό του,

προσωπικό ύφος που συνήθως συνδυάζει

τη χάρη με την ευφυολογία ή ακόμα και την

ειρωνεία. Σκοπός του χρονογραφήματος

είναι κυρίως η τέρψη του αναγνώστη μέσα

από το περιεχόμενό του. Αφορμή δε για τη

συγγραφή χρονογραφήματος μπορεί να

δώσει οτιδήποτε: μια εντύπωση, ανάμνηση,

ιστορία, κριτική, ασήμαντο καθημερινό

γεγονός κ.λπ.»...

Εφόσον δε όλα τα πιο πάνω χαρακτηρι

στικά του Χρονογραφήματος ισχύουν από

λυτα σε ό,τι αφορά στο βιβλίο του κ. Καβ

βάδα,επικεντρώθηκα στην ανάμνηση, ως

αφορμή της συγγραφής του πονήματός

του(που είναι έννοια η οποία αναφέρεται

στο παρελθόν),ώστε ναεπικυρώνεται αυταπό

δεικτα ο τίτλος του βιβλίου.

Η πλήρης ωστόσο επαλήθευση της επικύ

ρωσης αυτής συνίσταται στην ανάγνωση

του βιβλίου. Διαβάζοντας με προσοχή το

βιβλίο διαπίστωσα ότι όντως συγκεντρώνει

όλα τα κύρια χαρακτηριστικά του Χρονο

γραφήματος.Το ίδιο το κείμενο έχει μια

λογοτεχνική γλαφυρότητα και μια αξιο

πρόσεκτη ροή, αλλά και μια

άμεση αναφορά σε γεγονό

τα της καθημερινής ζωής,

που θα μπορούσαν να αντι

στοιχούν σε παρόμοιες εμπει

ρίες κάθε αναγνώστη, έστω

κι αν αυτά έχουν συμβεί εδώ

και πολλά χρόνια πριν. Πολύ

συχνά μάλιστα το περιεχό

μενο του βιβλίου ξυπνά στην ψυχή του ανα

γνώστη ζωντανές συνειρμικές εικόνες, συγκι

νήσεις και πολύ έντονα συναισθήματα από

την προσωπική του ζωή, ενώ συγχρόνως η

λεπτή σατιρική διάθεση, ο διάχυτος αυτο

σαρκασμός και το ωραίο χιούμορ, τον μετα

φέρει σε ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον...

Γι’ αυτό άλλωστε προέκυψε σε μεγάλο

βαθμό και η επιμονή μου να μην αφήσω

από τα χέρια μου το βιβλίο μέχρι που να το

τελειώσω!

Συστήνω ανεπιφύλακτα την απόκτηση

του βιβλίου, γιατί είμαι βέβαιος ότι η ανά

γνωσή του θα σας κρατήσει μια πολύ ευχάρ

ιστη συντροφιά στις ελεύθερες ώρες σας.

Στις λεπτομέρειες κάποιου από τα εννιά

συνολικά περιστατικά που περιγράφει (τα

οποία αφήνω να ανακαλύψει και να χαρεί

ο αναγνώστης), θα βρείτε – όπως ακριβώς

προσδοκά και ο ίδιος ο συγγραφέας στο

«ακροτελεύτιο σημείωμά» του – κάποια

σχετική προσωπική σας σοβαρή ή αστεία

ανάμνηση από τα περασμένα σας βιώμα

τα. Κι αυτό θα αποτελέσει, ας πούμε, ένα

είδος δικαίωσης για τον συγγραφέα, ο οποίος

θα αντιληφθεί ότι η όλη προσπάθειά του

αξίζει τον κόπο και ότι το πόνημά του τυγχά

νεϊ γενικής αποδοχής. Προπαντός όμως θα

τον ενθαρρύνει στην απόφασή του να

συνεχίσει το συγγραφικό του έργο και να

πραγματοποιήσει τα ευγενικά του όνειρα.

(Τα στοιχεία του συγγραφέα αναφέρον

ται στο εσώφυλλο του βιβλίου του. Ο αριθμός

τηλεφώνου του για κάθε ενδιαφερόμενο

είναι 0208 965 5385.)

Σάββας Παυλίδης

Εξαιρετική πρόταση του Λάμπρου Χου-

λιαρά - Υποστρατήγου έ.α. του Ελληνι-

κού Στρατού - Στρατηγικού Αναλυτή: «Ενερ-

γοποίηση και Ενίσχυση του Δόγματος Ενιαίου

Αμυντικού Χώρου Ελλάδος-Κύπρου, με εγκα-

τάσταση μιάς μοίρας Μιράζ στην Πάφο, δύο

φρεγατών, δύο τορπιλακάτων και δύο υπο-

βρυχίων στο Μαρί της Κύπρου καθώς και

υποστρατηγικών όπλων-RADARS μακρού

και μεσαίου βεληνεκούς κατά μήκος της ορο-

σειράς του Τροόδους».

Γράφει ο 

Γρηγόρης K.

Γρηγοριάδης,
Π/κός Μηχανικός 

& Σύμβουλος

Στρατηγικής

Στην ανωτέρω εξαιρετική πρόταση φαίνεται

η τεράστια στρατηγική σημασία της Κυπριακής

Δημοκρατίας για την δική της ασφάλεια και ολό-

κληρης της Ανατολικής Μεσογείου.

Πιο κάτω είναι η απαράδεκτη πρόταση της

Βρετανίας που είναι η κυρίως ατζέντα της προ-

σεχούς Πενταμερούς:

«The British proposal for a decentralized fed-

eration as reported by the media:

Sovereign communities. The federation would

be based on two sovereign community states,

also sometimes translated as communal states

or sovereign communities. It would not have to

reapply for membership of the UN or EU. The

word "sovereign" aims to satisfy the recent

demand by Turkish Cypriots and Turkey for "sov-

ereign equality and equal international status",

while the continuance of EU and UN member-

ship aims to satisfy the Greek Cypriot desire for

the continuity of the Republic of Cyprus.

Foreign policy rights. The states would have

the right to conduct foreign relations, become

members of international organizations and sign

agreements, engage in sports, cultural and other

activities and could have their own sporting

teams (as member nations of the UK do). This

aims to address a longstanding Turkish Cypriot

request for the right to conclude more than sim-

ply cultural or sporting agreements with other

countries.

Federal powers. The federation would have

competence over foreign policy, border control,

the economy, security and citizenship. It would

also monitor the right of freedom of movement,

establishment and property. This aims to be a

little more decentralized than the current bizon-

al bicommunal model. However, since Cyprus

is a eurozone member and the economy would

be managed at federal level, there will in prac-

tice be a large degree of centralization. Where

there is no agreement on federal decisions in

international bodies, Cyprus will follow the Belgian

model and abstain. This aims to address one of

the key issues relating to deadlock-breaking

mechanisms.

Executive. One largely ceremonial president,

two co-presidents of equal status (instead of a

rotating president and vice-president under the

current proposed model) and a Council of Ministers

consisting of six Greek Cypriots and three Turkish

Cypriots. This aims to address the Greek Cypriots'

resistance to rotating presidencies.

Legislature. A single chamber (compared with

two chambers under the Annan Plan of 2004)

with 24 Greek Cypriots and 12 Turkish Cypriots.

This is broadly in proportion to population size.

A single chamber probably reduces the risks of

policy deadlock.

Security. A rapid reduction of Turkish troops

and the abolition of the unilateral right of inter-

vention under the Treaty of Guarantee. Turkey

was said to be close to agreeing to this (subject

to certain conditions, particularly on political

equality) during the Crans Montana negotia-

tions.

Territory. The map that was reportedly agreed

between the leaders of the two communities

(Nicos Anastasiades and Mustafa Akıncı) at a

meeting in Geneva in January 2017 and lodged

with the UN, before later being withdrawn by Mr

Akinci and then Mr Anastasiades. This implies

the return to Greek Cypriot control of the district

of Morphou and a Turkish Cypriot community

state of between 28.2%-29.2% of the territory.

Property. Confirmation that the "emotional

bond" will be an important factor in deciding

property claims and that the remedies would

include exchange for other properties, rein-

statement and compensation. An emotional bond

is a notion that arises out of case-law at the

European Court of Human Rights (ECHR),

notably the Demopoulos judgment of 2010.

«Where there is no agreement on federal deci-

sions in international bodies, Cyprus will follow

the Belgian model and abstain. This aims to

address one of the key issues relating to dead-

lock-breaking mechanisms».

Δικό μου σχόλιο: Η νέα Συνομοσπονδία θα

σκίζει από «αποφασιστικότητα» και «κυριαρχία».

«Executive: One largely ceremonial presi-

dent, two co-presidents of equal status (instead

of a rotating president and vice-president under

the current proposed model) and a Council of

Ministers consisting of six Greek Cypriots and

three Turkish Cypriots». 

Δικό μου σχόλιο: Το έχω αναπτύξει κατ' επα-

νάληψη και επαληθεύομαι πλήρως: Θα υπάρχουν

δύο ισότιμοι συμπρόεδροι από το Ελληνικό και

Τουρκικό κρατίδιο, και αυτοί θα πρέπει να λαμ-

βάνουν κοινές αποφάσεις. Με το βέτο του, ο

Τούρκος συμπρόεδρος και την Τουρκία στο πα-

ρασκήνιο, θα ελέγχει και θα αποφασίζει για όλες

τις αποφάσεις της Συνομοσπονδίας. Θα είναι

δηλαδή, ένα κράτος-μαριονέτα της Τουρκίας.

Στην ουσία αυτό που θέλουν από εμάς είναι

να διαλύσουμε την κυρίαρχη 60χρονη Κυπρια-

κή Δημοκρατία, κράτος-μέλος των Ηνωμένων

Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με νομι-

κή υπόσταση σε όλη την Κύπρο, και να δημι-

ουργήσουμε μια Συνομοσπονδία με δύο κυρίαρ-

χα κράτη, Ελληνικό και Τουρκικό, που στο πα-

ρασκήνιο θα ελέγχεται πλήρως από την Τουρκία.

Εδώ και δεκαετίες, η Τουρκία θέλει τον έλεγχο

της Ανατολικής Μεσογείου και του μισού Αιγαίου.

Περιμένει να της παραδώσουμε την Κύπρο με

την υπογραφή μας. Oι Κούρδοι προσπαθούν

εδώ και δεκαετίες να κάνουν κράτος και εμείς

που το έχουμε, προσπαθούμε να το διαλύσου-

με και να το κάνουμε δώρο στην Τουρκία.

Είναι ξεκάθαρο ότι η προσεχής Πενταμερής

θα αποτύχει πλήρως λόγω της Τουρκικής

απαίτησης για διάλυση της Κυπριακής Δημο-

κρατίας και δημιουργία Συνομοσπονδίας με δύο

κυρίαρχα κράτη.

Μετά από αυτή την αναμενόμενη κατάρρευ-

ση των συνομιλιών, τίθεται πλέον ξεκάθαρα η

εφαρμογή νέας στρατηγικής για την διατήρηση

της ενιαίας Κυπριακής Δημοκρατίας, με κύριο

άξονα την σοβαρή ενίσχυση της άμυνας της με

την ενίσχυση του δόγματος ΕΑΧ Ελλάδος-Κύ-

πρου και με τη δημιουργία σοβαρής αεροναυ-

τικής αποτρεπτικής δύναμης με βάση την ανω-

τέρω πρόταση του υποστράτηγου Λάμπρου

Χουλιαρά!

20 Ελληνικά Μιράζ

μόνιμα στην Πάφο!
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4,5 δισεκατομμύρια
χρόνια λύπης

Μέσα στην μαύρη θλίψη έζησα 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Μέρα
έμπαινε, μέρα έβγαινε και η θλίψη μεγάλωνε. Εδώ δεν περνάνε οι
μήνες και θα περνούσαν τα δισεκατομμύρια χρόνια; Είδα και έπαθα
μέχρι να φθάσω στη γέννησή μου. Να τα εκατομμύρια σπερματο-
ζωάρια του Πατέρα μου, να άλλα τόσα του Παππού μου, άντε του
ενός προπάππου μου, άντε των προηγούμενων προπατόρων, είδα
κι έπαθα να καταλάβω πόσο πριν από τον Αβράαμ και τον Ισαάκ είχα
ξεκινήσει. Ατελείωτα σκοτάδια και ερημιές, ούτε φίλος, ούτε συγγενής
στον ορίζοντα. Πού ξαδέρφια και πού μπατζανάκηδες, αυτούς τους
γνώρισα στην τελευταία χιλιετία. Πάντως πολύ χάρηκα για την γνωρ-
ιμία τους, που άλλοι σπερματοδότες εν πάση περιπτώσει μερίμνησαν
για την γνωριμία μας. Ας είναι καλά ο Παππούς Νο 85439.

Γράφει 

ο Φοίβος 

Ιωσήφ

Η απώλεια του ανθρώπου είναι δεδομένη και μάλιστα σε σύντομα
χρονικά διαστήματα. Η γη ως γνωστόν είναι ακόμη μεσήλικας, ας
πούμε σαρανταπεντάρα με πενηντάρα, τά’χει ακόμα τα ζουμιά της,
έχει αστρική ζωή μόλις 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι ειδικοί λένε πως
θα ζήσει άλλα τόσα. Κοίτα να δείς επαγγέλματα, ασχολούνται με το
πόσων χρονών είναι μία ώριμη αστρική κυρία. Κοίτα να δείς βίτσια,
και το σπουδαίο είναι ότι το πετυχαίνουν. Βρε να πάρει ο κόρακας με
την επιστήμη τους. Όμως καλά κάνουν τελικά, διότι πρέπει να ξέρω
επ’ ακριβώς πόσα δισεκατομμύρια χρόνια θα παραμείνω στο νεκρο-
ταφείο, να μπορώ να διαλέξω εκ των προτέρων τόπο ταφής, μην
μπλέξω με τίποτα γλεντοκόπους και δεν με αφήνουν να κοιμηθώ,
κακό πράγμα η αϋπνία.

Αλλά, εντάξει, πες ότι βρήκα τον καλύτερο τάφο, περνάνε εκεί άλλα
4,5 δισεκατομμύρια χρόνια; Δεν είναι εκατό και διακόσια, να κάνω ένα
ξερό κουράγιο να περάσουν, εδώ μιλάμε για δις, θα τους λέω για τον
Ρήγκαν και δεν θα τον βρίσκουν ούτε στα βιβλία της προϊστορίας.
Μην γελάτε, μέχρι τότε μπορεί να έχουν εκλεγεί Πρόεδροι των ΗΠΑ
άλλοι οχτακόσιοι πενήντα με το όνομα Ρήγκαν, δίκιο θα έχουν οι άνθ-
ρωποι, μην κοροϊδεύετε τα οκτακοσιοτρισέγγονά σας. Συγγενείς θα
είναι εξ αίματος πρασίνου ή και θαλασσί. Τα αίματα τότε μπορεί να
είναι και δίχρωμα, μην σας φαίνεται παράξενο. Αλλά σκέπτομαι και
λέω, εντάξει, θα περάσουν κι αυτά τα 4,5 δις χρονάκια όπως περά-
σαν και τα προηγούμενα, μετά τι γίνεται που θα έχει πεθάνει και η γη,
θα μετακομίσω σε άλλο ηλιακό σύστημα, σε άλλον αστερισμό, σε
άλλον γαλαξία? Πρέπει να ξέρω, να μη με τρώει κι εμένα η αγωνία
για το πού θα αγοράσω οικόπεδο. 

Λένε πως υπάρχει η μετεμψύχωση, εντάξει, κι αν γεννηθώ τσι-
πούρα; Θα καταλήξω στο τηγάνι ή στα κάρβουνα; Τα θέματα της μαγει-
ρικής είναι ευαίσθητα, γιατί αν δεν αρέσω σ’ αυτόν που θα με παραγ-
γείλει, μπορεί να με πετάξουν στις γάτες. Εσείς το βρίσκεται αξιοπρε-
πές από άνθρωπος με εξαιρετική οδοντοστοιχία και μηριαίο οστούν,
να καταλήξω δείπνο του γατούλη; Εγώ ερωτώ, αν είναι αξιοπρεπές,
να μην στεναχωριέμαι. 

Αυτό που με προβληματίζει είναι αν ξαναγεννηθώ πρόβατο στο
νεφέλωμα της Ανδρομέδας και πέσω σε καναν άγριο χασάπη. Ωχ
Θεούλη μου, βόηθα με να είναι καλός χειριστής του κουζινομάχαι-
ρου για να μην υποφέρω, κι ας φάνε τα καλύτερα παϊδάκια οι κάτοι-
κοι του νεφελώματος. Σε ευχαριστώ πολύ.

Αυτά σκέπτομαι αυτή την εποχή και ανησυχώ πολύ για το μέλλον
μου μετά την απορρόφηση της γής από τον ήλιο. Αλλά κι αυτός ο
ήλιος είναι συμπεριφορά αυτή που προβλέπουν οι επιστήμονες; Όχι,
σας ρωτάω και θέλω τη γνώμη σας, θα παίξει μεγάλο ρόλο στη θέση
που θα πάρω απέναντι στον ανάλγητο ήλιο. Θα τον κανονίσω εγώ!!!

Χ Ρ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Α

Κύριε Διευθυντά,

«Ουδέν κακόν αμιγές καλού» έλεγαν οι

αρχαίοι Έλληνες. Δεν υπάρχει κακό που

δεν έχει και τα καλά του. 

Αυτό ισχύει και για την πανδημία του

κορωνοϊού, αφού περιόρισε κάπως τις

ψευτιές μας, εμποδίζοντάς μας να «γιο-

ρτάσουμε»μεγαλοπρεπώς ό,τι δεν πήρα-

με από δική μας υπαιτιότητα και ό,τι μπο-

ρούσαμε να έχουμε αν δεν μας εμπόδιζε

η αγάπη μας για εξουσιομανία και το στενό

συμφέρον. 

Μόλις κατάφερε η κυβέρνηση του ΔΗΣΥ

να σωθεί με την υπερψήφιση του προϋ-

πολογισμού, άρχισε να φανερώνει σχέδια

πραγματικά επικίνδυνα για την επιβίωση

του Κυπριακού Ελληνισμού.

Έτσι, ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ

Νεοφύτου άρχισε να παριστάνει τον ήρ-

ωα που θα σώσει τον Κυπριακό Ελληνι-

σμό. Θα απελευθερώσει, λέει, τη Μόρφ-

ου, τα Βαρώσια και θα επανενώσει το

νησί... Πιθανώς κάτι φανερώθηκε σ’αυτόν

όπως συνέβη και με τον Μεγάλο Κων-

σταντίνο που είδε το λάβαρο με τον Στα-

υρό, που έγραφε «Εν τούτω νίκα». Επει-

δή πλησιάζουν οι βουλευτικές εκλογές του

Μαΐου, το λάβαρο του κ. Αβέρωφ θα έχει

πάνω του τη Βουλή...

Ήδη έχει αρχίσει να περιοδεύει πόλεις

και χωριά – όσα έμεινα από τη δράση

φίλων του – και τάζει «φούρνους παξιμά-

δια». Από ό,τι μας είχε πει προηγουμέ-

νως, ο κ. Νεοφύτου είχε καλές σχέσεις με

τους πραξικοπηματίες, πως είχε πολλούς

στη δούλεψή του και πως ο «πνευματικός

πατέρας» του Γλαύκος Κληρίδης τους είχε

βάλει στο κόμμα του. Πιθανόν να το έκα-

νε για ανθρωπιστικούς ή χριστιανικούς λό-

γους, για να μετανοήσουν και να γίνουν

αγαθοί πολίτες. Θα θυμάστε ότι κτίστηκαν

και μνημεία για τους πεσόντες πραξικο-

πηματίες της ΕΟΚΑ Β’. Ο Αρχιεπίσκοπος

Χρυσόστομος Β’, ο οποίος είναι στενός

συνεργάτης του ΔΗΣΥ, μνημονεύει κι αυ-

τούς που έκαναν το πραξικόπημα του 1974

για λόγους πάντοτε... χριστιανικούς. Έτσι

όποτε κάποιος υπουργός της κυβέρνησης

Αναστασιάδη παρουσιαστεί να εξαγγέλει

υποσχέσεις ή επιτυχίες της κυβέρνησης,

εμφανίζεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου και πι-

στοποιεί ότι είναι επιτυχίες του κόμματός

του και πρέπει να ψηφίζεται στις εκλογές.

Οι Τούρκοι θεωρούν την κυβέρνηση

«Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» και την Κυπρ-

ιακή Δημοκρατία «εκλιπούσα» και μακα-

ρίτισσα και «Θεός σχωρέσ’την». Η κυβέρν-

ηση Αναστασιάδη θεωρεί τον εαυτό της

κυβέρνηση του ΔΗΣΥ και ως τέτοια διο-

ρίζει παντού «ημετέρους», εργαζόμενη ως

κόμμα και όχι ως κυβέρνηση όλου του λα-

ού. 

Έτσι, αφού ο Αβέρωφ Νεοφύτου παρ-

ουσίασε τον εαυτό του ως μέγα πολιτικό,

έδωσε πάμπολλες και ποικίλες υποσχέ-

σεις τις οποίες κανένας στον κόσμο δεν

τόλμησε να κάνει. Θα αναζωογονήσει τις

ημιορεινές και ορεινές περιοχές για να φέρ-

ει τους νέους πίσω στα χωριά και να κα-

ταπολεμήσει την αστυφιλία.... Πιθανώς να

ανακάλυψε σιτάρια, κριθάρια και άλλα

δημητριακά που ευδοκιμούν στο Τρόοδος

για να καλλιεργήσει τα βουνά, επειδή οι

φίλοι του πατριώτες με την «εθνική» τους

δράση το 1974 παρέδωσαν όλες τις πε-

διάδες στους Τούρκους.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, χρειάστηκε

περίπου πενήντα χρόνια για να καταλά-

βει ότι είναι καιρός να ελευθερώσει τα σκλα-

βωμένα εδάφη της Μόρφου και τα Βα-

ρώσια. Τους άλλους εξτρεμιστές οπαδούς

του ΔΗΣΥ – που είναι όλοι σχεδόν πρό-

σφυγες της βόρειας κατεχόμενης Κύ-

πρου και των κατεχομένων χωριών της

Αμμοχώστου – φαίνεται ότι τους ξέχασε ο

νέος «ήρωας» Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Έτσι, αφού έκανε το «λιοντάρι», άστρα-

ψε και βρόντηξε και μετά επανήλθε στον

πραγματικό εαυτό του και μίλησε για

υποχωρήσεις προς τους Τούρκους, που

πρέπει να κάνουμε – να τους δώσουμε

ανταλλάγματα, ισότητα. Το ίδιο είπε και ο

Πρόεδρος Αναστασιάδης. «Δείξε μου τον

φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι». Αφού

είναι όλοι τους το ίδιο και έχουν κοινό «πνευ-

-ματικό πατέρα» τον Γλαύκο Κληρίδη... Ως

επιχειρηματίες, δεν χρειάζονται γνώση της

Ιστορίας, παρότι ο – πατέρας της Επι-

στημονικής Ιστορίας Θουκυδίδης είπεν

«Όλβιος όστις της Ιστορίας έσχεν μάθη-

σιν» – «Ευτυχής είναι αυτός που έμαθε

Ιστορία»...

Εξαρτάται αν οι επιχειρηματίες αυτοί πο-

λιτικοί δεν έχουν κάνει διευθετήσεις σε πε-

ρίπτωση που οι Τούρκοι κάνουν το ίδιο

που κάνουν πάντοτε. Εννοώ, αν δεν με-

ρίμνησαν να κάνουν επενδύσεις σε ασφ-

αλείς προορισμούς, αυτοί που πιστεύουν

ότι με τις υποχωρήσεις θα τους αφήσουν

οι μπέηδες της Άγκυρας να καλοπερά-

σουν, κάνουν μεγάλο λάθος. Θα κουβα-

λήσουν από την Τουρκία καμπόσους, θα

κάνουν ένα δημοψήφισμα – όπως έκαναν

και στην περίπτωση της Αλεξανδρέττας

και θα γίνουν όλοι πρόσφυγες στην Κύπρο. 

Οι «πατριώτες» του ΕΛΑΜ, της Αλληλεγ-

γύης, της Συμμαχίας Πολιτών, της «Δημο-

κρατικής Παράταξης» και της ΕΔΕΚ δεν

πρέπει να παραπονούνται. Όταν στήρι-

ξαν την κυβέρνηση Αναστασιάδη στη Βου-

λή, έπρεπε να σκεφτούν. 

Φοβούμαι πολύ ότι η κυβέρνηση έχει

ήδη συμφωνήσει για λύση συνομοσπον-

δίας.

Διατελώ,

Ζαννέττος Χριστοφόρου

«Η πολιτική ισότητα και

τα όρη του Τροόδους»

Η χιονοστιβάδα των βιασμών ανηλίκων
Κύριε Διευθυντά,

Φρίκη άφατη μας γέμισε η

χιονοστιβάδα των βιασμών σε

ανηλίκους. Ίλιγγος ο κόσμος,

ίλιγγος της ζωής ο διάκοσμος.

Μόνιμοι κάτοικοι στους μυχούς

των έμβιων όντων η απειλή και

ο τρόμος. Εμμανής ανθρω-

ποκτόνος ο άνθρωπος. Η αρχα-

νθρώπινη αγριότητα μεταλάσ-

σεται σε οργανωμένη θηριωδία.

Το κακό ακμάζει και διογκώνε-

ται. Ο βιαστής φθείρει και δο-

λοφονεί το παρόν, αφού δια-

πράττει ειδεχθή εγκλήματα 

ακραίας καταισχύνης, ερειπώνει

συνειδήσεις, κρεουργεί το αν-

θρώπινο δάσος, καθιστά θύμα-

τά του ανθρώπινα ερείπια, τα

οδηγεί στον κρημνό, προς το

χάος του Καιάδα. Τα φρικώδη

αυτά γεγονότα προκαλούν α-

βυσσαλέα ερωτήματα. Ο δημό-

σιος βίος ζητεί κάθαρση. 

Καθετί που αντιστρατεύεται

ή αναιρεί τη φύση είναι «φαύλο»

και επιζήμιο: «Ουδέν των πα-

ρά φύσιν καλόν» (Αριστοτέλης

– Πολιτικά Ζ,1325 Β,7). 

Δυστυχώς: «--- τελειώνομεν

ένα θρήνον και εις άλλον πέ-

φτομεν πάλιν---‘’ (Ανδρέας Κάλ-

βος, «Εις ελευθερίαν»).Το πρώτο

στάδιο της διαφθοράς των ηθών

είναι ο εξοστρακισμός της αλή-

θειας διά ψευδομαρτύρων επι-

ζητούντων «άλλοθι». Ανώμαλοι

και διεστραμμένοι ακολου-θούν

την «γραμμή» του Λένιν (ντιρ-

εκτίβα): «Το να λέμε την αλήθ-

εια είναι αστική πρόληψη. Το

ψέμα δικαιολογείται από τον δια-

καώς επιδιωκόμενο σκοπό μας».

Τα τελευταία 25 χρόνια ο Λιγ-

νάδης εκδιωκόμενος από κάθε

φορέα (Αρσάκειο, Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου, Ίασμο κ.λπ.),

με άγνωστο αριθμό βιασμών,

σέρνει τώρα όλο το θέατρο στο

βάραθρο, με τον τωρινό χορό

του Ζαλόγγου. 

Δυστυχώς δεν υπάρχει 

ντροπή. Οι «τελευταίες μέρες

της Πομπηίας, αρχίζουν από τη

στιγμή που εξαφανίζεται η ντρ-

οπή για τις “πομπές”» … 

Οι διεστραμμένοι - ανώμαλοι

είναι επικίνδυνοι: «Πολλοί κά-

νουν πανάθλιες πράξεις λέ-

γοντας πανέμορφα λόγια» («Πολ-

λοί δρώντες τα αίσχιστα, λό-

γους αρίστους ασκέουσιν» -

Δημόκριτος).

Άραγε για τους βιασμούς και

τις εκτρώσεις ανηλίκων, το Υπο-

υργείο Παιδείας είναι μουγκό;

Αναμένω με ενδιαφέρον την

απάντηση της κ. Κεραμέως.

Γιώργος Τρανταλίδης,

Δικηγόρος – Πειραιάς

email: info@tralaw.gr



Παραβιάζει τα δικαιώματα του πολίτη 

η ανακοίνωση της Εθνικής Ομοσπονδίας

για την απογραφή στη Βρετανία
Αγαπητή “Ε”,

Στις 21 Μαρτίου 2021 θα ξεκινήσει απογρα-

φή του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι

μας είμαστε υποχρεωμένοι δια νόμου να δώσο-

υμε τα στοιχεία που μας ζητούνται.

Όμως, πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι η απογρα-

φή αυτή, δεν έχει τίποτα να κάνει με το εθνικό

Κυπριακό μας πρόβλημα ή με οποιαδήποτε άλ-

λα θέματα ή προβλήματα. Είναι αποκλειστικά για

σκοπούς στατιστικής της βρετανικής κυβέρν-

ησης. Γι΄αυτό δεν πρέπει να επιτραπεί να τύχει

εκμετάλλευσης για πολιτικούς ή άλλους λόγους.

( https://cypriotfederation.org.uk/2021/02/cen-

sus-2021-an-opportunity-to-showcase-the-

strength-of-our-uk-cypriot-diaspora/).

Δυστυχώς η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων

Βρετανίας επέλεξε να εκδώσει μια ανακοίνωση

(που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της) η οποία

είναι άκρως λανθασμένη, άδικη, εμπλέκει την

απογραφή με το πολιτικό θέμα της Κύπρου, και

υπεράνω όλων παραβιάσει τα ανθρώπινα δι-

καιώματα.

Η ανακοίνωση, έχει κακώς περιπλέξει την απο-

γραφή με το πολιτικό θέμα στην Κυπριακή Δημο-

κρατία όταν καλεί την ομογένεια με το εξής λεκ-

τικό: «Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή

την ευκαιρία για να κάνουμε σίγουρο ότι η

Κυπριακή διασπορά λαμβάνεται υπόψη,

ούτως ώστε Κυβερνήσεις και Δημαρχεία μας

λαμβάνουν υπόψη στις αποφάσεις τους. Επο-

μένως καλούμε τους Κύπριους στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο να κάνουν σίγουρο ότι γράφουν

ότι είναι “Κύπριοι” στην ερώτηση για εθνικό-

τητα/καταγωγή. Αυτό μπορεί να γίνει επιλέ-

γοντας “άλλες εθνικές ομάδες ή καταγωγή”

και μετά δακτυλογραφήστε “Κύπριος” στον

χώρο που παραχωρείται. Παρακαλούμε όπως

το διαδώσετε και ενθαρρύνετε την οικογένεια

και τους φίλους σας να κάνουν το ίδιο!»

Οι κύριοι και κυρίες της Επιτροπής ή Ολομέ-

λειας της Ομοσπονδίας, δεν έχουν κανένα δι-

καίωμα να «διατάσουν» την ομογένεια να κάνει

ότι αδιάβαστα αποφάσισαν ή και με πολιτικά κρι-

τήρια. Όφειλαν να γνωρίζουν ότι δεν μπορούν

να επιβάλουν ή να προτρέψουν οποιοδήποτε να

ενεργήσει όπως εκείνοι θέλουν με πολιτικά κρι-

τήρια, ειδικά για ένα θέμα που ήδη το Law So-

ciety of England έχει εκδώσει οδηγό για τις ορο-

λογίες και γλώσσα, για φυλή και εθνικότητα. Και

στα συμπεράσματά του το Law Society επι-

γραμματικά τονίζει: «Respect people's prefer-

ences and allow options to self-describe when

asking survey questions». Στα ελληνικά «Σεβα-

σμός στις προτιμήσεις του λαού και να επιτρέ-

πονται επιλογές για το πώς θα χαρακτηρίσει κά-

ποιος τον εαυτό του όταν ερωτηθεί για σκοπούς

έρευνας».

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Ομοσπον-

δία έχει παρασπονδήσει σοβαρά και με την ανα-

κοίνωσή και προτροπή της προς την Ομογένεια

έχει αγνοήσει και περιφρονήσει την ελευθερία

του ατόμου, το ανθρώπινο του δικαίωμα να επι-

λέξει να γράψει την εθνικότητά του σωστά. Και

έτρεξε να εμπλέξει την απογραφή με πολιτικούς

στόχους.

Εγώ είμαι Ελληνίδα, μιλώ ελληνικά, έχω ελ-

ληνικό όνομα, θα γράψω Greek ως την κατα-

γωγή μου. Με κανέναν τρόπο δεν θα γράψω

"Cypriot", γιατί δεν είναι η καταγωγή μου. Είμαι

από την Κύπρο, υπερήφανη για τον τόπο μου

και δεν θα τον αρνηθώ ποτέ. Αν ζητούσαν υπηκοό-

τητα, όσοι στην Παροικία μας έχουν κυπριακό

διαβατήριο θα έβαζαν απλώς «κυπριακή». Αν

έχουν βρετανικό διαβατήριο πρέπει να βάλουν

«βρετανική». Εδώ όμως μιλάμε για εθνότητα.

Δεν είναι δουλειά της κάθε κυβέρνησης ή ορ-

γανισμού, ή ομοσπονδίας, στην περίπτωση της

ΕΚΟ, να κολλά πολιτικά υποκινούμενες ετικέτες

στο κόσμο ή να τον καλεί να κολλά μόνος του τέ-

τοιες ετικέτες κατά «διαταγή» για εξυπηρέτηση

άλλων σκοπών. 

H EKO καλείται να αποσύρει την εν λόγω ανα-

κοίνωσή της. Δεν χρειάζεται καμία τέτοια ανα-

κοίνωση για να συμπληρώσει ο κάθε πολίτης στη

χώρα αυτή στο πώς θα χαρακτηρίσει τον εαυτό

του. Γιατί βάσει της Οδηγίας του Law Society of

England είναι και «παράνομη», γιατί δεν σέβε-

ται το δικαίωμα του κάθε πολίτη στις προτιμή-

σεις του.

Εδώ ο οδηγός του Law Society of England:

https://www.lawsociety.org.uk/en/topics/ethnic-

minority-lawyers/a-guide-to-race-and-ethnicity-

terminology-and-language

Είμαστε άνω των 300,000 Ελλήνων της Κύ-

πρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχουμε βρετανι-

κή υπηκοότητα αλλά η καταγωγή μας είναι Ελληνι-

κή. Οι περισσότεροι καταγόμαστε από την νήσο

Κύπρο στην οποία ο Ελληνισμός υπήρξε για χι-

λιάδες χρόνια.

Αυτή η κατάθεση για την ελληνικότητα της

Κύπρου υπήρξε αναρτημένη στην ιστοσελίδα

του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι-

λείου για χρόνια μέχρι τα μέσα του 2000 όταν και

διασώθηκε μεταφερόμενη στο Εθνικό Αρχείο

(National Archives).

Αν ρωτηθεί π.χ. ο Πρόεδρος της ΚΔ ή ο Υπ.

Εξωτερικών για την καταγωγή τους δεν θα πούν

ότι είναι Ελληνική; Πολίτες της Κυπριακής Δημο-

κρατίας αλλά με καταγωγή ελληνική.

MinistryOfDefence.svg

Cyprus History

Few countries can trace the course of their

history over 10,000 years, but in approximately

8,000 BC the island of Cyprus was already in-

habited and going through its Neolithic Age. Of

all the momentous events that were to sweep

the country through the next few thousand years,

one of the most crucial was the discovery of cop-

per – or Kuprum in Latin – the mineral which took

its name from "Kypros", the Greek name of Cyprus,

and generated untold wealth.

The island's strategic position, its copper de-

posits and its timber attracted the first Greeks

who came to the island over 3,000 years ago at

the end of the Trojan wars. They settled down,

bringing in with them and establishing the Greek

identity.

Over the centuries Cyprus came under the

sway of various rulers including the Egyptians.

Assyrians, Persians, the successors to Alexan-

der the Great and the Romans, before Cyprus

became part of the Byzantine Empire. Later came

the Crusaders, the Frankish Lusignans and Vene-

tians, Ottomans and British.

Cyprus gained its independence in 1960, for

the first time in 3,500 years, but the Greek iden-

tity of language and culture has been retained.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/

www.mod.uk:80/DefenceInternet/Defence-

For/ServiceCommunity/ACyprusPosting/Backgroun

d/

Φανούλα Αργυρού

Δημοσιογράφος – Ερευνήτρια

Σεβασμιώτατε,

Η Παροικία μας ζει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα μια ανα-

ταραχή, γνωστή σε όλους. Αυτή που συνδέεται με τον χώρο της

Εκκλησίας. Αναφερόμαστε στο πρόβλημα που προέκυψε σχετικά

με την παραμονή ή όχι στα καθήκοντα του τού Επισκόπου Αθανα-

νασίου, που προήχθη πρόσφατα σε Μητροπολίτη. Αυτή όμως η

προαγωγή συνεπάγεται την απαλλαγή του από τα εκκλησιαστικά

του καθήκοντα στις εκκλησίες μας της Παναγίας και του Απόστολου

Βαρνάβα στο Wood Green στο Β. Λονδίνο.

Γνωρίσαμε τον Θεοφιλέστατο Αθανάσιο ως πνευματικό να συμβου-

λεύει και να βοηθά ποικιλότροπα το ποίμνιο του.

Με τους συνεργάτες του ανέπτυξε έργο αξιόλογο, όχι μόνο θρη-

σκευτικό, αλλά και φιλανθρωπικό, κοινωνικό και εθνικό. Τιμούσε επά-

ξια την Μεγάλη Πατρίδα Ελλάδα καθώς και την μικρή Πατρίδα Κύπρο.

Προωθούσε το έργο του και μέσω του Ελληνικού σχολείου καθώς

και μέσω των εθνικών και άλλων εορταστικών εκδηλώσεων.

Είναι πολύ λυπηρό να κληθεί να εγκαταλείψει το χώρο που για

τόσα χρόνια υπηρέτησε με αγάπη και πατρική φροντίδα. Και προ-

βάλλει το ερώτημα: Γιατί;

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε πολλούς λόγους για να υπο-

στηρίξουμε την άποψη μας για την μη απομάκρυνση του σεβαστού

Ιεράρχη μας.

Αντί τούτου ευσεβάστως υποβάλλουμε την παράκληση προς τον

Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ.

Νικήτα όπως εξασκήσει τον καθοριστικό του ρόλο για την παραμο-

νή του Σεβασμιωτάτου κ.κ. Αθανάσιου στα καθήκοντα του στον χώρο

που υπηρέτησε και ανέπτυξε για 45 τόσα χρόνια.

Αυτό θα λειτουργήσει ως ευλογία για την Εκκλησία και την Παρ-

οικία μας.

Από μέρους της Κυπριακής Εστίας Λονδίνου,

η πρόεδρος Ελένη Χατζηφάνη,

και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΝΙΚΗΤΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΥ: «Να παραμείνει
στη θέση του ο Επίσκοπος Αθανάσιος»

Γνώρισε
Και

Αγάπα...
(Έμπνευση από τη

Βιολέττα Ψωφάκη)

Αναγνώρισε, Αποδέξου, Αναρωτήσου,

Απελευθέρωσε και Αγάπησε!

Γιατί,

Όλα βρίσκονται εκτός ελέγχου,

Μας ωθούν στο χείλος της αβύσσου,

Μπορούμε, ίσως να ελέγξουμε,

Τουλάχιστον, τον εαυτό μας.

Με εσωτερική δύναμη,

Επειδή αυτός είναι

Και θα είναι,

Παντοτινός σύντροφος,

Δάσκαλος και φίλος μας…

Αυτός, ασυνείδητα στην αρχή,

Συνειδητά αργότερα,

Καλείται να διαχειριστεί

Κάθε πρόκληση ή δυσκολία.

Στο τέλος, θα κάνει

Την εμπειρία της ζωής,

Πιο ανάλαφρη, πιο άμεση,

Με καλύτερη ροή.

Αναγνωρίζουμε και εστιάζουμε

Σε ότι συμβαίνει εντός,

Που επηρεάζει τη διάθεσή μας.

Αποδεχόμαστε τις σκέψεις,

Τα συναισθήματα που έχουμε αναγνωρίσει,

Και απλά, τους επιτρέπουμε

Να υπάρξουν.

Έτσι, μπορούμε

Και να τα βελτιώσουμε,

Όπου χρειάζεται

Αναρωτιόμαστε και φτάνουμε

Στην ουσία του θέματος,

Με αναγνώριση και αποδοχή,

Αναρωτιόμαστε: Τι προσπαθεί

Να βγει στην επιφάνεια;

Με τι συνδέεται;

Τι θέλει να μας πει;

Ακούμε προσεκτικά τις απαντήσεις,

Χωρίς να τις κρίνουμε.

Απελευθερώνουμε για να προχωρήσουμε.

Από το παρελθόν,

Τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες,

Τον πόνο της απώλειας

Και τα όποια αποδυναμωτικά συναισθήματα,

Γιατί το μέλλον

Είναι αντανάκλαση του παρελθόντος.

Αγαπάμε και φροντίζουμε τον εαυτό μας.

Του προσφέρουμε

Αυτό που χρειάζεται, που έχει ανάγκη!

Τρυφερότητα, καλοσύνη, επιβεβαίωση,

Παρηγοριά ασφάλεια, δύναμη,

Αποδοχή, συμπόνια, συγχώρεση

Και αγάπη!

Αυτό που ο κάθε ένας χρειάζεται!

Όταν η καρδιά μας είναι ανοιχτή,

Θεραπεύει, ενοποιεί τα μέρη της ύπαρξής μας,

Αλλά ακόμα πιο πολύ,

Ανοίγει και την καρδιά του άλλου …

Και τον ενοποιεί μ’ εμάς,

Σε κοινωνία προσώπων,

Όχι εγωκεντρικών ατόμων!

Aλέξανδρος Μαρινάκης
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Σπόρος
Μέσα σε κάθε πρόβλημα υπάρχει λύσης σπόρος.
Ψάξε μονάχος να τον βρεις, με πάθος να τον συντηρείς, 

νἀ’σαι Ελπιδοφόρος!
Στο περιβόλι της ζωής νἀ’χεις γι’αυτόν μια θέση, 
να τον φυτέψεις με στοργή – αστείρευτη να’σαι πηγή,

ο τόπος να τ’ αρέσει!
Για να παράξει τον καρπό, το φάρμακο στον πόνο, 
κι όπως με τον καλό γιατρό – τη λύση και τον λυτρωμό,

αυτός θα δώσει μόνο!
Ν’ αντιληφθούμε τη ζωή, λόγους υπάρξεώς μας, 
τα φυσικά φαινόμενα – λεγόμενα – γραφόμενα, 

κίνητρα πράξεώς μας!
Ίσως να καταλάβουμε το πώς δουλεύει ο κόσμος,
ο θάνατος και η ζωή – αυτά που ζούνε εις την Γη,

γιατί μυρίζει ο δυόσμος!
Προσεκτικά, μ’ υπομονή, πίστη και καρτερία, 
θα μας δοθεί η αφορμή – να γράψουμε ορθή γραμμή,
με βίου εμπειρία!
Ποτέ μην απελπίζεσαι, νά’χεις εμπιστοσύνη, 
εις τον δικό σου εαυτό – και να θυμάσαι το ρητό,

το Μέλλον θα μας κρίνει!
Είναι σχολείο η ζωή, διαβάζοντας μαθαίνεις, 
ασκήσεις, ερωτήματα, μαθήματα, προβλήματα, 

λύσεις καταλαβαίνεις!
Η θεωρία γίνεται εμβάθυνση και πράξεις, 
τα εργαλεία της ζωής – το φως του πνεύματος να δεις,

το Μέλλον να χαράξεις!
Όσο κι αν είν’ αρνητικές ζωής μας οι συνθήκες, 
στη λύπη μη βυθίζεσαι – με πίστη να βασίζεσαι, 

στον σπόρο που εβρήκες!
Ειρήναρχος Στεφάνου

Ιανοαύριος 2021

Δίχως να κλαίω

Για την αλήθεια, την καλοσύνη, την ευτυχία και τη γαλήνη
θέλω να γράψω δίχως να κλάψω, την αδικία ποθώ να θάψω.

Θέλω μ’ ελπίδα χώρους να φτιάξω, ζήλιες και μίση για να πετάξω,
για τους αγίους νά’χω λουλούδια, για τον Θεό μας ύμνους – τραγούδια.

Να βρω ελεύθερο περιστέρι, ελιάς κλωνάρι παντού να φέρει,
να σπρώξω πάθη και να τα σβήσω και την αγάπη σε όλους να χαρίσω.

Και να γνωρίσω εμπιστοσύνη, να με νανουρίζει η καλοσύνη.
Με δίχως φόβο να περπατάω, αγνούς, γενναίους να συναντάω.

Την αδικία ζητώ να θάψω, της κοινωνίας!
Μετά να γράφω δίχως να κλαίω θεομηνίας...

Μερσίνη MacFarland

Η Κάμινος και ο Σταυρός

Το κρανίο ως λίκνο κανακεύει το νου,
τον διατηρεί θερμό διά της ορμής

της παλλόμενης καρδίας.
Κατ’ ουσία κινεί, το αναγεννημένο ημών Σώμα,
το ταπεινά υποκλινόμενο ενώπιον του Σταυρού.
Διά της χάρητος, η ημετέρα κάμινος σφυρηλατεί

το πεπρωμένο ημών, 
το έσωθεν καθοδηγούμενο από την πνευματική ημών πυξίδα,

εκεί όπου ο θάνατος δεν αποτελεί το έσχατο κεφάλαιο.
Έτσι, το έδαφος της υπάρξεώς ημών διατηρεί τον σπόρο

τον οποίο ο ουράνιος Σπορέας εξ αρχής έσπειρε
διά την ανάπτυξη ημών και είσοδο εις τον αιώνιο

Κήπο της Χάρητος…
Μια κληρονομία προσφερθείσα από τον Δημιουργό

Άπασας της καλοσύνης:
«…Ότε έκαμε νόμον διά την βροχήν.

Και οδόν δια την αστραπήν της βροντής…»*
Ο ποτισμός και η καλλιέργεια πνεύματος και ψυχής

Του ανθρώπου
Αλληλούια Αλληλούια

Άγιε Πατήρ, Εις Σε ανήκει
Όλη η Δόξα.

Jo-Anne Μαρινάκη
*Ιώβ 28:26-28

∆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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Μεγάλο αιματηρό συλλαλητήριο

στην Αθήνα για την Κύπρο

9 Μαΐου 1956: Τεράστιο συλλαλητήριο δι-
οργανώθηκε για το Κυπριακό σήμερα στην
Αθήνα προς καταδίκην των σκληρών μέτρων
του Χάρντινγκ. Με συνθήματα κατά του Θεοτόκη
και με πλακάτ για την Ένωση, την αμνήστευ-
ση των θανατοποινιτών Μιχαλάκη Καραολή (23
ετών απότο Παλαιχώρι Πιτσιλιάς) και Ανδρέα
Δημητρίου (22 ετών από τον Άγιο Μάμαντα της
Λεμεσού) και την απελευθέρωση του Αρχιε-
πισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ’ (μερικά αφο-
ρούσαν και στην αξίωση για αναθεώρηση της
εξωτερικήςπολιτικής όπως «Άξων Βελιγραδίου
- Αθηνών - Καΐρου»), τα πλήθη κατέκλυσαν την
Ομόνοια. 

Ομιλητής ήταν ο επικεφαλής της «Πανελλή-

νιας Επιτροπής Ενώσεως Κύπρου» (ΠΕΕΚ),

Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Δωρόθεος, ο οποίος

και τελικά κάλεσε τους συγκεντρωμένους να

διαλυθούν, ωστόσο οι περισσότεροι θέλησαν

να οδεύσουν προς τη Βρετανική Πρεσβεία,

οπότε επί της Σταδίου και παρά την Πλατεία

Κλαυθμώνος, προκλήθηκε σύγκρουση του

πλήθους με την Αστυνομία και τελικά απο-

μονώθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Αρ. Παπα-

δόπουλος, ο οποίος και κακοποιήθηκε από 

τους διαδηλωτές (περιέπεσε σε αφασία). Πολ-

λοί πυροβολισμοί, οι οποίοι και γενικεύθηκαν

και σε άλλες περιοχές, όπως στα Χαυτεία, την

Ιπποκράτους, την Διδότου. Στην οδό Δραγα-

τσανίου, λόγω του ότι είχε στηθεί και οδό-

φραγμα, η σύγκρουση υπήρξε ιδιαίτερα βίαιη,

με αποτέλεσμα 4 άτομα να χάσουν τη ζωή τους,

οι Ευάγγελος Γέροντας, 28 ετών από τον Άγιο

Νικόλαο Λασιθίου της Κρήτης, Φραγκίσκος

Νικολάου, 23 ετών από τον Πειραιά, Ιωάννης

Κωνσταντόπουλος, 21 ετών από τον Ράδο

Τριπόλεως, ως επίσης και ο αστυφύλακας Κων-

σταντίνος Γιαννακούρης από το Ευπάλιο Δωρί-

δος, που απέθανε στο νοσοκομείο. Εξάλλου,

πολλοί είναι και οι τραυματίες – 164 τον αριθμόν

– από σφαίρες και εκατοντάδες με μώλωπες

από χτυπήματα. 

Στο μεταξύ, στην Λευκωσία έχει οριστεί για

αύριο την αυγή ο απαγχονισμός των Καραολή

και Δημητρίου. Τα γεγονότα, πάντως, που προ-

κλήθηκαν κατά τη διαδήλωση και κατά τη διάρ-

κεια της διάλυσής της στην Αθήνα, προκάλε-

σαν την οξύτατη αντίδραση των κομμάτων της

αντιπολίτευσης, που σύντομα θα φέρουν το

θέμα στη Βουλή...

Έγραφε στην πρώτη σελίδα το μεσημέρι της
Πέμπτης 10 Μαΐου 1956, η αθηναϊκή εφημε-
ρίδα «Τα Νέα»: Η ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΑΓΓΛΙΑ ΕΒΥΘΙΣΕΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟΝ ΑΙΜΑΤΗΡΟΝ ΑΙΣΧΟΣ
–ΑΠΗΓΧΟΝΙΣΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΑΥΓΗΝ ΟΙ ΔΥΟ
ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΕΛΛΑΣ – ΚΥΠΡΟΣ
ΘΡΗΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ ΕΚΔΙΚΗΣΙΝ – ΕΝ ΣΥΝΘΗΜΑ
ΑΝΤΗΧΕΙ: «ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΟΛΟΦΟ-
ΝΟΥΣ». 4 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 164 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ ΕΙΣ

ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΧΘΕΣΙΝΑΣ ΒΙΑΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, κ.λπ. κ.λπ.

Από την επομένη, οι περισσότερες ελλαδι-
κές εφημερίδες επιτίθενται με ιδιαίτερα καυ-
στικά σχόλια κατά του Έλληνα υπουργού Εξω-
τερικών Σπύρου Θεοτόκη, τον οποίο κατηγο-
ρούν ότι δεν υπήρξε επαρκής στις πιέσεις του
προς τη βρετανική κυβέρνηση για ματαίωση
των εκτελέσεων. Στην Ελληνική Βουλή το κλίμα
γίνεται πολύ βαρύ, ύστερα από έντονες αντι-
παραθέσεις μεταξύ κυβέρνησης και αντι-
πολίτευσης. Το βεβαρημένο κλίμα δεν οδήγη-
σε σε παραίτηση την κυβέρνηση Καραμανλή
όπως απαίτησε η αντιπολίτευση. Λίγες μέρες
αργότερα ο Θεοτόκης παραιτήθηκε και αντι-
καταστάθηκε από τον Ευάγγελο Αβέρωφ, ο
οποίος επρόκειτο τον επόμενο χρόνο να δώσει
το δικό του εξαιρετικά αρνητικό στίγμα αναφο-
ρικά με την ελληνική εξωτερική πολιτική για το
Κυπριακό...

Στην Αθήνα, η οδός όπου βρίσκεται το κτί-
ριο της Βρετανικής Πρεσβείας μετονομάζεται
σε «Οδό Καραολή & Δημητρίου» (οι Άγγλοι τη
γράφουν ακόμα με την παλιά ονομασία της
στην αλληλογραφία τους). Χωρίς υπερβολή,
δεν υπάρχει πόλη στην Ελλάδα που να μην
έχει ονοματοθετήσει έστω και μία οδό στη μνήμη
των ηρώων μας. 

(Πηγή:Εφημερίδα «Ελευθερία» του Λον-
δίνου, Πέμπτη 14 Μαϊου 2015. Άρθρο του Δρα
Ντίνου Αυγουστή, εκπαιδευτικού στα ΤΕΙ Λάρ-
ισας, από το Μονάγρι Λεμεσού, με τίτλο «Μιχα-
λάκης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι
πρωτομάρτυρες της αγχόνης»).

Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος

Ελλάδας (ΚΚΕ)

απέναντι στο Κυπριακό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ

Την ώρα που ο δήμιος Χάρντινγκ ἐστηνε την

αγχόνη για τους πατριώτες Καραολή και Δημητρίου,

ο Καραμανλής βιάστηκε να τον προλάβει και

να τον ξεπεράσει στο έγκλημα. Έξι νεκροί και

200 τραυματίες είναι ο απολογισμός του κυβερ-

νητικού εγκλήματος. Ψυχρά και προμελετημέ-

να ματοκύλησε την πατριωτική διαδήλωση, γιατί

δεν μπορούσε ν’ αντέξει την οργή του λαού μας

για την καταπρόδοση της κυπριακής υπόθεσης

και τη συνενοχή του στα εγκλήματα του Χάρ-

ντινγκ. Μαζί με το μίσος του για τον λαό μας,

αποκάλυψε και την έχθρα του για τον Κυπριακό

Αγώνα. Γιατί πώς μπορούσαν ο Καραμανλής

και οι συνεργάτες του να εμποδίσουν τον Χάρ-

ντινγκ από τη δολοφονία των δύο Κυπρίων

πατριωτών, αφού οι ίδιοι έδειξαν τον δρόμο με

το ματοκύλισμα του λαού μας που διαδήλωνε

για την απόφασή του να ματαιώσει την εκτέλε-

σή τους; Το αίμα της ελληνικής νιότης συναν-

τήθηκε με τη λεβεντιά των δύο κρεμασμένων

αδελφών μας και το δολοφονικό χέρι του Χάρ-

ντινγκ έσφιγγε το βουτηγμένο στο αίμα του λαού

μας χέρι του Καραμανλή. Αυτό επιβεβαιώνει

για μία ακόμα φορά πως η απαλλαγή της Κύ-

πρου από τον αγγλικό ζυγό είναι δεμένη με την

απαλλαγή της Ελλάδας από την καραμανλική

κυβέρνηση. 

Οι δολοφόνοι προσπαθούν να καλύψουν το

έγκλημά τους με τις ξεπερασμένες ψευδολογίες

τους για δήθεν “αναρχικά και κομμουνιστικά

στοιχεία” που προκάλεσαν την αιματοχυσία. O

λαός και τα νειάτα που δέχτηκαν κατάσαρκα τα

θανατερά βόλια τους ξέρουν πολύ καλά πως

το αίμα το έχυσαν ο Καραμανλής με τους ασφα-

λίτες του, που ήταν οι μόνοι οπλισμένοι ενάν-

τια στους άοπλους διαδηλωτές. Ξέρει πως το

ΚΚΕ στάθηκε πάντοτε οδηγητής στους πα-

τριωτικούς αγώνες του και γι’ αυτό καμία συκο-

φαντική εκστρατεία δεν μπορεί να ανατρέψει

την Αλήθεια. Και αυτό το αίμα που χύθηκε στην

Ελλάδα και στην Κύπρο ζητάει τη δικαίωσή του

με την απαλλαγή της χώρας μας από την κυβέρ-

νηση των δολοφόνων του Ελληνικού Λαού και

των συνενόχων των Άγγλων δημίων. Έτσι θα

δικαιωθεί και ο Κυπριακός Αγώνας. 

ΖΗΤΩ Ο ΑΔΟΥΛΩΤΟΣ ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ

ΝΕΙΑΤΑ ΤΟΥ. ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑ ΣΤΟΥΣ

ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΣ.

10 Μαΐου 1956

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ)»

11 Μαΐου 1956 – Ελλάδα: Κύπριοι φοιτητές

καταθέτουν στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου

Στρατιώτου στην Αθήνα, στη μνήμη των πρώτων

απαγχονισθέντων Κυπρίων Αγωνιστών, Μιχα-

λάκη Καραολή και Ανδρέα Δημητρίου. 

Στη μαχητική διαδήλωση που έγινε στη Θεσ-

σαλονίκη κατά την εκτέλεση των Καραολή και

Δημητρίου μεταξύ των 118 τραυματισθέντων

περιλαμβάνονται και αρκετοί εργάτες. Μεταξύ

των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και δύο

εργάτριες, η 37χρονη ράπτρια Καλλιρρόη Καλο-

γερίδου και η 22χρονη Χρυσάνθη Ζέγα. 

Η πρώτη δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου

ότι «κατήλθε εις το συλλαλητήριον διά να εκφ-

ράση την αγανάκτησίν της κατά των Άγγλων»,

ενώ η δεύτερη με ιδιαίτερη τόλμη είπε ότι κατή-

λθε «εις την διαδήλωσιν διά να ρίψη λίθους κατά

του Βρετανικού Προξενείου». Προς τιμήν του,

ο εισαγγελεύς αγορεύων ετόνισεν ότι «ο σκοπός

των τελευταίων διαδηλώσεων είναι ιερός και

ουδείς δύναται να καταδικάση άτομα τα οποία

έλαβον μέρος εις αυτάς». 

(Εφημερίδα «Μακεδονία», 16/5/1956). 

ΠΗΓΕΣ

Σταύρου Καρκαλέτση «Η Ελληνική Αριστε-

ρά και ο Απελευθερωτικός Αγώνας των Ελλή-

νων της Κύπρου».

Αντώνης Κυριάκος Γεωργίου

Καλοψιδιώτης

Κύπριος Ιστορικός – Ερευνητής

«Η στάση της Ελλάδος έναντι του Ενωτικού

Πόθου των Ελλήνων της Κύπρου (1956)»
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Οι Ασσίζες - Assizes

Από τα πεζά κείμενα που σώθηκαν στην Κυ-

πριακή διάλεκτο του 13ο αιώνα είναι οι «Ασσίζες».

Οι Ασσίζες ήταν οι νόμοι που επέβαλαν οι Φράγκοι

στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της δυναστείας τους.

Οι νόμοι αυτοί του Φράγκικου βασιλείου της Κύ-

πρου μεταφράστηκαν στην ομιλούμενη Κυπριακή

διάλεκτο της εποχής για να είναι πιο κατανοητοί. Η

γλώσσα που γράφτηκαν οι Ασσίζες δεν διαφέρει

πολύ από τη σημερινή κυπριακή διάλεκτο.

Τις Ασσίζες εξέδωσε για πρώτη φορά ο Κ. Σάθας

στον έκτο τόμο του έργου του «Μεσαιωνική Βι-

βλιοθήκη» το 1877. Ένα από τα άρθρα των Ασσιζών

αναφέρεται στις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και ενοι-

κιαστή σπιτιού όπου ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να

διώξει τον ενοικιαστή (αφού πληρώνει κανονικά το

ενοίκιο) ούτε και ο ενοικιαστής μπορεί να φύγει πριν

τη λήξη της συμφωνίας.

Το “Χρονικό” του 

Λεόντιου Μαχαιρά

Ο Κ. Σάθας στον Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής Βι-

βλιοθήκης» εξέδωσε το 1873 ένα εξίσου σημαντικό

έργο της Κυπριακής Γραμματείας, το Χρονικό του

Λεόντιου Μαχαιρά που φέρει τον τίτλο «Εξήγησις

της γλυκείας χώρας Κύπρου, η οποία λέγεται

Κρόνακα τουτέστιν Χρονικόν». 

Το έργο αυτό μεταφράστηκε και στα αγγλικά με

σχόλια και λεξιλόγιο από τον Richard Dawkins και

εκδόθηκε στην Οξφόρδη το 1932. 

Ο Λεόντιος Μαχαιράς, ο συγγραφέας του «Χρο-

νικού» ήταν γραμματέας του βασιλιά Ιανού (1398

– 1432). Στο Χρονικό του εξιστορεί διάφορα συμβάν-

τα από την εποχή που η Αγία Ελένη επισκέφτηκε

την Κύπρο μέχρι τον θάνατο του βασιλιά Ιανού το

1432. Ανάμεσα σ’ αυτά τα «συμβάντα» είναι και η

εισβολή στην Κύπρο από τον Σουλτάνο της Αιγύπτου

το 1424, η μάχη της Χοιροκιτίας το 1426, η εξέγερ-

ση των αγροτών με αρχηγό τον Ρε Αλέξη, τα βασα-

νιστήρια που έκαμε η βασίλισσα Ελεονόρα στην

Αροδαφνούσα και πολλά άλλα. Η Ελεονόρα ήταν

γυναίκα του βασιλιά Πέτρου Α’ 1359-1369, και η

πανέμορφη Giovanna Dalema (η Αροδαφνούσα)

ήταν η ερωμένη του βασιλιά.

Δίνουμε ένα σύντομο απόσπασμα από το «Χρο-

νικό» για να γνωρίσουμε τη γλώσσα της εποχής

εκείνης. Το απόσπασμα αναφέρεται στα βασανι-

στήρια που έκανε η βασίλισσα στην Αροδαφνούσα:

«Ο καλός ρήγας, ως γοιον ηξεύρετε και ο

δαίμων της πορνείας όλον τον κόσμον πλημε-

λά, τον εκόμπωσεν τον ρήγαν, και έππεσεν εις

αμαρτίαν με μίαν ζιτίλ αρχόντισσα ονόματι Τζο-

υάνα Λ’ Αλεμά, γυναίκαν το σιρ Τζουάντε Μου-

ντολίφ, του κυρού της Χούλου, και αφήκεν την

αγγαστρωμένην μηνών η΄ (εφτά). Η πγοιά ήτον

χήρα. Και πηγαίνοντας ο ρήγας την δεύτερην

φοράν εις την Φραγκίαν, έπεψεν και έφερεν την

εις την αυλήν η ρήγαινα. Και το να έλθη ομ-

πρός της, ετίμασεν την αντροπιασμένα λογία,

λαλώντας της: “Κακή πολιτική, εσού είσαι απού

με χωρίζεις από τον άντρα μου;” 

Και η αρχόντισσα εμούλλωσεν. Και η ρήγαι-

να ώρισεν τες βάγιες της και ερίψαν την χαμαί

και έρισαν και έφεραν έναν γδιν μέγα μαρμα-

ρένον και εβάλαν το απάνω εις την κοιλιάν της

και εκουπανίσαν πολλά πράγματα δια να ρίψη

το βρέφος. Και ο Θεός εγλύτωσέν το και δεν

έππεσεν».

Το Χρονικό του 

Γεωργίου Βουστρωνίου

Στον ίδιο, τον Β’ τόμο της «Μεσαιωνικής Βι-

βλιοθήκης», ο Κ. Σάθας εξέδωσε και το «Χρονικό

του Γεωργίου Βουστρωνίου».

Το Χρονικό αυτό αναφέρεται στα γεγονότα της

Κύπρου κατά την περίοδο 1456 – 1501 για τα οποία

ο Βουστρώνιος είχε προσωπική αντίληψη. Το έργο

είναι γραμμένο στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα της

εποχής και γίνεται αναφορά στην αναστατωμένη

πολιτική και κοινωνική ζωή της Κύπρου της εποχής

εκείνης. Αναφέρεται στη μεγάλη πείνα που πλά-

κωσε στο νησί και σε μια μεγάλη επιδημία που θέ-

ρισε κυριολεκτικά ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού

κ.ά.

Δίνουμε ένα σύντομο απόσπασμα που αναφέ-

ρεται στην στέψη της βασίλισσας Καρλότας το 1458:

«Και την Κυριακήν το πωρνόν εφέραν την

ρήγαιναν ούλοι οι καβαλάρηδες και όλος ο λαός

εις την Αγίαν Σοφίαν, και εκουρουνιάστην, και

εγίνην μεγάλη χαρά. Και έρκοντά της εις την

αυλήν, εξυππάστην το άλογον εις το έμπα της

πόρτας, και έπεσεν το στέμμα από την κεφαλήν

της. Και ούλοι είχαν το δια κακόν σημάδιν».

Η Αροδαφνούσα 

– Ποίημα του 14ου αιώνα

Ένα πολύ αξιόλογο ποίημα που γράφτηκε στα

τέλη του 14ου αιώνα και που σύντομα μετατρά-

πηκε σε «δημοτικό τραγούδι» και αγαπήθηκε πολύ

ήταν το Τραγούδι της Αροδαφνούσας. Το τρα-

γούδι περιγράφει τον «φόνο» της Αροδαφνούσας,

που στην πραγματικότητα λεγόταν Giovanna Dalema

και ήταν ερωμένη του Βασιλιά Πέτρου Α΄ της Κύ-

πρου (1359 – 69). 

Σύμφωνα με το Χρονικό του Μαχαιρά, η Αρο-

δαφνούσα δεν δολοφονήθηκε αλλά υπέφερε φρι-

κτά βασανιστήρια το 1369 στα χέρια της βασίλισ-

σας Ελεονόρας, γυναίκας του βασιλιά, που τη ζή-

λευε για την ομορφιά της και για τις σχέσεις της με

τον βασιλιά. 

Σύμφωνα με την παράδοση η Αροδαφνούσα ήταν

μια πεντάμορφη χωριατοπούλα από το χωρίο Χούλου

της Πάφου που θάμπωσε τον ρήγα με την ομορ-

φιά της και την είχε ερωμένη. Από την Χούλου ο

μύθος παίρνει την Αροδαφνούσα στο άλλο άκρο

του νησιού, στο κάστρο της Καντάρας, στη Κερύνεια,

όπου μια από τις Ρήγαινες της Κύπρου, η Ρήγαινα

Ελεονώρα αιχμαλωτίζει την Αροδαφνούσα που ο

Φράγκος Ρήγας της Κύπρου, Πέτρος, αγάπησε.

Η Αροδαφνούσα έμεινε έγκυος, ακριβώς όταν ο

Ρήγας έφευγε για να πολεμήσει στους Αγίους Τό-

πους. Η Ρήγαινα περίμενε έως ότου ο Ρήγας ήταν

μακριά και ακίνδυνος, και κατόπι κλείδωσε την Αρο-

δαφνούσα στο κάστρο για να λιμοκτονήσει και τελι-

κά να την σκοτώσει. 

Το ποίημα είναι γραμμένο σε ιαμβικό δεκαπεν-

τασύλλαβο. Το μέτρο τούτο προσδίδει στο ποίημα

μιαν ιδιαίτερη χάρη τόσο στην ευφωνία όσο και στη

μελοποίηση. Ακόμη η ομοιοκαταληξία που χρησι-

μοποιεί ο λαϊκός ποιητής, συνταιριασμένη με τις

σωστές στην κάθε περίπτωση λέξεις της κυπρια-

κής διαλέκτου, κάνει το ποίημα ιδιαίτερα ελκυστικό.

Το ποίημα αυτό τραγουδήθηκε από τους βάρ-

δους της κυπριακής λαϊκής μούσας (τους γνωστούς

ποιητάρηδες) από γενεά σε γενεά και με το πέρα-

σμα του χρόνου μεσολάβησαν αρκετές αλλαγές στη

γλώσσα του κειμένου. 

Όπως αναφέραμε πιο πάνω το ποίημα χρονο-

λογείται από την εποχή της βασιλείας του Πέτρου

Α΄ (1359 – 1369). Δίνουμε μερικούς στίχους όπου

ο άγνωστος λαϊκός ποιητής του 14ου αιώνα πρώτα

περιγράφει την ομορφιά της Αροδαφνούσας και

ύστερα τη συνάντηση της με τη βασίλισσα:

Πάνω στην πάνω γειτονιάν έσιει τρεις αδε-

ρφάες,

Τη μια λαλούν την Αδωρούν, την άλλην

Αδωρούσαν,

Την τρίτην την καλλήτερη λαλούν τη Ροδα-

φνούσαν.

Τον μήνα που γεννήθηκεν ούλλα τα δέντρ’

αθθούσαν

Εππέφταν τ’ άθθη πάνω της τζ’ εμυρωδκιο-

κοπούσαν.

Ροδόστεμμαν η Αδωρού, γλυκόν η Αδωρ-

ούσα

Μα το φιλίν του βασιλιά εν για τη Ροδαφ-

νούσαν.

- Άνου να πάμε, Ροδαφνού, τζ’ η ρήαινα σε

θέλει.

- Ίντα με θέλ’ η ρήαινα, τζ’ ίντα ν΄ το μήν-

υμαν της;

- Ώρα καλή, βασίλισσα τζαι ρήα θυατέρα

Που λάμπεις πας στο θρόνο σου σαν

άσπρη περιστέρα.

Τζαι πολάτ’ η ρήαινα μ’ έναν στόμα γεμά-

τον:

- Είδα σε τζ’ εσπαγιάστηκα (*) τζ’ εκούμπι-

σα στον τοίχον

Τζ’ έχασα τζαι τα λόγια μου πούσιεν να σου

συντύχω

Εγιώ ΄δα τζ’ εσπαγιάστηκα τζ’ ο ρήας πως

να μείνει;

Έλα να πάμε, Ροδφαφνού, τζ’ αφταίννει το

καμίνιν.

(*) σπαγιάζομαι = σφαδάζω από πόνο

“Χατζίνης και Αρετή” 

– Ποίημα του 15ου αιώνα

Ένα άλλο αξιόλογο έργο του 15ου αιώνα, άγνω-

στου συγγραφέα, είναι το ποίημα του «Χατζίνη και

της Αρετής». 

Ο Γάλλος συγγραφέας Αιμίλιος Λεγκράντ που

εξέδωσε αυτό το ποίημα, υποστηρίζει ότι θα γρά-

φτηκε γύρω στα 1460. 

Ο Λεγκράντ υποστηρίζει ότι ο Χατζίνης, ο ήρωας

του ποιήματος πρέπει να ήταν ένας από τους Αιγύ-

πτιους στρατιώτες που έστειλε ο Σουλτάνος της

Αιγύπτου για να υποστηρίξουν τον Λουζινιανό Ιάκω-

βο για να ξαναπάρει πίσω το θρόνο του. 

Στο ποίημα αυτό ο Χατζίνης ξελογιάζει την Αρετή,

αυτή παραπονιέται στον βασιλιά, αλλά στο τέλος

παντρεύονται και ζουν ευτυχισμένοι.

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

To “Χρονικό” του Λεοντίου Μαχαιρά και του

Γεωργίου Βουστρωνίου - Η “Αροδαφνούσα”
ΓΡΑΦΕΙ Ο 

ΔΡ ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΦΑΛΛΗΣ
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In Conversation with 
Immunisation Expert, 

Dr Kassianos CBE 
on the Covid-19 vaccines
The Cyprus Medical Society of the UK (CMS UK) and NEPO-

MAK UK have hosted a Q&A session with Dr Kassianos CBE

discussing covid-19 vaccines. Dr Kassianos is the UK Nation-

al Immunisation Lead for the Royal College of General Practi-

tioners and heavily involved in the implementation of immuni-

sation services in the UK and internationally.

The session was coordinated by CMS UK Co-Presidents Sav-

vas Hadjiphilippou and Nicolas Galazis and NEPOMAK UK Pres-

ident and Committee Member Constantine Alexandrou and

Christina Tsangaris respectively. HE the High Commissioner of

the Republic of Cyprus in the UK, Mr Andreas Kakouris also par-

ticipated and delivered the closing remarks. 

A broad discussion took place answering numerous ques-

tions on Dr Kassianos’s life and particularly his work as Immu-

nisation lead and dispelling the myths around the covid-19 vac-

cines. So far over 2000 people have viewed this event.

National Federation of Cypriots
about the Census 2021

The 2021 Census is being launched on

21stMarch and every household in

England and Wales must complete the

census by law.

Federation President, Christos Karaolis,

said: "We want to use this opportunity to

make sure that our Cypriot diaspora is count-

ed, so that Governments and Councils take

us into consideration in their decision-mak-

ing. The National Federation of Cypriots in

the UK is, therefore, urging UK Cypriots to

make sure they write-in "Cypriot" in the ques-

tion about ethnicity / background. This can

be done by selecting "Other ethnic group or

background" and then typing in "Cypriot" in

the space provided. Please do spread the

word and encourage your family & friends

to do the same”.

Census 2021: 

Your Questions Answered

(by the service)

When should I fill in my census?

Census Day is Sunday 21st March – but

you can fill yours in as soon as you get your

access code in the post. Your answers should

be about the people who usually live in your

household on this date – even if you’re fill-

ing it in before then. 

What is the census?

The census is a survey that happens every

10 years and gives us a picture of all the peo-

ple and households in England and Wales.

All kinds of organisations, from local au-

thorities to charities, use the information to

help provide the services we all need, in-

cluding transport, education and healthcare.

Without the census, it would be much more

difficult to do this.

Do I have to take part?

If you live in England and Wales, you must

take part in the census. Census information

helps inform how billions of pounds of pub-

lic funding is spent. By taking around 10 min-

utes per person to fill in the census ques-

tionnaire, you will help make sure your com-

munity gets the services needed now and in

the future.

Will the government use the informa-

tion I share to identify me?

No. The Office for National Statistics (ONS)

carries out the census in England and Wales.

We only ever publish anonymous informa-

tion from the census. In fact, it’s a crime to

share personal census information and any-

thing you tell us is protected.

How will the census make a difference

to me?

The census makes a difference to every-

one. It’s a once-in-a-decade chance to have

your voice heard and help inform the future

of your local area.

What if I cannot fill in my census ques-

tionnaire online?

We know there are some people who will

find this challenging. That’s why we’re here

to help with a wide range of support services.

We will make it easy for you, whatever your

needs. Services include:

• guidance and support in many languages

and formats

• help over the phone, in a web chat or on

social media

• a paper version of the questionnaire, if

you prefer

• accessible census guidance, for exam-

ple, in braille

Can I help friends and family fill in the

census?

Τthe questionnaire is made as simple as

possible. If a friend or family member needs

support, help them if you can.You can also

ask for help for yourself, or for someone else.

µµ∞∞ƒƒøø™™II EEssttaatteess

∑∏∆√À¡∆∞π: 
™¶π∆π∞ ‹ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞∆∞

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

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

[[[¢∂¡ Ãƒ∂ø¡√Àª∂ ∆√À™
π¢π√∫∆∏∆∂™[[[

176 TOLLINGTON PARK, FINSBURY PARK, LONDON N4 3JA

ñ TEL: 020 7263 8100
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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.

CHONIA FILOU ME MOURA KE SALTSA ME

VATOMOURA
FILO FUNNELS WITH MIXED BERRIES 

AND RASPBERRY SAUCE

INGREDIENTS
Serves 6

6 large sheets filo pastry, thawed if frozen
100g unsalted butter, melted, plus extra for greasing
200g unsalted fresh anari, mizithra or ricotta cheese
1 tbsp of thyme- scented Greek honey
30g ground almonds, toasted 
650g mixed summer berries
SAUCE

250g fresh raspberries and thawed if frozen 
2 tbsp kumquat liqueur from Corfu or filfar from Cyprus or orange liqueur (op-

tional)
3 tbsp icing sugar, plus extra for dusting
TO DECORATE

30g toasted flaked almonds 
METHOD
1. Preheat the oven to 190°C / 170°C fan/ gas 5.

2. Cut each sheet of filo pastry into 2x15cm squares, brush each square with

butter and fold in half diagonally to form 12 triangles. Turn one side of the

triangle towards the other side to form a funnel.

3. Repeat this for the rest of the triangles, brush them with the remaining but-

ter and place on a large lightly greased baking sheet, with the side where

the filo pastry joins facing down. 

4. Bake the filo funnels in the preheated oven for 15 minutes until crisp and

golden. Leave to cool.

5. In a large bowl beat the cheese, honey and almonds with a fork.

6. Hull and slice the summer berries if too big.

Make the sauce

1. Place the raspberries into a blender and process until smooth. 

2. Pass through a fine sieve and whisk in the liqueur if using and the icing

sugar.

3. Fill the filo funnels with the cheese, honey and almond mixture and arrange

the summer berries on top.

4. Pour a little sauce round the plate, sprinkle with some icing sugar and scat-

ter over the filo funnels with toasted flake almonds.

© Copyright George Psarias
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CHONIA FILOU ME MOURA KE SALTSA ME VATOMOURA
FILO FUNNELS WITH MIXED BERRIES AND RASPBERRY SAUCE

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ

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 Hellenic Agenta με τον Γιάννη

Σκάλκο και την Ιφιγένεια Φρεν
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Νυμφίος Ανύμφευτος”
22.45 Ελληνική ταινία: 

“Τα Παιδιά Της Πιάτσας”

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

09:30 Από Μέρα σε Μέρα 
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: 

“Το Κορίτσι Της Αμαρτίας”
22.35 Ελληνική Ταινία: 

“Μπαρμπα-Γιάννης Ο Κανατάς”
23.45 Ελληνική Ταινία: 

“Ντελίβερι”

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ

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 Βασούλα Χριστοδούλου
φιλοξενεί τον μουσικό Γιώργο
Βολίκα

20.40 Κωμική Σειρά: Ακάλυπτος
21.30 Ελληνική Ταινία: 

“Τρεις Κούκλες Κι Εγώ”
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Δεκαεπτά στα Δεκαοκτώ”

KYΡIAKH 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

00:10 Σύνδεση με ΡΙΚ
11:00 Η Θεία Λειτουργία 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 Βασ.Παναγή 
22.50 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Εφιάλτης”

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

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: 
“Ωραία Μου Κυρία” (μιούζικαλ)

23.05 Το Ταξίδι της Ζωής με την Άντζη
Λουπέσκου

ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ

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: 
“Το Σπίτι Των Ανέμων”

22.20 Ελληνική Ταινία: 
“Ζητείται Επειγόντως Γαμπρός”

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΜΑΡΤΙΟΥ

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
20.50 Ελληνική Ταινία: 

“Πανικός”
22.20 Ελληνική Ταινία: 

“Ο Γιάννης Τά’κανε Θάλασσα”

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

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: ΥΓΕΙΑ &

ΕΥΕΞΙΑ με τη Βασούλα 
Χριστοδούλου

21.30 Ελληνική Ταινία: 
“Ζήλεια”

23.00 Ελληνική ταινία: 
Ὑιέ μου, Υιέ μου”

London Greek Radio Weekly Broadcasting Schedule 
LLoocckkddoowwnn WWeeeekk 
ww//cc 0011..0033..22002211 

Monday 1 Tuesday 2 Wednesday 3 Thursday 4 Friday 5 Saturday 6 Sunday 7 NNEEWWSS 
 

7.00-8.00 

Vasilis Panayis 
The Big Greek 
Breakfast 

Vasilis Panayis  
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Kostas Voudouris 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Soulla Violaris  
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Vasilis Panayis 
The Big Greek 
Breakfast 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 
7am- ERT 
8am- RIK 

 
8.00-9.00 

Vasilis Panayis 
The Big Greek 
Breakfast 
8.30 M. Yiakoumi 
(Sport) 

Vasilis Panayis  
The Big Greek 
Breakfast 
 

Kostas Voudouris 
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Vasilis Panayis 
The Big Greek 
Breakfast 
8.30 M. Yiakoumi 
(Sport)  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 
8.30am - Fr Palioras  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 
8am- RIK 
9am- ERT 

 
9.00-10.00 

 

Vasilis Panayis 
The Big Greek 
Breakfast  
 
 

Vasilis Panayis  
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Kostas Voudouris 
The Big Greek 
Breakfast 
 

Soulla Violaris  
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Vasilis Panayis  
The Big Greek 
Breakfast 
 
 

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast  

Soulla Violaris 
The Big Greek 
Breakfast 

 
9am- ERT 
10am- RIK 

 

 
10.00-11.00 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri 

Pieris Petrou 
(L) (G)et (R)eal 
Chat Show 
 

 

Kat Neocleous 
Ligo Prin To Mesimeri 

Katerina Barotsaki  
Ligo Prin To Mesimeri  
 
 
 

Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 

 
10am- RIK 
 

 
11.00-12.00 

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  
 
11.15am - Recipe of the 
Week  

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  

Soulla Violaris 
Ligo Prin To Mesimeri  

Pieris Petrou 
 

Chat Show  

    

Kat Neocleous  
Ligo Prin To Mesimeri 

Katerina Barotsaki  
Ligo Prin To Mesimeri  

 
 

Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 
 

 
12pm- RIK 

 
12.00-13.00 
 

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika 

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika  

Soulla Violaris 
Lunchtime Laika  

Pieris Petrou 
Lunchtime Laika 

Kat Neocleous  
Lunchtime Laika 
 
 
 

Katerina Barotsaki  
Lunchtime Laika 
 
 

Church Broadcast 
From St J / 12 A / AA 
 
 
 

 
12pm- RIK 
1pm- RIK 

 
13.00-14.00 

Katerina Barotsaki  
Lunchtime Laika  
 
 
 
 

Yiannis Kyriakides  
Lunchtime Laika 
 
 

Vasilis Panayis  
Lunchtime Laika  

 

Takis Fellas 

 
 
 

Pieris Petrou  
Lunchtime Laika  

Katerina Neocleous 
Lunchtime Laika  
 
 

 

Yiannis Ioannou  
Apogevmatini Apólafsi 
 

 
1pm- RIK 
2pm- ERT 

 
14.00-15.00 

Katerina Barotsaki  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 

Cyprus Travel-Log  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

 

Vasilis Panayis  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

 

Katerina Neocleous 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 

Yiannis Ioannou   
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

 
2pm- ERT 
 

 
15.00-16.00 

Katerina Barotsaki  
Apogevmatini Apólafsi 
 
 

 

Yiannis Kyriakides  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

 

Vasoula Christodoulou  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 

 

Vasilis Panayis  
Apogevmatini Apólafsi  
 
 
 
 

Vasoula Christodoulou   
Apogevmatini Apólafsi  
 
 

 

Katerina Neocleous 
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
 

Yiannis Ioannou   
Apogevmatini Apólafsi 
 
 
  

 
 

4pm- ERT 

LLoocckkddoowwnn WWeeeekk 
ww//cc 0011..0033..22002211 

Monday 1 Tuesday 2 Wednesday 3 Thursday 4 Friday 5 Saturday 6 Sunday 7 NNEEWWSS 
 

16.00-17.00 

Tony Neophytou  
Home-Run  
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 

 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut   
 
 

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
4pm- ERT 
5pm- RIK 

 
17.00-18.00 

Tony Neophytou  
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut   
 

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown 
 
 
 

 
 
5pm- RIK 

 

 
18.00-19.00 

Tony Neophytou  
Home-Run 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run  
 
 

Andreas Michaelides 
Home-Run 
 
 
 

Stelyo Siderides  
#SaturdayShoutOut  

Mihalis Germanos 
#WeekendWindDown  

 
 
7pm- ERT 

 
19.00-20.00 

Pierre & Tony 
#CommunityChest 

 
[W.eekly I.nformation 
& S.upport H.our] 

Kat Neocleous 
Scandalous  
                                                            
  

Talking Property 
Karl Knipe 
#CommunityChest 
 

 

Olympia  
#ThrowbackThursday 

  

Panagiotis Balalas 
One-Man-Show 
 

Neophytos 
Palia Laika  
 
 
Larnaca Broadcast 

Fani Potamiti  
#SundayFunday 

 
7pm- ERT  

 
20.00-21.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Kat Neocleous 
Scandalous  
 

 

Stelyo Siderides  
#WednesdayWisdom  

Olympia  
#ThrowbackThursday 
 

Panagiotis Balalas 
One-Man-Show 
 

Neophytos 
Palia Laika 
 
 
Larnaca Broadcast 

Fani Potamiti   
#SundayFunday  

 
9pm- RIK 

 

 
21.00-22.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Kat Neocleous 
Scandalous  

Stelyo Siderides  
#WednesdayWisdom 

Tony Neophytou  
#ThrivingThursday   

Kostas Voudouris 
#FridayFunday  

Tony Neophytou  
#SaturdayShowdown   

Fani Potamiti   
#SundayFunday 

 
9pm- RIK 
10pm- ERT 

 
22.00-23.00 

 

Kostas Voudouris 
#MondayMayhem 

Tony Neophytou 
#TuesdayTunes 

Yiannis Ioannou 
Xalala Me Styl    

Tony Neophytou  
#ThrivingThursday    

Kostas Voudouris 
#FridayFunday   

Tony Neophytou  
#SaturdayShowdown    

Tony Neophytou  
#SoothingSunday  
 

 
10pm- ERT  

 
23.00-0.00 

 

In The Mix 
Nightshift  

 Tony Neophytou 
#TuesdayTunes  

Yiannis Ioannou 
Xalala Me Styl   

Andreas Chrisanthou 
Direct from Cyprus  

Kostas Voudouris 
#FridayFunday    

Tony Neophytou  
#SaturdayShowdown    

Tony Neophytou  
 #SoothingSunday  

 
12am- RIK 

 
0.00-1.00 

 

RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast LGR Nightshift LGR Nightshift RIK Broadcast  
12am- RIK 

 
1.00-7.00 

 

RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast RIK Broadcast   LGR Nightshift RIK Broadcast  

Schedule is subject to change.  Please check with Pierre Petrou, Head of Programming, LGR for any clarification.  pierre@lgr.co.uk   

Mondays, Tuesdays & Thursdays, and at approximately 12.30pm on Sundays. 

 

LGR - London Greek Radio - Weekly programme

Lord Adonis in video message: “I urge all members

of the community to have the COVID vaccine”
Lord Adonis, the first and only UK Cypriot

member of Her Majesty’s Cabinet, has record-

ed a video message to the community, urg-

ing them to have the COVID-19 vaccine when

possible. The video message was recorded

by the National Federation of Cypriots in the

UK.

In the video, Lord Adonis speaks about the

importance of the vaccine, the comprehen-

sive science that has led to its approval for

use, and his Cypriot father’s experience of

the process. Lord Adonis said, “my dad, who

is 80, had the vaccine two weeks ago. It was

painless, he had no side effects and he is now

looking forward to getting out and about when

able to do so.”

He urged UK Cypriots to get the vaccine

by saying, “this is what we need to do to keep

our community safe. This is what we need to

do to be able to see our family and our friends

again. This is what we need to do to keep this

appalling virus at bay. As soon as you get the

notification from the GP, go and get that jab”.

The video is available to view on the National

Federation of Cypriots in the UK’s social media

channels (@UKCypriotFed).
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