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ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
Αργίες και εορτές
Ορθόδοξη Εκκλησία

Σύναξη του Προφήτου Προδρόμου και Βα-
πτιστού Ιωάννου (κατάλυση ιχθύων), Ιε-
ρομάρτυρος Ρωμανού του εκ Δημινίτσης 
Λακεδαίμονος (†1695), Νεομάρτυρος Αθα-
νασίου του εκ Σπάρτης Ατταλείας (†1700), 
Μάρτυρος Ιουλιανού του εξ Αιγίνης και της 
δι’ αυτού πιστευσάσης μάρτυρος γυναικός

ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1610 - Ο Γαλιλαίος Γαλιλέι ανακαλύπτει 
τους τέσσερις μεγαλύτερους δορυφόρους 
του πλανήτη Δία: τον Γανυμήδη, την Καλλι-
στώ, την Ιώ και την Ευρώπη.
1977 - Οι λιμενικές αρχές εντοπίζουν και 
κατάσχουν 11 τόνους χασίς από το υπό κυ-
πριακή σημαία Μ/S Γκλόρια στον Ισθμό της 
Κορίνθου. Η υπόθεση εμπνέει τον Βασίλη 
Τσιτσάνη να γράψει το τραγούδι «Το βαπόρι 
απ’ την Περσία».
2004 - Ο Κωνσταντίνος Σημίτης ανακοινώ-
νει την παραίτησή του από την προεδρία του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Στη θέση αυτή τον διαδέχεται ο 
Γιώργος Παπανδρέου.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ 
1903 - Ιωάννης Δεσποτόπουλος, Έλληνας 
αρχιτέκτονας
1934 - Τάσσος Παπαδόπουλος, Κύπριος 
πολιτικός
1949 - Εδουάρδος Κοντογιωργάκης, Αργε-
ντινός ποδοσφαιριστής
1950 - Ηλίας Ανδριόπουλος, Έλληνας συν-
θέτης
1956 - Ντέιβιντ Καρούζο, Αμερικανός ηθο-
ποιός
1956 - Κώστας Πετρόπουλος, Έλληνας κα-
λαθοσφαιριστής και προπονητής
1963 - Χρήστος Θηβαίος, Έλληνας τραγου-
δοποιός
1967 - Τάσος Ρηγόπουλος, Έλληνας σκηνο-
θέτης ο οποίος κάνει καριέρα στις ΗΠΑ

ΘΑΝΑΤΟΙ
1864 - Σπυρίδων Καλογερόπουλος, Έλλη-
νας πολιτικός
1904 - Εμμανουήλ Ροΐδης, συγγραφέας
1927 - Νικόλαος Καλογερόπουλος, Έλλη-
νας πολιτικός
1938 - Γεώργιος Γερογιάννης, πολιτικός
1943 - Νίκολα Τέσλα, Σέρβος εφευρέτης 
και ηλεκτρολόγος μηχανικός
1954 - Χριστόφορος Πανταζίδης, Έλληνας 
πολιτικός
1958 - Κωνσταντίνος Βλαχοθανάσης, Έλλη-
νας γιατρός και πολιτικός
1972 - Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Ελλη-
νίδα στιχουργός
1982 - Αθανάσιος Ευσταθίου, πολιτικός
1989 - Στέφανος Κότσιανος, δικηγόρος και 
πολιτικός
2002 - Γεώργιος Τζατζάνης, νομικός και 
πολιτικός
2006 - Λέων Καραπαναγιώτης, Έλληνας 
δημοσιογράφος
2007 - Τάσος Μπαντής, Έλληνας ηθοποιός
2009 - Μαρία Δημητριάδη, τραγουδίστρια
2016 - Άννα Συνοδινού, Ελληνίδα ηθοποιός

O Τάσσος Παπαδόπουλος (7 Ιανουαρίου 1934 - 12 
Δεκέμβρη 2008) ήταν ο 5ος πρόεδρος της Κύπρου 
από το 2003 έως το 2008. Σπούδασε νομικά στο 
King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. 

Ήταν δικηγόρος και ασχολήθηκε με την πολιτική από πολύ 
μικρή ηλικία. 
Ήταν παντρεμένος και είχε τέσσερα παιδιά. Η εκστρατεία 
του για το προεδρικό αξίωμα βασίστηκε στην πεποίθηση ότι 
μπορούσε να δώσει καλύτερη λύση από τον Γλαύκο Κληρίδη 
στο κυπριακό ζήτημα. Υποστηρίχθηκε από το ΔΗ.ΚΟ., που 
ήταν και το κόμμα από το οποίο προερχόταν, αλλά και από το 
Α.Κ.Ε.Λ. και το ΚΙ.ΣΟΣ.. Στις 29 Αυγούστου 2006, ο Παπα-
δόπουλος παραιτήθηκε από την προεδρία του Δημοκρατικού 
Κόμματος (ΔΗ.ΚΟ.).
Συμμετείχε στη Διάσκεψη του Λονδίνου και ήταν ο ένας από 
τους δυο αντιπροσώπους (εκτός από τους αντιπροσώπους 
του ΑΚΕΛ) που ψήφισε εναντίον της υπογραφής των συμ-
φωνιών Ζυρίχης-Λονδίνου. Ήταν επίσης ένας από τους τέσ-
σερις αντιπροσώπους της ελληνοκυπριακής πλευράς στη Συ-
νταγματική Επιτροπή που συνέταξε το Σύνταγμα της Κύπρου.
Υπηρέτησε για δώδεκα χρόνια ως Υπουργός της Δημοκρα-
τίας, διαδοχικά ως Υπουργός Εσωτερικών, Υπουργός Οικο-
νομικών, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Υπουργός Υγείας και Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πό-
ρων.
Υπήρξε σύμβουλος του πρώτου συνομιλητή κ. Κληρίδη μέχρι 
τον Απρίλιο του 1976 και μετά διορίστηκε ο ίδιος συνομιλη-
τής, θέση στην οποία υπηρέτησε μέχρι τον Ιούλιο του 1978.
Αντιπροσώπευσε την Κύπρο σε πολλά διεθνή συνέδρια ιδί-
ως στα ετήσια συνέδρια της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
(ILO). Αντιπροσώπευσε επίσης την Ελληνοκυπριακή κοινό-
τητα σε πολλές προσφυγές της Κύπρου στον ΟΗΕ και στο 
Συμβούλιο της Ευρώπης. Πριν την εκλογή του ασκούσε το 
επάγγελμα του δικηγόρου στη Λευκωσία.
Στις βουλευτικές εκλογές της 5ης Ιουλίου 1970 εκλέγηκε 
βουλευτής του Ενιαίου Κόμματος στην εκλογική περιφέρεια 
Λευκωσίας. Στις εκλογές της 5ης Σεπτεμβρίου 1976 επανε-
κλέγηκε ως ανεξάρτητος βουλευτής Λευκωσίας. Διετέλεσε 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Απρίλιο 
μέχρι τον Οκτώβριο του 1976. Στις βουλευτικές εκλογές της 
19ης Μαΐου 1991 εκλέγηκε βουλευτής του Δημοκρατικού 
Κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας, αξίωμα στο 
οποίο επανεκλέγηκε στις εκλογές της 26ης Μαΐου 1996.
Στις 7 Οκτωβρίου 2000 εξελέγη χωρίς αντίπαλο, Πρόεδρος 
του Δημοκρατικού Κόμματος στο ιστορικό Εκλογικό Συνέ-
δριο όπου ανήγγειλε την αποχώρησή του ο ιδρυτής του Κόμ-
ματος κ. Σπύρος Κυπριανού. Στις βουλευτικές εκλογές της 
27ης Μαΐου 2001 επανεκλέγηκε βουλευτής Λευκωσίας, ως 
επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Κόμματος.
Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
μέλος των Επιτροπών Επιλογής και Οικονομικών και Προϋ-
πολογισμού. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της αντιπροσωπεί-
ας της Βουλής στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρω-
παϊκής Ένωσης – Κύπρου.
Πήρε ενεργά μέρος στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ 
από διάφορα πόστα, ως τομεάρχης Λευκωσίας και αργότερα 
ως γενικός υπεύθυνος για όλη την Κύπρο της ΠΕΚΑ, πολιτι-
κής οργάνωσης της ΕΟΚΑ.
Αντιτάχθηκε στην αποδοχή του σχεδίου Ανάν το 2004 παρά 
τις εξωτερικές πιέσεις που δέχθηκε από τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία αλλά και από το εσωτερικό, 
κυρίως την αξιωματική αντιπολίτευση.
Σε διάγγελμά του στις 22 Απριλίου 2004, ο Πρόεδρος Πα-
παδόπουλος, ζήτησε από τους Κύπριους πολίτες να καταψη-
φίσουν το Σχέδιο του Γενικού Γραμματέα και συμπλήρωσε:
«Στο δημοψήφισμα του Σαββάτου δεν θα υπάρξει αντιπαρά-
θεση Κομμάτων, δεν είναι αντιπαράθεση ιδεολογική, άρα 
δεν είναι καν αντιπαράθεση μεταξύ πολιτών. Είναι αντιπα-
ράθεση με τη συνέχεια και την ιστορία μας και ότι είναι η 
κρίση του καθενός. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν είτε 

νικητές είτε ηττημένοι. Ηττημένη θα είναι μόνο η Κύπρος 
εάν υπάρξουν επεισόδια, πανηγυρισμοί, κλίμα το οποίο θα 
εμποδίσει την επόμενη μέρα να ξανακτίσουμε την ομόνοια 
και τη συναίνεση και τις κοινές προσπάθειες για να αντιμε-
τωπίσουμε τους πραγματικά δύσκολους χρόνους που έχουμε 
μπροστά μας. Είτε «ναι» ψηφίσει ο πολίτης, είτε «όχι» ψηφί-
σει, όσοι ψηφίσουν «ναι», όσοι ψηφίσουν «όχι», πιστεύω θα 
έχουν την κοινή επιδίωξη να ενώσουν τις δυνάμεις τους για 
να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που με βεβαιότητα έρχο-
νται. Γι’ αυτό κάνω παράκληση, έκκληση προς τον κόσμο: 
ούτε πανηγυρισμοί δικαιολογούνται, γιατί δεν πανηγυρίζου-
με νίκη, δεν μπορούμε να πανηγυρίσουμε επειδή δεν βρή-
καμε λύση του Κυπριακού, μόνο ανακούφιση μπορούμε να 
αισθανόμαστε γιατί αποφύγαμε τα χειρότερα. Καλώ επομέ-
νως όλους σε αυτοσυγκράτηση, κοσμιότητα, χωρίς εξάρσεις, 
χωρίς ψεύτικα συνθήματα νίκης και ήττας. Δεν θα υπάρξουν 
για μένα, ούτε νικητές, ούτε ηττημένοι».
Στο δημοψήφισμα της 24ης Απριλίου 2004, ποσοστό 76% 
των Ελληνοκυπρίων καταψήφισαν το Σχέδιο Ανάν λαμβά-
νοντας σοβαρά υπόψη το περιεχόμενο του διαγγέλματος του 
Προέδρου Παπαδόπουλου.
Επί προεδρίας Τ. Παπαδόπουλου στις 1 Μαΐου του 2004 η 
Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ε.Ε. Την ένταξη αυτή χαιρέ-
τησε ο πρόεδρος Τ. Παπαδόπουλος με διάγγελμά του προς 
τον Κυπριακό λαό επισημαίνοντας σχετικά:
«Αυτή η ώρα σηματοδοτεί έναν κορυφαίο σταθμό στην Ιστο-
ρία της Κύπρου. Το δεύτερο κορυφαίο σταθμό, μετά την ανα-
κήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, πριν σαραντατέσσερα 
χρόνια. Αυτή η ώρα σημαίνει το ευτυχές τέλος μιας πολύχρο-
νης προσπάθειας και την ελπιδοφόρα αρχή μιας νέας πορεί-
ας και μιας νέας εποχής για την Κύπρο.
Από αυτή την ώρα η Κυπριακή Δημοκρατία ανήκει και τυ-
πικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται πλήρες, οργανικό και 
αναπόσπαστο μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας.
Την μεγάλη μας χαρά για την ένταξή μας στην Ενωμένη Ευ-
ρώπη, επισκιάζουν η λύπη μας γιατί δεν μπορέσαμε να συνε-
ορτάσουμε αυτή την ιστορική στιγμή μαζί και από κοινού με 
τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και η μεγάλη απο-
γοήτευση της ανυπαρξίας λύσης στο εθνικό μας θέμα.
Δεν θέλουμε να απολαμβάνουμε μόνοι τη χαρά και τα αγαθά 
της ένταξης. Θέλουμε να τα μοιραστούμε με τους Τουρκοκυ-
πρίους. Δικαιούνται και οι Τουρκοκύπριοι αυτών των αγα-
θών και αυτής της χαράς, ως νόμιμοι πολίτες της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Τους περιμένουμε. Η θέση τους είναι μαζί μας. 
Για να πορευτούμε μαζί τη νέα πορεία που εγκαινιάζεται σή-
μερα, για το καλό όλων μας, για το καλό της κοινής πατρίδας 
μας. Μιας επανενωμένης πατρίδας μας.
Η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεπάγεται μόνο 
δικαιώματα. Συνεπάγεται υποχρεώσεις και ευθύνες. Διεκδι-
κούμε και θα έχουμε τα δικαιώματα που μας ανήκουν. Αλλά 
και θα εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που 
μας αναλογούν. Στόχος και φιλοδοξία μας είναι να μην απο-
δειχθούμε ένα ενοχλητικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
αλλά να αναδειχθούμε ένας εποικοδομητικός και δημιουρ-
γικός εταίρος …».
Στις προεδρικές εκλογές της 17ης Φεβρουαρίου 2008 ο Τάσ-
σος Παπαδόπουλος κατέλαβε την τρίτη θέση μένοντας εκτός 
δευτέρου γύρου. Τον διαδέχτηκε ο πρόεδρος της Βουλής Δη-
μήτρης Χριστόφιας.
Πέθανε στις 12 Δεκεμβρίου 2008 μετά από μάχη με τον καρ-
κίνο. Η κηδεία του τελέστηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2008 στην 
εκκλησία της του Θεού Σοφίας στο Στρόβολο. Στις 11 Δεκεμ-
βρίου 2009 άγνωστοι σύλησαν τον τάφο του και έκλεψαν τη 
σορό του από το νεκροταφείο της Κάτω Δευτεράς. Η σορός 
βρέθηκε στις 8 Μαρτίου από την αστυνομία έπειτα από τη-
λεφώνημα αγνώστου και ταυτοποιήθηκε την επόμενη ημέρα 
με εξετάσεις DNA. Πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις τριών 
ατόμων για την υπόθεση, ενώ ο υπουργός δικαιοσύνης Λου-
κάς Λουκά αποφάνθηκε ότι τα κίνητρα των απαγωγέων του 
λειψάνου ήταν οικονομικά. Ο πρώην πρόεδρος επανενταφι-
άστηκε στις 12 Μαρτίου 2010.

Τάσσος Παπαδόπουλος


